
 

 

 

 

 

 

 

  כחקר מקרה פסק הדין במשפט דמיאניוקשפת  -החייאה משפט ו ,זיכרון

 1נעימה ברזל

 מבוא

דמיאניוק, מפני  איוואןן ו'שלל בית המשפט בארצות הברית את אזרחותו של ג 1986-ב

בשאלות הנוגעות לעברו,  צות הבריתשנמצא שהוא הוליך שולל את רשויות ההגירה באר

משום  1983-יקאית. מדינת ישראל הגישה בקשה להסגרתו בלצורך קבלת אזרחות אמר

מפעיל תאי האיום",  "איוואןשכונה  כפושע והרוצח ְרִאיָּהידי עדי -על צות הבריתשזוהה באר

הוסגר דמיאניוק לישראל והועמד לדין בפני  1986-. בממחנה ההשמדה טרבלינקה הגזים

הרשיע בית  1988-ב 2ם ובעוזריהם., לפי החוק לעשיית דין בנאצישל שופטים הרכב מיוחד

 של ניצולי שואה, וגזר את דינו למוות. ְרִאיָּהנאשם, בעיקר על בסיס עדויות ההמשפט את ה

בית המשפט העליון ביושבו ל 3ערעור ,ובאמצעות סנגור ,הנאשםהגיש בעקבות פסק הדין 

תב שנאספו הצהרות בכמסמכים ו בית המשפטבמהלך הדיון הוצגו ל. כבית משפט לערעורים

התמוטטותה של ברית המועצות לאחר חבר העמים שנפתחו מדינות בארכיונים רשמיים של 

 ידי ואכמנים-נתנו סמוך לסיום מלחמת העולם השנייה עלשהצהרות היו  םביניה. 1990-ב

נקבו בשמות . אלו רתו את מנגנון ההשמדה הנאצי והוצבו בטרבלינקהישש ,)שומרים(

 איוואןייחסו כינוי זה ל. אלא שהמצהירים האיום" איוואן"גם את  חבריהם לשירות והזכירו

  דמיאניוק. איוואןמרצ'נקו ולא ל

                                                 
 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךפרופ' נעימה ברזל 1
לבית המשפט העליון.  1981-התמנה ב, ו1925-ב ארץאשר נולד ב מיוחד כלל את דב לוין,ההרכב ה 2

תמנה לשופט בבית המשפט המחוזי נ 1978-ב, ו1935עלה לארץ בשנת  ,1926-צבי טל נולד בפולין ב
 -תמנתה כשופטת בבית משפט מחוזי ובה 1979-ב ,1934-בירושלים. דליה דורנר נולדה בטורקיה ב

 לבית המשפט העליון. 1993
. שני התובעים העיקריים היו נציגי 1949סנגורו של דמיאניוק היה עו"ד יורם שפטל, יליד  3

 הפרקליטות: עו"ד מיכאל שקד ופרקליט המדינה יונה בלטמן.
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עדויות ל ְרִאיָּהליישב את הסתירה בין עדויות ה יכולשאינו , העליוןבית המשפט קבע  1993-ב

 לזכות את הנאשם מחמת הספק. ועל כן החליט מסמכים החדשים,  ול

 האיום" איוואן"איוואן דמיאניוק הוא  ןו'גה האם בעיקר בשאלמשפטו של דמיאניוק עסק 

משפט נועד לבסס או לשלול את זיהויו של דמיאניוק היות והיש לומר שמטרבלינקה. 

  4המשפט ובפסק הדין. מהלךבמשקל מכריע  ְרִאיָּה, היה לעדויות הכאיוואן האיום

 עוןיההנמקות לפסק הדין בבית המשפט המחוזי ושפת הט

"המשפט עומד על האמת. ההליך השיפוטי מבוסס על ש, כך כתב השופט אהרון ברק, הטענה

בייסוד הדיון בעדויות הנמסרות במשפט האזרחי והפלילי; דיון  נמצאת  5,מציאת האמת"

  משפטית. ְרָאיָּהכפי כללי דיני הראיות שמטרתו לאשש או לפסול את העדות -המתקיים על

פסק דברי הפתיחה לבית המשפט המחוזי הצהרתו של בניתן לראות את  טענה זוהמשך לכ

"הכל על פי סדרי הדין,  הכללים שהדריכו  את פסיקתו: את שהגדירובמשפט דמיאניוק הדין 

מעבר  - ועל פי מכלול ראיות ובדיקות ובדרך המאפשרת קביעת ממצאים והסקת מסקנות

ת המשפט להבהיר קפיד ביהובנוסף  6כנדרש וכמתחייב בהליך פלילי". - לספק סביר

ש"תחושת אחריות זו מחייבת אותנו לבחון ולשקול את העובדות המוכחות בקור רוח, 

דון מחוץ יבזהירות ובקפידה, בהסרת שיקולים שברגש ובהתעלם מכל מה שנאמר ונכתב ונ

   7".[...] לכותלי בית המשפט

סק קריאת פאלא ש. שברגש"שיקולים מ"נמנע בית המשפט טען אם כן שבפסיקתו 

חושפת לעניות דעתי סוגיה מהותית לגבי הקשר שבין תרבות זיכרון השואה הדין במחוזי 

והשפה  ְרִאיָּהיחסויות השופטים לעדויות עדי ההתיהפסיקה המשפטית. אומר ששפת לבין  

 בדברי העדים, פי עמדתם -על בה נקטו כדי לנמק את פסיקתם בדבר האמת השלמה הגלומה

 שלותקפותו תו עוצמ .ְרִאיָּהלם של עדי השלמה עם סבה שיתהרג םמעידות על הזדהות

היות חלק אורגני מממשות חייהם של הניצולים בהווה וההכרה ממשיך לזיכרון האימה ש

במעמסה הרגשית העצומה שנטלו על עצמם בעדותם, מחייבת אותם, את השופטים, להכיר 

  משפטית. ְרָאיָּהכרונם החי" כיב"ז

 

 

                                                 
במשפט דמיאניוק שהתקיים בבית המשפט המחוזי העידו: פנחס אפשטיין, אליהו רוזנברג, יוסף  4

קס ויחיאל רייכמן. כולם היו ניצולי טרבלינקה שהשתתפו במרד בטרבלינקה צ'רני, גוסטב בור
. 1976-, ואשר זיהו את דמיאניוק במסדרי הזיהוי השונים שנערכו בארצות הברית מ1943באוגוסט 

שלושה מהם: אפשטיין, רוזנברג ורייכמן, העידו גם במשפט שלילת האזרחות לדמיאניוק שהחל 
  61 :2018ך עיתונות המשפט, הוד, . מתו1981-בארצות הברית ב

 11: ברק, תשנ"ו 5
 1 :1988, ון דמיאניוק'ג איוואןל נגד תקדין, מדינת ישרא 6
 .הדגשה במקורה. 2 :שם 7
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 אומרים השופטים:

, שחיו יוום אפשר לשכוח? הכיצד אנשים שהיו בגיא צלמוות וחוו את זוועותכל
דות: יבאווירה של דחיסות וטרור אימה ורדיפות, בתחומי מחנה השמדה צר המ

אנשים שראו מדי יום ביומו את ההרג, את ההשפלה, את ההתעללות, את 
ינקה, נגישותיהם של הצוררים הגרמנים ועושי דברם האוקראינים במחנה טרבל

הכיצד ישכחו כל אלה? האמנם אנשים אשר הוכרחו לבצע 'מלאכות' בזויות 
ומשפילות, כשאימת המוות מרחפת מעליהם, לילה ויום, האמנם אנשים אלה, שחוו 

  8?זאת ועמדו בכך, מסוגלים להדחיק אירועים אלה

הלך מאמר משום טענה משפטית כנגד מבידי -על המובאיםחשוב לי להבהיר שאין בדברים 

זיהוי התפקיד הנוסף מופנים ל יקטונתי. עיקר דברי .או הפסיקה משפטהמשפט בבית ה

שופטי בית המשפט כאשר הם מתייחסים לנאמר בעדויות ולעדים ניצולי  םשנטלו על עצמ

 השואה. 

ניצולי השואה,  - להציג ולבחון היא שהמפגש בין העדיםהטענה שאני מבקשת 

עון חדשה ייצרה שפת ט ,ידי השופטים-עלנמסרת שהיא שפת העדות כפי ידי -המיוצג על

העבר הטראומטי ות את להחי ְרִאיָּהשל עדי האת היכולת )לכאורה( משפטית המתקפת 

נטית בת תבהווה וכהוויה נוכחת המקנה לזיכרון חיות או כממשות הנחווית שוב ושוב

 40-פו )למעלה מהשנים שחל למרותקיימא שלא חלה עליה שכחה, ערפול או הטיה כלשהי, 

שנה ויותר במחנה  40לפני ניסיונם האישי המתארת את  ְרִאיָּהשל עדי העדותם  שנה(.

מושג המפתח שאני  משפטית. ְרָאיָּהשל  הההשמדה טרבלינקה קבלה בפסק הדין גושפנק

אירועי העבר  לחיות מחדש את  או, החייאה :מבקשת באמצעותו לקרוא את פסק הדין הוא

פסיכולוגי -השימוש במושג החייאת העבר מתייחס לתהליך מנטליהווה. כממשות נוכחת ב

 אבישי מרגלית כדקלמן:   כפי שמנסחושל היזכרות 

reliving the past - as distinct from living in the past. The notion of reliving the 
past involves, I believe various ideas about remembering emotions and 
especially about remembering emotions with respect to the events and the 
people remembered. It is not only the sense of the past that we try to 
recover in our memory but its sensibility. What was is like to be in that 
situation or with those people there and then?9   

שבא לידי ביטוי  חללי המלחמות כפי ןאת פולחדוגמה ען מרגלית ומביא כוההחייאה, ט

לא רק אקט של הזדהות אלא "כפעולה של זהות  תמייצג ,לאחר מלחמת העולם הראשונה

                                                 
 13שם,  8
9 16 :Margalit, 2002 .אינו הולם את מה  ,ברור לי שהמונח "החייאה" שבעברית פירושו החזרה לחיים

ת את המינוח באנגלית שמציע מרגלית: "לחיות מחדש" את שאני מבקשת להציג. לכן אני מקבל
 .הדגשה במקור(ה)תי. יהתודעתי והחווי ,העבר במובן הרגשי
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בלבול בין שתי קטגוריות:  הטקסים בהם "המתים מדברים בקול אנוש" יצרו אמיתית".

בעוד בהחייאה  ,ם לכך שהם עוסקים בזיכרוןבהנצחה מודעים החיי 10הנצחה והחייאה.

קולקטיבי -פסיכולוגי-בתהליך מנטלי מקבלים החיים על עצמם את תפקיד חבריהם שנפלו.

 זה, המתים עצמם ממשיכים להשתתף באופן פעיל במלחמת הגאולה. 

משפטית ְרָאיָּהכ "זיכרון החי"ה  

כעדים בעצמם שמש ד לבית המשפט את התפקיבנוסח פסק הדין נוטלים על עצמם שופטי 

ולא רק   ל שלביהע "הפתרון הסופי"מדיניות את רוט יבפלאירועי השואה. הם מציגים 

 משום . זאתטרבלינקה ולשאלת זהותו של הנאשםמבהתייחס לתפקידו של איוואן האיום 

תיאור משמר את הזוועה והכאב. השתיעוד בפסק הדין   מחויבים לייצרעצמם חשים שהם 

מצהירים על  השופטיםבעוד ש ,ומרחיב אותו ְרִאיָּההם האישי של עדי סיפורנסמך על 

  :המשפטית םפסיקתערכי להכבסיס מוסרית והאחריותם ההיסטורית 

נצעד צעד אחר צעד במסלול האימה הזה, נתאר את שחשו המוני האומללים בדרכם 
פי על  - האחרונה, בשעותיהם המרות האחרונות עלי אדמות ונציג בהכרעת דיננו

 ןגל עד לנשמותיהם, לקהילות הקודש אשר אבדו ואינ -ו מכלול הראיות שלפנינ
[....]11 

יודעים פסק הדין. העדים מסביר שחיו את ההתרחשויות הנוראות, העדויות הן של עדים 

הודעות שנגבו כראיות לכך מצטרפות מעורבותם האישית. מו הםאת העובדות ממראה עיני

החשיבות בראש  אבל שבכתב, תעודות מסמכים ומחקרים. עדויות  ,ממי שהלכו לעולמם

עצמה רבה טמונה "האמת העובדתית.  תרהן  נגזבעדויות של הניצולים שמ  אובראשונה הי

, בעדות אלה ששרדו ונושאים עמם, בליבם ובתודעתם את בשורת בטבע הדבריםאפוא 

ועברת לשופטים משמע שליחותם של העדים כנושאי הזיכרון מ 12."האיוב לידיעת הרבים

ל איכות זיכרונם עו ְרִאיָּהעל אמינותם של עדי ה כדי לעמוד . יסוד הפיסקה ושליחות זו היא 

את הדעת גם יש לתת וענים השופטים, ט ,האיום איוואןדמיאניוק כבאשר לזיהויו של 

טיב זיכרונם ואחריות אמירותיהם באשר לכל יתר האירועים אותם הם חוו  ,לאמינותם

הלכה בדבר דרך אישושה של עדות כך נקבעת  .למחנה ההשמדהברכבת ובמסע  בטרבליקה

בתיאור סבלם הנורא  ותעל זיהוי הנאשם המשולב עדויות הְרִאיָּה 13,פסק הדיןבנוסח  ְרִאיָּהה

