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יחזקאל אינגסטר

תפקיד: אחראי בלוק במחנות גריידיץ, 
פאולבריק ורייכנבך

עדויות: "הגיהנום הרע ביותר"

 האישום: רצח אסירים והכאתם
באופן שיטתי ואכזרי

 ההגנה: "מעולם לא התנדב להכות,
היו גרועים ממנו"

 גזר דין מוות 
 בערעור לעליון הומתק עונשו למאסר,

אך הוא קיבל חנינה ומת כעבור כמה ימים

הירש ברנבלט

תפקיד: שוטר בגטו בנדין

עדויות: "כששמעו שמו, יהודים 
פחדו והלכו הצידה"

האישום: אסף ועצר עשרות ילדים 
יהודים מבית יתומים, גרר אותם 

בכוח לגסטפו, וסייע להעבירם 
לקרונות למחנה ההשמדה

ההגנה: "הטובים ביותר שירתו 
ביודנרט"

 5 שנות מאסר
)זוכה בערעור לעליון(

רייה הנס

תפקיד: קאפו בבירקנאו

עדויות:
 "אמרה שאם אני חולה -

יש קרמטוריום"

 האישום:
שברה שיניים לאסירה

 ההגנה:
"הצלתי חיים של יהודים"

זיכוי

יעקב הוניגמן

תפקיד: קאפו במחנות גריידיץ, פאולבריק ורייכנבך

עדויות: "לא הראה אף פעם כל זיק אנושי"

האישום: רצח, התעלל והיכה אסירים

ההגנה: "השתדלתי תמיד לעזור"

8.5 שנות מאסר )קוצר בשנתיים בערעור לעליון(

צבי שפשבסקי

תפקיד: קאפו במחנה סקרז'יסקו-
קמיינה

עדויות: "היה מכה אנשים עד שכלו 
כוחותיהם, ואז מלשין עליהם שאינם 

מסוגלים לעבוד"

האישום: הלשין על אסירים 
לגרמנים, היכה אסירים

ההגנה: "הציל חיי אסירים תוך 
סיכון עצמי"

6 חודשי מאסר

מרים גולדברג

תפקיד: קאפו במחנה ברגן בלזן

עדויות: "כשעברה לראות אם אנו 
ישנות, הלכה רק על ראשינו"

האישום: הריגה, שפיכת דלי שתן 
ומרק על אסירות

ההגנה: "לא הרבצתי ולא הרעבתי אף 
אישה"

 10 חודשי מאסר

אלזה טרנק

תפקיד: "זקנת בלוק" בבירקנאו

עדויות: "היתה רעה כמה שאפשר להיות רע"

האישום: אילצה אסירות לכרוע ברך שלוש שעות לפני 
המסדר, מנעה מהן מים והיכתה אותן

ההגנה: "הייתי נאלצת מדי פעם להרים יד"

שנתיים מאסר צילום: ארכיון המדינהצילום: העולם הזהצילום: ארכיון המדינה

צילום: עיתון חרות

עופר אדרת

איתמר כ השואה  שחוקר 
המח את  השלים  תלוין 
תקר האחרון שלו הוא נת

מה  רגישה.  בשאלה  קל 
מגיבו אחד  של  נכדו  אם  תיקרה 
תריו — יהודים שהועמדו לדין ביש

ראל באשמת סיוע לנאצים — יגלה 
שסבו  בו,  הקריאה  אגב  פתאום, 
רצח, היכה, התעלל והסגיר יהודים 

תלגרמנים? האם כיום, שבעה עשו
צריך  מותר,  השואה,  לאחר  רים 
הזרקור לאחד  להפנות את  וראוי 

החלקים הטעונים ביותר שלה?
לוין, שכבר פירסם 11  עבור 
ספרים על השואה ועובד כעורך 
News1, התת  המשפטי של האתר
תשובה לשאלה היתה ברורה. מב

החומר  ומשפטית,  חוקית  חינה 
ולכן  הציבור  לעיון  ופתוח  גלוי 
אין מניעה לפרסמו — כולל את 

