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לאומית �עריכת די
 ציבורית: בי
 קו משפטי לקו פוליטי
  "העשרי� משוני"בפרשת 


  *ארז בלו��שמעו

ל באדמת שוני והועמדו לדי� בפני " נעצרו עשרי� חברי מחתרת האצ1945בקי� 
 ,פרשה זו. אשמת החזקת נשק ותחמושת ללא היתר חוקיבבית די� צבאי בריטי 

 ,בהיסטוריוגרפיה הרוויזיוניסטית" העשרי� משוני"הנודעת בחשיבותה ובש� 
 מקרה בוח� במאמר לתופעה המומשגת בספרות המחקר כפרדיגמת עריכת היא

פרדיגמה זו  .)National-political cause lawyering(לאומית �די� ציבורית
 באה לידי ,רתימת עריכת הדי� לשינוי הסטטוס קוו הפוליטי, בי� היתר, שעניינה

 חלק היואשר , מ�' הסנגורי� מקס זליגמ� ומקס קריצביטוי בפרשה בהתנהלות
  .לאומיי� בתקופת המנדט הבריטי�מאליטה של עורכי די� יהודי� ציבוריי�

המאמר בוח� את מערכת היחסי� המורכבת בי� שני עורכי הדי� , מעמדת מוצא זו
. בית הדי� הצבאיבי� ובי� עורכי הדי� ל) ל"הנאשמי� ומפקדת האצ(לבי� הלקוח 

כמקרה בוח� של " העשרי� משוני"ו� המרכזי העולה מכ� הוא כי בפרשת הטיע
מ� באופני� שוני� קו הגנה 'לאומית עיצבו זליגמ� וקריצ�עריכת די� ציבורית

ל מקו הגנה משפטי "ייחודי שהיה בגדר שלב מעבר קצר במשפטי האצ
. יה� לשלב בי� שנמסוימי� והיווה ניסיו�קונבנציונלי לקו פוליטי מלא בתנאי� 

הלאומיי� בי� הלקוח � קו זה היה ביטוי מורכב לתמרו� של עורכי הדי� הציבוריי�
מכא� א� נית� ללמוד על היחס האמביוולנטי . לבי� הזירה השיפוטית הצבאית דאז

" הגנה" לעומת יחס� של מחתרות ה,ל למשפט ולפעילות עורכי הדי�"של האצ
   .י"לחהו

העשרי� "משפט� של  .ג. יתלאומ�עריכת די
 ציבורית. ב. מבוא. א

; פרשת ההגנה. 3; פרשת התביעה. 2; מעצר וגיבוש קו ההגנה. 1; "משוני

עריכת די
 : סיכו�. ד. הפרשהסיו� . 5; נאו� הסיכו� של זליגמ�. 4

  .ל"יצוג אנשי האצלאומית וי�ציבורית

 
. המכללה האקדמית ספיר, בית הספר למשפטי� והמחלקה למנהל ומדיניות ציבוריתבמרצה    *

די� יהודי	 �  השתלבות	 של עורכיארז בלו�� עו�שמ: דוקטורטההמאמר מבוסס על חלק מעבודת 
 –אביב �אוניברסיטת תל, עבודת דוקטורט (י"א� בפלשתינה1947–1938במאבק הציוני בשני	 

אני מבקש להודות .  העבודה נכתבה בהנחיית נטע זיו ורו� חריס.)2012, הפקולטה למשפטי�
ות למשתתפי הסמינר ברצוני א� להוד. לשניה� על הנחיית� המסורה ומעוררת ההשראה

המחלקתי בבית הספר למשפטי� במכללה האקדמית ספיר על הערותיה� המועילות לגרסה 
  .קודמת של המאמר



    ארז בלו��שמעו�

  ז"תשע|  כגהמשפט   158

   מבוא  .א

פט שנער� בפני  נשא הסנגור מקס זליגמ� נאו סיכו במש1945באחד מימי חודש אוקטובר 
יצא בחריפות נגד החוקי שבגינ הועמדו חברי , בי� היתר, בית הדי� הצבאי בחיפה שבו

. שאות ייצג על החזקת נשק ותחמושת ללא היתר חוקי) ארגו� צבאי לאומי(ל "מחתרת האצ
הוא הציג את הטיעו� כי אמצעי לחימה אלו נדרשי להצלת שארית הפליטה מגיא ההריגה 

  : באירופה

“There is something greater than mere local legislation. There is the voice of 

conscience and humanity, and the conscience of the Jewish people will not 

permit that their suffering brothers and sisters should continue remain in 

peril of their lives and they not lift a finger or do everything possible to 

rescue them, if necessary by breaking the law and even by restoring to the 

use of arms”.1  

ישראל המנדטורית � באיי הארוכי ביותר שנערכו באר�היה זה שיאו של אחד מהמשפטי הצ
העשרי "לנאשמי חברי מחתרת ציונית והידוע בהיסטוריוגרפיה הרוויזיוניסטית כפרשת 

פרשה זו תשמש במאמר מקרה בוח� לבחינה תאורטית וביקורתית של השתלבות  ".משוני
נבח� את . הציוני בזירה המשפטית המנדטורית�הלאומיהמורכבת של עורכי די� במאבק 

ובי� עורכי הדי� לבית הדי� ) ל"הנאשמי ומפקדת האצ(הלקוח בי� עורכי הדי� לבי�  היחסי
 ועד ליו 18.9.1945מיו (נמש� כחודשיי המשפט שהיווה את לב הפרשה . הצבאי

תיעוד של בית הדי� הצבאי ומפרוטוקולי של  –תיעוד , בי� השאר, יש לגביו). 16.10.1945
�עדויות בעלמלבד שני (בפרשה ההגנה המשפטית על הנאשמי  2.פה של חלק מהנאשמי

 די� מקס זליגמ� ועמו עור�) מרדכי(די� מקס   עור�נעשתה על ידי) נאשמי שלא היו מיוצגי
 היה ,יליד וולס, זליגמ�. עור� די� שכיר במשרדובאותה העת מי שהיה , מ�' קריצ)מרדכי(

 3. ולבעלי תפקידי בממשל הבריטיי באר�ילחוגי הרוויזיוניסטובוטינסקי 'זאב זמקורב ל

 
נית� . Yehuda Benzenberg and 19 Othersבעניי�  11.10.1945 לפרוטוקול הדיו� מיו� 22' עמ  1 

מיו�  רוטוקול המשפטפ: להל�( 32/3 – 13ח  )ז"מ :להל�(בוטינסקי 'ארכיו� מכו� זלמצוא ב
די� יהודי	 במאבק הציוני בשני	 � השתלבות	 של עורכיארז בלו��עו�שמ ראו ג� ).11.10.1945

,  הפקולטה למשפטי�–אביב �אוניברסיטת תל, עבודת דוקטורט (י"א� בפלשתינה1947–1938
2012(. 

קיימת באותו התיק , כמו כ� .ראו ש�. קול של מרבית הישיבות בבית הדי� מצוי פרוטוז"מבארכיו�   2
– נשיא בית הדי� הצבאי ל ידיכפי שנרשמה ע, תמצית מלאה של כל מהל� המשפט לעיל

President’s Record of The Proceedings )כ�כמו ).תמצית הנשיא: להל�  , �כותב המאמר ער
 ,)בנצנברג(ציו� �גדעו� הר, )בנצנברג(ציו� �יהודה הר, משה לוי: ראיונות ע� שישה מהנאשמי�

 .רות��ודבורה שפירא) בירנבוי�(ברכה שומרו� , )קופ(תמיר פלג 
 כמה מראשי התנועה הקי� יחד ע�אשר " זכותנו "ת זליגמ� נעשה המזכיר של אגוד1931בשנת   3

ישראל במטרה לשמור על הזכויות שניתנו ליהודי� בהתא� לכתב המנדט �ית באר�הרביזיוניסט
ושית� פעולה ע� ) חירו�(זליגמ� א� ניהל פעילות ציבורית נגד תקנות ההגנה . ולהצהרת בלפור

במאבק ציבורי על , בלונדו� ובאר�) הרביזיוניסטית ההסתדרות הציונית החדשה(ח "נשיאות הצ
המאבק כלל פרסו� מאמרי� וניסיו� לערב ארגוני� למע� זכויות . י� זהדעת הקהל באנגליה בעני

זליגמ� א� היה מקורב חברתית לצמרת השלטו� הבריטי באר� ובכלל זה לשופטי� . אד�
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זליגמ� נעשה  ,"שיעורי משפט"לאחר שרכש את השכלתו המשפטית בבית הספר המנדטורי 
  מחתרות חבריבה הועמדו לדי� שצבאיי הברבות הזמ� לאחד הסנגורי הבולטי במשפטי

חבר בתנועת הנוער בנערותו היה . מ� היה עור� די� בראשית דרכו אז'קריצ. י"ל והלח"האצ
   4.רסיטת לונדו�לימי הוא רכש את השכלתו המשפטית באוניב. ר"הרוויזיוניסטית בית

באותה התקופה החלה הסלמה כוללת בי� היישוב לשלטו� הבריטי שבאה לשיאה לתקופה 

נגד השליט ) י"ל והלח"האצ, "גנהה"ה(קצרה בשיתו� פעולה של כל המחתרות הציוניות 

 הבריטי 5.ופעלו נגד סמלי שליטה בריטיי" תנועת המרי העברי"הבריטי שאוחדו זמנית ב

 כאמצעי 1936בשימוש גובר והול� בתקנות ההגנה שהתקבלו במקור� בשנת , בי� היתר, הגיבו

רפיה ט בהיסטוריוג"תרצ–ו"מאורעות תרצ(להתמודדות מהירה ע המרד הערבי הגדול 

דרדרות במצב יע המש� הה 6. בתי די� צבאיי1937שמכוח� א� הוקמו בנובמבר ו) הציונית

, בי� השאר, והדבר גרר,  האיסוריהלכו התקנות והחמירו בענישה ובהיק�, הביטחוני באר�

ביקורת חריפה מצד גורמי בקהילה המשפטית היהודית אשר ראו בכ� פגיעה קשה בזכויות 

בקו הגנה משפטי קונבנציונלי בניהול המשפטי " הגנה"ו זמ� דבק ארגו� ה במש� אות7 .אד

 
 24–22, 16–14 פרקליטיה	 של לוחמי חירותיצחק גוריו� ; 1/2/13 ' חז"ראו מ. ולתובעי�

 ,GIDEON CORNFIELD & ZION LIBERATED, THE LIFE AND TIMES OF MAX SELIGMAN; )ג"תשלה(
C.B.E 40 (1990).  