ניצולי טרבלינקה  - על מהותו וטבעו של "הזיכרון החי" של העדים ותשל העדים מבוסס

שאינם שייכים היסטוריים בקטעי עדות  אמר בפסק הדין,פי הנ-ואילו עלכ"טבע הדברים", 

                                                 
 181-218 :1993מוסה, ; 63 :1999-0020מרגלית,  10
 44 :1988תקדין,  11
 .נ.ב, ההדגשה שלי. 13 :שם 12
 41 :שם 13
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למרות  הנה העדים.פטים בהכרח על דברי ולא נסמכו הש ,לזיהוי הנאשם כאיוואן האיום

מעידים  ,השמדה טרבלינקההבמחנה (, שהתחולל 1943)אוגוסט שהעדים ניצולי המרד 

יוואן האיום, מקבל ת גרמנים ואוקראינים וביניהם גם אושבמהלך ההתקוממות נהרגו עשר

אורי הניצולים על המרד היו מוגזמים: יבית המשפט את עדותו של ההיסטוריון ד"ר ארד, שת

תאי הגזים לא נשרפו, הם הופעלו שוב במרוצת חודש אוגוסט לאחר המרד ולא נהרגו 

מספר הנפגעים היה מזערי. בנוסף לכך ישנה עדותו שעשרות גרמנים ואוקראינים, אלא 

טו הורן מהוואכמנים של טרבלינקה שנשאר שם, שמסר שתאי הגזים לאחר בכתב של או

המרד באוגוסט הופעלו ועל כך שראה את איוואן האיום במחנה. מתברר שבעניין זה לא 

 איוואןאת שריפת תאי הגזים והריגתו של  מאמין בית המשפט לעדויות הניצולים המתארות

של המחודש  חווית המפגשלהשופטים  פיםשותהאיום. ואילו בכל הקשור לעדויות הזיהוי 

 ."איוואן האיום"עם העדים 

מעיד על היהודים  ,ההיסטוריון הראשי דאז של "יד ושם" ,עם זאת, כאשר ד"ר ארד

ם וללא ישהובלו דחוסים בקרונות הבהמות במסעם למחנה ההשמדה, ללא תנאים סניטרי

 וקובעים: ניח את דעתםשאינו ממשום תיאורו סגנון אין השופטים מסתפקים במים, 

"תיאור דברים זה יבש ותמציתי הוא ]...[ אין הוא מבטא את הזוועה והאימה שהיו מנת 

"אין לנו  :ועל כן אומר בית המשפט 14.חלקם של אלה אשר חוו את החוויה מסמרת השיער"

תוך מאלא לחזור ולתאר", וממשיך לצטט בפסק הדין בהרחבה את הזוועה, האימה והכאב 

בני של הם ושליחיאל רייכמן, על הובלתם ושטיין פיהם של אברהם גולדפרב, פנחס איותועד

דבריהם על עדותו של צ'רני מבטאים  15ם ברכבות הבהמות אל מחנה ההשמדה.יהתומשפח

 של השופטים: לדעתי את הזדהותם הרגשית והתודעתית השלמה

ועובר את כל  נראה כאילו נמצא שםהעד צ'רני בעדותו לפנינו, על דוכן העדים, 
איש רגיש הוא מר צ'רני ואדם כן. בעל יכולת ביטוי,  אותה חוויה מזעזעת בשנית

את שחווה הוא ויתר המובלים אל השמדה,  זכרונו האיתן,המצליח להעלות מתוך 
אמין  ,דומה שאין לך תיאור נאמןברגעים הקשים והאיומים בתוך קרונות המשא. 

יכולים יו ה סופר ואיזה במאי הזאי .דותומזה, העולה מדברי צ'רני בע ומזעזע
להעלות ולתאר את החוויה באופן ברור ובוטה יותר ממה שמשמיע צ'רני, בלב קרוע 

   16ובעיניים דומעות בבית משפט בישראל. וזה תאורו בהשמטות אפשריות.

על עצמם שהם זקוקים לא רק לפרטי האירועים אלא לשפתם אם כן השופטים מעידים 

לא  .משפטית ְרָאיָּהלאם כן "הזיכרון החי" הופך חותם המיוסרת של העדים. הכואבת ונוכ

                                                 
 54שם,  14
 45-65שם,  15
 נ.ב. ,ההדגשות שלי. 57שם,  16
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גזרת ברמה האנושית נשבית המשפט מקבל על עצמו ההשליחות היא משמעותית פחות 

  :כחלק מהפסיקה ,היסטורית-לאומית-הערכית

מחנה. האכן מתי מעט שרדו מגיא הריגה זה. מועטים שעוד קמו והתמרדו ונמלטו מן 
שאים בתוכם ובנפשם את אימי הימים ההם, הם קיימו את צוואת ההולכים הם הנו

למות, הם שרדו כדי לספר לעולם, לכל מי שאזניו כרויות לשמוע, כיצד גזרו הגרמנים 
ד )תהילים  ."תכתוב זאת לדור אחרון"וכיצד בוצעו הדברים,  על העם היהודי ְשמָּ
  17קב(

את קביעותיו של פרופ' ואכנאר, פסיכולוג  בפסק הדין מסבירים השופטים מדוע לא קבלו

זיכרון הטעיות הטיות ועל הפסיכולוגיה הניסויית מתחום מחקרים אודות ממצאי  שהעיד

קביעת מהימנות העדים נתונה להכרעת בית המשפט  18סדרי זיהוי.מב שלשנמצאו בעדויות 

וי בידיעתו וזאת משום ש"העקרון המדעי )כ(מצולא להכרעת המומחה, קובע בית המשפט. 

אין בפסיכולוגיה הניסויית " ראשית :כפולה ההנמקה לכך היא 19השיפוטית של בית המשפט".

מקרים של עימות ממושך בנסיבות כה קיצוניות כפי שהיה לעדים עם הנאשם כולל שני 

המעורבות האמוציונאלית החריגה בעוצמתה של ו [...] הזמן הממושך שעבר: המרכיבים

הייתה  לעדים "היכרות הרי , "איוואן האיום"ניין הזיהוי של דמיאניוק כעובנוסף, ל ."העדים

)הדגשה ...", בטבע הדבריםן שא. מכקרובה וממש התחככות לאורך זמן בין החשוד לבין העד

אני והשופטים בסיכום דבריהם, טוענים כך  20הוא הקובע. ְרִאיָּהזיכרונם של עדי הנ.ב( , שלי

בימי השואה הקיצוני שהופעל כלפי הקורבנות רוע ה :ותייבמילאת משמעות דבריהם  פרשא

ואת ייחודיות התופעה ההיסטורית שאינה מקבלת על עצמה שום  מגדיר את הטוטליות שלו

 מבצעיזיכרון האכזריות של  .שיפוט אחר מאשר זה שנמצא בזיכרונם של השרידים שנותרו

ת קצה של יחוויכהקיים מוחלט הזיכרון את הבהכרח מייצר  הםכלפי מדיניות הפתרון הסופי

משמע, לזיכרון החי יש ממשות . אמת העובדתיתזו ה. לערעור נתנית נהשאינסבלם 

אה ומימי השוההתאכזרות ע רולא ניתן להשוות את העל כן לא רק שאונטולוגית נוכחת. 

של נם זיכרושל  תואת עוצמתו ותקפו ניתן להשוות אלא שלא ,אחרהיסטורי לכל רוע 

   .שהואאחר התאכזרות מכל סוג ללזיכרון של קורבנות י השואה מימהעדים 

 ואת "םואיוואן האי"ההתעללויות הנוראות של את הפרק בפסק הדין המתאר ום יבס

לבור  אומללותם וסבלם הנורא של העדים שנגזר עליהם לעסוק בהוצאת הגוויות ובהובלתם

                                                 
 66 :שם 17
בעדותו טען  פרופ' וויליאם ואכנאר שעדותו היא עדות מומחה לזיהוי ואין זה מתפקידו לקבוע אם  18

שנכתב לאחר עדותו וטרם זיכויו מחמת הספק של דמיאניוק,  ,דברי העדים אמת. אלא שבספרו
הוא דן בהטיות שהתרחשו במסדרי הזיהוי שנעשו לניצולי השואה בארצות הברית שזיהו את 

 256 :2018 הוד, אצל . ראויוק כאיוואן האיוםדמיאנ
 220, 213 :שם 19
 שם :שם 20
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של והלאומי יסטורי כהדגמה וכהרחבה לממד ההבוחרים השופטים להביא השריפה, 

 זלתוא"הייתה זו תחושה של  21.יהודית-ליתאמהתרבות הישר שתי יצירות קנוניות ,העדויות

"אובדן תקווה, נכונות למות,  :הקורבנות-פטים את תחושותיהם של העדיםוהשבארים מיד", 

רו , כך פסק הדין, "בדברים מתוך שי"יתן לתאר אולי תחושה זו". "נובלבד להיגאל מהייסורים

 על השחיטההפואמה של ביאליק וכך, קטעים מתוך  על השחיטה" – ביאליק .נ.של ח

של  כתר קינה לכל בית ישראל, קטע מקינת היגוןכמו כן ובפסק הדין  מצוטטים בהבלטה

דברי  22(.במיוחד עמוד י"טו" אין עוד משלים - לאלוהים באירופה" :הפרק) אורי צבי גרינברג

נם ותחושותיהם של העדים רוזיכמהות את  ,השופטים כךוקינה אלו מבטאים,  השיר

ייאמר,  23."אין מילים בשפת אנוש לתאר את הזוועה"ו גם היום הממשיכים לפעום בהם

קנון כחלק מהפסק הדין בהאימה והאובדן של העדים ממוקמת ונים, ת חוסר האיחווי

הגיעה שזירת גורל כגנרדפים הוחסרי האונים ם היהודישל הגורל ההיסטורי  אודותהלאומי 

של מדינת  של גורל זה בתקומתה "אף על פי כן"לשבירתו בחזקת, עד  ,לשיאה בימי השואה

בישראל כפי  של תרבות הזיכרוןומושגיה בשורשיה מעוגנת  ְרִאיָּהשל עדי העדותם . ישראל

 . זהות הקולקטיביתהחי הוא תמצית ה. זיכרונם שמוניםה שנותשהתפתחה ב

.................................................................................................................................................. 

שלקוח לשוני  מוצג במבנההמתייחס לזיהויו של הנאשם ן דיהמסכם של פסק החלק ה

  . שנוסף לו ממד דרמטי מתרבות השו"ת

מציגים השופטים "שאלות ותמיהות קשות ונוקבות"  סקר לעילשנהדיון פרק  תבתחיל

הם מסיימים באמירה: ו ."ישאל השואל", "יתמה התמה" :כל אחת מהן, בכותר ,הנפתחות

  24"נשיב לו לשואל ונאמר:

 :נשיב לו לשואל ונאמר

אפשר גם אפשר לזכור ולתאר את אשר אירע בשואה האיומה שפקדה את העם 
יובל לנוראות שחוו הניצולים, אפילו חלפו ועברו מאז קרוב היהודי ואת החוויות ה

 שנים.

                                                 
בכל הקשור לדקויות של ההוכחות הנדרשות בהליכי זיהוי נסמכו השופטים במשפט דמיאניוק  21

בעיקר על המשפט העברי. זאת לעומת מיעוט הסתמכויות על המשפט הכללי. הסתמכות זו יצרה 
קה במושג הצדק של המשפט העברי. יש לכך לתפיסתי גם ביטוי לכידות סגנונית הגודרת את הפסי

בנוסח הטעון והנרגש של פסק הדין ולתפקיד של מתעד לאומי למען העתיד שנטל על עצמו בית 
 131-116 :בטיסט, תשמ"ח ; 297-213: 1994ורהפטיג, במשפט. 

על היצירות השיריות הן:  .103 :1988תקדין, אפשטיין,  רִאיָּההמדבריו של עד הציטוט של השופטים  22
מאת ח.נ. ביאליק המובאת בשלמותה, ובה זעקת יגון על הנרצחים וזעם על אוזלת היד  השחיטה

כתר קינה לכל , ורי צבי גרינברג(. וכמו כן, חלק מהקינה הגדולה של א1903נוכח הפוגרום בקישינב )
כי כלב אצלם  - בים בגויים, בקטע הנפתח במילים: "אין עוד משלים, לא נדמינו לכלבית ישראל
ורי צבי ידי א-, והוקדש על1945אוגוסט,  ,הארץכתר קינה פורסם לראשונה ב .104-103: ירוחם". שם

 לאברהם חלפי. גרינברג
 104-106 שם: 23
 109-111: שם 24
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 נשיב לו לשואל ונאמר:
את כל שהתרחש במחנה  ,לא, לא ניתן לשכוח את מחזות הזוועה, את אווירת האימה

 האיום ואת מעלליו. איוואןהשמדה, לא ניתן לשכוח את 

 טבועיםאירועים הם, הכאש עצורה בעצמותי הווה של הניצוליםתם יכל זאת משום שחווי

את כל אלה, אל נכון, לא ישכחו " :עמוק בזיכרונם, העדים חיים את החוויות האלה תדיר

  ."לעולם

  כדלקמן:ת חמנוסאמירתם המסכמת הקובעת שאיוואן דמיאניוק הוא איוואן האיום 

אך כמו כן למדנו מה עזים הייסורים  ,כרונוימודעים אנו לחולשות אנוש ותעתועי ז
עלתה השלא  .יה מכתםיעו בנפש שרידי התופת המוצלים מאש. מה טרשהוב

 . "ארוכה

   25."עדות אמת - עדותם ;כרון חייז - כרונםיז" הוא:של פסק הדין יכום סומשפט ה

נוסח פסק אל מול  שמוניםתרבות זיכרון השואה בישראל בשנות העדים ועדויות ב

 הדין  במשפט דמיאניוק

תפנית הבשילה ה ,התקיים משפט דמיאניוק ןבה שריםעשל המאה ה שמוניםשנות הב

. כניסתו לשיח הציבורי של סיפור העדות שפרץ לתודעה כבר בתרבות זיכרון השואה

של עדויות  ןוהתקבלות ( כחלק מהותי של "דברי ימי השואה"1961במשפט אייכמן )

  פנית. , סימנו  את התאירועי השואההבלעדיים של  םיצגייכמוהעדים עצמם הניצולים 

היא תולדה של מספר תהליכים. המרכזי שבהם מכונה "הפרטת הזיכרון" תפנית זו 

החברתיים של מדיניות ו עים הפוליטייםילוואי תרבותי של הבקתוצר היה שהוא עצמו 

חוויות אישיות שאנשים  26.שבעים והשמוניםשהתרחשה בחברה בישראל בשנות הההפרטה 

הפכו למייצגי הזיכרון הקולקטיבי של ימי השואה של  חוו באופן אישי כזיכרון היסטורי,

מנים בני הדור השני היו ממוביליו של תהליך ושסופרים ואיש לומר אנשים שלא חוו אותן. 