תשמות הנאשמים. גם מבחינה היס
תטורית הוא לא ראה מניעה בפ

רסום החומר. "המחקר ההיסטורי 
אינו תוכנית כבקשתך והעיסוק בו 
אינו טיול בגן של שושנים", אומר 

תלוין. "לכתוב היסטוריה בלי לכ
תוב שמות, משול לציור דיוקן בלי 

לצייר את העיניים".
הפרשה ההיסטורית שעמדה 
במרכז המחקר החדש, שראה אור 
בספר "קאפו באלנבי" )הוצאת "יד 

תיצחק בן צבי" ו"מורשת"(, התרח
שה בתחילת שנות ה–50, בין שני 
מכוננים  היסטוריים  אירועים 
שאירעו אחרי השואה. הראשון, 
בסוף שנות ה–40, היה "משפטי 

תנירנברג", בהם הועמדו לדין בג
רמניה בכירי המשטר הנאצי לצד 
אנשי צבא, מדינאים, תעשיינים 

תואנשי מקצוע של גרמניה הנא
צית. השני בתחילת שנות ה–60 
— משפט אייכמן, שהוצא להורג 
בישראל לאחר שהורשע בפשעי 

מלחמה שביצע בשואה.
יהודים  של  התופעה  ואולם 

יש משפט  בבית  דין  תשנותנים 
המ קום  אחרי  קצר  זמן  תראלי, 

דינה, בטענה שסייעו לרצח העם 
תהיהודי בשואה, היתה יוצאת דו

פן וכמובן חסרת תקדים.
את  הכנסת  אישרה  ב–1950 

וב בנאצים  דין  לעשיית  תהחוק 
תעוזריהם, שנועד "לאפשר ביש
בשו בנאצים,  דין  תראל לעשות 

רציחת  על  ובעוזריהם  תפיהם 
העם היהודי". אחד מסעיפי החוק 

איפשר להעמיד לדין גם יהודים 
אסירים  נגד  שבוצעו  בעבירות 
יהודים בשואה. בסוף אותה שנה, 

תזמן קצר לאחר שנכנס החוק לתו
"חרות" מפי  דיווח העיתון  קפו, 
 120" כי  ביותר"  מוסמך  "מקור 
חשודים בביצוע פשעים נגד העם 

תהיהודי מתהלכים בישראל". העי
תון דיווח כי "בין החשודים רק 
שבעה או שמונה נוצרים, ואילו 

תכל האחרים הם יהודים", בהם רו
פא מקופת חולים בחדרה ומלצר 

מקפה פסז' בתל אביב. 
הצעירה,  ישראל  משטרת 

בנו זו  בתקופה  טרודה  תשהיתה 
הקימה  שונים,  קיומיים  שאים 
כדי  הארצי,  במטה  מיוחד  צוות 

תלבדוק מאות תלונות שהגישו ני
צולי שואה נגד יהודים – לפעמים 

תכאלה שנתקלו בהם במפגש אק
תראי ברחוב – בחשד שסייעו לנא

צים לרצוח את אחיהם.
לא  זאת,  עם  התלונות,  רוב 
כך  חלקן,  המשפט.  לבית  הגיעו 
שלא  מנקמנות  נבע  התגלה, 

תהיתה קשורה לשואה. "היו תלו
נות אמיתיות והיו סתם תלונות, 
של נקמה אישית", הסביר לימים 
גלעד,  מיכאל  המשטרה  חוקר 

שבהמשך היה אחד מחוקריו של 
אייכמן. "מספיק שמישהו רב עם 
לצעוק  התחיל  שהוא  כדי  שכן 

'בטח היית קאפו במחנה'".