יש לציי� כי  .)26.1.2003(מ� 'די� מקס קריצ איו� ע� עור�יר; 25–24' בעמ, 3ש "לעיל ה, גוריו�  4
א� לא מ� לא הצטר� כחבר בתנועה הרביזיוניסטית ו'קריצ, לאחר חזרתו ארצה מלימודיו באנגליה

ערב קו� המדינה הצטר� . ל"הוא נעצר שלוש פעמי� בחשד לחברות באצ, ע� זאת. ל"לאצ
אוס� מקורות :  הארגו� הצבאי הלאומי בישראלראו ג�. ל"מ� באופ� רשמי לשורות האצ'קריצ

 ).1994, אברה� אלפסי עור� (689–683ג כר� ומסמכי	 
ליל ("הממשלתית במספר מקומות באר� כ� למשל אחד מהמבצעי� היה בפיצו� מסילות הרכבת   5

ספר יהודה סלוצקי ראו . 1946 עד יולי 1945נובמבר  התקיימה מחודש התנועה"). המסילות
מערכות הארגו� הצבאי  דוד ניב ;)1973, ציו� דינור עור��ב� (905–854ג כר�  תולדות ההגנה

  .)1973 (288–277, 186–179 כר� ד הלאומי
, )שעת חירו�(תקנות ההגנה ; 950, 2' תוס, 737ר " ע1937, )ט צבאיי�בתי משפ(תקנות ההגנה   6

לגבי תכלית התקנות ראו למשל את דברי היוע� המשפטי לנציגי . 855, 2'  תוס1442ר "ע, 1945
 לכל חברי 4 'הדברי� הובאו במכתב חוזר מס. שנפגשו עמו, הסתדרות עורכי הדי� היהודי�

 )מ"אצ: להל�( הארכיו� הציוני המרכזי ,14.6.1946המועצה הארצית של ההסתדרות מיו� 
417/11A  .התחולל ויכוח על נחיצות� בי� הדרג הצבאי , יש לציי� כי קוד� להקמת בתי הדי�

. שתמ� בכ� למול בכירי� בממשל האזרחי באר� שהסתייגו מחשש לפגיעה ביחסי� ע� הנתיני�
 1939–1936י על ידי הצבא הבריטי רבדיכוי המרד הע: האינתיפאדה הראשונהיגאל אייל ראו 
317–320) 1998.( 

לגבי ההחמרה ראו למשל עבירת החזקת נשק שהעונש המרבי בגינה הוחמר ממאסר עול� למיתה   7
לתקנות ) ג(58' לעומת ס. 947, 2'  תוס737ר "ע, 1937, )10' תיקו� מס(לתקנות ההגנה ) ג(א8' ס

שעת (לתקנות ההגנה ) I)(א)(1(84' ות ראו למשל סלגבי עבירות נוספ .1945, )שעת חירו�(ההגנה 
התאחדויות (" שני� על השתייכות לארגוני� לא חוקיי� 10שהטיל עונש מרבי של  1945, )חירו�

העוסקי� בהסתה לבוז או איבה כלפי הממשלה הבריטית או הממשל המנדטורי ) "בלתי מותרות
די� ידוע בתקופת המנדט ולימי� נשיא � וריצחק אולש� שהיה ע, בנוגע לביקורת. או הנציב העליו�

בית המשפט העליו� קבל למשל על כ� כי לסניגור היו מוסרי� רק כתב אישו� בצירו� תמצית 
הסיכוי לקבל מידע רב יותר ולראות את התיק לפני המשפט היה . קצרה של הוכחות הקטגוריה

–150, 145 זיכרונות: ודברי	די� יצחק אולש� ראו . תלוי ביחסי� שנרקמו בי� הסניגור לקטגור
151) 1978(. �היוע� המשפטי של הסוכנות היהודית ולימי� שר , ראו ג� את ביקורתו של דב יוס
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 והיו מיוצגי  שהנאשמי הכירו בסמכות השיפוטית הבריטית תו�הצבאיי שנערכו לחבריו

 ואיל� קו 1944לנקוט מקי� , ככלל, י החלה"מחתרת הלח, לעומת זאת. על ידי עורכי די�

תו� הצהרות פוליטיות ונשאו י עורכי די� ל ידוצגי עא היו מיפוליטי מלא שלפיו הנאשמי ל

ל היה "המצב באצ, י"והלח" הגנה" לעומת ה.עמיד לדי�בעצ הסמכות הבריטית להכפירה 

מרבית , קו ההגנה היה משפטי ואילו לאחר פרשה זו" העשרי משוני"עד פרשת . מורכב יותר

בפרק השני במאמר ארחיב על . א� בהתא לשיקולי שוני נוהלו בקו פוליטי המשפטי

  .ההתייחסות של המחתרות לעורכי הדי� ולזירה המשפטית

זליגמ� עורכי הדי� כי היסוד הראשו� הוא . מורכבת משני יסודות המוצא של המאמר עמדת

בפרט בזמ� ורכי די� עצמאיי ושכירי שפעלו מ� היו שייכי לאליטה ייחודית של ע'וקריצ

בשירות המחתרות היהודיות , ישראל�מנדט הבריטי באר�העשור האחרו� לקיומו של ה

פעילות זו שאני מכנה על ). ל"קק(קר� קימת לישראל ני ציוניי חשובי אחרי כדוגמת וארגו

 8,ל"שמש בנוגע לעורכי הדי� בשירות קק�די� אהרו� ב� מושג שטבע עור�, "מחתרת יורידית"

וצא של המאמר והמשתלב ביסוד היסוד השני של עמדת המ. ארחיב בחלק הבא במאמר

כעיסוק בעריכת די�  לבחו�, להערכתי, יש" המחתרת היורידית"הראשו� הוא שאת פעילות 

זו בספרות  הפרדיגמ שמה הנפו� של). National-political cause lawyering(לאומית �ציבורית

 National-politicalא� לטעמי יש מקו להוסי� לה את התיאור  ,cause lawyeringהמחקר היא 

 9.בשל ההקשר של מאבק לאומי" לאומית� עריכת די� ציבורית"באופ� שאני מתרגמה לעברית ל

ברתימת עריכת הדי� לשינוי הסטטוס קוו , בי� היתר, עניינה לפי ספרות המחקרפרדיגמה זו 

בפרדיגמה זו  ,כפי שאפרט בפרק השני של המאמר 10.הפוליטי ובהגנה על הסובלי ממנו

 
 ).1948 (223–222 פרשת כשלונו של משטר: השלטו� הבריטי באר� ישראל דב יוס� :המשפטי�

מי ישמור על זיו נטע ראו . ישראל יצאה כנגד התקנות�א� הסתדרות עורכי הדי� היהודי� באר�
מי זיו : להל� ()2015 (55 שוק וחברה אזרחית, עורכי די� בישראל בי� מדינה? שומרי המשפט

 .)?ישמור על שומרי המשפט
  יוס�קוב� לכבוד: נתיב ההגשמה "'הספר הלב�'המחתרת היורידית בתקופת "שמש �אהרו� ב�  8

  ).י"תשה, הוצאת הקר� הקימת לישראל (157ויי� ליובלו השישי	 
 כגו� עריכת די� , מאפשר שימושי� שוני� תלויי הקשר”Cause Lawyering“יש לציי� כי המונח   9

בחרתי , בנוס�. ההקשר של מאמר זה הוא פעילות משפטית לאומית. חברתית או ציבורית� ציבורית
עריכת די� "או " ציבוריתעריכת די� " – ”Cause Lawyering“תרגומה של נטע זיו למושג ב

לעיל , ?מי ישמור על שומרי המשפטזיו ראו . תו� התאמתו להקשר הלאומי, "ציבורית�יתחברת
קיימי� בספרות המחקר מונחי� אנגליי� אחרי� לאותה פרקטיקה של , כמו כ� .91' בעמ, 7ש "ה

 או ”Public Interest Lawyers“עריכת די� שהמניע המרכזי בה הוא שינוי חברתי או פוליטי כגו� 
“Political Lawyers” . מבט לעתיד לאחר שני : עריכת די� לשינוי חברתי בישראל"ראו נטע זיו

 :Thomas M. Hilbink, Cause Lawyering;)2008 (19, 19  אמעשי משפט" עשורי פעילות
Political Commitments and Professional Responsibilities, 29 L. & SOC. INQ. 657 (2004) 

(Book Review).  
10  Austin Sarat & Stuart Scheingold, An Introduction, in CAUSE LAWYERING, POLITICAL 

COMMITMENTS AND PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES 4 (Austin Sarat & Stuart Scheingold 
eds., 1998) ; דילמות ? הי המטרהמ? מיהו הציבור – עריכת די� למע� מטרה ציבורית"נטע זיו

 )2000 (143–129, 129ו  משפט וממשל "אתיות בייצוג משפטי של קבוצות מיעוט בישראל
  .")עריכת די� למע� מטרה ציבורית"זיו : להל�(
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 הרלוונטיי לגבי הזיקות בי� המקצוע המשפטי לבי� הבחנות ותובנות מחקריי, כלי קיימי

  .מאבק פוליטי

טענתי , הלאומית�ועריכת הדי� הציבורית" המחתרת היורידית"לאור עמדת המוצא בדבר 

מ� ' היא אתר חשוב ומעניי� לבחינת פועל של עורכי הדי� זליגמ� וקריצשוניהיא שפרשת 

� בורייכעורכי די� צימ� אסטרטגיה של 'באותה פרשה נקטו עורכי הדי� זליגמ� וקריצ. לאומיי

ולמעשה ניסיו� לשלב בי� , קו הגנה ייחודי שהיה בגדר שלב מעברי ב� קו משפטי לקו פוליטי

הלאומי בי� הלקוח לבי� �קו זה היה ביטוי מורכב לתמרו� של עור� הדי� הציבורי. השניי

 בקו ההגנה לצד טיעוני משפטיי קונבנציונליי וייצוג על ידי .אזהזירה השיפוטית הצבאית ד

ואולי א� (את קו הגבול המשפטי לעבר הפוליטי " מתחו"היו טיעוני של זליגמ� ש, עורכי הדי�

שני . וכ� היו הצהרות הנאשמי שכללו תכני פוליטיי מובהקי) חצו אותו במוב� מסוי

יחס נית� להבחי� ב, בנוס� ובהמש� לכ�. ורכי די�הנאשמי במשפט לא יוצגו על ידי ע

עיו� בטקסטי המשפטיי מגלה כי בחלק כ� למשל . ל למשפט" של האצהאמביוולנטי

  קריאת תיגר ברטוריקה משפטית מובהקת תו� ל"השתמש האצ, במשפטמהצהרות הנאשמי

אית אשר הלגיטימיות של עצ תקפותה של מערכת המשפט הצבעל ) א� ללא כפירה ישירה(

מ� נית� למק 'יחס זה למשפט ולפעילות עורכי הדי� זליגמ� וקריצ. במסגרתה התקיי ההלי�

נקט קו הגנה " הגנה"שכ� ארגו� ה, י כמצב ביניי"לחהו" הגנה"לעומת יחס� של מחתרות ה

   .בקו הגנה פוליטי, כאמור, י השתמש"ואילו הלח, קונבנציונלי

לאומית בזירת המאבק �ני ד� בעריכת די� ציבוריתהפרק הש. פרקי ארבעההמאמר מכיל 

, לאומית�הציוני בבריטי וכולל קווי מתאר עיקריי של פרדיגמת עריכת די� ציבורית

. ויחס� של שלוש המחתרות הציוניות לעורכי הדי� ולזירה המשפטית" מחתרת היורידית"ה

העשרי " בפרשת אנסה להסביר בפרק השלישי הד� ,לאור המבוא והפרק השני של המאמר

לש . לאומית�ה ואת חשיבותה להבנת עריכת די� ציבוריתאת המצב הייחודי שנוצר ב" משוני

מעצר : כ� הפרק השלישי מכיל דיו� בסדר כרונולוגי בפרשה לפי חמשת שלביה העיקריי

 .וסיו הפרשהנאו הסיכו של זליגמ� ; פרשת ההגנה; פרשת התביעה; וגיבוש קו ההגנה

 כמקרה בוח�  הפרשהניתוח את התובנות העיקריות שעלו מציגוהמסכ במאמר ייעי הרב הפרק

לאומית וימק אות� בהקשר הכולל של יחסי המחתרות הציוניות למשפט � לעריכת די� ציבורית

  .ולעורכי הדי� אותה עת

  לאומית �עריכת די
 ציבורית. ב

 עיסוק בעריכת –האחד : יקריי ליבה עשני מאפיינילעריכת די� ציבורית כקטגוריה אנליטית 

 –האחר ח והמשאבי הקיימת בעניי� מסוי וו חלוקת הכלקרוא תיגר עלהשמה לה למטרה די� 

פותח והתעצב , )בהקשרה החברתי(רית מושג עריכת הדי� הציבו 11.מחויבות עצמית למטרה זו

 
 לגבי שופטי� Cause Lawyering לייש� את הפרדיגמה של ,בי� היתר, א� הוצעבשני� האחרונות   11

 .Justin Hansford, Cause Judging, 27 GEO. J  ראו.ינההמדלגבי עורכי די� העובדי� בשירות ו
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רי הברית משנות השישי של המאה העש� פעילות של עורכי די� מהשמאל בארצותעבור

זליגמ� ליישמו בשינויי מחויבי ג על פעילות עורכי הדי� , להערכתי, נית�, ע זאת. ואיל�

   12".העשרי משוני"מ� בפרשת 'וקריצ

 על פני רצ� העיסוק – קטבי –בי� שני אבות טיפוס בספרות המחקר יש הבחנה רווחת 

וס אלו ישמשו אותי אבות טיפ. הנמתח מבי� שניהלאומית �בעריכת די� ציבוריתהמשפטי 

ני הראשו� הוא עור� הדי� המשפט. מ�'זליגמ� וקריצשל עורכי הדי� התנהלות לבדיקת 

)Legalistic cause lawyer(:היוצא מנקודת הנחה  באסטרטגיות , כי יש לעשות שימוש בכללי

לעורכי די� אלו אי� . הדגש בעבודתו הוא על ליטיגציה. ובמוסדות משפטיי כדבר לגיטימי

מטרת היא אכיפת שלטו� החוק והגשמת ,  למעשה13.בהכרח מטרה של שינוי פוליטי מערכתי

עור� הדי� אב הטיפוס השני הוא  14.אד בגבולות ובמסגרת כללי השיטה הקיימתהזכויות 

,  המדיה:עבודתו נעשית בו זמנית בכמה מישורי: )Radical cause lawyer(הרדיקלי 

 הפוליטיזציה של עריכת 15.ות שיפוטיי ובקרב הציבור הרחבמוסד, החקיקה, האדמיניסטרציה

יותר מאשר , ידו עניינה הזדהות גלויה ע המחויבות לסדר היו הפוליטי של הלקוח הדי� על

 עשויה להביא זוסולידריות . גליז ומשפט חוקתי כמטרות בפני עצמ�לי, הזדהות ע זכויות

 האינטרסי של על פניי ואפילו העדפתה להעדפת המטרה על פני אילוצי משפטיי ואתי

לחצות את "עורכי די� הנוטי לאב טיפוס זה עלולי , במילי אחרות. הלקוחות עצמ

המטרה הפוליטית את ולבצע עברות פליליות או אתיות על מנת לשרת את הלקוח או " הקווי

�ורייבפרשות אחרות שבחנתי היו מקרי של עורכי די� ציב 16.שעבורה ה נאבקי לאומיי

   17.שעברו על החוק למע� המטרה והלקוח

� ובענייננו הציבורי (הדי� הציבורי כי עור�,  הטיפוס כאחד שיינגולד כותבבנוגע לשני אבות

:  עומד בפני הכרעה בשתי שאלות אסטרטגיות בנוגע למיקומו ביחס למשפט ולמדינה)הלאומי

הדי� או עליו לעסוק  מי של עריכת הא עליו לפעול במסגרת הגבולות המוסכ–הראשונה 

 
LEGAL ETHICS 1 (2014); Douglas NeJaime, Cause Lawyers Inside the State, 81 FORDHAM L. 

REV. 649 (2012). 
למשל לגבי עורכי די� שפעלו בתקופת וישי בצרפת , בדומה למה שנעשה בספרות המחקר  12

 :Liora Israel, From Cause Lawyering to Resistance  ראו.נייההכבושה בעת מלחמת העול� הש
French Communist Lawyers in the Shadow of History (1929–1945), in THE WORLDS CAUSE 

LAWYERS MAKE: STRUCTURE AND AGENCY IN LEGAL PRACTICE 147 (Austin Sarat & Stuart 
Scheingold eds., 2005). 

13  Sarat & Scheingold , ש"ה לעיל ,"עריכת די� למע� מטרה ציבורית"זיו  ;7'  בעמ,10 ש"הלעיל 
 .140' בעמ, 10

14  Stuart Scheingold, Cause Lawyering and Democracy in Transnational Perspective; A 
Postscript, in CAUSE LAWYERING AND THE STATE IN A GLOBAL ERA 382, 386 (Austin Sarat 
& Stuart Scheingold eds. 2001); STUART A. SCHEINGOLD & AUSTIN SARART, SOMETHING TO 

BELIVE IN: POLITICS, PROFESSIONALISM AND CAUSE LAWYERING 18–19 (2004) . 
  .387' בעמ, ש�  15
, Hilbink ראו למשל. יש לציי� כי לא הכול תמימי דעי� ע� טיפולוגיה זו .387–386 'בעמ, ש�  16

 .9ש "לעיל ה
 של העותר על גבוי ייפוי מ� חתימה'קריצעור� הדי� זיי� ל דב גרונר "בפרשת חבר האצכ� למשל   17

 .151' בעמ, 1ש "לעיל ה, ראו בלו�. �"כוח של עתירה שהוגשה לבג



  "העשרי� משוני"לאומית בפרשת �עריכת די� ציבורית: בי� קו משפטי לקו פוליטי  
 

163  

 הא עליו –ה יהשאלה השני ?בפעילות פוליטית או לתמו� בפעילות פוליטית של אחרי

או שמא עליו לשמור , לטפח יחסי קרבה ע מוסדות המדינה או השפעה בקרב מוסדות המדינה

�על אי  עור�שלו שתי השאלות ה� בליבתו של עיסוק? תלות בה ועל עמדת יריבות כלפיה

. השאלות הללו מובחנות רק תאורטית.  ומה� נגזרות דרכי פעולה משפטיות ואחרות,די� ציבורי

מידת הקרבה למדינה משפיעה במידה ניכרת על ההתנהלות . ה� משולבות זו בזו, בפועל

, ולהפ�; הוא נוקטשהדי� ובכלל זה האסטרטגיות המשפטיות  המשפטית והפוליטית של עור�

המענה לשתי התשובות הוא תוצר של . ת משפיעות על מידת הקרבה למדינהדרכי ההתנהלו

שה (היינו כיצד הוא מבי� את האילוצי והאפשרויות , הדי� העמדה המקצועית של עור�

, עמדה זו מגובשת לאור שני אבות טיפוס). בעיקר תוצרי הכוחות המופעלי העומדי בפניו

   18.שציינתי לעיל

ח פעילות של עורכי די� ביחס לאות שני אבות טיפוס ומיקומ על ניתו כי יש א� לזכור

כ� למשל נית� למצוא עורכי די� שנטו לעבר אב . פני אותו רצ� הנמתח ביניה הוא מורכב

 והדבר ניכר מאינדיקציות שונות , א� אחד מה נטה אליו יותר מאשר השאר,משפטניטיפוס 

בר אב טיפוס כזה או אחר ומידתה ניתנות  הנטייה עצמה לע19.בהתנהלותו במקרה מסוי

 ועמדתו די�העור� מזהות הלקוח וציפיותיו ובכלל זה  ,לאור מכלול של גורמיאפוא להסבר 

  .המקצועית וכ� מחויבותו האידאולוגית

כי חלק מעורכי הדי� הנוטי לאב הטיפוס המשפטני מזדהי במידה , בהקשר זה יש להבי�

טרותיו לעומת הניטרליות המוסרית המצופה מעורכי הדי� לפי כזו או אחרת ע הלקוח וע מ

די� בזירה המשפטית המנדטורית הייתה העורכי כלל לזכור כי מא� יש  20.האתיקה המקובלת

�ציפייה לנהוג כ“officer of the court”אשר משמעותו הבסיסית היא האמו� המיוחד שרוחש  

שיסייעו בעדו  מערכת המשפט על מנת בית המשפט לעורכי הדי� מתו� היות חלק ממשרתי

ובת הנאמנות שלה לשרת את  בד בבד ע ח,כל זאת. להביא לבירור האמת בהלי� השיפוטי

� במקרה של עריכת די� ציבורית, כאמור,  שעשויה הייתה להכיל הלקוח אותו ה ייצגואינטרס

ז מדגישה ביתר  חובת נאמנות זו בהקשר הפוליטי דא21.לאומית הזדהות ע הלקוח ומטרותיו

 
18  Scheingold , 385–384 'בעמ, 14 ש"הלעיל. 
 מאשר עורכי המשפטניוז� שנטה פחות לאב הטיפוס 'לגבי עור� די� פיליפ ג, בהמש�ראו למשל   19

לעיל ,  ראו בלו� כ�.סירקי� וסחרוב, רייכלי�" הגנה"חברי ההדי� אשר לויצקי ודוד גויטיי� בפרשת 
 .6פרק , 1ש "ה

20  David B. Wilkins, Identities and Roles: Race, Recognition and Professional Responsibility, 
57 MD. L. REV. 1502, 1503–1506, 1520 (1998); Austin Sarat & Stuart Scheingold, The 
Dynamics of Cause Lawyering: Constraints and Opportunities, in THE WORLDS CAUSE 

LAWYERS MAKE: STRUCTURE AND AGENCY IN LEGAL PRACTICE 1, 1–3 (2005).  
 ע� קיומ� של פקידי� מיוחדי� מטע� �18 החל באנגליה במאה ה”officer of the court“�מושג ה  21

המשמעתי של בתי  המושג התייחס לסוליסיטרס שהוכפפו לשיפוט, בהמש�. בית המשפט
 A.H. MANCHESTER, A MODERN LRGAL HISTORY OF ENGLAND AND WALESראו . המשפט

1750–1950 66 (1980) ; CHARLES W. WOLFRAM, MODERN LEGAL ETHICS 17 (1986) ;  לימור
 419–414, 413 כד עיוני משפט" המשפט�הדי� לא להטעות את בית�חובת עור�"גוטמ� �זר
ת מקצוע עריכת הדי�  שהסדירה לראשונה א1922כבר בפקודה המנדטורית משנת  ).2000(

 .Advocates Ordinance, P.G. 1922, 71 ;16' י עוגנה בי� היתר חובה זו בס"א�בפלשתינה
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מצויי היו עורכי די� ציבוריי לאומיי בעת פעילות בה שאת את העמדה המורכבת והעדינה 

 השלטונות המנדטוריי אבייצוג אנשי מחתרות ובכלל זה מידה לא מבוטלת של סיכו� עצמי 

  . הפועל כנגד אושיות השלטו�– חבר המחתרת –יזהו אות ע הלקוח 

די� ציבורית  עריכתבוידוע לפי ספרות המחקר י מתח מובנה להדגיש כי קיא� חשוב 

היבט אחד של אותו מתח הוא במישור היחסי . שנית� לייש לגבי שני אבות הטיפוס שציינתי

אחד מגורמיו של . קבוצה מסוימת ולבי� אותה קבוצהבי� עור� הדי� לבי� הלקוח המשתיי� ל

ל  הלקוח יש בה מת� לגיטימציה לשלטו� עפעולה משפטית למע�שיתכ� ינעו� בכ� שמתח זה 

בעוד הקבוצה ממנה בא הלקוח הבודד מתנגדת למת� , י השתתפות במשחק המשפטייד

הדי� ללקוח הבודד  המשגה מתאימה לתיאור מערכת היחסי בי� עור� 22.לגיטימציה שכזו

� כהלראות במציע  ה,)Luban(  דיוויד לוב�שמביאזו , להערכתי,  היאוהקבוצה ממנה בא

“comradeship” ,ביחסי שכאלה קיימת מחויבות . כלומר יחסי אחווה של שותפי פוליטיי

מתו� כ� א� . נגזרת מחויבות הדדית משנית בי� החבריוממנה למטרה הפוליטית המשותפת 

 העדפת המטרה הפוליטית בשל מובאת בחשבו� האפשרות למניפולציה ולבגידה בי� החברי

וזאת לצד לגבי האסטרטגיות להשגת המטרה המשותפת או במחלוקת יי על פני היחסי האיש

   23.האמו� הקיי בי� החברי

הדי� ע מערכת המשפט  היבט אחר של המתח בא לידי ביטוי במישור של יחסי עורכי

תו� , טענות הלקוחמוש בשפה מקצועית כדי להמשיג את עורכי הדי� עושי שי. והמדינה

�יישו פרוצדורות וה“etiquette”במערכת המשפט עורכי הדי� מסתמכי בכ� על .  המקובלי

, באופ� ברור ולעתי ג מתו� קרבה רעיונית ,ה פועלי, מנגד. פוליטי של המשפט� הממד הא

אשר המשפט הוא חלק , לקד מטרות המאתגרות את הלגיטימציה של המערכת השלטונית

ידי המדינה להשלטת  מגויס על ה מתח זה בולט במיוחד בתחו המשפט הפלילי24.ממנה

בתחו הפלילי הסנגור עשוי להיות בעימות ישיר ע המדינה תו� , לכ�. ושמירת הסדר הציבורי