האופן שבו העניקו יוצרים בני הדור השני, כיהודה פוליקר, רונית לנטין, אורנה בן דור, זה. 

הכרה בחולשה של הוריהם ושלהם עצמם נאווה סמל, סביון ליברכט, שלמה ארצי ואחרים, 

כפן מובן של הישראליות החדשה, אפשר לישראלים שאינם בנים לניצולי שואה לקבל את 

                                                 
 . ההדגשות שלי, נ.ב.378 :שם 25
שפירא, תשנ"ז. מושג  ;2002, זרטל ;גוטווין, תשנ"ח ;2000ברזל, הרחבה מקיפה בעניין זה ראו אצל,  26

ההפרטה בו נעזר המחקר להסבר המבנה הסקטוריאלי של החברה הישראלית, הושאל משדה 
הכלכלה. משמעותו שם היא שינוי מהותי ביחסי הבעלות על אמצעי הייצור, משאבי המדינה 

רות והארגונים הכלכליים והעברתם מרשות או רשויות ממלכתיות לידיים פרטיות, או לידי חב
המאורגנות על בסיס הון פרטי. בהקשר לתרבות הזיכרון מציין מושג ההפרטה את המעבר 
מהזיכרון הכללי לזיכרון הפרטי ומתייחס לפרוק מוסכמות ואתוסים ששימשו כגורם מלכד וכמוקד 

 להזדהות קולקטיבית. 
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החולשה כקו מזהה אפשרי. סיפורי החיים של הוריהם הפכו עקב כך בזיכרון הקולקטיבי 

 27למעשי גבורה.

'היהודי לדמות  שמוניםללגיטימציה החברתית הרחבה שניתנה בתרבות שנות ה

בחשיפה  היהדורית בנושא. לא פחות מכך -ןדברות הבייתפקיד חשוב ביכולת הה היהמשם' 

ובפומביות של הזיכרון הפרטי משום ביטוי לשייכות של הניצול לחברה הישראלית 'כמות 

בה בעת טחון שהחברה מוכנה עתה לקלוט את כאבו. ימבוטלת של בלא שאני' וגם מידה 

הניצולים, מי שנושאים באחריות על שימורו -ים להיות עבור העדיםבלו על עצמם המאזיניק

מקום חשוב והמשכיותו של הזיכרון כנורת אזהרה מתמדת וכהבטחה ל"לעולם לא עוד". 

ל והישראלי הכשל בדימוי  יםכיפורהלמשבר שהתרחש בעקבות מלחמת יום היה בהקשר זה 

להכיר  ישמנות הצביעו על כך שואהו הספרותמו גם יון ההיסטורי והחינוכי, עיהד. יכול

  אין להתבייש בה.הרי וגם אם יש לכאוב אותה,  'ולשה ישראליתולקבל  את התופעה של 'ח

יה לנושא השואה תשהאמפספרו אי אפשר גם להמעיט מערך העובדה שבני נוער 

כרות האישית עם העד. הסיפור הפרטי האישי ינוצרה אצלם באמצעות סיפור העדות והה

בן הארץ לנושא השואה, תוך כדי של תית והרגשית להתחברות יהמסגרת החוויאת יצר 

חיוב הצורך המתמיד לביטוי מוחצן של הממד הרגשי כתריס מפני השכחה, כביטוי לתחושת 

אומר שרק משהכירו הישראלים  28החוב וכייצוג לגיטימי לכאב ולאבל המאוחרים.

כנים להתייחס לחולשה כמרכיב של הם היו מו, באפשרותה של החולשה כתו זיהוי אישי

 'התנהגות מובנת' בימי השואה. 

ראש הממשלה מנחם  לכך יש להוסיף את השינוי הרטורי שמייצגו המובהק היה 

זקה יח, 1981ת וו לקראת בחירשל בגין כפי שמצאה את ביטוייה בנאומי מותפיסת עול .בגין

יים של חורבן וגאולה. את הנרטיב אודות העם הנבחר הנע בין אירועים קטסטרופל

הרטוריקה הפוליטית של בגין אבחנה את האומה הישראלית כמשפחה יהודית רחבה 

כותבת נורית גרץ, הציבו  ,נאומיו של בגיןהמחויבת להיסטוריה היהודית ובמיוחד לשואה. 

"הם" ו"אנחנו". דימויים ניגודיים  - את העולם כמדבר גדול בו מתנהלים שני גיבורים בלבד

 29הבדל חד וברור בין שני כוחות: "האור והחושך, החורבן והנצח, הגבהים והתהומות". יצרו

סיפור הערך שמשרת את את , ידע בגין לספר לשומעיו בכיכרות 1981-ו 1977בבחירות 

כוחו של  טען  בגין.ילדינו ואבותינו, לבינם. "לקחנו את גורלנו בידנו",  ,הניגוד בין ה"אנחנו"

הפורחת בשומרון המאירה אור גדול ב"ארץ אבותינו", יובילו להשמדת צה"ל וההתיישבות 

נאומיו של בגין במהפך הרגשי והמנטלי מדמות המהפכן הישראלי לדמות כך תמכו נו. יאויב

"ככל  הקורבן היהודי שקם על שונאיו ומנצח בזכות תחושת החרדה המתמדת הפועמת בו.

                                                 
 101 :2000ברזל,  27
 שם שם: ; ברזל,22-28: 2002אופיר  28
  67-99 :1995גרץ,  29
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שנזכור את איומיה, נצליח לעמוד מול  שנחוש את השואה, נבין את המתרחש בימנו; ככל

 תפיסה זו 30ידע לומר אליעזר ליבנה איש התנועה לארץ ישראל השלמה. האימים סביבנו".

שהקנתה לחרדה ולאיום תוקף של נוכחות בתודעה אומצה אל תוך ייצוגי התרבות בחברה 

ר ראש הממשלה יצחק שמי 31בישראל וחיזקה את ההזדהות הרגשית בין "כאן" ל"שם".

"אחינו ואחיותינו, אבותינו ואמותינו, ( לשואה ולגבורה: 1984הצהיר בערב יום הזיכרון )

הטבוחים והשרופים, ליוו ומלווים אותנו בהווייתנו היומיומית בכל תחומי החיים והעשייה. 

  32".[...] הם היו איתנו בכל מלחמותינו, בכל מאבקינו

חית' בישראל החל בין יום הזיכרון בטקסי 'שבוע הדת האזרלזהות בשנים אלו ניתן 

יוצרת לכידות שימוש בסמלים ובשפה לשואה ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, 

סביר קליפורד ה ,אלוכצורות סמליות  33קולקטיבית סביב מנהגים של ימי קודש משותפים.

רץ, משמשות אמצעי לשמירת ההמשכיות ולפיתוח הדעת והעמדות של בני אדם ביחס יג

הקולקטיב עצמו באמצעותם מגדיר ו סי שייכותם ולהקשרי חייהם בעולם אשר סביבםלדפו

טקסי יום השואה ויום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל מצו יא שמוניםמשנות ה 34.מחדש

באופן גורף את סיפור הביוגרפיה האישית כסמל של מסר חינוכי שבאמצעותו זוהה והודגש 

כגורם המאחד את הלאום  ,ת ממנויכוח הנבנתחושת הכמשולב במרכיב הסבל הקיומי 

שורשי העם אינם מתחילים בצינור בנגב, אלא בתנורים. ובלי שורשים וחיבור "היהודי. 

במערכת הטקסית ובמסעות בני הנוער לפולין.  35, אמר אבא קובנר.אליהם אין לו קיום"

ל אגף הנוער תו קבע עודד כהן, מנהיאיון איהעדים עצמם הפכו למייצגי המסר האתי. בר

ניצולי השואה האיומה בין אם  ,"אנחנו כולנו ניצולי השואה האיומה ההיא :במשרד החינוך

בטקסים בבתי הספר נוצרה האחדה בין הזמן  36חווינו אותה על בשרנו ובין אם לאו".

 היסטורי של רוח האומה. -הכרונולוגי ההיסטורי של האירועים והזמן הא

רים במשרד החינוך והמיועדת להוראת השואה בחוברת של האגף לחינוך מבוג

 למורים עולים כתבה העורכת: 

                                                 
זאת  ,איש תנועת העבודה, הפך לאחד האידיאולוגים הבולטים של גוש אמוניםבמקורו  ליבנה, 30

 2 :29.8.1972, הארץ
  ; 99-171: הלן כמה דוגמאות חשובות: גרץ, שםדון בהרחבה במחקר זיכרון השואה. ליעניין זה נ 31

 :2002זרטל,  ;1991שגב,  ;1986אלבוים, ; 67-44: 1994זרובבל,  ;2000ברזל,  ;343-311 :תשנ"חגוטווין, 
178-165 ;Ezrahi, 1985-1986: 53-247  

 1993צוקרמן, ; 115-138 . ראו להרחבה אצל הוד,121 :2018 מצוטט אצל הוד, 32
את מושג 'שבוע הדת האזרחית', הכניסו לשיח החברתי והפוליטי, אליעזר דון יחיא וישעיהו ליבמן,  33

 – 451: חית ראו, בן עמוס והראל בתוך, פלדחי ואטקס, תשנ"טעל מערכת החינוך והדת האזר .1984
487 ;Handelman & Katz, 1992: 191-239 

 91 :1990גרץ,  34
 313 :2000מצוטט אצל פורת,  35
 149 :2018מצוטט אצל הוד,  36



כרו י יאהז והחי , משפט   ן

225 

 

אי אפשר להבין את ההוויה הישראלית כיום מבלי להתייחס לשואה, כולנו במידה זו 
או אחרת, ניצולים, כולנו במידה זו או אחרת, בוגרי מחנות מוות. כפי שאומר חיים 

 צאיו, הם נולדים ומאכלת בלבם.את השואה ההיא הוריש לצא"גורי בשירו ירושה: 
  37."כולנו נולדים ומאכלת בלבנו

יש לומר, העורכת עושה אדפטציה מוזרה בלשון המעטה לשירו של חיים גורי המכוון 

לעקידת יצחק. הציטוט המלא והנכון הוא כדלקמן: "יצחק, כמסופר, לא הועלה קורבן. הוא 

את השעה ההיא הוריש לצאצאיו. הם  חי ימים רבים, ראה בטוב, עד אור עיניו כהה. אבל

 38נולדים והמאכלת בלבם".

סביב מסר לאומי של חוסר ברירה. לא נותר לנו "אלא אם כן מוקדו לקחי השואה 

להמשיך ולהיאבק  על קיומנו, להיות חזקים ]...[ להמשיך את מאבקם של 'אחינו שנספו' 

חזקה   ,להוויה של אחדותשפת הטקסים שהותכה  39למען המדינה", שהיא "גל עד" לזכרם.

  40של התלמידים שזיהו עצמם כעדים בפני קהלם.חוויה הרגשית את ה

שבה  אחדות גורל וזמניםמסמנת מרדכי -ידקיבוץ ב 2000-מסכת יום השואה בשנות ה

החד משמעיים "אנחנו זה הם ]...[ ומה אני אם לא אותם". המסרים  :העבר הוא הוא ההווה

  41והיותו מקור של לכידות, הזדהות וכוח.של העם היהודי בל ייחודיות הס מדגישים את 

יותיהם מהמסע לפולין: "אני רואה ופרו על חוינערים שס שלושה הופיעו 2001בעצרת של 

הדהוד כך, והנה ". בשר ודם ]...[ בעיקר הרבה דם. ואני צועד בשביל המרוצף יחד אתם אותם

  במשפט אייכמן. טניק'. צלדבריו של ק

 הייתה מורכבת מבני נוער כאשר המוטו שבוצע על ידה היה:  2003בטקס של המקהלה 

ה יָּ  ִאיש ְיהּוִדי הָּ
 ִאיש ְיהּוִדי

ה  ְוִאשָּ
ה ְוֶיֶלד  ְוַיְלדָּ

ה יָּ  ִאיש ְיהּוִדי הָּ

 ֲאַנְחנּו ֶזה ֵהם
 ֵהם ֶזה ֲאַנְחנּו

                                                 
 1995פרלמוטר,  37
 211 :גורי, תשנ"ח 38
יפעת בין ב "העמק המערבי" בית הספרביטויים רבים דומים מצאתי ביומני מסעות של תלמידי  39

וביומן המשותף של תלמידי משלחת התנועה הקיבוצית המאוחדת לפולין, אביב  1999-1986השנים 
1990. 