אישום בפשע מלחמה
תאת התלונות שהבשילו לתי

קים משפטיים מצא לוין בארכיון 
תהמדינה. מדובר בפרוטוקולים שנ

כתבו בשנות ה–50 בכתב ידם של 
השופטים, חלקם על צד אחורי של 

תמסמכים מתקופת המנדט. "נדר
תשתי לפענח כתבי יד בלתי אפש

ריים", הוא אומר. את המחקר הוא 
השלים בעיון בעיתונות התקופה, 
שסיקרה את המשפטים האלה. כך 

תנתקל בכותרות כמו "פקיד מש
תרד הביטחון נאשם כקאפו", "קא

פו שהתעללה בנשים — נעצרה", 
ות"יולדת שהובאה לבית החולים 
הוכרה על ידי המיילדת כ'קאפו' 

מגטו וילנא".
בסופו של דבר עמד לרשותו 
23 משפטים בהם הועת  תיעוד על
תמדו לדין קאפו, "זקני מחנה", שו

טרים ורופאים — כולם יהודים, 
שעבדו בשירות הנאצים. העדויות 
קשות לקריאה גם ממרחק הזמן. 
רצח, מכות, השפלות, התעללות 

קשה והתעמרות שרירותית עולים 
מבין השורות של תיקי החקירה 

והדיונים המשפטיים. 
לאת שנה   ,1951  באוגוסט

חר שאושר החוק המתאים, הפך 
משה פוצ'יץ — שהיה סגן מפקד 

תהמשטרה היהודית בגטו אוסטרו
תביץ בפולין ומנהל בפועל של מח

נה העבודה שהוקם מחוץ לעיר — 
תליהודי הראשון שעמד לדין ביש

ראל באשמת סיוע לנאצים. אחד 
הסעיפים בכתב האישום נגדו היה 
פשע מלחמה, וזה התבסס על כך 
ושיטתי  מתמיד  באופן  שהיכה 

תרבים מתושבי הגטו ומחנה הע
לשלטון  מהם  רבים  מסר  בודה, 
הנאצי וגרם חבלות, פצעים וסבל 
לרבים אחרים. הסעיף השני היה 

תפשע כלפי האנושות, "בזה שה
תעלל באכזריות בעצורי המחנה 

תוהיכה אותם באופן מתמיד ושי
טתי ללא הצדקה וללא אבחנה".

האווירה שבה התנהל ההליך 
בתל  המחוזי  המשפט  בבית 

תאביב, היתה טעונה עוד מראשי
תו. פוצ'יץ, שאחרי השואה סייע 

תלניצולים במחנות עקורים בגרמ
תניה ואחרי עלייתו לארץ עבד במ

שרה ממשלתית, הותקף יחד עם 

תאשתו מחוץ לאולם. "חרפה ובו
תשה שכזאת מהלכת חופשית בי

שראל", צעקו לעבר אשתו. "רק 
תהתערבות השוטרים הצליחה למ

נוע ביצוע מעשה לינ'ץ בנאשם", 
דווח בתקשורת.

תעדי התביעה סיפרו כי הסתו
בב בגטו "כחיית טרף". הם תיארו 
כיצד הסגיר ילד לגסטאפו, חשף 
את מחבואם של אב ובתו וגילה 

תאת מקום המסתור של אשה אח
רת והסגיר אותה לנאצים, אשר 
רצחו אותה. עוד סיפרו, כי פקד 

לקבור בחיים יהודי אחר.
השופטים, עם זאת, זיכו אותו 

תמכל ההאשמות, ועמדו על המו
תרכבות של הדיון המשפטי בתי

קים מהסוג הזה. "אין לנו ספק, כי 
תהתמונה שציירו בפנינו עדי הק
תטגוריה, של אדם אכזר תאב של

טון, לבוש בגדי שררה, חמוש אלה 
תאו שוט, המפיל חיתתו על סבי
תבותיו ושאנשים עומדים דום בפ

ניו או נזהרים מפני התקרבותו – 
בעיקרה",  מסולפת  תמונה  היא 

תכתבו. "מאידך, גם התמונה שה
עלו עדי ההגנה, של אדם מצניע 
לכת וחי חיי דחקות...ואינו מסוגל 
להרים יד על איש באיזו מסיבות 

למציאות.  מתאימה  אינה  שהן, 
תאנו סבורים שאלה וגם אלה הג

זימו בתיאור התמונה, כל אחד לפי 
רוחו ומגמתו".