 .י השלטונות ע הלקוחל ידלאומי המזדהה ומזוהה ע� סיכו� עצמי בפרט שהוא עור� די� ציבורי

י למתח הפוליטי היה משפט פלילי צבאי וניכרו בו סממנ" העשרי משוני"המשפט בפרשת 

  .המשמעותי שבי� ההגנה מצד אחד לבי� התביעה ובית הדי� מ� הצד האחר

ישראל מבחינת �לאומית בתקופת המנדט הבריטי באר�הביטוי של עריכת די� ציבורית 

נעשתה שפעילותה " המחתרת היורידית"עורכי הדי� היהודי בא להערכתי בחקר התופעה של 

שהקיפה כמה עשרות עורכי די� שחלק היו עורכי די� בולטי ת הפעילו. בגזרות פעולה שונות

ייעו� וייצוג , כללה טיפול משפטי בעצירי מנהליי ובאסירי, בקהילה המשפטית דאז

לאומי �בי�בקרקעות ובמישור ה, )ובהעפלה כחלק ממנה(יה יבענייני על, במשפטי המחתרות

 
 "בי� המשפטי לפוליטי:  עורכי הדי� למע� שינוי חברתי בישראל– תלויי� על גלימה "נטע זיו  22

" ר והגשרהעשי, העני"נטע זיו ; ")תלויי� על גלימה "זיו: להל�) (2004 (2 עדאלהמחברות 
 ).2001 (87–86 ,81 ,1משפט נוס� 

23  DAVID LUBAN, LAWYERS AND JUSTICE AN ETHICAL STUDY 324, 327, 331–333, 338 (1988); 
 . 162–159, 145'  בעמ,10 ש"ה לעיל ,"עריכת די� למע� מטרה ציבורית"זיו 

 .22ש "לעיל ה, "תלויי� על גלימה"זיו   24
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  היה בפעילות זו 25. החקירה השונותובוועדות) "ולאחר מכ� באו(במוסדות חבר הלאומי

 .ישראל המנדטורית� ממד גלוי וחוקי א� ג ממד חשאי ולא חוקי בהתא למשפט ששרר באר�

. יכולה ללמד על היחסי המורכבי בי� משפט ללאומיות דאז" המחתרת היורידית"פעילות 

ל עורכי הדי� שהייתה הגו� הוולונטרי המקצועי הייצוגי ש, הסתדרות עורכי הדי� היהודיי

היהודי באותה העת לא ראתה בפעילות כזו ובפעילות לאומית בכלל מישור פעולה 

בתחומי ובמקרי מסוימי " המחתרת היורידית"משקלה הסגולי של ,  חר� זאת26.משמעותי

מוקנה לה מקו זניח בהיסטוריוגרפיה של תולדות המאבק , ע זאתו, ממשי, להערכתי, היה

   27.הציוני

לאומית ובביטוי העקרוני �דנתי בקווי המתאר התאורטיי של עריכת די� ציבוריתלאחר ש

ברצוני להתמקד בקצרה ביחס� , ישראל המנדטורית�ר�בא" המחתרת היורידית"שלה בדמות 

על מנת לגבש את הרקע , הלאומיי דאז� של שלוש המחתרות למשפט ולעורכי הדי� הציבוריי

  ".יהעשרי משונ"הנדרש לניתוח פרשת 

דגל מראשיתו ועד תו המנדט , בה המחתרת העיקרית ביישואשר הי ,"הגנה"ארגו� ה

בערכאות השיפוטיות הבריטיות  הבריטי בקו משפטי קונבנציונלי בכל הנוגע לייצוג חבריו

לממד הפוליטי נית� מקו מצומצ בכ� שהיו מקרי שבה עורכי . במסגרת הליכי פליליי

 28.למשל במקרי שבה נעשה שימוש בנשק, ישוביהשל התגוננות הטיעו� בזכות הדי� העלו 

בידי המחלקה המדינית של הסוכנות האחריות לקביעת הקו ולפיקוח על קיומו הייתה נתונה 

ה� לשמור היו פוליטיי ופרגמטיי במוב� זה שה נועדו  הטעמי לקו הגנה משפטי. היהודית

 29".הגנה" לנאשמי הלהביא להקלה בדי�ט וה� על יחסי תקיני ככל הנית� ע שלטו� המנד

הרי למרבית המכרעת של הנאשמי שהורשעו בדי� ונשלחו למאסר , מבחינת ההקלה בדי�

 
 . 35–23 ' בעמ, והמקורות ש�2' בעמ, 1ש "לעיל ה, בלו�  25
 .56–55' בעמ, 7ש "לעיל ה, ?מי ישמור על שומרי המשפטזיו   26
א� . ל"ל היה משקל ממשי בגיבוש ההתנהלות של קק"בתחו� הקרקעות לעורכי הדי� של קק  27

השפעה על התנהלות הפרשה שנודעה  מ�' הייתה לעורכי הדי� זליגמ� וקריצגרונרבפרשת 
, 1ש "לעיל ה, בלו�ראו . בחשיבותה מבחינת היחסי� ע� הממסד המנדטורי עבור היישוב כולו

 . 18–16 ,8פרקי� 
 )ה"את: להל�(ו� תודות ההגנה ארכי, עדות אברה� גורלי; 513–512' בעמ, 5ש "לעיל ה, סלוצקי  28

 תמליל שיחה מוקלטת ע� ישראל גלילי; 6–5 פרקי�, 1ש "לעיל ה, בלו�; 31 חטיבה 4.43תיק 
 ).גלילי: להל� (2מיכל  / 4תיק / מ � 25חטיבה ) ט"אי: להל� (ארכיו� יד טבנקי�, 30.10.1983מיו� 

 לכ� הייתה הדוגמ. ההנהגהח למרות "והפלמ" הגנה"בה� לא סרו אנשי השהיו מקרי� , ע� זאת
 1946ו בתחילת שנת סנתפ, חברי קיבו� בית הערבה, ח"חמישה מחברי הפלמ. משפט בית הערבה

החמישה סירבו לקבל ייצוג משפטי ולהכיר בסמכות בית הדי� . באזור קיבוצ� כשה� נושאי נשק
יססה לאה טייכר על מקרה כזה ועל מקרי� נוספי� ב. 31 חטיבה �69  ו12 תיקי� ה"אתראו . הצבאי

בנוגע לקו הטיעו� של הסניגוריה כ� שהנימה " הגנה"כי חל מפנה בארגו� ה, את קביעתה
עבודת  (97–94 1948–1936הכלא במאבק לעצמאות לאה טייכר  ;הפוליטית בו הלכה וגברה

מקרי� , למיטב הערכתי ובדיקתי ).2002 , הפקולטה למדעי הרוח–אוניברסיטת חיפה , דוקטורט
 . ל היו חריגי�"י ואצ"בדיל מהקו הפוליטי הבולט במחתרות לחאלו לה

העלה א� " הגנה" הדי� שייצגו אנשי ימבכירי עורכ, די� יעקב סלומו�  עור�.28ש "לעיל ה, גלילי  29
עדות של יעקב . קו פוליטי היה מביא להחרפת גזר הדי�. הוא בעדותו את השיקול הפרגמטי

 .138.37 תיק ה"את, 8.6.1959ומו� מיו� סל
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בגדי ואוכל מ� , רשות לקבל ספרי, יחס זה כלל מיטה". יחס מיוחד"נית� כחלק מגזר הדי� 

נפסק למרבית אסירי ש,  הבדל ניכר מיחס רגילזה היה. החו� וכ� היתר שלא לעבוד בכלא

 ועד לסו� שלטו� המנדט הבריטי הענישה של אנשי 1947לקראת שלהי שנת  30.י"לחהל ו"האצ

שדינ� המרבי היה , במקרי רבי הוטלו קנסות על עברות. נעשתה קלה הרבה יותר" הגנה"ה

   31.עונש מוות

טי קו משפבתחילה נקט , המחתרת הקטנה משלוש המחתרות היהודיותיה  אשר ה,י"לח

. 1944התפנית בקו ההגנה התרחשה בקי�  32.קונבנציונלי ללא התייחסות להקשר פוליטי

 עורכי ל ידיה לא היו מיוצגי ע. י שנתפסו נושאי נשק הועמדו למשפט"ארבעה אנשי לח

 ונקטו קו פוליטי שכפר בעצ הסמכות הבריטית להעמיד לדי� תו� השמעת הצהרות ,די�

, י" הלחשהיה חלק משדרת הפיקוד העליונה של, )אלדד(ל שייב ישרא 33.פוליטיות מפורטות

בו אי� סיכוי שהשינוי היה בכ� שמעתה נקבע שבכל מקרה " משפטי הארבעה"כתב כי ב

  34. יש לנקוט קו הגנה פוליטי– וזה היה המצב במרבית המקרי –לשחרור 

ה פורסמו ונחלו ההצהרות של הארבע.  תעמולתי–הראשו� . היו שני טעמי עיקריי לשינוי

 36.י" לחברי הלחה לשמש דוגמ– הטע השני היה פנימי 35.בעיקר בקרב הנוער, הצלחה

. בכ� שלראשונה התהפכו היוצרות באופ� רטורי, בי� היתר, החשיבות של הנאומי הייתה

צורת הופעת של : "בתכנית רדיו שעסקה בנושאציינה , י הבולטות"מחברות הלח, גאולה כה�

הופעה כזו חייב ג . י הרגש בלבד"לא הוכתבה לה ע,  בפני בית הדי� הבריטילוחמי החרות

 כיצד נהיו בריטי מאר� מרחק לשופטי ושוטרי [...]תנועה הלוחמת ההגיו� הפוליטי של ה

הגיע הזמ� . הגיע הזמ� להפו� את הסדר. מי ה כי ישפטו אותנו? ותלייני של יהודי בציו�

 דרש ,שמואלבי� שהיה אחד הנאשמי, יתרה מזו 37."אשימי�שאנחנו נהיה השופטי� המ

� גוריו� וקולונל הרינגטו� מהמשטרה האר�� דוד ב�, להביא לעדות כעדי הגנה את הנציב העליו�

 
 .15מיכל /  20תיק /  ת�25חטיבה  ט"אי, 12.5.1983תמליל עדותו של אורי מר� מיו�   30
 ).1980 (122–121 בדרכי שלייעקב סלומו�   31
י שהועמד לדי� באשמת "חבר לח,  במשפטו של יהושע זטלר1942כ� למשל היה בחודש פברואר   32

שהיה , זטלר.  ובניסיו� לרצח תו� כדי אותו שוד1940ר� בספטמבר אביב שנע�שוד בנק בתל
ע בסופו של דבר הוא הורשוכפר באשמה , ופישלוב עורכי הדי� גוייטיי� ל ידימיוצג במשפט ע

: הפוגה וכוננות: "מערכות הארגו� הצבאי הלאומידוד ניב ראו  .עשרה שנות מאסר�ונדו� לחמש
; 4.2.1942 המשקי�" זטלר.  עדי� העידו אתמול במשפט י14" ;)1967 (168 חלק ג" 1944–1940

 .6, 1 6.2.1942 דבר"  שני�15זטלר נידו� למאסר . י"
אנשל שפילמ� ומתתיהו שמואלבי� שא� עשה שימוש , בגי�� דוד המאירי, הארבעה היו צבי תבורי  33

מי	 בימתתיהו שמואלבי� ראו . שרצו לתפסו בנשק וניהל קרב יריות ע� שוטרי� בריטיי�
אידיאולוגיה : י"לחיוס� הלר  ;)1949, יהי שנמהדורה (121–118 י"זיכרונות איש לח: אדומי	