 84-99 :2003להרחבה ראו, סמית, ; 7-27: 2006לה קפרה,   אצלגולדברג  40
הנהגה  שנה למרד גטו ורשה', מחלקת התרבות, 40'תכנית עבודה לתקופת השואה והמרד לציון  41

, ארכיון קיבוץ משמר העמק. וגם מכתבה של אמירה הגני ממורשת, 1983ראשית השומר הצעיר 
, על מסכת יום השואה שאת תכניה הציע אלי נצר מדליה, ראו, הרצאתי: 'מרכיבי תרבות 18.7.2002

ה ילי. על מסעות בני הנוער לפולין כע2003אביב, נובמבר -הזיכרון בשומר הצעיר', אוניברסיטת תל
 195-81 :1988, ג'קי פלדמן, לרגל. ראו גם
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ֵלד ָאז ֹכְלנּו ְלִהּוָּ  יָּ
ה ֵלד ַעתָּ ְכלּו ְלִהּוָּ  ֵהם יָּ

 ּוֵהם ַוֲאַנְחנ
 42.ֲאַנְחנּו ְוֵהם

 זו ה בלתי אמצעיתיאל הקהל ומוביל את המתים והקהל באמצעות פניפונה אם כן הדובר 

ש בשפה המחייה את העבר הותירה את הדובר והשומעים והשימחזרה אל בין החיים. 

דשה יכך ק 43ידי רוחות העבר.-והניחה להווה להירדף על ,ליקירים שמתו, נאמנים לטראומה

ון בטקסי יום השואה ויום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל את הישרדותם של שפת הזיכר

ההישרדות עליה העידו הניצולים הפכה לגבורה, גבורת כל יהודי 'הנצורים והלכודים'. 

 45,"הגבורה הישראלית המנוצחת"זהו אם כן עיקרו של הסיפור ההיסטורי של  44ששרד.

. החייאת  החרדה הפכה ף הקיום היהודיכאשר הרדיפה והאיום חוזקו כתו המזהה של רצ

  46."עוד למרכיב באתוס של "עם לבדד ישכון" וגולמה בתביעה של "לעולם לא

 אמר עם הקרנת שמונים,נות הששפנה תדיר אל האנשים הצעירים ב ,חיים גורי

   :פני המרד סרטו

אתם, שיש לכם ארץ, אל תשפטו את המקוללים ההם. אם יש בכם כוח לקרוא את 
י הקורות בלי שתסתתר בינתכם מעצמת החרון והרחמים לכו אל הספרים ספר

ולימדו מאין בא העם הזה אל כוחו, ]...[ גם אתם באים מן האפר, אתם שיש לכם 
ניכם לבין כיליונכם רק יארץ תחת כפות רגליכם ]...[ כל העבר אינו אלא הווה וב

  47החרב אשר בידכם.

  :1986-החינוך זבולון המר טען בכנסת ב שר 

אנחנו צריכים להיאבק על שימורה ועל טיפוחה של החרדה ]...[ אסור להיגרר 
לאופטימיות של שכחה המתייחסת לשואה כאירוע חד פעמי, שראוי לאנשים צעירים 
ובריאים לדחוק את זיכרו המעיק מתודעתם. ]...[ דורשים החיים בצל השואה טיפוח 

 48מתמיד של החרדה מפני העולם האפל ההוא.

  .זה היה השדה התרבותי והרטורי שהכין וליווה את משפט דמיאניוק

                                                 
 , הוצגה בהרצאתי, שם.2003 ,מסכת יום השואה, יד מרדכי 42
 37-75: 2006לה קפרה,  43
 ,חברי לוחמי הגטאות קבע לעצמו 96. צביקה דרור שראיין וערך את עדויותיהם של תשנ"חגורי,  44

נושא השואה מקפל "שהאזין להן: לאחר התלבטות, כלל יסוד להכללת כל העדויות המגוונות 
היכן עשה וכמה עשה האדם שבא משם, ". אין זה משנה "בתוכו את כל אשר גרמה המלחמה

 31-30כרך א,  :. דרור, תשמ"ד"חלקתי לכולם שוויון ערך אמיתי
ורק עם בשורת הציונות האיר אור : "1941 תש"א, ,ספר הגבורהלקוח מההקדמה של ברל כצנלסון ל 45

 ".[...] והנידחת המנוצחת היהודית בורההג חדש על
 511-521: 2017ראו התדיינות בסוגיה זו אצל ברזל,  46
; 81-המכה ה. סרטים נוספים בטרילוגיה: 1979, הים האחרון. גורי, 4-5 :18.4.1969, זאת הארץגורי,  47

   .פני המרד
 2.4.1986דברי ימי הכנסת,   ;135: 2018 מצוטט אצל הוד, 48
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 טראומה ומשפט ,עדות שואה

במשפט אייכמן  49ק. צ'טניק, בשמו הספרותי הסופר יחיאל דינורדפליג שעדותו של  לית מאן

, צ'טניק. חייו של קטראומת השואה במשפט.  תוהתמוטטותו הייתה למודוס של החייא

דובר במחנה, בין גדרות התיל, ליד המשרפות. בעדותו הוא  ונותר ,כותבת חנה יבלונקה

לא היו הורים ]...[ הם לא נולדו  ,היו שמות אבשמה של ה"פלנטה האחרת" שלתושביה "ל

קם ממקומו ובקול רועד  דברים אלולאחר  50.ולא הולידו ]...[ נשמו לפי חוקי טבע אחרים"

ר והשופט אוזנתובע הה ."[...] רואה אותםאני רואה אותם, הם מסתכלים בי, אני " :אמר

צ'טניק . ספריו של ק 51יבד את ההכרה.אצ'טניק התמוטט, נפל ו. ק .לנדוי הפצירו בו לשבת

 52כטראומה מתמשכת של אי קיום. עולם מחנות הריכוזב קיוםמהות הקשו להמחיש את יב

, ומאוחר פצע; השימוש המקורי נגזר מרפואה"משמעה שושנה פלמן, ירה הסב ,טראומה

.[ הלם היוצר .מכה' לאני ].'ידי הפסיכואנליזה והפסיכיאטריה כדי לציין -יותר הושאל על

  53פיצול או קרע פסיכולוגי, פציעה רגשית".

. קשל  עדותומהדהדת את שפת העדות של אפשטיין וצ'רני במשפט דמיאניוק 

שפה האנושית, מוצא מילה בשפה התרבותית, באומר בעדותו שאינו " אפשטיין טניק.'צ

פר משפטים לאחר מכן הוא חוזר ואומר: סאת". מזנטה הללהשוות אותה. זה לא יצור מהפ

יוסף צ'רני מתאר את ה"היות" שלו במשפט  54נטה הזאת".ל"הוא היה מפלצת. לא מהפ

דמיאניוק במילים הבאות: "אני עכשיו חי את טרבלינקה כבוד השופטים. אני עכשיו 

קשו יהתובע מיכאל שקד והשופט לוין ב ינקה".לושב פה בטרבבטרבלינקה. עכשיו אני י

  55מצ'רני שיענה על השאלות ונענו "בהתפרקות רגשית של העד".

בעזרת העדות ניתן לחזק את "ש ,, כך גבעוניהנחה רווחתישנה  ְרִאיָּהבאשר לעדויות 

טי נועדו בהליך המשפ 56תביעת הזכות של קורבנות העוול ולגבות אותה בראיות עובדתיות".

-לאמתם עלולפתור מחלוקות שהתעוררו לגבי פרטים במהלך ההתרחשויות  ְרִאיָּהעדויות ה

ו קצרה היריעה מלהכיל את היקף נבהקשר לעניינידי הצלבות כדי לפסוק מיהו התוקפן. 

                                                 
)קוראים: קצ'טניק(, היה כינוי שבחר לעצמו לאחר השחרור יחיאל די נור שמשמעותו:  ק. צ'טניק 49

 אסיר מחנות ריכוז.
 127 :2001יבלונקה,  50
 126-127 :שם 51
קראו לו ; 1972, בית הבובות; 1971, סלמנדרה; 1967, צופן א.ד.מ.עטניק: 'בין ספריו הידועים של ק. צ 52

, ארי 1974-דה של כזב, כך דן מירון ביוטענו שיש בהם מ. היו שביקרו את ספריו 1987 ,פיפל
 ויהושוע איבשיץ ויחיאל שיינטוך במחקריהם. הביקורת הקשה יותר סטלגיםליבסקר בסרטו 

התייחסה לתיאורו של ק. צ'טניק בדבר קיומם של בתי זונות של יהודיות כחלק  מהשיטה הנאצית. 
ו. להתייחסות מושכלת לכתיבת קצה גדושה טענת המחקר היא שלא התרחשה תופעה מאורגנת כז

 .1985ומעצימה המחטיאה לעיתים את הבנת מהותה וייחודה של השואה, ראו להרחבה, פרידלנדר, 
53 169 :Felman, 2002 
 96 :מתוך פסק הדין ;261 :2018 הוד, 54
 הוד, שם 55
 16 :תשע"וגבעוני,  56
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 ,טוען המחקר, ְרִאיָּהאצל עדי  57.ְרִאיָּהחולשותיה האמפיריות של עדות ההמחקר הדן ב

קרון של ים עצמם מעידים על מצבי קצה בהם נמצאו, פועל העבמיוחד כאשר ה

טים או סנה לא אצל פסיכותרפיוזו מצאתי לראשהעבודה ההנחת את הסלקטיביות. 

אפולוגיה על פסיכולוגים קוגניטיביים, אלא אצל ההיסטוריון מרק בלוך, שכתב את ספרו 

היסטוריים רבים  בחן שמאורעותיבלוך א 58בשנות מלחמת העולם השנייה. ההיסטוריה

ידי אנשים בזמן בו היו נתונים "במצוקה אישית קשה ]...[ לא יכלו להתפנות -שנצפו על

ולתת את הדעת כל צורכם על אותם מאפיינים שההיסטוריונים מייחסים להם היום ובצדק 

בזיהוי דיווח מוטעה ומטעה וגמאות של טענה זו הוא מדגים באמצעות דחשיבות מכרעת". 

מדימויים שנבע אם רחש אצל חיילים ומפקדים במלחמת העולם הראשונה והבנת המת

פחדיהם שלהם, דעות קדומות,  או, ,אודות תכונותיו של  האויבאצל המעידים שהיו שגורים 

הנחת המבוקש, כמו גם חוסר יכולת להודות בטעות והתעקשות על מידע מקוטע ושמועות 

 המבוססות על שיחות אקראי שיכלו לספק נחמה.

זיכרון מהתחום הנוירולוגי מעלים את הטענה שעצם הבחירה בזיכרונות  מחקרי

גורמים  ,מסוימים ובמיוחד כאשר אנשים מחיים אותם מספר פעמים בפני שומעיהם

שבסיפוריהם מחיים שוב ושוב  ְרִאיָּהעדי שלהדחקה והשכחה של זיכרונות אחרים. וגם, 

סוולר  59קטיבי המבוסס על הטעיה עצמית.בדרך מסוימת אירוע אחד, יוצרים זיכרון סל

מדגיש את הצורך של מערכת הזיכרון להגן על עצמה. בתהליך השכחה אנו מנפים תכנים 

שאינם חשובים עוד ומפנים משאבי עיבוד לטיפול בתכנים שהם רלוונטיים להווה ולאו  

 60 דווקא לעבר.

ענה כוללת את "עידן העדות" כטדומה שמאז שהמשיגה שושנה פלמן  ,עם זאת

מתגלם בכישלונן של עדויות השואה לתאר את חוויותיהם של ההמזהה את משבר העדות 

התרחש מפנה באפיון של הזיקה בין עדויות שואה לדיון המשפטי וההיסטורי.   61הניצולים,

עידן  במפנה זה ובמשמעויותיו לגבי מהלך ההחייאה אני מבקשת להציע תובנה מסוימת.

מתוך  [בו]]...[  הוא "עידן שבו העדות עצמה סבלה טראומה אנושההעדות, טוענת פלמן, 

 ,שואההמשבר הזה העדות הופכת לפעילות ביקורתית מכרעת". סרטו של קלוד לנצמן, 

חלקית ומצומצמת של הניצולים  ְרִאיָּהלקריסת העדות מהיותה כבולה ב משמש לה כהוכחה

הומניזציה של -בין את תהליך הדהלה לא היו מסוגליםניצולים כלל האת המתרחש ובעצם 

                                                 
 Loftus, 2019  ראו למשל, 57
, החל לכתוב את ספרו העוסק בדרכי עבודתו annales -ממייסדי אסכולת ה ,בלוך  .165 :1993בלוך,  58

כאשר הוא מנותק מספרייתו. הספר לא הושלם מכיוון  1940-של היסטוריון לאחר שפריז נכבשה ב
 .ידי הגרמנים והוצא להורג-הצטרף לרזיסטנס, נתפס על 1943-שב

59 2015 ,Wimber, et al. ;285–Sweller, 1988: 257 
60 367-360: weller, 2015S . בגיליון זה למדתי על  תקוה עובדיה שממאמרהתודה מיוחדת לחברתי

  .אבחנות אלו
 163 :2008פלמן,  61
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לא ניתן   62כמו גם את דרך פעולתם של  מנגנוני  ההשמדה והיקפיה. ,האידיאולוגיה הנאצית

להניח אפשרות של תיאור המייצר אמת אובייקטיבית באמצעות עדויות של אם כן 

אה של השוכוללת פלמן הוציאה מכלל אפשרות כינונה של היסטוריה רוצה לומר, הניצולים. 

שתי אלו מחזיקות משום ש, על בסיס עדויות משפטית ְרָאיָּהאפשרות כינונה של כמו גם 

משמע, חשיבותה של העדות ה אחת קבילה של האירועים. סשישנה רק גרבקביעה 

איננה בהתמודדותה עם  ,שהנכיחה את הפגיעה הטראומטית ואת השבר ההיסטורי

אצל מי חדש של מודעות ותודעה עצמית אלא במימוש האפשרות של יצירה מ ,האובייקטיבי

, להוציא לאור את עצמם חיים, לדברעצמם יכולת להרגיש שחוו את ההרס והאלם ולפתח 

  63.להעידאת מה  שנחסם פנימה, 

שותף המאזין במהלך נשיאת עדות על טראומה, טען הפסיכיאטר דורי לאוב, נעשה 

רכיון העדויות באוניברסיטת ייל, הקים את אשדורי לאוב ל"מידע" אותו הוא חווה כשלו. 