התנה כלפי  קשות  תעדויות 
גם  יהודים בשואה עלו  גות של 
ממשפטה של אלזה טרנק, "זקנת 
בלוק" )אחראית על הסדר בצריף 
במחנה( מבירקנאו שעמדה לדין 

תעל "פשעים נגד האנושות". למ
תעצרה היתה אחראית אחת מניצו
תלות המחנה, שראתה אותה במ

קרה מוכרת גלידה בקונדיטוריה 
ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. 
כששאלה אותה לשמה, הזדהתה 
ואישרה שהיתה הממונה על בלוק 

7 בבירקנאו.
במשפט סיפרו ניצולי המחנה 
כי היא "היתה מאיימת שנישלח 
לעשן". בתיאורים של האלימות 
שהפגינה כלפי האסירות נכתב: 
"ביחסה לנשים היתה רעה כמה 

תשאפשר היה להיות רעה — הרבי
תצה מכות לכל הנשים, בפרט לזק

נות וחלשות, וכאלה אשר לא היה 
תבכוחן להגן על עצמן. איפה שה
תנאשמת ראתה צעירה היא הרבי

צה לה, בלי כל סיבה, בכל שעה 
שהיתה במצב רוח רע".

בכתב האישום נטען כי טרנק 
תהתעללה באסירות גם בכך שהעי
תרה אותן שלוש שעות לפני המס
תדר, שהתקיים בשבע בבוקר, ואיל
תצה אותן לכרוע ברך עד תחיל

תו. לנשים שהתעלפו בזמן המסדר 
היא לא איפשרה להגיש מים. כך, 

תכשהאסירה וירה שוורץ התעל
תפה מרוב רעב, בת דודתה וחבר

תה הלכו להביא לה מים, אך טרנק 
שפכה אותם והיכתה את השתיים. 

תלפי אחת העדויות, כשגברים מב
תלוק סמוך העירו לטרנק על הת
תנהגותה, היא הפשילה את שמ

לתה ואמרה להם: "אתם יכולים 
לנשקני".

כי  טרנק  אמרה  בחקירתה 
כל האסירות  כמו  היתה אסירה 
פקודות  את  למלא  נאלצה  ורק 
את  לקבל  "הוכרחתי  הגרמנים. 
התפקיד", הדגישה. גם גזר דינה 

תתיאר את מצבה כמורכב: "עלי
נו להביא בחשבון את הנסיבות. 
הנאשמת הופקדה שלא ברצונה 
על צריף שבו שכנו כ–1,000 נשים 
נרדפות. היא בעצמה היתה אדם 

תנרדף כמותן". בסוף המשפט נידו
26 בלת  נה טרנק, שהיתה אז בת
בד, לשמונה חודשי מאסר בפועל. 

בקונדיטוריה תל אביבית פגשה ניצולת שואה מוכרת גלידה שבבירקנאו איימה "לשלוח יהודים לעשן". יולדת שהגיעה לבית חולים זיהתה את המיילדת בתור הקאפו מווילנא. אלה הם שניים 
מבין עשרות היהודים שנעצרו בישראל בשנות ה–50 והועמדו לדין באשמת סיוע לנאצים. אחד מהם אף נידון למוות. מחקר חדש חושף את סיפוריהם המטלטלים והדילמות סביב הכרעת דינם

עשיית דין בעוזריהם
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יחזקאל אינגסטר

תפקיד: אחראי בלוק במחנות גריידיץ, 
פאולבריק ורייכנבך

עדויות: "הגיהנום הרע ביותר"

 האישום: רצח אסירים והכאתם
באופן שיטתי ואכזרי

 ההגנה: "מעולם לא התנדב להכות,
היו גרועים ממנו"

 גזר דין מוות 
 בערעור לעליון הומתק עונשו למאסר,

אך הוא קיבל חנינה ומת כעבור כמה ימים

הירש ברנבלט

תפקיד: שוטר בגטו בנדין

עדויות: "כששמעו שמו, יהודים 
פחדו והלכו הצידה"

האישום: אסף ועצר עשרות ילדים 
יהודים מבית יתומים, גרר אותם 

בכוח לגסטפו, וסייע להעבירם 
לקרונות למחנה ההשמדה

ההגנה: "הטובים ביותר שירתו 
ביודנרט"

 5 שנות מאסר
)זוכה בערעור לעליון(

רייה הנס

תפקיד: קאפו בבירקנאו

עדויות:
 "אמרה שאם אני חולה -

יש קרמטוריום"