–204 י"ספר מבצעי לח:  אלמוני	חיילי	יעקב בנאי ; )1989 (199–197 1949–1940ופוליטיקה 
242) 1958.( 

 ).י"תשה (פרקי זכרונות ומוסר השכל קלד: מעשר ראשו�) אלדד(ישראל שייב   34
 . 513 'בעמ, 5ש "לעיל ה, יסלוצק  35
 י בפני"משפטי אנשי לח" שכותרתה ,29.3.1973מיו� ) אנשל שפילמ�(תמליל הרצאה של אריה   36

 .)תמליל שפילמ�: להל�( 2עדות / 37 –עש ז "מ, "בתי הדי� הבריטיי�
לא ( בבתי די� צבאיי� בריטיי� י"ל ולח"חוברת תמליל תכנית רדיו שעסקה בהצהרות נידוני אצ  37

� .)ב" שא–הוספו ההדגשות ( 1' בעמ )6 – סל –קלטת  (�9/6 עתז"מ ,)מצוי� תארי
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ראה בכ� , שכפי הנראה היה מהיוזמי של מהל� זה,  שייב38.דרישותיו לא נענו. ישראלית

שחק ", לפי שייב, שמואלבי�. י במשפטהכנה לנאו הפוליטי ולקיחת יזמה מהשלטו� הבריט

י הל� "הלח ועד תו שלטו� המנדט ממשפטי הארבעה 39."ע השופטי הרמי בעניי� העדי

  40.קו פוליטי מלא, ככלל,  ונקטוהקצי� את התנהגותו
הוא להביא את גרסתו של שפילמ� כיצד " העשרי משוני" להבנת פרשת מעניי� וחשוב

די� מקס  בא עור�, שפילמ� סיפר שכאשר נאסר .די� באותו משפט יעורכ נוצר הקו הפוליטי ללא
מ� פתק ובו 'שפילמ� קיבל באמצעות קריצ .מנת לתכנ� את קו ההגנה מ� לבקרו בכלא על'קריצ

אנחנו : "ובו נכתב) י" הלחממפקדישמיר יזרניצקי לימי כינויו של יצחק (הוראות ממיכאל 
לא להשתת� במהל� , המשפט לשפוט אותנוחייבי להכריז שלא מכירי בסמכות בית 

מ� מה הסיכויי 'הוא הוסי� והעיד כי התייע� ע קריצ. "'חרות או מוות'ולהכריז , המשפט
לא יתנו ל� , די��א יש ל� עור�: "מ� השיב לו'קריצ. להפו� את המשפט למשפט פוליטי

אי� מקו .  השופטיושל, תצטר� רק לענות על השאלות של הקטיגורי ושל הסניגורי. לדבר
בשביל , א כ�: " בתגובה אמר לו שפילמ�."ט פוליטי ואי� מקו בשביל הצהרותבשביל משפ

שפילמ�  ."זה רעיו� טוב: "מ� השיב' קריצ."אולי נותר עליה? ח את הסניגורימה צרי� להטרי
: לומ� עשה זאת מטעמי תועלתניי מש'כי קריצ, במה שאולי א� נחזה כחוסר הערכה, טע�

. זה היה קצת מסוכ�. נהל משפטי פוליטיי בתקופה ההיאקוד כל לא כל כ� נעי היה ל"
במחתרת לא היה כס� לשל , חו� מזה. מ� היו חשודי קצת על הבריטי'זליגמ� וקריצ

כפי שניווכח . מ� הייתה שגויה'אני סבור שהערכתו של שפילמ� את קריצ 41."לסניגורי
לאומי שנטה � ציבורידי�  מ� היה עור�'קריצ, ת דב גרונר שחקרתישלה ג מפר וכפי שעבהמש�

ולכ� נית� בהחלט למצוא בדבריו אלה ניסיו� ליצור אסטרטגיה , לעתי לאב הטיפוס הרדיקלי
  42.נוספת ולא בהכרח ייעו� מטעמי תועלתניי אישיי בלבד

�כחרור השערב פרו� מלחמת מנה , "הגנה"המחתרת השנייה בגודלה לאחר ה ,ל"האצ

 הא :ל ככפו� להנהגה הרביזיוניסטית לא היה ברור"עמדו של האצמ 43.ה ואיש איש3,000
�ארגו� מחתרתי צבאישמא היה זה מדובר בגו� צבאי הכפו� למרות של תנועה פוליטית או 

הכרזתו של מנח ב לטובת האפשרות השנייה הוכרעה בסופו של דבר דילמה זו? מדיני עצמאי
על המרד נגד בריטניה )  ועד להקמת מדינת ישראל1944ל משנת "אצמפקדו של ה(� בגי

 
 .17' בעמ, ש�  38
, העימות הישיר, עצ� העימות הזה: "ציי�, "משפטי הארבעה"מנאשמי , שפילמ�) אריה(אנשל   39

 ושמשה דוגמא לכל אלה זאת הייתה הופעה של אומ� לב,  זה היה דבר חשוב– העמידה בכבוד
 .קלז' בעמ, 34ש " לעיל ה,שייבראו  ."שבאו אחריה�

 . 107, 97–96 'בעמ, 28ש "לעיל ה,  טייכר;201–197 'בעמ, 33ש "לעיל ה, הלר  40
מ� היה ' דומה לכ� א� בשינוי כי קריצה יצחק גוריו� הביא גרס.36 ש"לעיל ה, תמליל שפילמ�  41

גוריו� לא . הכרה בסמכות השיפוט הבריטית�  איסבור כי מדובר בהצהרות פוליטיות לקוניות לגבי
 'בעמ, 3ש "לעיל ה, גוריו�ראו  .מ� בעניי�'קריצ ציי� את הנימוקי� שהיו מאחורי התנהלותו של

70–71.  
מ� ' על פועלו של קריצ.16–15 ש" לההטקסט הנלווהאב הטיפוס הרדיקלי ראו לעיל לבנוגע   42

 .8פרק , 1ש "לעיל ה, בלו� ראו גרונרבפרשת 
מערכות הארגו� הצבאי דוד ניב ראו .  איש�750י כ"ו הלח איש ואיל�45,000מנתה כ" הגנה"ה  43

 ).1980 (27–23כר� ו  הלאומי
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הבדל משמעותי בי� התנועה הרוויזיוניסטית הממוסדת לזו של  1944.44ר בראשית פברוא
ההנהגה . ל הייתה העמדה העקרונית ביחס ללגיטימיות של השלטו� הבריטי באר�"האצ

 ואילו , שליטת הבריטי באר� בלגיטימיות העקרונית שלה דבקהרוויזיוניסטית הוותיקה
 וראה בבריטי שלטו� הסתייג מכ�, "העשרי משוני"פרשת כפי שנראה ג ממהל� , ל"האצ

 45.ומשפטו אינו בגדר משפט, דיכוי שהפר את חובותיו להקמת מדינה יהודית לפי כתב המנדט
ראה י המקובל זיוניסטמסוימת על השיח הרוויל שנשע� במידה "השיח באצ, ע זאת

מנותק מהממשל אופ� היכול להתקיי בב) honor(משפטיות עצמה ער� במוב� של כבוד ב
   46.ל" ולצרכיו הפנימיי של האצהמנדטורי

העשרי "כי פרשת כאמור אני טוע� , ל"קו ההגנה שננקט במשפטי של חברי האצמבחינת 
חסית לאחריה זמ� קצר י. תה שלב מעברי בי� קו משפטי קונבנציונלי לקו פוליטיי הי"משוני
מקי� י " חברי הלחל ידיבדומה לזה שננקט עמלא ל בקו פוליטי "האצמרבית משפטי נוהלו 
א� זאת במקרי שבה לא נשקפה סכנת גזר די� מוות לנאשמי , קוד לכ�שהצגתי כפי  1944

או שממילא לא היה סיכוי מבחינה ראייתית להימנע מהרשעה שתביא ) למשל בשל גיל צעיר(
ל "א� בשיאו של העימות האלי ע השלטו� הבריטי היו אנשי אצ, לאו 47.די� שכזהעמה גזר 

 
, 10, 1 1949–1947הקמתה של תנועת החרות : ממחתרת לוחמת למפלגה פוליטיתיחיע� וי�   44

35–36 ,44–45 ,47–48) 2002.(  
מטרת . מובהקתבריטית �יתה עמדה פרוי ה,מייסד התנועה הרוויזיוניסטית ,בוטינסקי'זזאב ל  45

טניה תה לדידו הקמת מדינה יהודית ע� צבא יהודי בשיתו� בנות הברית בראשות ברייהציונות הי
 שהיווה –  רעיו� הליגיו�– היה חסיד של הקמת צבא ליגלי הוא. על בסיס אינטרסי� משותפי�

  כמחתרת שדגלה1937ל הוק� בשנת "האצ, לעומת זאת. עבורו מרכיב חשוב בהשגת הריבונות
: כל יחיד הוא מל�חור �רפאלה בילסקי ב� ;51, 41, 9–7' בעמ, ש�ראו  .במאבק בבריטי�

 ).1988 (321–320 בוטינסקי' החברתית והמדינית של זאב זהמחשבה
שנית� לראות כחלק ממנו את ההקפדה על " הדר"דגלו והטיפו ל,  ובגי� בעקבותיו,בוטינסקי'ז  46

 ;192–191, 64–63' בעמ,  ש�ראו למשל) "גאו�"ה ("הדר"על מהות ה .הפרוצדורות המשפטיות
 לגבי .)1972, משה בלע כינס והאיר (191–188 מבחר דבריו ועיקרי תורתו: בוטינסקי'עולמו של ז

יעקב , לערו� משפט לחבר הארגו�) וא� הדגיש זאת בזיכרונותיו(הרי שהוא למשל התעקש , בגי�
. מצד חברי� בארגו� להתנקש מידית בחייוחר� הדרישה , שנחשד בהלשנה לבריטי�', חילבי�

�מנח� ראו . הוצאת� להורג נטי� הבריטיי� קוד�'לשני הסרג, לפי טענת הארגו�, משפט א� נער
מהדורה  (155–152ישראל �באר� זיכרונותיו של מפקד הארגו� הצבאי הלאומי: המרדבגי� 

 .188–187' בעמ, 3ש "לעיל ה, גוריו� ;)1965, שישית
 נוהל באופ� "העשרי� משוני"ל דב אפרת שנער� זמ� קצר לאחר משפט " של חבר האצמשפטו  47

 במשפט� 1946בתחילת אפריל . 92' בעמ, ש�. חר� בקשתו של הנאש� לנהל קו פוליטי, משפטי
� בהמש� אותו חודש הועמד לדי. של עזרא טרזי ואלכסנדר בוגוזבסקי קו ההגנה היה פוליטי

מערכות הארגו� ניב  ;113–112 ' בעמ,ש�ראו  .אליעזר זמלר והוא נהג בקו פוליטי באופ� מלא
 הועמדו 1946מעניי� לציי� כי בחודש יוני . 257–256' בעמ ,5ש "לעיל ה,  כר� דהצבאי הלאומי

. 5ש "ראו לעיל ה ." המסילותליל"ל שנתפסו ע� אמצעי לחימה לאחר שחזרו מ" אנשי אצ33לדי� 
, כמו כ�.  שניי� מה� הופיעו ללא ייצוג א� נקטו קו פוליטי מלא,"העשרי� משוני"בדומה לפרשת 

31 � הנותרי� שהופיעו ע� עורכי די� כפרו בסמכות בית הדי� ודרשו מעמד של שבויי מלחמה תו
לעיל , גוריו�ראו .  הנאשמי� נידונו לתקופות מאסר שונותכל. שה� נושאי� הצהרות פוליטיות

ל " נתפסו מיכאל אשבל ויוס� שמחו� בפעולה של האצ1946בחודש מאי . 131–125' בעמ, 3ש "ה
 ונקטו קו הגנה 1946ה� הועמדו לדי� בחודש יוני . ללקיחת נשק ממחסני� צבאיי� בריטיי�

. דינ� היה מוות ולבסו� לאחר חטיפת חמישה קציני� בריטיי� הומתק למאסר עול�גזר . פוליטי
ל הדגיש כי "מפקדת האצבי� מ� ו'יצחק גוריו� שהיה גור� מקשר בי� עורכי הדי� זליגמ� וקריצ



  "העשרי� משוני"לאומית בפרשת �עריכת די� ציבורית: בי� קו משפטי לקו פוליטי  
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 בפרשת דב 48. א� שחבריה נקטו קו פוליטי באותו מקרהבקו משפטי ולא פוליטי שבחרו
 נוהל –ל הועמד לדי� צבאי והועלה לגרדו " אחת הפרשות המרכזיות שבה חבר אצ– גרונר

מ� עסקו בטיפול משפטי ' עורכי הדי� זליגמ� וקריצא�, המשפט הצבאי בקו פוליטי מלא
   49.� ומועצת המל� א כי ללא ייצוג ישיר של גרונר עצמו"בערכאות בג

  "העשרי� משוני"משפט� של . ג

  מעצר וגיבוש קו ההגנה. 1

. ל"בנימינה היה בסיס ההדרכה המרכזי של האצלכרו� יעקב ימבצר שוני ששכ� בדר� בי� ז
חודש  ב50.ר"קו א� נקודת התיישבות ארעית של אנשי פלוגות בית הייתה במ1939משנת 

 51.ל"קורס הפיקוד הבסיסי באצ, "סגני"ד של קורס ה" נער� בשוני מחזור מ1945אוגוסט 
  הצור� במילוי השורות של הארגו� שהתרוקנו וזאת בשל ,חר� החשש להלשנותהקורס התקיי

ל על ידי "ה ניסיו� משמעותי למיגור האצשהיוו, הראשו�") עונת הציד (""סזו�" הבעקבות
 כשבוע לאחר תחילת 52. זמ� קצר קוד לכ��שדעו" הגנה"הנהגת היישוב באמצעות כוחות ה

 
באותו מקרה היו הוכחות ברורות להשתתפות� של שמחו� ואשבל בפעולה ולכ� שהבריטי� 

 על ידי שהתרחשה באותו הזמ� ולכ� הותר לה� גרונר פרשת ביקשו להחמיר בענישה בעקבות
ש "לעיל ה, כר� ו מערכות הארגו� הצבאי הלאומיניב ראו . ל לנקוט קו הגנה פוליטי"מפקדת האצ

 שנתפס בעקבות פעולה ,זמ� קצר לאחר מכ� לצבי פיקסלר, לעומת זאת. 122–114 ' בעמ,43
 לא הותר לנקוט קו פוליטי כיוו� שהראיות נגדו לא היו משמעותיות ,מת נשק בריטיאחרת של החר

 'בעמ, ש� ;קו ההגנה במשפטו היה משפטי. לדעת זליגמ� וקו הגנה פוליטי היה מסכ� את חייו
ל שהשתתפו " הועמדו לדי� ארבעה חברי אצ1947 וינואר 1946בחודשי� דצמבר . 124–123

 הותר לנקוט קו 18לשניי� מה� שהיו מתחת לגיל . עותומ� ביפובפעולת החרמת כספי� מבנק 
 ואילו השניי� הבוגרי� אולצו לנקוט קו ,פוליטי כיוו� שלא היו בסכנת הוצאה להורג בשל גיל�

כ� . 144–137 'בעמ, ש� ;מ�'משפטי כיוו� שהראיות נגד� לא היו חזקות לפי הערכת זליגמ� וקריצ
 שבשל גיל� הצעיר לא היה 1947שלו� מסורי בחודש יולי ג� היה במשפט� של אברה� מדאד ו

 .191–190 'בעמ, ש� ;צפויי� לעונש מוות ונקטו קו הגנה פוליטי
כ� היה במשפט� של אמנו� מיכאלי ונחמ� ציטרנבאו� שנתפסו בעקבות פעולת הפריצה לכלא   48

פוליטי באותו משפט דבקו בקו האחרי� שלושת הנאשמי� . עכו ושבחרו בקו הגנה משפטי
 . 131' בעמ, 3ש "לעיל ה, ראו ג� גוריו�). 26.5.2003(איו� ע� נפתלי דרזנר ירראו . והועלו לגרדו�

 .8פרק , 1ש "לעיל ה, בלו�  49
; 7 – עד ז"מ ,1947 בסיס ההדרכה בשוני מנובמבר מפקד, 6.2.1957ו�  מיעדות של אברה� דרורי  50

 .23 – עא ז"מ, 9.11.1969 מיו� ת של דב אפרעדות
 . ואמור היה להימש� ארבעה שבועותהקורס נער� בפיקודו של דוד טהורי ועימו ארבעה מדריכי�  51

, 3ש "לעיל ה, גוריו� ;167' בעמ, 5ש "לעיל ה,  כר� דמערכות הארגו� הצבאי הלאומיראו ניב 
 טיוטה ראשונה לספר פרקליטיה� של לוחמי –י "ל ולח"משפט� של חברי אצ"גוריו� ב. 93' בעמ

מציי� כי ג� , )טיוטת גוריו�: להל� (16/4 – 50פ  ז"מ ,1' כולל תיקוני� בכתב יד בעמ, חירות
 �כ� ג� ). בגרסה הסופית נתו� זה לא הופיע(אמנו� מוסקובי� שהיה בי� העצורי� היה מדרי

איו� יר; )18.7.2004(רות� � דבורה שפיראריאיו� טלפוני ע� ראו . ני� שניי� מהחניכי� בקורסטוע
 ). 3.11.2003 (משה לויע� 

–531' בעמ, 5ש "לעיל ה, סלוצקי; )1994( ציד אחי	" סזו�"ה ראו למשל יהודה לפידות על הסזו�  52
532. 
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קיפו כוחות משטרה גדולי את קרחת היער שבה  בבוקר ה5בשעה , 16.8.1945ביו , הקורס
–15צעירי בני   היומרבית. מה שתי נשי,  עשרי איש נעצרו53.שהו החניכי ומפקדיה

20. 54  
 שהגיעו למקו Police Mobile Force – (P.M.F(כוחות המשטרה המנדטורית הניידת 

נער� חיפוש , לאחר שהעצורי נלקחו מהמקו .לא נתקלו בכל התנגדות, המחנה של הקורס
�תתי, רובי, אקדחי( כלי נשק מסוגי שוני היהשלל החיפוש . מקי� בכל האזור מקלעי

הפריטי הללו נמצאו ברוב . חוברות הדרכה ועלוני הסברה, וכ� חומרי נפ�) יהית ירומכונו
   55.בשקי בי� השיחי הרבי שהיו באזור

תחת אזהרה כי מה שיאמרו עשוי לשמש במשפט , בהודעות שניתנו במשטרה ביו המעצר
. שר אליההעצורי הכחישו כל קשר לפריטי שנמצאו וטענו כי אינ יודעי דבר בק, נגד

מהגרסאות השונות עלה שלא  . שציינו סיבה להימצאות במקו טענו שמדובר בטיולהאל
אשר לנו יחדיו באופ� , אלא לכל היותר חבורות של טיילי, מדובר בקבוצה אחת מאורגנת

 מההבדלי בי� הגרסאות יש כדי לבסס את מה שאמרו מרבית 56.אקראי ורק אותו לילה
   57.מר א ייתפסווה תיאו מראש של גרסאות וכי לא תודרכו מראש מה לכי לא הי, המרואייני

אות עור� די� ביקר בתו� זמ� קצר . חזקו כל העשרי במעצרהו, לאחר החקירה במשטרה
. ל"מ� חבר באצ'יני ראו בקריציכמחצית מהמרוא, עד כמה שנית� הדבר לשחזור. מ�'קריצ

 קיומו של שכר טרחה עבור 58.פקדה של הארגו�י המל ידהשאר ראו בו מקורב שהוסמ� לבוא ע

 
איו� יר; )24.5.2004) (בנצנברג(ציו� �ודה הראיו� ע� יהיר; )3.11.2003( ע� משה לוי איו�יר  53

 לעיל , כר� דמערכות הארגו� הצבאי הלאומיניב ; )18.7.2004(רות� �טלפוני ע� דבורה שפירא
ה הבריטית נערכה ככל הנראה בעקבות הפשיט. 93' בעמ, 3ש "לעיל ה, גוריו�; 167' בעמ, 5ש "ה

 "תיק עקרב"ראו רונ� ברגמ� .  שהיו נפוצות דאז"הגנה"הלשנה של מודיע מטע� הסוכנות וה
 .30.3.2007 28–20  ימי	7 – ידיעות אחרונות

 מיו�  של זוסיה קרומיקסעדות מיו�. ארבעה מהמדריכי� ומפקד הקורס הצליחו להימלט מהמקו�  54
ראו . נעצר ,אמנו� מוסקובי�, יש לציי� כי כפי הנראה רק מדרי� אחד .20 – עק ז"מ, 3.8.1968

 ).24.5.2004) (בנצנברג(ציו� �איו� ע� יהודה הריר
 .31/3 – 13 ח ז"מ, כתב האישו�; ז" במ1'  בעמ,18.9.1945 לפרוטוקול הדיו� מיו� 1' עמ  55
. ולא ידע שיש נשק במקו�ציו� כי לא ראה כל נשק �כ� למשל בהודעתו במשטרה אמר יהודה הר  56

 כמהמש� המשי� ע� . רכבת שנסע בה אתמול באביב לבנימינה�הוא הגיע לדבריו לטיול מתל
ראו  .הוא וחבריו ביקשו ש� רשות לישו� ומש� ה� היו אמורי� להמשי�. חברי� ברגל לשוני

 .ז" במ19.9.1945 הדיו� מיו� פרוטוקול ל20–19' עמב
משה לוי ציי� . � ופלג תמיר בראיונות עמ� טענו שלא היה כל תיאו�ציו�יהודה הר, ברכה שומרו�  57

רק . דיברו ביניה� על כ�, שלא היה תיאו� לפני שנעצרו אבל בדר� לחקירה כשישבו במשאית
ראו .  כי יצאו לטיול,ייתפסוא� בוועדת הקבלה לקורס לומר  דבורה שפירא אמרה כי תדרכו אות�

איו� ע� יר ;)3.11.2003(ריאיו� ע� משה לוי  ;)18.7.2004(ות� ר� איו� טלפוני ע� דבורה שפיראיר
איו� יר ;)20.6.2004) (בירנבו�(איו� ע� ברכה שומרו� יר ;)24.5.2004) (בנצנברג(ציו� �ודה הריה

 ).20.6.2004) (קופ(ע� תמיר פלג 
לוי  משה ".אוהד קרוב"ל ולחלופי� "מ� חבר האצ'� שראתה בקריצתכידבורה שפירא ציינה שי  58

רות� �איו� טלפוני ע� דבורה שפיראירראו . ל"מ� חבר אצ'ציו� ראו בקריצ�ויהודה הר
) בנצנברג(ציו� �איו� ע� יהודה הריר; )3.11.2003(איו� ע� משה לוי יר; )18.7.2004(
)24.5.2004.( 
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אותה במ� שהיה שכיר במשרד 'מטעמו הגיע קריצש(י משרד זליגמ� ל ידהטיפול המשפטי ע
  59.שוללא העסיק את העצורי ולא ברור א אכ� ) עתה

 ולא ברור כיצד התגבש קו ,מ�'ערפל עובדתי על מה שאירע ע בואו של קריצ קיי מס�
בתו� . ל"מר הא מי שהחליטו על מהותו היו העצורי או בגי� מפקד האצכלו, ההגנה שנבחר

האשמות וסתירות משמשי כא� ,  חשדות.לא ברור מה היה תפקיד עורכי הדי� בגיבושו, כ�
הכוחניי והבעייתיי בדבר ,  את היחסי המורכבי היטביש בכ� להמחיש. בערבוביה

�מניפולציה ואי   שהבי� עור� הדי� לחברי הארגו�אמו� כחלק מהיחסי הקרובי
“comradeship” , לפי ההמשגה של לוב� כלומר יחסי אחווה  )Luban(של שותפי פוליטיי