הדגיש את המשמעות התרפויטית של עדויות טראומה ובמיוחד עדויות שואה. "המאזין 

לטראומה לוקח חלק באירוע הטראומטי ושותף באחזקתו", כתב לאוב. העדות נוצרת 

"מדברים אל מישהו: מישהו לו המתינו זמן  העדים. למעשה במפגש שבין המטפל והמטופל

במהלך העדות שב המספר העדות נחוצה קודם כל לעד, לתחושת העצמי שלו.  ד".רב מא

לעבור כדי להשלים את חייב הניצול " הפנימי שלו. זה תהליך של שינוי ש"אתהומכונן את ה

"כדי שתהליך העדות יוכל להתרחש, נדרשת ערבות,  64תהליך ההישרדות לאחר השחרור.

כעד שניוני. בתהליך זה המאזין נבנה  65ת שומע".נוכחות אינטימית וטוטלית של אחר בעמד

על השואה ההיסטוריה של אירועי "גרעין האמת" של ב טוענים אם כן, שופלמן ולא

 להיחשף בעדויותיהם. כן הוא לא יכול ללא נחשף בפני הניצולים והקשריהם 

השיח לבין כללי  "הפתרון הסופי"בעניין  ְרִאיָּהאר זיהה את ההבדל בין עדויות הליוט

התמודדות האתית הלקיים את . לטענתו יש הדיפרנד –מחלוקת בלתי פתורה המשפטי, כ

העד המעיד בעדותו על  66ה.לו שלא במסגרת הדיון בעדויות ראיאההשואה עם עדויות 

שלו. סיפורו הטראומטית ת הקצה יחווי אתהטראומה שעבר מנכיח בקולו ובסגנון סיפורו 

של הנורמות הטוטלית שבירה ה ועל מעיד על הכאוס  אלאלא נועד לפתור את המחלוקת 

בשל כך לא קיימת  67על הדיפרנד.  -על מה שלא ניתן להיפתר אם כן האנושיות. הוא מעיד 

משום שאינו דווקא פי דיני הראיות  על הפשע. העד הניצול הופך לקורבן -עדות קבילה על

מציג את אם כן  ליוטאר תקן. יכול לתקף את טענותיו בהתאם לכללים אלו  ולזכות בצדק מ

                                                 
 163-164 :שם 62
 181 :שם 63
 83-97 :2008לאוב,  64
 79 :שם 65
66 1988 ,Lyotard 
 139-150 :1996ליוטאר,  67
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מציע להבחין בין שני מושגי יסוד קפרה לה . , נעדרת פתרוןטרגית דמותהקורבן כ-העד

 :עם טראומה, שכול ותבוסהלהתמודדות  ,הפסיכואנליזה, פרוידתורתו של הלקוחים מ

לנטייה ב'הפגן' הכוונה לחזרה כפייתית ו 68.(working through) 'עיבוד'( וworking out) 'הפגן'

ידי רוחות העבר; לייצר -לחיות את העבר מחדש בחיים בהווה במשמעות של להירדף על

תדיר ייצוגי נאמנות לטראומה, ובמקרה של היות ניצול שואה להיות בכך נאמן לקורבנות, 

"כאשר העבר נחייה מחדש באופן בלתי נשלט נדמה כאילו אין הבדל בינו ליקירים שמתו. 

טוען לה קפרה, מכילה את  ,"שפת ההפגן" 69רחק בין כאן ושם קורס".המ [...] לבין ההווה

מושג השאול מדרידה וליוטאר(, וגלומה בה הטענה שאת הממד  - excessהווית  ה"יתר" )

 70תי של אירועים טראומטיים לא ניתן "באמת" לתמלל, לתאר או להכיל רציונלית.יהחווי

תי או כל ייצוג אחר שלו, ימצה את יילפיכך אין זה מן האפשר שהתמלול של הממד החוו

 עיקרה של החוויה החיה ונושמת שהיא היא הביטוי השלם של האירוע. 

בתהליך של 'עיבוד' הכוונה למהלך מתמשך של בניית נרטיב אישי בו האירוע 

י נשלט במידת מה ואף מוכל, גם אם הוא ממשיך להיות נוכח באופן חלקי. טהטראומ

א לצמצם את כוחו של ההפגן ואת השפעתה של כפיית המטרה בתהליך העיבוד הי

טיפול או נעשית אבחנה והפרדה בין הזמן הנוכחי לאירוע הטראומטי עצמו. כך ההחייאה. 

עיבוד, גם אם לא יאפשרו "התעלות מלאה" על ההפגן, הם חיוניים עבור מי שרוצה להביא 

ר כפעולה אקטיבית בה לבסוף מופעלת יצירת מרחק מן העב 71את רוחות העבר למנוחות".

. ההתמודדות עם טראומה ועיבודה 'כן זה קרה לי, אבל אז בעבר'אפילו הקורבן אומר: 

כרוכים אם כן בניסיון לבטא או לבטא מחדש את הרגש או את ייצוגו, באופן שיוכל לשכך 

לצד , תמידלמרות שוזאת  הקורבן במידה מסוימת את השפעתה של הטראומה על חיי 

נדמה  72ברטט לגעת רק בשוליו.רק נותר "היתר" כנכסף בלתי מושג שאפשר ד תהליך העיבו

הזדהות  ה.רעונו של לה קפייה תסייע לחידוד טתאמפוהזדהות  שני מושגים:לי שאבחנה בין 

, או שאינו יכול עליומוטל עצמו כמי ש מזהה ,מאזין או המטפלפירושה שהעם נפגע אסון 

 ולכל המשתמע מכךשל העד מדת של סבלו להיות שותף מלא לחיות המתלהימנע מ

ה. המאזין ננה מרכיב רגשי של הביהלעומת זאת,  ,יהתאמפ .במשמעות של "אתה זה אני"

גם אם ויזציה שלה. ביטקית לעדות הוא איננו יוצר אובייתמודע לכך שבהתייחסותו האמפ

ממד של  לכונן התבוננות שיש בהבהצלחתו מתרחשת אצלו טלטלה רגשית, מבחנו בכך הוא 

קרה לו ולא לי. האירוע התרחש ש העד מספר על מה' :מרחק והוא אף מסוגל לומר לעצמו

                                                 
 Friedlander, 1992 : 53 ;7-27 :2006עמוס גולדברג בהקדמה לספרו של לה קפרה,  68
 117 :2006 לה קפרה, 69
 118 :שם 70
 שם :שם 71
 37-75: 2006לה קפרה,  72
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ית מאפשרת למאזין ת. הגישה האמפ'במציאות נוראה ואפשרית אך אחרת ממציאות חיי

עדר. דהיינו, במה שהיא ינה ובה בשעה להבחין גם בחסר ובהלתאר את העדות ולאפיי

 איננה.  

, שולמית אלמוגזאת מסבירה כפי שטיפול הפסיכולוגי של הדומה שנקודת המוצא 

ידי המטפל -ידי המספר מודרכים על-עלהמוצגים טראומה הסיפורי בנויה על אבחנה זו. 

את להימנע מלהשמיע ורק את מה שברצונם לספר בקולם לקורבנות אופן כזה שיסייעו ב

מטרת המספרים אינה  73ה.ספרות הטראומהגת ונכך גם מה שאינם רוצים או יכולים לספר. 

אימננטית ישנה סתירה  ,, טוענת אלמוגלעשות מאמץ כדי לנסות לדייק את הזיכרון ובכך

  תי המשפטי.ימובהקת עם הנורמות של השדה הראיו

 בין השארניצולי שואה מוסברת של עדויות  שמוניםהתופעה הרחבה משנות הואכן 

 קשה. זאת באמצעות פרק סיום היוצר  שחוותה פגיעה 'עצמי'תחושת השלים עם הרצונם לב

בעוד  . זאתרמהעב ידהפרסוג של וייתכן אף רע להם, יעם מה שאלמה השאו , סגירה מעין 

לאוב  .מופקד בתודעתם ובתחושותיהם של השומעים , כך הם מספרים על עצמם,סיפורם

ת וובארה תפיצוץ ארבעמתארת בעדותה את החיזיון של שמספר על אישה ניצולת אושוויץ 

לא מהימנה ויש לפסול  שעדותהיץ. היסטוריונים טענו בפניו אושוו-ל משרפות בבירקנאוש

שאותה אישה אותה משום שרק ארובה אחת פוצצה בבירקנאו ולא ארבע. לאוב ענה להם 

 לא ביקשה להעיד על מספרן של הארובות, אלא "על הצהרת החיים ]...[ וזו אמת היסטורית"

יצד תוך כדי עבודתה ב"פלוגת קנדה" שמיינה את חפציהם של כ הכאשר העיד בנוסף,ו

לא העידה על גניבה, אלא  ,המומתים, הייתה מצליחה לקחת פרטי לבוש ולהביאם לחבריה

 , טוען לאוב,  על "הזיכרון החי" של עזרה לאנשים. הייתה זו הצהרת ההתנגדות שלה

לשפוט. סוג הידע של אותה  תפקידו של המעיד אינו שחוותה. טראומההעל  הבתהליך עדות

" סייע לה להבין "לא רק את האמת הסובייקטיבית [...] עדה על ה"אירוע שיש בו שבירה

  74שלה אלא את עצם ההיסטוריות של האירוע".

היסטורי בו נוסף לדיון היצרה ממד עדות השואה שפשר לטעון אה זו ספי תפי-על

של קאמי, ( 1947) דברהב תה של פלמן פרשנובהתאם ל את הממשות.ומגדירה החוויה מזינה 

מגפת בדומה לקורבנות של  75."מציעה עדות היסטורית בבשר החי"העדות הספרותית 

גם קורבנות השואה לא האמינו במידע הרי הדבר, מפרשת פלמן את האלגוריה של קאמי, 

יכול היה שהגיע לא ולכן המידע  ",נעלםֶשַהֶדֶבר הרי כולם במערב יודעים " – שהגיע אליהם

"זוכה אה אצל קאמי, טוענת פלמן, ולהיטמע בשום מסגרת ייחוס תרבותית קיימת". הש"

שמבחינה היסטורית הדבר, כאירוע שהספציפיות שלו טמונה בעובדה מגפת לעדות בדמות 

                                                 
 97-121: 2008ראו גם פלמן,  ;147-157 :2009 מוג,על ספרות טראומה, אל 73
  69-72: 2008לאוב,  74
 ההדגשה במקור, נ.ב. 75
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צריך "ללמוד על גופו מהי "הרשעה ונאי תהעי ררמבעל כן  76."לא יכולים להיות לו עדים

 ַהֶדֶברנשלח לעיר מוכת שלך". רמבר -המאלצת אותך לחיות את מותך תופעה. מוחלטת ]...[

מגלה הוא "ושאין ממנה מפלט דבר נוראותיה של מגפת הל "עד בעל כורחו"היותו ומשום 

הליך טרנספורמציה רדיקלית בעצם תהליך העדות. בסופו של התהליך במרוצת הזמן כי עבר 

 77שירות הרפואי".בלמתנדבים  הוא מחליט להישאר בעיר מרצונו, כדי להצטרף

נוצר קונפליקט בין הצורך של העדים לספר את הסיפור  ,(1961במשפט אייכמן )

פי כללי -לבין הדיוק והכיוונון שנדרשו עלשחוו האירוע הטראומטי שלהם אודות השלם 

מול על התנהלות  ,ובמיוחד השופט לנדוי בדרך כלל,הקפידו  78ההליך המשפטי. השופטים

את שהביעו עדים במשפט אייכמן מיד צלח. היו תזה לא  .הפרוצדורה המשפטיתי העדים לפ

קשו ולעיתים יוהם ב .זו מבחינתם ההזדמנות שלהםהייתה הצורך לספר את סיפורם השלם. 

לכן  79.מעל דוכן העדיםשמיע את קולם באמצעות סיפורם השלם דרשו להואף הפצירו 

טלו השופטים בין תפיסת החובה של ניהול טליהניתן לזהות כיצד אייכמן אורך משפט ל

יה כלפי תפמוהאלתחושת הקשב  פיםהמשפט בהתאם לכללים הנדרשים לבין היותם שות

הזדהות מפורשת עם סבלם בהשופטים התבטאה שותפתם של פט דמיאניוק העדים. במש

פסק נוסח ב של העדים כמי שדוברים "בבשר חי" כמאמרה של פולמן בשמם של העדים.

ם של בהרחבה בשמ "הפתרון הסופי"את מהלך  המספריםעצמם לעדים השופטים יו ההדין 

  ניצולים והקורבנות.ההעדים, 

, הנרטיב המשקם של טראומה 'אני'תחושת הכאשר מתערערת אלמוג מבהירה ש

סיפור בניה מודרכת של יום אחר. הזהו נרטיב המייצר לאירוע הטראומטי סייחודי. ופך ה

כאשר אין זה את סופו של האירוע הטראומטי.  "לתקן"אם כן כולה אירוע ימשקם מתוך ה

"בתוך המשפט, בתוך הדרמה פלמן אבחנה זאת כך: קורה טוענת פלמן, מתרחשת קריסה. 

תרחש עימות ה ,ותובע( טניק לשחקנים המשפטיים )שופטצ'. של המפגש המוחמץ בין ק

ון. ההתנגשות בין שני הממדים ד במינו בין משפט לספרות כשני אוצרי מילים של זיכרייח

ההאלה. ובין שני אוצרי המילים  קריסה של המסגרת המשפטית באמצעות התמוטטות  חֹוְללָּ

לפוזיציה של תו יבכל הווינכנס במשפט אייכמן צ'טניק . שקאני סוברת  80."העדשל גופנית 

להוויית החזירה אותו נפשית, תודעתית ופיזית שבמחנה  "ההיות"ת יחווי לחיות מחדש את

מקבלת את אני לעניין זה . קרסה המסגרת המשפטית עקב כך אכןוהקצה הטראומטי. 