 האישום:
שברה שיניים לאסירה

 ההגנה:
"הצלתי חיים של יהודים"

זיכוי

יעקב הוניגמן

תפקיד: קאפו במחנות גריידיץ, פאולבריק ורייכנבך

עדויות: "לא הראה אף פעם כל זיק אנושי"

האישום: רצח, התעלל והיכה אסירים

ההגנה: "השתדלתי תמיד לעזור"

8.5 שנות מאסר )קוצר בשנתיים בערעור לעליון(

צבי שפשבסקי

תפקיד: קאפו במחנה סקרז'יסקו-
קמיינה

עדויות: "היה מכה אנשים עד שכלו 
כוחותיהם, ואז מלשין עליהם שאינם 

מסוגלים לעבוד"

האישום: הלשין על אסירים 
לגרמנים, היכה אסירים

ההגנה: "הציל חיי אסירים תוך 
סיכון עצמי"

6 חודשי מאסר

מרים גולדברג

תפקיד: קאפו במחנה ברגן בלזן

עדויות: "כשעברה לראות אם אנו 
ישנות, הלכה רק על ראשינו"

האישום: הריגה, שפיכת דלי שתן 
ומרק על אסירות

ההגנה: "לא הרבצתי ולא הרעבתי אף 
אישה"

 10 חודשי מאסר

אלזה טרנק

תפקיד: "זקנת בלוק" בבירקנאו

עדויות: "היתה רעה כמה שאפשר להיות רע"

האישום: אילצה אסירות לכרוע ברך שלוש שעות לפני 
המסדר, מנעה מהן מים והיכתה אותן

ההגנה: "הייתי נאלצת מדי פעם להרים יד"

שנתיים מאסר צילום: ארכיון המדינהצילום: העולם הזהצילום: ארכיון המדינה

צילום: עיתון חרות

לדין  נאשמת אחרת שעמדה 
הנס,  רייה  היתה  אלה  בשנים 
ששימשה כקאפו בבירקנאו. אחת 

תמניצולות השואה העידה במש
תפט, כי פעם הורתה לה הנס לה
תביא לחם, אך היא היתה כה תשו

שה עד שלא יכלה לעשות זאת. 
"הנאשמת אמרה שאם אני חולה 
— הרי יש קרמטוריום", סיפרה. 

תלבסוף היא נאלצה למלא את המ
שימה, אך כשחזרה נפלה מידיה 
כיכר לחם אחת. "הנאשמת היכתה 
אותי עבור זה. מכות נוראות בכל 

חלקי גופי, בכל כוחה", סיפרה. 
בסופו של אחד מימי הדיונים 

תבמשפט החל הקהל להתפרע. "ני
סיון עשיית שפטים על ידי הקהל 
בבית  אתמול  בוצע  בנאשמת 
משפט השלום בתל אביב", דווח 
ב"דבר". "עם צאת השופט מאולם 
בית הדין, התפרע הקהל שמילא 

תאת האולם. כמה מבין עדות הת
תביעה וקרובי הנשים שהיו עצו

רות במחנה אושוויץ בשעתו, רצו 
תאל תא הנאשמת וביקשו להכו

תה. לפתע התפרץ מתוך הקהל 
את  להכות  וניסה  אלמוני  גבר 
הנאשמת. פרצה תיגרה שארכה 
כמה דקות... המשטרה פיזרה את 

הקהל תוך התאפקות רבה".
להגנתה אמרה הנס במשפטה: 
"לא הכיתי אף פעם אף אחד, לא 
בידיים ולא במשהו אחר". עדים 
שגייסה ההגנה סיפרו כי הצילה 
את חייהם. השופטים השתכנעו, 

וזיכו אותה.