שסדרי המשפט התמוטטו למרות ניסיונותיהם  אייכמן בירושליםגישתה של ארנדט בספרה 

                                                 
 . ההדגשה במקור, נ.ב.107 :2008פלמן,   76
 112, 110 :שם 77
  .יצחק רווה וד"ר בנימין הלוי ד"ר, משה לנדוי פטים במשפט אייכמן היוהשו 78
 :. ראה גם התייחסויות דומות של לנדוי, שם, חלק ב1064 :מרכז ההסברה, תשכ"ג, עדויות, חלק ב 79

660 ,803. 
80 165: 02elman, 20F; ,150 :2009 אלמוג 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%94
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גילוי פני הלעמוד בלא היו יכולים באשר  ,החוזרים והנשנים של השופטים לאחוז בהם

   81טראומה.הברור של ה

ת המפגש ילמרות העוצמה של חווי במשפט דמיאניוקהנה . זה מציב תהייהניתוח 

ארו בשפה יולמרות שהם ת ,הניצולים עם מי שזיהו כמרצח הראשי בטרבלינקה-העדיםשל 

עמדו בכך ולא קרסו. האם היה זה שתוך הזוועות, הרי בממש עצמם שוב כנמצאים חיה את 

ובזהירות הראויה, אומר  שייתכן בשל מבנה אישיותם של העדים? ייתכן. עם זאת 

מחוזי הגנו על העדים מבחינה השהקריסה לא התרחשה משום שהשופטים בבית המשפט 

משו כמעידים בנוסח שלאוב מספר על עצמו כמי שלמד לא לפגוע, ינפשית. משמע, הם ש

ההיסטורי עדים אמון רב כלפי מהימנות זיכרונם לדרו ילא להסיג גבול. בדבריהם הם ש

אישית. הדבר בולט בנוסח -או כלפיהם ברגישות ובמילים של קרבה אנושית וביןוהתבט

ומצהירים על בעדויות  ושנמסרחוזרים על נוסחי התיאורים דבריהם בפסק הדין כאשר הם 

  של העדים. זיכרונם החיעם הזדהותם השלמה 

באמצעות נוסח הכרעתם המשפטית  לעדים האם אפשר לומר שהשופטים העניקו

לא מן הנמנע שעבור הניצולים מטרבלינקה הייתה זו ההכרה שלה נחמה רגשית?  סוג של

ציפו. אלא שהפתיחה לרווחה של הזיכרון אל נוכחות ממשית שמתקיימת גם בגוף וגם 

 זמני.-בשפה, יצרה לזיכרון החי מעמד על

 והזיכרון החי בערעור בבית המשפט העליון פסק הדין

 ,מאיר שמגרנשיא בית המשפט בית המשפט העליון, בפסק הדין בערעור קובעים שופטי 

שפסק הדין במחוזי   מלץ, ויעקב גולדברג, ליעזר אהמשנה לנשיא מנחם אלון, אהרון ברק, 

 .משמש הוא מסמך היסטורי וחינוכי רב משמעות" [אלא]]...[, "לא רק מסמך משפטי נו יה

פי השורדים שהוא ת המיוחדת של התיאור שנמסר מומציינים את "החשיבהם בהמשך 

ער שמוח אנוש ימסמרי הש תיאוריהןמעבר לתעודות וספרים. "מוראות אלה וכיוצא בזה על 

". כך העליון שקובע ש"עדויותיהם של עדי הזיהוי היו אמינות בעיני בית [...] לא יכלכלן

השופטים ידי -נאמרה עלאבחנה החשובה שההם מצטטים את  ,משפט קמא". עם זאת

 כדלקמן:במשפט אייכמן 

ודם, בעל רגשות ויצרים. ]...[ -אינו חדל השופט להיות בשר ,בשבתו על כס המשפט
הוא מצווה על־פי החוק לכבוש רגשות ויצרים אלה, שאם לא כן לא יהיה שופט כשר 
לעולם לדון באישום פלילי, המעורר רגשות וסלידה, כגון בגידה, רצח או כל פשע 
חמור אחר. אמת נכון הדבר שזכר השואה מזעזע כל יהודי עד עומק לבו, אולם 

                                                 
  233-243: 0200 ט,דארנזו פרשנות מסכמת שלי לתאוריה של  81



ל מה ברז  נעי

234 

 

חובה עלינו לכבוש אף רגשות אלה שעה שאנו יושבים  ,לפנינומשהובא משפט זה 
  82לדין. בחובה זו נעמוד.

רוט רב במאות עמודי פסק הדיון בערעור את אמונם בקביעות ישופטי העליון מנסחים בפ

פי מדדי -לקבוע עלשאכן מומשה, בית המשפט המחוזי, כולל יכולתם וחובתם של השופטים 

ואת תקפותו של הזיהוי. בכלל זה הם מתקפים את קביעת   הראיות את אמינות העדויות,

המחוזי שאין להסתמך על טענות ומחקרים מתחום הפסיכולוגיה כקובעות את פסיקתם 

את באומרם: "הפסיכולוגיה אינה יכולה להגיע למידת הדיוק המדעי המכשירה אותו להחליף 

 במחוזי שמונעות לפי לצד זאת הם מזהים ומסמנים את הפרצות בפסיקה 83בית המשפט".

בסיכום דבריו אומר בית המשפט שנוכח הראיות  84.כללי הדין את הרשעתו של דמיאניוק

מי שכונה בטרבלינקה יה זה הוואכמן איוואן מרצ'נקו ההרי החדשות, העדויות והמסמכים, 

ומשום שאין "תזה רציונאלית" שניתן  לשלבה עם המסקנות של . ועל כן "איוואן האיום"

"בנסיבות שבפנינו מונעות הודעות שהובאו בשלב הערעור את שהרי  ,ה הראשונההערכא

 איוואןהסקתה של מסקנה רציונאלית, שהיא קרובה לוודאי, בדבר ביסוס הרשעת המערער כ

הנות מן הספק שנתעורר.  יזכאי המערער לעל בסיס הנמקה זו  85האיום מפעיל תאי הגזים".

 כך:  מסתייםשל שופטי העליון פסק דינם 

דמיאניוק יצא מלפנינו זכאי, מחמת הספק, מהאישומים הנוראים  איוואןהואכמאן 
האיום מטרבלינקה. מידה ראויה היא זו לשופטים, שאינם  איוואןהמיוחסים ל

ולא נשלם.  בוחנים כליות ולב, ואין להם אלא מה שעיניהם רואות וקוראות. תם
 86השלמות איננה נחלתו של שופט בשר ודם.

אמרה בית המשפט העליון דליה דורנר מכס פרישתה של רגל ל 2009-בע שהתקיים באירו

"משום שהוא זוהה על ידי זאת דורנר שלא היה לה ספק שדמיאניוק הוא "איוואן האיום". 

"גם אני אילו  :בהמשך דבריהאומרת היא הניצולים באופן ספונטני ביותר". "ובכל זאת", 

                                                 
 246-247: 1993 פסק דין בעליון, 82
 18 :שם 83
איוואן דמיאניוק שנתפס ונכלא כשבוי על פיו  ,טרווניקי" מסמךבית המשפט המחוזי קיים דיון ב" 84

של מחנה ריכוז. תקדין, מדינת ישראל נגד אוקראיני, "הוכשר" במחנה טרווניקי כוואכמן -רוסי
שזו תעודת  ְרָאיָּהבית המשפט המחוזי מקבל מסמך זה כ .307-305: 1988ון דמיאניוק, 'ג איוואן

השירות של איוואן דמיאניוק אך שולל את הטענה ששירת במחנה ההשמדה סוביבור. בית המשפט 
ועל פיה דמיאניוק  ,ן של דמיאניוקשהוצגה היא אכ טרווניקי מסמךשהעליון קובע בפסק דינו, 

ריינהרד שהיה חלק מרכזי  הוכשר כוואכמן לשרת במחנות ריכוז וזאת כחלק מההתארגנות למבצע
בביצוע "הפתרון הסופי" במזרח אירופה. עם זאת הוא קובע שאין לדון אותו על שני עניינים 

ו בסוביבור והאשים אותו חמורים אלו. משום שבית המשפט המחוזי "לא נתן את דעתו" על שירות
פי חוק ההזדמנות להתגונן. ובנוסף הזמן -רק בשירות בטרבלינקה. לפיכך לא ניתנה לנאשם על

ת מעבר למידה הראויה". שנים( יצר "התמשכו שבעהארוך שעבר מסיום הדיון בערכאה הראשונה )
 .12-10 :תקדין, שם

 15, 12 :קדין, פסק דין בעליון, חלק שלישית 85
 25 :שם 86
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היה ספק סביר במובן [ משום ש]הייתי מזכה אותו. ]...[  ישבתי בערעור בבית המשפט העליון

  :המשפטי". עם זאת

היה צריך להבין איך יכול להיות שהעדים זכרו את דמיאניוק בוודאות למעלה 
ראיתי את העדים. אני  שמעומארבעים שנה. ]...[ השופטים בבית המשפט העליון לא 

את דמיאניוק  ראיתיס.אס, ואת אנשי האראיתי את הניצולים, ראיתי את העדים, 
שהוא איוואן האיום, ובכל זאת אני חושבת ששופטי בית מאמינה שנה שלימה. ואני 

  87המשפט העליון הגיעו למסקנה המשפטית הנכונה".

במהלך של השופטים " ראייתםאת "ר ומתן פסק הדין בערע שנים אחרי 16דורנר מתקפת 

מפרשת את דבריה כמי שמעידה  אניכיוצרת את האמת המשפטית. במחוזי  המשפט

ההיות "ת יחוויהעידו על ש ְרִאיָּהשל עדי האותנטיות בחינו בהבית המשפט המחוזי  שופטיש

 ְרִאיָּהעמים משמשות תבניות הייחוס: 'פ. את "טבע הדברים" זיהוובכך בטרבלינקה  "שלהם

אחזו כלומר  זאת, "ראו"השופטים משום שעל כן ו 88פנימית' ו'אמונה' את אותה התכוונות

לפיכך ו 89האמינו לדברי העדים באמונה שלמההם המנכיחה את האמת,  "הפנימית ְרִאיָּה"ב

 . כקביעה היסטוריתהן  ונורמטיביתמשפטית הן כאמת  את דברי העדים תקפו

. ]...[ עד כמה חוויות אלה טבועות בעצמה אדירה בתודעתם. עד לאין מנוח ראינו
את הזעזוע הזה, ומי שחווה את המציאות האיומה  הגענו לכלל מסקנה כי מי שעבר

 90שהתקיימה במחנה ההשמדה טרבלינקה, לא יוכל לשכוח את שראו עיניו.

 מתייחסתטראומה -התופעה של פוסט גזורות מאותו שורש. "ְרָאיָּה"ו "ְרִאיָּה"בשפה העברית 

, מאזאת המראות  טראומטי רואה-החושים עובדים והאדם הפוסט כלומרחישה. לקודם 

פסיכולוגים מאפיינים  .מאזוהמגע בעור את הריח כאן ועכשיו חש שומע את הקולות ואף 

 "ְרִאיָּה"חווה טראומה משנית. האם זו משמעות המי שטראומה כטפל באת מצבו של המ

  91?כשהיא אומרת 'ראינו' מספרת עליהשדורנר 

 הבצל קילוףב, . גינתר גראסהפנימית ְרִאיָּהבר את שפת הוהמבע הספרותי דיש ו

בהיותם כבר יוצרים  - כל אחד מהם בפני עצמו -לחיים ים מחזיר תש"חביורם קניוק, ו

                                                 
 . ההדגשות שלי, נ.ב.29-30 :2009דורנר, אצל אלמוג,  87
המושג  –שיש למאמין  ְרִאיָּהה(, דנתי באפיון של יכולת 2017 ,ברזלבמחקרי על הקבוצה האמונית ) 88

פנימית היא סוג של  ְרִאיָּהבפנימיותם של אירועים ותהליכים כאמת שאין בלתה.  - לקוח מהקבלה
ונית כמהות קיומה ותכליתה של האמונה. לעניין זה שני קטעים: ה האמסהתבוננות המוצגת בתפי

הפנימית  ראייהעל הגאולה: "את זאת מבינים רק מי שנחונים ב הדוברהראשון לקוח מחנן פורת 
; השני, מדברי הרב צבי יהודה מנהיג 9, הערה 181 :יכים להוביל את המהלך הגדול". שםוהם צר

וט המאמין את הראייה הקטסטרופאלית של השואה וידבק "על כן בהכרח ישמהקבוצה האמונית: 
יש לראות את העובדתיות ההיסטורית, ]...[  בהתגלות של תחיית האומה ותחיית הארץ

פגישה עם  הקוסמולוגית הכללית האלוהית הזאת. ראייה היא יותר מהבנה. ראייה היא פגישה,
   11 ט:אבינר, תשל"ראו, ריבונו של עולם". 

 , נ.ב.ההדגשה שלי 89
  1988 ,תקדין 90
  47-64 :2018ץ, ריקון ולבקובי ;2009 )אתר(, ראו, טראומה משנית 91
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יה  תוזו פרשנותי, לאמפ ים,הטראומטי והסבוך כמי שמצפ םאת עברמבוגרים ומוערכים, 

  92.במובן מסוים, משכבר הימים םותפישהם גם שקוראיהם מצד 

ספוגי  ְרִאיָּהה בקבוצה רחבה של עדי הדנ שפטממערכת ההפתרון שמציעה אלמוג ל

קרון שהדריך את בית יתואם את הע טראומה: עדי שואה, קורבנות אונס ונפגעי טרור

על בית המשפט שבמקרים אלו מתייחסת וקובעת המשפט העליון בדונו בערעור. אלמוג 

 תהסלתפינכון הוא  .הקורבנותשל פעולותיו ובמעשיו של התוקף ולא ברגשות בלהתמקד 

סיפורי הטראומה המשפטית ישימו דגש על אירועי העבר ולא יכללו עיסוק בעתידם של ש

 הקורבנות, בהחלמתם ובשיקומם. 

הליכים משפטיים אינם יכולים לשמש כבמה עיקרית המעניקה לקורבנות טראומה 
קול ונראות, או כמכשיר המיועד לאפשר להם להחצין את כל טווח הפגיעה שחוו. 

ים אמורים לשמר את מאפייניהם המסורתיים כדי לתמוך סיפורים משפטי
  .בלגיטימיות ובתוקף של ההכרעות המשפטיות

 ,, טוענת אלמוגיש להכיר בערך החשיבות של קשב עמוק לספרות הטראומה החוץ משפטית

  :וגם

משקפת את הצרכים ואת המצב  תמשום שספרות הטראומה החוץ משפטידווקא 
יש על כן , היא מתפתחת באופן הדרגתי. בזמן דיווחם תהרגשי שבו נמצאים הקורבנו

אף המספרים עצמם מעידים קורבנות המספרים את סיפורם בכמה גרסאות. לעיתים 
  93עתיד.המשך שיבוא בבטיחים לחלקיים ומריהם ופישס

 כמה הערות לסיכום

יה אך כדי שזו תה .האתוס הקהילתיידי עיצוב -מייצג טענה ערכית על קולקטיבי זיכרון

מערטלת פעולת הזיכרון הקולקטיבי את האירועים  ,קליטה וזמינה לרבדים שונים

לשונו של הפילוסוף הצרפתי , בממורכבותם. במהלך עיגונו של הזיכרון במחוז זיכרון נכלאים

אירועי העבר ההיסטורי בתוך  94, "מירב המשמעויות במינימום של סימנים".הפייר נור

ים באופן סלקטיבי, לשם העברת המסר והלקח הנדרשים. אל הזיכרון האישי נגזרים ונמדד

דה הפכה לניצחון הרואי יתוך האירועים נמסכים מושגי ערך והופכים לקוד אתי. תבוסה מצ

שלון מרהיב )מושג של ליטל הארט( כ"טראומה היסטורית שאין לחזור עליה". יבבחינת כ

בו מול הטורקים לפני ובקוס התבוסה של הסרבים על ההרו 95קרב תל חי הפך לסמל מנצח.

 יצרה מרחב טריטוריאלי שכולו קודש. שנים  300

                                                 
 . אין ספק שעניין זה דורש הרחבה והעמקה. זו רק רמיזה לבאות.2010; קניוק, 2011 ,גראס 92
. ראו למשל מחקרה של ענת ליבנה שבדק עדויות של ניצולים מתקופות שונות. 58-59 :2009אלמוג,  93

 2015יבנה, ל
 16 :1993 ,הנור 94
 34 :2002 זרטל, 95
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הקיום החברתי של כל אחד ואחת מאיתנו רווי סיפורים אישיים שיוצרים משמעות 

לזהות האישית ולהשתייכות החברתית שלנו. אנשים מתחלקים עם זולתם בזיכרונותיהם 

 ,ן שכאשר מתרחשים אירועים דרמטייםהטובים אך גם ביגונם ואכזבותיהם. מרגלית מציי

(. הייחודיות shared memoryאנחנו מודעים לאופנים בהם הפכנו לחלק מהזיכרון המשותף )

כיצד של האירוע נשענת לא רק על היותנו באופן אישי קשורים באשר אירע, אלא באשר 

 אנו מתחלקים גם בשותפותנו בו כפי שאנחנו חשים ומעידים עליה. גם אם מתברר

שהבהובי הזיכרון שלנו אינם לגמרי אמינים, אין זה מונע מאיתנו את הצורך לדווח על 

הדרכים בהם נעשינו שותפים לאירוע הדרמטי שהותיר בנו עקבות מעיקים. מתן החיות 

את חשיבותו של  יםמתרחש כאשר אנחנו מדברים עליו ומנכיח ען מרגלית, ו, טלאירוע

  96.נויהאירוע לגב

הן השופטים באמירה בדבר חוסר היכולת  ְרִאיָּהק דבקים הן עדי הדמיאניו במשפט

בפירוט את הם מתארים אישיות ה יהםעדויותבלתאר את אשר התרחש בשואה, זאת כאשר 

השופטים בפסק דינם חוזרים ומתארים לפרטי פרטים את שהתרחש ו ,זוועות בימי השואהה

ש"אי יש כאן משום ביטוי לאמירה במדיניות ההשמדה ובמיוחד בטרבלינקה. דומה אם כן ש

בדבר  שמוניםשנות השהתפתחה בשהיא חלק מתרבות הזיכרון אפשר לתאר מה היה שם"; 

שם  השואה וחוסר ההשגה לתפוס את אשר התרחש ממשותה שללספר את חוסר היכולת 

קשר את בהתייחסות מאוחרת לדבריו במשפט אייכמן עצמו צ'טניק . ק ב"פלנטה האחרת".

לא הצליח לשכנע את התובע לוותר על עדותו משום שחש שו במשפט לכך התמוטטות

  97רע.ישעוצמת חוויותיו לא יאפשרו לו לדווח על אשר א

היוזמה  מתארת פלמן את ,עדותבספרה , "חזרת הקול: שואה של קלוד לנצמן"פרק ב

וריה של ההיסט האילם ַהְפִניםעם  [...] "לצאת להתמודדות חסרת תקדים ןשהוצעה ללנצמ

שלו. סרט  –"החושב מחדש את המשמעות של אירוע מציאתו להפיק סרט  ;היהודית"

החווה, בלי שום הגנה, שום בעל ברית  תהליך מתוככי]...[  ולהמחישלספר "כדי בו שיהיה 

, ובהתייחסו לסרט 98ם סעד אפשרי, מחיקה עצמית רדיקלית, היסטורית ופיזית כאחת".ווש

מזהה ביצירתו "את הכוח הייחודי הטמון באפשרות  לנצמןמעידה פלמן על דבריו, כך 

ם ייומי, שנורה , מי שהיה הילד המזמר מחלמנושרבניקת ובאמצע "לשוב ולראותהחומרית 

וגם "מבחינה היסטורית . םללא היה אמור להיראות עוד לעוולפני הגעת הסובייטים, 

ם גם בפעם את מה שבעצם לא נראה מעול לשוב ולראות ת הסרט מאפשרתומציא

                                                 
 53 :2000-1999, מרגלית 96
 172-173: 2002, פלמן 97
 189-200: 2008פלמן,  98
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לנצמן  99.נה. מה שנותר בלתי נראה במקור בשל טבעה המעוור של התרחשותו"והראש

שאלותיו נוכח  ,ושרבניקלגיא ההריגה. שנה  40תו אחרי ילשוב אשרבניק  משכנע את

אז הפעם כשהוא מודע למה שחווה ו ,משחזר את הטבח ,הפולשניות יש לומר של לנצמן

 ,פלמןמפרשת כך  ,חוצהניק שנעשה עד ל"חזרת המתים" בשר  ".מת בעודו בחיים"בהיותו 

הוא  'טבח החוזרל'רק בהיותו עד  .ובין המוות לחיים"ו ההפרדה בין החיים למתים ק" את

לגמרי למה שחווה במהלך  ומודעיכול להיות בפעם הראשונה "עד לעצמו, עד צלול 

"באמת חזר אכן גם אם השיג לנצמן את מטרתו ושרבניק  תי,סאלא שלתפי 100המלחמה".

אופן בו פלמן, אני מוצאת פגם אתי בזאת כפי שמפרשת ובתמים" לחיים באמצעות עדותו, 

שגרם להם לחיות מחדש  היה מהלך מכווןתשאולו אופן . רבחאותם  לנצמן את העדים ֵהִעיד

שלנצמן בחר להציג בסרטו את  מקבלת את אבחנתו של לה קפרהם. לעניין זה אני את עבר

ינים ש"הניעו אותו לכלל הזדהות". הנטייה לגלם או לחיות מחדש את יאותם מרוא

קריטריון מוצהר לבחירת המרואיינים לסרטו אצל לנצמן, כך לה קפרה, הייתה  הטראומה

  101.שואה

בה יותר ומגלמת השקפה הקרבבית המשפט המחוזי ששפת פסק הדין  נדמה לי

 בתה של העדותילהנכחת האימה ה הייתבמשפט דמיאניוק לה קפרה. זו של ללנצמן מאשר ל

אם ליוטאר טוען שיש פער שלא ניתן לפתרון  .פי השופטים מהותה של תרבות הזיכרון-ועל

, הרי כאשר השופטים גולבין ייצו "ההיות שם"של העד לתמלולה, בין  ְרִאיָּהת היבין חווי

משפטית. מכאן  יָּהְרָאל reliving-כ"זיכרון חי", הם הופכים את ה ְרִאיָּהה תמכנים את עדו

ר על ניצולי מחנה בהקביעה של השופטים ש"אין כל מקום להשוות בין הזעזוע שענובעת 

טרבלינקה, עם הזעזוע שהוא קשה, שהוא טראומטי שעובר על אדם שהיה קורבן למעשה 

את הצורך ובכך ממקד בית המשפט  102."[...] אלימות קשה, למעשה אונס וכיוצא באלה

תרבות מחויבות אישית ולאומית כלפי אומה הייחודית של השואה כת הטריבהנכחת חווי

   הזיכרון.

אירועי , לומר,  שש"אין להשוות" שמוניםשל שנות הקביעה בתרבות זיכרון השואה ה

בשני קצותיו: לא מביאה לאחיזת המקל  "פלנטה אחרת"בלמעשה התרחשו אכן השואה 

הוא הדבר הקרוב ביותר ל העדים שרע ובה בשעה הזיכרון החי יניתן לתאר את אשר א

של זיכרון  ב"יתר"גם אוחזת לאמת על מה שקרה שם. כלומר הקביעה המשפטית אוחזת 

על כן משפטית במהותה. -היסטורית וא-אהיא להבנתי  ה זו סתפי. הטראומה הקולקטיבית

 אמין" שלהם בפסק הדיןמהציג את ה"אני שופטים לחשוב היה לבערכאה הראשונה גם אם 

                                                 
 200-201 :שם 99

 . כל ההדגשות שלי, נ.ב.202-203 :שם 100
 201 :2006 לה קפרה, 101
 231-233: 2008פסק הדין במחוזי, תקדין  102
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בה הרי  ,להשאיר חותם משפטי לעוצמת הכאב ולנוכחות האימה והזוועה בתודעהך בכו

 103 הם תרמו להחרגה של השואה מכל אונטולוגיה אפשרית.בשעה 

בה זיכרונם האישי ש שמוניםמשתלב בתרבות הזיכרון של שנות ההנוסח פסק הדין 

ן אותו בתחושת של הניצולים יצר את הזיכרון של הקהילה היהודית במובנה הרחב והטעי

בבחינת את צו "איסור השכחה" בקיימה סולידריות של שותפות כהמשך ורצף היסטורי 

ן במחוזי יצר הרחבה של המושג יבמובן מסוים נוסח פסק הד"עבר שאינו עובר". אלא ש

פט העליון החזיר את השיח שהמיתי, בעוד נוסח פסק הדין בבית המממד לקהילת זיכרון 

 לממד הפורמלי המשפטי.  ,שאבחנו השופטים המשפטי עם כל הקושי

היא כזו שאיננה מבוססת רק על קשרים הדוקים עם החיים אלא  קהילת זיכרון

מקיימת קשרים הדוקים עם המתים. זו קהילה שעוסקת בחיים ובמוות שבה המרכיב של 

חזק יותר מאשר בקהילה באופן  (reliving) לחיות מחדש את העברהנצחה נסמך על 

טוען מרגלית, מבנה רגש מן העבר, החייאת ת רק על תקשורת מוסדרת בין אנשים. המתבסס

צורה מובחנת  104ות מן העבר.ויבמתח רגשי כלפי התרחשטעונים החיים אישיים וקבוצתיים 

ברמה האישית  סיכוןיוצרת ו "ות קצהיסולידרמנכיחה "רגשית מתמדת הוויה של זו 

ישית לאחר זיכויו של דמיאניוק מחמת הספק, העד צ'רני באבחנתו הכל כך אוהלאומית. 

איך יכול להיות  שהמסמך כן  יות הקהילתית: "רהמחיש בחדות ובכאב את הדרתו מהסוליד

   105."אותנטי ואני לא אותנטי

קהילת , מייצרת מחבר בין הזיכרון האישי לקולקטיביתהליך ההחייאה בזיכרון כאשר 

כאשר תכליתן  ,נוהגים, אנדרטאות ושבועות, לעצמה פרקטיקות באמצעות טקסיםהזיכרון 

כתופעה  לאומיתהתחיה בסיפורים הגדולים של השל כל אלו לשמר את המתים בין החיים. 

אי הרצון כמו  106מעניקים את ההצדקה לחיים עצמם.הם אלו ההמתים  והופעה של שחרור,

ים של המתנוכחותם ומעורבותם  תייגם חוסר היכולת להיפרד מהמתים ממומש בהדמ

אה ביד מרדכי אומרת וביום השהממלכתי כאשר בטקס בחיים האמיתיים של כאן ועכשיו. 