"יהודי רע ואכזר"
שמתוארים  המשפטים  כל 
בהאשמות  מלאים  החדש  בספר 
קשות, בהן: "הרביץ כמו שמכים 
סוס", "יהודי רע, אכזר וברוטלי", 
"היה מכה בחשק" ות"בחר בדרך 

של משטר אימים". 
על יעקב הוניגמן, שהיה קאפו 
בשלושה מחנות עבודה גרמניים, 

תנאמר כי התעלל באסירים "בצו
תרה איומה ונוראית שאין לה כפ
תרה". כתב האישום שלו היה הנ
תרחב ביותר שהוגש איתפעם ביש

ראל נגד יהודי לפי החוק לעשיית 
דין בנאצים ובעוזריהם. הוא כלל 
שני  היה  שלא   — אישומים   25

תלחומרתם בישראל למעט משפ
תטי אייכמן ודמיאניוק — בהם נכ

מעשי  תשעה  של  תיאורים  ללו 
רצח, הכאה, פציעה והתעללות.

עו"ד  הוניגמן,  של  סניגורו 
ניתן  לא  כי  טען  הייק,  ישראל 

תלהאשים אותו ב"מעשה לא אנו
שי", שכן אין דבר כזה. "כל דבר 

תשאנוש עושה הוא אנושי, וזה כו
לל אפילו רצח, כי יצר לב האדם 

תרע מנעוריו. כל מקרה שאדם נו
תתן מכות למשנהו, האם זהו מע

שה נגד האנושות או מעשה לא 
תאנושי?, טען בבית המשפט. התו

בע ענה לו: "אתה רוצה לדעת מה 
זה אנושי ומה זה לא אנושי? חכה 

ותשמע את העדויות".
אלה, כצפוי, היו קשות במיוחד, 
וכללו תיאורים קשים של מעשי 
התעללות שביצע באסירי המחנה. 
אחד האנשים שנטען כי רצח היה 
יהודי הולנדי, שבלט בכך שהיה 
ובלע  מאחרים  יותר  רעב  תמיד 
את האוכל מיד עם קבלתו. "יום 
אחד, לאחר שההולנדי הזה קיבל 

תהאוכל, התנפל עליו הנאשם בשו
טו, היכה על ראשו וגם דרך עליו 
ברגליו עד זוב דם, וכעבור דקות 
אחדות נפח האיש את נשמתו. לא 
היתה כל סיבה לכך, פרט לתענוג 

תשהיה לנאשם לעשות דברים כא
לה, כאילו מקצועו כרוצח", סיפר 

עליו העד הרצקו גלייטמן.
הוניגמן התהלך כששוט ברזל 
מצופה עור בידיו, עמו נהג להכות 

את העומדים בתור למרק. העדים 
ראו אותו מכה יהודי כבול בידיו 
וברגליו במקלחת של המחנה, תוך 
שהוא שופך עליו מים חמים וקרים 
לסירוגין. "לסיבה הקטנה ביותר 

תהיה מרביץ מכות רצח והיה מפ
מגואלת  היתה  כשידו  רק  סיק 
בדם", העיד אחד העדים. אותו עד 
הוסיף משפט קשה ביחס להיותו 
של הוניגמן יהודי: "הלוואי והיו 
גרמנים במחנה. אז היה יותר טוב".
בהת סיפר  אנגל  יוסף  תהעד 

הקשים  זיכרונותיו  על  רגשות 
שבת  בליל  היה  "זה  מהוניגמן. 
להתפלל... קבוצה  עמדנו  אחד. 
הופיע  שבת  ליל  באותו  והנה 
כאן",  היושב  המקצועי  הרוצח 
אמר כשהצביע על הוניגמן. "עם 
השוט שבידו החל מרביץ בכולנו 

תעל ימין ועל שמאל, ללא כל אב
חנה", אמר. גם הוא סבר שהוניגמן 
היה גרוע מהגרמנים. "אני זוכר 
מקרה כשהתפללתי בתפילין ועבר 
הגרמני ולא אמר דבר. ומהוניגמן 
באותו ליל שבת ספגתי מכות ברוב 

חלקי הגוף", אמר.
של  משפטו  לפני  לימים, 
הוניגמן, הוא נתקל בו בחוף הים 

תבאיטליה. "התאספנו מספר אנ
תשים ושילמנו לו כגמולו. ואני מו

דה שהיינו צריכים לגמור איתו", 
סיפר בעדותו.

עד אחר, יעקב נויפלד, תיאר: 
"תפקידו היה בדרך כלל להרוג 
האינדיווידום  היה  הוא  יהודים. 
לא  ועוד  ביותר,  הגרוע  )האדם( 
נולד הסופר שיכול לתת תיאור 

תמאיש זה. אני עברתי את כל תקו
תפת השעבוד הנאצי ופגשתי בגר

מניה נאצים, אולם הפחד שהכניס 
הוניגמן באנשים עבר את כולם". 
היה  שלו  "הקישוט  הוסיף:  עוד 
השוט אשר לא נפרד ממנו. תכונה 
מיוחדת היתה לו לאיש זה, שהיה 
מעמיד את האיש דום, ובאגרוף 
היה מרביץ בפניו ואחר כך בשוט, 
ולא נח עד שהיה זב דם מקורבנו. 
אני מצהיר בהכרה מלאה ובמצפון 
נקי, שהנאשם לא הראה אף פעם 

כל זיקה אנושית", אמר.
"הלוואי ולא הייתי מכיר את 
מושנברג,  אבא  סיפר  הנאשם", 
את  שקיבל  "מיום  העדים.  אחד 
במו  ראיתי  קאפו,  של  התפקיד 

תעיני, בכל עת ובכל מקום, התע
ללות אכזרית כלפי העצירים, ללא 

תיוצא מן הכלל, פרט לחברים ומ
כרים שלו", אמר.

הוניגמן היה בן 33 כשהועמד 
לדין. במשפטו סיפר כי איבד את 
אשתו ובנו בשואה. "לא קרה אף 
מקרה שיוכה וייהרג יהודי על ידי 
את  והכחיש  אמר  אחר",  יהודי 
המיוחס לו. הוא הודה, עם זאת, כי 
היכה אסירים, אך הסביר כי עשה 
זאת רק אם פרצו קטטות ביניהם. 

ת"לא נכון שהייתי אכזרי כלפי הע
תצורים. להיפך, עזרתי תמיד, כש
תרק יכולתי לעשות זאת. כשהכי

תי את מישהו, הרי היה זה הכרחי 
בעבודה. בעבודה היה צורך לתת 
מכה פה ושם. לא קרה שמישהו 
יתהלך עם סימני מכות על גופו". 

תגזר דינו היה שבע וחצי שנות מא
תסר בפועל. בערעור לעליון הומ

תק מעט העונש.

"דם תחת דם"
שו היה  גולדשטיין  תמרדכי 

העבודה  ובמחנה  בגטו  טר 
תבאוסטרוביץ. בין הסעיפים החמו
תרים בהם הואשם, נכלל גם "מסי

רת אנשים נרדפים לשלטון עוין". 
תבסעיף זה פורט כיצד סגר את דל

תות וחלונות הצריפים במסמרים, 
תבעוד הוא עצמו נמלט, בשעה שה

נאצים אירגנו משלוח של אסירים 
יהודים לאושוויץ. 

ת"פעם השליך קומקום על רא
שו של נער בצריף, מפני שבישל 
תה", סיפר אחד העדים. במקרה 
אחר, היכה גולדשטיין יהודי אחר 
בשוט רכיבה ובמקל עד ש"דם זב 
מאפו, מפיו ומאוזניו והוא לא היה 

תמסוגל ללכת לעבודה במשך שבו
עייםתשלושה", נכתב בפרוטוקול. 

ת"הנאשם היה מגרש אנשים מהצ
ריף בלילה בחורף, במכות במקל. 
לא נתן לאנשים שהות להתלבש. 
כאשר עמדנו בתור לקבלת אוכל, 

תהנאשם היה בא ומיישר את השו
רה במכות ובבעיטות", היתה לשון 

של עדות אחרת. 
אירוע  אירע  משפטו  בזמן 
חריג, כשאחד העדים נגדו צעק: 

"הלוואי והייתי הורג אותו אז. גם 
 – ברחוב  כיום  אותו  אתפוס  אם 
אהרוג אותו. דם תחת דם". השופט 
נאלץ להורות על מעצרו של העד 