בנוי הזיכרון הכוונה ולא כל שכן  שימוש ב תי, נעשה הם  והם זה אנחנו"זהמקהלה "אנחנו 

                                                 
הרב שגילה הציבור בסיפור האישי של ניצולי טרבלינקה, אולם במחקרו טוען הוד שלעומת העניין  103

עניינים טכניים. התנהלותו של המשפט כמו בבית המשפט התרוקן משעסק המשפט במסמכים ו
תוצאתו הסופית בה זוכה דמיאניוק מחמת הספק, השמיטה, כך הוד, את ההיסטוריה מהזיכרון 

, למדיניות "הפתרון הסופי", לבניית כוח העזר הקולקטיבי. ובכלל זה, ידע חשוב באשר לוואכמנים
של משתפי הפעולה האוקראינים, שלבי סיום המלחמה וביצוע "הפתרון הסופי" באזורים 

 XIIתקציר  :2018המזרחיים ועוד. הוד, 
  126, 69 :2000-1999 מרגלית בהתאמה, 104
 י אם כדאי היה להישאר"אני שואל את עצמ :נסמך על אריה בנדרהוא . 278 :שם מצוטט אצל הוד, 105

 . ההדגשה שלי, נ.ב.3, 1993ליולי  30בחיים", מעריב 
ֶזה 1970) תהילת מצדהילדים הבספר  106 ה./ כָּ לָּ ( כותב הסופר שרגא גפני: "ֵיש סֹוף; ֶשהּוא ְבֶעֶצם ַהְתחָּ

ַפל ַעל ַחְרבֹו ַהִגב ה/ִכי ְבֶרַגע בֹו נָּ דָּ ר ֶשל ְמצָּ ּה ַהֶנְאדָּ יָּה סֹופָּ ב ַהַמר הָּ ה ְוַהְקרָּ דָּ ַאֲחרֹון ִבְמצָּ ֹור ַהְיהּוִדי הָּ
ש". ּוַבֶהְמֵשְך:  דָּ ם ַהְיהּוִדי ֵמחָּ עָּ ֶליהָּ ִהִגיַע ְלסֹופֹו. ִהְתִחיל הָּ ם  [...] ְלֵשַמע ֵתאּור ַמְזִהיר ּוְמַשְלֵהב ֶזה"עָּ קָּ

ם ַהְיהּוִדי ַלְתִחיָּה עָּ  70שם: . "[...] מֹוַתר הָּ
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נעשה בה , אלא דות לקושי הפרידה מהמתיםנה רק ענ. במקרה זה ההחייאה איהחייאהעל 

כמוסרי  כאן ועכשיות הקיום מטפיזי המאשר א "זכור"ו ו של צשימוש כוזב לצורך הצדקת

ה, סני מבקשת להפנות את תשומת לבם של הקוראים למחקרו של מואבעניין זה . תמיד

, על תרבות ההחייאה העולם עיצובו מחדש של זיכרון שתי מלחמות :הנופלים בקרב

טמיע את התחושה שהכמיתוס  ,בין שתי מלחמות עולםבמכוון והמדיניות שטפחה זאת 

אני מציעה גם לא להמעיט בכוחה של  107מלחמת העולם הראשונה לא הסתיימה.למעשה ש

להיאחזות  םכמעוררת ריגוש עז הגור זיכרוןהרבות יאה של תיבממד ההחהרטוריקה 

  108.במיסטיפיקציה של ההיסטוריה כאפשרות ריאלית

המתים שפנו אל   ההיו אל ,בזיכרון השואה אתוס הציווי של המתים כלפי החייםב

ידי המתים החיים -האומה החיה בלשון של ציווים מחייבים. האומה והיחידים נתבעו על

ת השואה ולמקדה בסיפור התקומה כנחמה וכניצחון היסטורי יחוויבתוכם להמשיך את 

סק הדין במשפט דמיאניוק הוא רק אחד מאותם סמנים פנוסח אומה היהודית. הומוסרי של 

של הסיפורים גדולים של אומות זיכרון המשמרות עצמן בעיקר באמצעות  התהוותם בדרך 

 109.יצירת ריטואל החייאה של ציווי העבר

קיומם בהוא הכרה  ,טוענת אלמוגקולקטיבי, כמו גם ה יהאיש לריפויתנאי ראשון 

שני לתפוס  - שפטי וחוץ משפטימ - ים לסיפורי טראומהיהמקביל של שני הערוצים הנרטיב

לקבל את חוסר היכולת "להשיג תואם גם לא כמתחרים אלא כמשלימים. יש אלו נרטיבים 

וגי הסיפורים" ולהכיר בכך שהסתירות ביניהם אינן סבדתי או הרמוניה מלאה בין שני וע

אני טוענת לתנאי נוסף והוא גיוסה של  110פוגמות בחשיבות ובתוקף של הסיפורים השונים.

דרך  חברה בישראל למצואטיבי כדי לאפשר ליה לריפוי האישי כמו גם הקולקתהאמפ

קורבנות  שלאת המעבר ממעמד עבור עדי הזיכרון ייצר שתזיכרון השואה להתמודדות עם 

 111למעמד של ניצולים.

                                                 
 Mosse, 1992  ו גם התייחסותו של מוסה לעדויות החייאה,רא. 1993מוסה,  107
 להכשרה 1934-את גיוסו ב (2002) מתאר כותב הרשומות, סבסטיאן הפנרסיפור של גרמני בחלק מ 108

להתגייס, הוא ומסיימים נוספים של לימודי  S.A-ידי ה-אליה חויב על - "התמחות" -אידיאולוגית 
חזר גם הקרב על המארן בו נעצר ונבלם הצבא הגרמני עריכת דין. במסגרת הכשרה זו משו

. השחזור נושא אופי של לחיות מחדש את האירוע, 1914לספטמבר  6-במלחמת העולם הראשונה ב
, מפציצים 1914-את מה שלא הושג ב 1934-בים מסיימים בהתרגשות רבה בבעוד המתמחים הנלה

 וכובשים בחדווה את פריז. 
 – מרגלית מבהיר שחשוב לדעת שתהליך ההחייאה .88-97 :2003סמית,  .83-84: 2000-1999, מרגלית 109

איננו זהה עם הנצחה. בהנצחה אנחנו נפרדים מהמתים ואילו בפרקטיקה של זיכרון  - שחיות
 Crane, 1997:5 קריין, תנו. ראו גם הפרשנות אצליהבנויה על שחיות, המתים חיים א

 159 :2009אלמוג,  110
ותי זה התחוור לי שוב משסייעתי בשנה"ל תש"ף לסטודנטים בתואר שני לערוך הצורך במהלך תרב 111

של ניצולי שואה. בעריכה היה צריך להבחין שכדי ( Portunoff) פורטנוףעדויות וידאו מארכיון 
 פרו העדים רק את מה שיכלו או רצו לספר.ילאפשר את הנרטיב המשקם של הטראומה ס
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היא באשר להכרעותיהם של מנהיגים וחברות פתוחה לדיון,  תשנשארחשובה שאלה 

 טורי כשלעצמו לא היה סיפור ההיסלכאשר במיוחד לאומיות קיבוציות ונוכח טראומות 

 נושא: בלמבט רחב יותר  כתאין בו נחמה. שאלה מסוג זה שייאף לאמיתו של דבר סוף טוב ו

מוחצן ההביטוי דומה ש ?פוליטיכוח ל ךהופ (ִשְחיּותמתן תוקף של חיים לעבר )מתי וכיצד 

ה מקנ ,שמבלעדיו כמעט לא ניתן לקיים סולידריות חברתית לאורך זמןשל הממד הרגשי 

מחוז להופכת שלמה כאשר קהילה כוח מניפולטיבי ביד פוליטיקאים ואישי ציבור. בפועל 

 ימעגלזמן אל  תארי של ההתרחשות ההיסטוריייא מוציאה עצמה מהזמן הלינה ,זיכרון

 .ומלא קדושה סמלי משמעותי ,חשובנעשה   אזל והכיציאה. חסום שאין ממנו 

 יבליוגרפיהב

 משפטיים מקורות

, הכרעת הדין בבית 373/86 ,ת.פ )תיק פלילי( ,והן דמיאניוק'ג איוואןינת ישראל נגד מדתקדין: 
 .1988אפריל , אייר תשמ"ח, המשפט המחוזי

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט  ,)ג'והן( דמיאניוק נגד מדינת ישראל איוואןתקדין: 
 .1993ביולי  29 ,347/88 ,ע"פ )ערעור פלילי( ,לערעורים פלילים

 .1993תשנ״ג/תשנ״ד  ,דמיאניוק  נגד  מדינת ישראל, 347/88פסקי דין: כרך מז, חלק רביעי, ע״פ 

 עדויות

, היועץ המשפטי נגד אדולף אייכמן ,ב ,א, עדויותשלה, )תשכ"ג(. ממרכז ההסברה במשרד ראש המ
 ירושלים.

 .1999-1986 האזורי "העמק המערבי" ביפעת,  ת הספרעדויות מיומני מסעות של תלמידי  בי

 .1990יומן המשותף של תלמידי משלחת התנועה הקיבוצית המאוחדת לפולין, אביב מהעדויות 

מחקר וביקורת ,תאוריה  

 .. הוצאת המחבר: קשתג"יום השואה תשל ,י"שיחות הרצ)תשל"ט(.  'אבינר, ש

 אופירע' בתוך:  .ם שאין להטיל בהם ספק(. תחושות שאין להביע במילים ולקחי2002) 'אופיר, ע
   .אביב: הקיבוץ המאוחד-תל (.28-22)עמ'  ההווהעבודת  ,)מחברת(

ספר דליה (, ים)עורכ ' רותםיו ביניש 'אלמוג, ד 'בתוך: ש .(. טראומה, נרטיב ומשפט2009) 'אלמוג, ש
 .ירושלים: נבו .(160-143)עמ'  דורנר

  .. ירושלים: יד יצחק בן צביישראלהחינוך העברי בארץ  :מיתוס הגבורה והקורבן(.  1986) 'אלבוים, ר

 אביב: בבל.-. תלדו"ח על  הבנאליות של הרוע :אייכמן  בירושלים(. 2000) 'ארנדט, ח

  ביאליק.מוסד ירושלים:  .או מקצועו של ההיסטוריון ,על ההיסטוריה אפולוגיה(. 1993) 'בלוך, מ

הזיכרון ויום השואה בבית הספר  טקסים חינוך והיסטוריה: יום)תשנ"ט(.  , א', והראל'בן עמוס, א
ירושלים: מרכז  (.481-457)עמ'  חינוך והיסטוריה, אטקס )עורכים( 'עו בתוך: ר פלדחי .בישראל

 זלמן שז"ר.
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דפים  .תפיסת הגבורה בשואה, בין זיכרון לאומי קולקטיבי לזיכרון לאומי מופרט(. 2000' )ברזל, נ
 .  125-86, ז"ט ,לחקר השואה

-תל (.521-511)עמ'  הסוחפים לגאולה עכשיו והמהלכים בדרך :המתנחלים בלבבות(. 2017) 'ברזל, נ
 .הקיבוץ המאוחד :אביב

, חברה ומדינה ,תורה - 'תחומין ט .דיני ראיות במשפט הצורר דמיאניוק)תשמ"ח(. על  'בטיסט, מ
 .אלון שבות: מכון צומת (.131-116)עמ'  קובץ הלכתי

 .16-11 ,כ"ז ,משפטיםיפוט ואמת, )תשנ"ו(. על משפט, ש 'ברק, א

; ירושלים: מכון ון הקיבוץ המאוחדאביב: -תל. היסטוריה של בעיה :אתיקת העדות(. 2015) 'מ גבעוני,
 .ליר

בין חזון )עורך(,  ץיוי 'בתוך: י .או הפרטת הזיכרון 'היסטוריוגרפיה חדשה')תשנ"ח(.  'ד גוטווין,
 ירושלים: מרכז זמן שז"ר.   (.343-311)עמ'  יתמאה שנות היסטוריוגרפיה ציונ - לרוויזיה

 (.27-7)עמ'  לכתוב היסטוריה לכתוב טראומה )מחבר(, לה קפרהד'  :בתוך .(. הקדמה2006) 'גולדברג, ע
 אביב: רסלינג.-תל

 .הקיבוץ המאוחדב: אבי-; תלמוסד ביאליק ירושלים: .'כרך א ,השירים )תשנ"ח(. 'גורי, ח

 .5-4, 18.4.1969, זאת הארץ .יש לכם ארץ""אתם ש(. 1969' )גורי, ח

 אביב: עמיחי.-. תלתהילת מצדה(. 1970גפני, ש' )

 אביב: כנרת זמורה ביתן.-תל .קילוף הבצל(. 2011)  'גראס, ג

 אביב: כתר.-תל .פרשנויות של תרבויות(. 1990) 'גרץ, ק

רפורטאזו'ת  - "עולם כולו נגדנונאומי בחירות של מנחם בגין; "ה - (. בני אור ובני חושך1995) 'גרץ, נ
אביב: עם -תל (.99-67)עמ'  שבויה בחלומה (,מחברת) גרץ 'בתוך: נ .עיתונאיות ממלחמת לבנון

 .עובד

 (. הדילמה של תרבות מסורתית במדינה מודרנית: תמורות והתפתחויות1984) י' ליבמן,ו ', אאדון יחי
 .485-461 ,4 ,מגמות כ"ח .דת האזרחית' של ישראל'ב

 - 16 )עמ' ספר דליה דורנר ,עורכים() ' רותםיו בייניש 'אלמוג, ד 'בתוך: ש .(. זיכרונות2009) 'דורנר, ד
 .ירושלים: נבו (.47

 אביב: הקיבוץ המאוחד וספריית פועלים.-. תלצופן א.ד.מ.ע(. 1967)די נור י' )ק. צ'טניק( 

 המאוחד וספריית פועלים.אביב: הקיבוץ -. תלסלמנדרה(. 1971די נור י' )ק. צ'טניק( )
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