בכלא בית המשפט עד שיירגע. 
בית  בעל  שהיה  גולדשטיין, 

תחרושת לארגזים בעיר לודז' וב
לה סיפר  ישיבה,  תלמיד  תעברו 

גנתו כי אשתו ובתו נרצחו בידי 
הנאצים. "לא נכון שהייתי נוהג 

תלהכות, אבל אינני אומר שמעו
לם לא הכיתי יהודי. היו מקרים 

תשבהם היה הכרח להכות כדי למ
נוע נקמה מצד הגויים. אבל לא 
הכיתי סתם, ללא טעם. כשהייתי 
מכה באופן נדיר, הרי זה בכאב לב 
וכשהיה הכרח", אמר. בית המשפט 

גזר עליו חודש מאסר אחד, שנוכה 
מימי מעצרו.

"הוא שימש מפלצת"
נאשם אחר, יחזקאל אינגסטר, 
היה היהודי היחיד שנידון למוות 

תעל פשעים שביצע בשואה. אינ
גסטר היה אחראי בלוק במחנות 
המשנה של מחנה הריכוז גרוסת
רוזן בגרמניה. הוא הואשם, בין 

תהיתר, ברצח, בהתעללות ובגרי
תמת מוות של אסירים. "הוא שי

מש מפלצת בשביל אנשי המחנה. 
ראיתי יום יום את המכות שלו ביד, 

תבמקל, בשוט ובכל דבר שהיה בי
דו", העיד אחד הניצולים במשפט. 
עדי התביעה דיברו על "הגיהנום 

תהרע ביותר" בהקשר למעשיו. בפ
סק הדין נכתב כי מעשיו היו "בתי 
אנושיים", והרשיע אותו בפשעים 

נגד האנושות.
אינגסטר נידון למוות, אך בית 
המשפט העליון קיבל את ערעורו 
והמתיק את עונשו במאסר. בסופו 
של דבר הוא קיבל חנינה מ"שר 
המשטרה", כפי שדווח בתקשורת, 

ומת כמה ימים לאחר מכן.
כתבי  כ–40  כי  מעריך  לוין 
אישום הוגשו בשנות ה–50 על פי 

תהחוק לעשיית דין בנאצים ובעוז
ריהם. מבין אלה שהתיעוד שלהם 
שרד, תשעה הסתיימו בזיכוי ו–14 
בהרשעה. העונש הממוצע שנגזר 
על המורשעים היה כ–17 חודשי 

תמאסר. התיעוד של מחצית מהמש
פטים לא קיים עוד. חלק מהתיקים 

תאבד ברבות השנים, אחרים נפג
עו בשיטפון שפגע בארכיון בתי 
המשפט או הושמדו. מצבו הפיזי 
של חלק מהחומר ששרד הוא רע, 

ת"מה שהצריך לעתים מלאכת פע
נוח מתישה", מעיד לוין.

תהחומר הגולמי, שמוצג במח
קר החדש בפעם הראשונה באופן 

תמקיף ושיטתי, מעלה שאלות מר
תקות בתחום חקר השואה ויחס 
המדינה בשנותיה הראשונות אל 
השואה. הוא מחליש את הסברה 
הרווחת, לפיה עד משפט אייכמן, 
שהסתיים בתלייתו ב–1962, היה 
"השתיקה  קשר שתיקה, שכונה 

הגדולה", במסגרתו ניצולי השואה 
לא סיפרו את קורותיהם לאחר 

שעלו לארץ. 
נגבו  עיינתי  בהם  "בתיקים 
עדויות מעשרות אנשים. העדים 

תעמדו במשך ימים על שולחן הע
דים. לא נתקלתי באף אחד שסירב 

תלדבר, ואמר שקשה לו. לא נתקל
תתי באף מזכר שמעיד על תיק שנ
תסגר כי העד סירב לבוא. צריך לב

דוק אם השתיקה הגדולה היא אכן 
שתיקה ואכן כל כך גדולה, כמו 
שחושבים", אומר לוין. "המשפטים 

תמילאו תפקיד חשוב, והוכיחו של
עם היהודי יש די עוז מצפוני כדי 
להפנות זרקור גם פנימה, כלפי 

מי שבגדו באחיהם בשעת צרה".