 בפסקאות הבאות אביא לצד הגרסה הרשמית בספרות הרוויזיוניסטית 60.שציינתי קוד לכ�
  . עקבות לגרסאות אחרות לגבי גיבוש קו ההגנה כפי שעלו ממקורות שוני

 –ל לעורכי הדי� "ל שקישר בי� אנשי האצ" שהיה בתפקידו חבר אצ של יצחק גוריו�גרסתו
  :  בספרו היא זו המצויה–הגרסה הידועה שזכתה לתיעוד בספרות הרוויזיוניסטית 

הוא הציע כי המבוגר . אחרי שביקר קריצמ� אצל העצורי קבע את קו ההגנה"
כדי שיהיה חפשי , די��ר�יופיע ללא הגנת עו, בי� העצורי יצחק גנצווייק

לאחר מכ� . די� אינ יכולי לשאול�מ� הסוג שעורכי', עדינות'לשאול שאלות 
ה : א� שניה התנו תנאי,  יופיע ללא עור� די�61סוכ שג אמנו� מוסקובי�

   62."ל אישרה את בקשת"מפקדת האצ. יגידו לשופטי כל שיעלה בדעת

מ� טר משפטו של שפילמ� 'נשל שפילמ� לקריצתיאור זה הול א� את מה שהתרחש בי� א
מ� היה בדעה שעורכי ' משני מקרי אלו עולה כי קריצ63.כשנה קוד לכ�, י"חבר מחתרת הלח

 ולכ� מוטב שבקו פוליטי יופיעו הנאשמי ללא ,די� מהווי מכשול לפוליטיזציה של המשפט
לכאורה גישה זו משקפת . י די�י עורכ"מקו לייצוג פוליטי ע, אפוא, הוא לא ראה. עורכי די�

 ישלפיה ש, מ�'עמדה שמרנית המתאימה לזמנו ולחינוכו המשפטי האנגלי הנוקשה של קריצ
הבחנה בי� תפקיד המשפטי של עורכי הדי� והטיעוני המשפטיי שיכולי לטעו� לבי� מת� 

כמת זליגמ� יש להניח כי בהס(יז מ� 'קריצ נית� להבחי� כי ,מנגד .במה לקו פוליטי במשפט
שילוב בי� ייצוג מרבית הנאשמי לבי� הותרת שני נאשמי ) עתהאותה בשהיה מעסיקו 

" כי הדבר הצביע ג על חשיבה פוליטית מסוימת על דומה אפוא. ללא ייצוג" חופשיי
ונית� לראות בכ� , מ� פעל מתו� מודעות לכ� שיש לשלב בי� המשפטי לפוליטי'קריצ. המשפט

�מ� וזליגמ� כעורכי די� ציבוריי'דהות של קריצכי היה משקל להז   64.לאומיי ע הנאשמי

 
פה בראיונות שערכתי ע� �אלא תיעוד מסוי� בעל, לא נמצא תיעוד בכתב לתשלו� שכר טרחה  59

. י הוריהל ידציינה כי בעבורה נית� תשלו� לעורכי הדי� ע ברכה שומרו�.  מהנאשמותשתיי�
איו� ע� ברכה שומרו� ירראו . דבורה שפירא אמרה כי שמעה שהארגו� מימ� את ההגנה המשפטית

 ). 18.7.2004(רות� �איו� טלפוני ע� דבורה שפיראיר; )20.6.2004) (בירנבו�(
 .23ש "ראו לעיל הטקסט הנלווה לה  60
 .53ש "ראו לעיל ה. אחד המדריכי� בקורסמוסקובי� היה   61
 .94' בעמ, 3ש "לעיל ה, גוריו�  62
 .33ש "ההנלווה לטקסט הראו לעיל , על משפטי הארבעה  63
אחד השיקולי� לבחירת קו הגנה שכזה שתכ� י י,אותה אביא בהמש�ש ,ציו�� לאור גרסת יהודה הר  64

ייתכ� ג� ששיקול נוס� היה שלא . היה ניסיו� להיענות לדרישה מצד הנאשמי� לקו פוליטי בלבד



    ארז בלו��שמעו�
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בשיתו� מסוי של  ,משפטיתההגנה  הוא שגיבש את )על דעת זליגמ�(מ� ' קריצ,לפי גוריו�

מ� 'המאשרת את מה שדובר בי� קריצ, ל הייתה רק חותמת"מפקדת האצ. העצורי לפי בקשת

  .לעצורי
ו עקבות לגרסאות אחרות השונות מהגרסה של ות שערכתי עלמתו� מרבית הראיונ, אול

משה לוי טע� כי מדובר היה בהחלטה פה אחד לאחר הצבעה של העצורי על הצעתו . גוריו�
מ� רק 'קריצ. לפיה ה יופיעו ע הצהרות פוליטיות ובמשולב ע עורכי די�ש, של מנח בגי�

 רק בקו משפטי ללא הצהרות בשל הסיכויי לוי א� הוסי� כי זליגמ� רצה. הביא את הצעת בגי�
תמיר פלג ציי� כי הייתה ,  מנגד65.כיוו� שהנשק לא נמצא ברשות, לקעקע את גרסת התביעה

 66.הוא לא זכר ויכוח בי� האנשי בעניי�. החלטה פה אחד שלא להכיר בסמכות בית המשפט
 של העצורי להופיע בקו מ� גר לכ� שרצונ'טע� כי קריצ) בנצנברג(ציו� � יהודה הר, לעומת

מסר לבגי� , ציו��לטענתו של הר, מ�'קריצ.  בגי�ל ידילא יתקבל ע, פוליטי מלא וללא עורכי די�
לא הייתה  ציו� הוסי� כי� הר67.יני במשפט פוליטיימידע לא נכו� ולפיו העצורי אינ מעונ

מ� 'ציית למה שקריצמ� ול'בגי� הורה לה לשת� פעולה ע קריצ. אלא פקודה מבגי�, הצבעה
אלא , ציו� מתקרבת למה שגוריו� כתב�עולה מכ� כי גרסת הר, למיטב הבנתי 68.יקבע

  69.מ� מוצג כא� כמי שכיוו� את הדברי באופ� מניפולטיבי'שקריצ
 קו לנקוט, כפי שעולה מהעדויות השונות שהבאתי, רצו� זה של הנאשמייש לזכור כי 

 , י שהועמדו לדי� החלו" חברי הלח70.להקשר התקופהולמתואר על ידי גוריו� פוליטי תא
איו� את חוסר יציו� א� הדגיש בר�יהודה הר 71. לנקוט קו פוליטי בלבד1944משנת , כאמור

  : עתהאותה בהתכלית שבקו המשפטי 

 
יש לזכור כי , מנגד. 46ש "הל הטקסט הנלווה לגבי שיקול זה ראו לעיל .צפוי לנאשמי� עונש מוות

 .בשילוב של קו פוליטי ע� קו משפטי היה סיכו� להחמרת העונש
משה לוי לא ראה בכ� בהכרח . מ� לא הגיב כאשר זליגמ� אמר זאת לנאשמי�'קריצ, לפי משה לוי  65

ותו לוי א� שיבח ככלל את התנהל. די� שכיר אצל זליגמ� מ� היה עור�'אלא ציי� כי קריצ, הסכמה
 ).3.11.2003(איו� ע� משה לוי ירראו  .מ� בפרשה'של קריצ

 ). 20.6.2004) (קופ(איו� ע� תמיר פלג יר  66
הוא לא .  לא רצה]ב" שא– מ�'קריצ[הוא . אנחנו כ� רצינו משפט פוליטי: "ציו��במילותיו של הר  67

) נברגבנצ(ציו� �איו� ע� יהודה הריר ;"הוא מנע בידינו לא להכיר בבית המשפט. רצה
)24.5.2004.( 

 .ש�  68
ע� זאת יש להבהיר כי זוהי גרסה שאי� לה תימוכי� ברורי� בראיונות שערכתי ע� המרואייני�   69

 �רות� טענו כי לפי הזכור לה� כ� למשל ברכה שומרו� ודבורה שפירא. האחרי� או בכל מקור אחר
מ� רק שימש כמי 'צשקרי, אלא מדובר היה בהוראה מהמפקדה, �לא הייתה זו כלל החלטה שלה

איו� טלפוני ע� יר; )20.6.2004) (בירנבו�(איו� ע� ברכה שומרו� ירראו . �שהעביר אותה לידיעת
 ).18.7.2004(רות� �דבורה שפירא

גוריו� כתב כי בעת ביקורו של הרב הראשי עוזיאל את העצורי� הוא ביקש מה� שהמשפט לא   70
 �לא מצאתי ,  לכ�פרט. 95' בעמ, 3ש "לעיל ה, ריו� גו;בקשתוה� דחו את ". במה פוליטית"ליהפו

על מי מהעצורי� ) ל"שלא היה קשור למפקדת האצ(מקורות שיצביעו על לח� משפחתי או אחר 
 .שלא לנקוט קו פוליטי

 .40–33 ש"הל הטקסט הנלווהראו לעיל   71
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לא יעזור . אי� ל� מה לעשות. בשוני זה היה מיותר כי בית די� צבאי ד� אות�"
פה זה  [...] לא משפט רגיל שאתה מביא הוכחות תראה זה ]... [די��ל� א� עור�

ידעו בדיוק מה . מכור מראש  הכול]...[ משחק ]... [זה הכול. היה הכול משחק
   72".מה יעשו לנו, יפסקו לנו

י בבתי הדי� "דבריו אלה של הר ציו� דומי מאוד למה שנאמר בהצהרותיה של אנשי לח
,  א כ�73.יכי שנערכו בבתי הדי� הצבאייבנוגע לחוסר הטע באימו� קו הגנה משפטי בהל

דומה כי מדובר היה בתודעה משפטית משותפת שעוצבה לאור הסיטואציה ההיסטורית 
 ניתנה משמעות , לפי תודעה זו74. המנדטוריתישראל� באותה העת באר�המסוימת שהתקיימה 

ביה� שה� שלילית למשפט בפני בית הדי� הצבאי בשל תקנות ההגנה שהייתה הסכמה רחבה לג
ערכי המהותיי האובייקטיבית של בית הדי� וכ� בשל �אינ� חוקיות והתנהלותו העוינת והלא

תודעה  .טחו� היהודי באר� והפרת המחויבות הבריטית כלפי הפרויקט הציונייהציוניי של ב
� של הרהשכזו מבססת את הגרס, בהכרח, אי� היא, בר. ציו� בכל הנוגע לרצונ של הנאשמי

כלומר בכ� שהוא הטעה את בגי� לגבי רצונ של , מ� במקרה זה'מכת במניפולציה מצד קריצתו
עת היה קו הגנה משפטי מקובל במשפטי שנערכו לחברי האותה ב לזכור כי יש א�. העצורי

  . ל בשל אישומי דומי"אצ
רכי בגי� רצה בעו, ציו�� לפי הר,להלי� בבית הדי�פטי עדר ער� משיחר� כל ה, ע זאת

בגי� הוא איש . אלגנטי, שזה יהיה יפה, יה מסודר רצה שזה יה]בגי�[הוא , בכל אופ�: "הדי�
ל "מצויה כא� המחשה ליחס האמביוולנטי של האצשתכ� יי 75."היופי וההדר, הסדר, הטקס

 ה ככזבהלי� המשפטיכי אי� ער� מעשי מחד גיסא  ההכרה :למשפט ועמו לעורכי הדי�
של התנהלות גרידא החשבת הער� האסתטי ולכ�  ,וליטיי ששררו צדק בתנאי הפשמגשי

 לציבור המועבר עטיפה נאה למסר התעמולתי שהיא בגדר עורכי הדי� ל ידיהמשפט ע

עצ השימוש בעורכי די� עשוי להיראות כהכרה , מאיד� גיסא; השיפוטי ההלי� באמצעות
ראה במשפטיות עצמה ער� של "באצהפנימי השיח והייתה בכ� א� משמעות לעניי� , בהלי�

  76.ולכ� לעורכי הדי� היה ער� מהותי, "הדר"כחלק מה

  פרשת התביעה . 2

בפני הרכב של שלושה שופטי צבאיי בראשות , המשפט נער� בבית הדי� הצבאי בחיפה
 התובע הצבאי 77.שהיה משפט�) (Scholfieldור סקולפילד 'מיג, נשיא בית הדי� הצבאי בחיפה

 כלי כל אחד מעשרי כתבי האישו כלל החזקה אסורה של). Nicholson(לסו� ור ניקו'היה מיג
 , )חירו(לפי שני סעיפי לתקנות ההגנה , הוא יו המעצר, 16.8.1945נשק ותחמושת ביו

 
 .67ש "לעיל ה, ציו��איו� ע� יהודה הריר  72
 .34ש "ראו לעיל הטקסט הנלווה לה  73
 Susan S. Silbey, Making a Place for a Culturalלמשל על מהותה של תודעה משפטית ראו   74

Analysis of Law, 17 L. & SOC. INQ. 39, 45–46 (1992).  
 ).24.5.2004) (בנצנברג(ציו� �איו� ע� יהודה הריר  75
 .והטקסט הנלווה אליה 46ש "ראו לעיל ה  76
שני השופטי� האחרי� היו בדרגת קפט� וכפי .  של הפרוטוקול שנוהל במשפטוכפי שעלה מתוכנ  77

 .בבית הדי� מצד� במהל� הדיוני� להתערבות זכוראי� כל א. הנראה היו הדיוטות
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1937 .מטע התביעה  78.העונש המרבי שנקבע לעובר על מי מהסעיפי היה מאסר עול
ביעה התבססה בעיקר על עדות של השוטרי הת. הופיעו כעדי עשרי וחמישה שוטרי

 שערכו את החיפוש ומצאו את הפריטי ושבאמצעות הוגשוP.M.F) (המשטרתי הנייד מהכוח 
   .הפריטי במשפט

צעות זליגמ� כי ה הודיעו הנאשמי באמ, 18.9.1945ביו , בתחילת המשפטלאחר ש

. החלה פרשת התביעה, יוצגישלא היו מ, מוסקובי� וגנצויי�כופרי באשמה וכ� א� עשו 

הוא . הניידמפקד הכוח המשטרתי , )Bromfield(ור ברומפילד 'ראשו� עדי התביעה היה מיג

על אמצעי הלחימה וספרות ההדרכה שנתפסו בהתא לנקודות הציו� , העיד בחקירה ראשית

 הכוחות בפיקודו איתרו במקו שוחות, הוא הוסי� כי בסריקה שנערכה לאחר מכ�. במפה

קשר זליגמ� ניכר בבהירות הניסיו� לקעקע כל לו בחקירה הנגדית שער�  79.שהיוו עמדות ירי

זליגמ� ניסה לזרוע חשד סביר לכ� שאי� קשר בי� הנאשמי . של הנאשמי לפריטי שנמצאו

ה� בשל קרבת בסיסי צבא למקו וה� בשל קבוצה אחרת שנעצרה לאמצעי הלחימה שנתפסו 

כ� הוא ניסה להראות את להיטות של . חזקת ציוד צבאי שלא כלל נשק בשל האותו יו באזור

 המשטרה – א� הצביע על מחדל בחקירה זליגמ�. אנשי המשטרה למצוא אנשי ע ציוד אסור

   80.לפריטי הנאשמישל לא חקרה את עניי� הזיקה 

 81.ת מהבולש)Whestley(היה סמל וסטלי , שיש מקו להתעכב על עדותו, עד התביעה הבא

הייתה זו העדות המרכזית של . תה שילוב בי� עדות של עד מומחה לעד מ� המניי�יעדותו הי

הוא היה האיש שעמד מאחורי מבצע תפיסת הנאשמי וטיעוני התובע  שהתביעה מאחר

עדותו הראשית וחקירתו הנגדית ה� , בהתא לכ�. בהמש� התבססו לא מעט על עדותו

כי ער� חיפוש בחפצי , וסטלי העיד בחקירה הראשית. הארוכות ביותר מבי� עדי התביעה

כפי שנמצא בעבר במעבדות לא , העצורי במקו ובי� היתר מצא בקבוק המיועד להכנת פצצה

 ,זליגמ� התנגד בטענה כי העד אינו עד מומחה לחומרי חבלה, בשלב זה .ל"חוקיות של האצ

 82. הדי� דחה את ההתנגדותבית .כיוו� שהוא חסר השכלה פורמלית בכימיה או בפיזיקה

זליגמ� התמקד . וסטלי השיב באופ� זהיר ושקול,  זליגמ�ל ידינגדית עהלשאלות בחקירה 

 
 737ר "ע, 1937, )10' תיקו� מס) (שעת חירו�( לתקנות ההגנה האישומי� התבססו על שני סעיפי�  78

 רימוני� ושל בקבוק זכוכית 4החזקה מבלי רשות חוקית של : לתקנות) א( ג8' לפי ס .947, 2' תוס
החזקה : לתקנות) ב( ג8 'לפי ס).  חומצהעל ידית חלק מפצצה מופעל(ע� מחיצת פקק וצלולאיד 

 כדורי תחמושת 201,  אקדחי� באדמות שוני�14ה וי מכונות ירי2,  רובי�2מבלי רשות חוקית של 
 כל זאת ללא ,כמות אבק שריפה שחור ופתיל, כמות אמונל, לגניט' חתיכות ג�24 גלילי� ו24של 

כתב ראו . Reasonable Excuseהמקור האנגלי ובלשו� , בתרגו� העברי בתקנות" צידוק מספיק"
 .31/3 – 13ח  ז"מ, האישו�

 .3–1 'בעמ, 1ש "לעיל ה, 11.10.1945מיו�  פרוטוקול המשפט  79
או  Whestley כי לא שמע א� סמל, כ� למשל במענה לחקירה נגדית של זליגמ� העיד ברומפילד  80

ברומפילד א� . בזמ� החיפוש ”Something is here and we must find it“ :מישהו אחר אמר לו
לבסו� הוא העיד . כי לא היה מודע לכ� שבאזור ביקרו הרבה טיילי� וזהו אזור של מחנאות, העיד

 .3–2 'בעמ, ש� ;כי ייתכ� שהנאשמי� שהו באזור רק כיו� אחד
 1948–1920 ,ישראל� באר�.�C.I.Dה: הבולשת חוקרתאלדד חרובי ראו ) (.C.I.Dעל הבולשת   81

)2011(. 
 . 16–13' בעמ, 1ש "לעיל ה, 11.10.1945מיו�  פרוטוקול המשפט  82 
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 כיוו� ,הוא ניסה להוכיח שהוא נעשה באופ� לא חוקי. תחילה באופ� עריכת החיפוש

וסטלי העיד כי . עסק זליגמ� בזיקת הנאשמי לנשק,  לאחר מכ�83.שהנאשמי לא נכחו בו

 ולכ� לא חקר אות על זיקת ,שאלות רבות את הנאשמי ולא קיבל תשובות נכונותשאל 

  . לנשק

שמעו� , ידה להצביע על זיקה של שני נאשמי לקראת תו פרשת התביעה נער� ניסיו� על

יש . לפריטי שנמצאו בעקבות חיפושי שנערכו בבתי של שניה, רוטנברג ודבורה שפירא

 � בית הדי� את טיעוני זליגמ� לאיקיבל, שנמצאו בביתה של שפיראלציי� כי לגבי הממצאי

 קבילות ולא הסכי לראות כראיות במשפט כיוו� שה נמצאו ללא נוכחות ב� משפחה של

 קבע ,לגבי רוטנברג. ייכי לאחיה שנעצר בשל כ� בלטרו� וכי המשטרה טענה שה שהנאשמת

ובו הוראות שנמצאו במעילו ראייתי של פתק  שמשקלו ה, לאחר התנגדותו של זליגמ�,בית הדי�

מוסקובי� וגנצויי� היו ,  סביב פרשת התביעהלאור� כל החקירות 84.שימוש לאקדח הוא זניח

  .העובדתי הטכני�ניכר שהשניי לא שאפו להתערב בצד המשפטי. פסיביי

� כלומר שאפילו שנית, "אי� להשיב על האשמה"לאחר פרשת התביעה טע� זליגמ� כי מיד 

אי� בכ� להרשיע את הנאשמי , להחשיב את ראיות התביעה כמוכחות מעבר לכל ספק סביר

.  עובדתיי ומשפטייהיושל זליגמ� נימוקיו . ויש לזכות כבר כעת ללא הבאת פרשת ההגנה

טע� כי התביעה שאפה זליגמ� , שנשמעו בפני בית הדי�ו� ניתוח הראיות העולות מהעדויות ת

 כיוו� שהפריטי לא נמצאו , של הנאשמי)”constructive possession“(ית לבסס החזקה רעיונ

. תביעה שערכו חיפוש בזירת המעצרבהחזקת הפיזית של הנאשמי כפי שהודו בכ� כל עדי ה

לנאשמי  ,לפי דוקטרינת ההחזקה הרעיוניתשכשלה בכ� מאחר , לפי זליגמ�, אול התביעה

החזיק בה היו צריכי לבזמ� מסוי ו –דבר שלא הוכח  – ידע על הפריטי היה צרי� להיות

זליגמ� א� הדגיש כי אי�  85.וא� עניי� זה לא הוכח, יהאו שהייתה לה שליטה מסוימת על

 לא נעשתה כל חקירת מומחה מכל  למשלכ�. ראיה הקושרת את הנאשמי ע מה מהפריטי

כל , לפי זליגמ�. חני זיהוי כתב ידטביעות אצבעות לא נלקחו ולא נערכו מב, סוג שהוא בעניי�

שכל אחד יכול היה , עוד ציי�. מה שהתביעה הסתמכה עליו היה נוכחות הנאשמי באזור

מוסקובי� וגנצויי� הודיעו שה מצטרפי  .באזור הרי טיילו רבי כיוו� ש,להימצא ש

  86.לטיעוניו של זליגמ�

שמהמכלול שלה� , יתוח העובדותתשובת התובע ניקולסו� לטיעוניו של זליגמ� התמקדה בנ

המביאות למסקנה , הוא ביקש לשכנע את בית הדי� כי קיימות ראיות נסיבתיות חזקות

 
כלל לוקחי� את הנאש� ע� הכוחות כאשר עורכי�  ציי� וסטלי כי בדר�, במענה לשאלות זליגמ�  83

כאשר הנאשמי� נלקחו , ו� חיפושההחלטה במקרה זה לער. חיפוש א� הדבר תלוי בנסיבות
ציי� , בעבר כאשר המשטרה אסרה אנשי� רבי�.  שעשרי� איש נעצרומאחרמהמקו� נעשתה 

,  ש�; ולכ� במקרה זה הנאשמי� נלקחו מהמקו�,י אנשי� אחרי�ל ידהמשטרה הותקפה ע, וסטלי
 .17–16 'בעמ

 .ז" במ20.9.1945 הדיו� מיו� פרוטוקול ל24–22' עמ  84
 . 24 'בעמ, ש�  85
 .25' בעמ, ש�  86
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 זליגמ� ביקש מבית הדי� רשות 87.שהנאשמי שהו במקו למטרת אימו� בכלי הנשק שנמצאו

 זליגמ� התייחס 88.עת בבית הדי�האותה ב בניגוד לפרקטיקה הנוהגת ,תגובה ונענה בחיוב

 לאחר הפסקה 89.לסתור אות�, ח השכל הישרולמרבית טיעוני התובע אחת לאחת וניסה מכ

  90.הודיע נשיא בית הדי� שיש להשיב על האשמה, קצרה

א� לא ניכרה . עד כה נוהל המשפט כמשפט פלילי לכל דבר ועניי�סיכו ביניי מלמד כי 

בנוגע (איה של התביעה הרי בית הדי� פסל ר. הטיה ברורה של בית הדי� לטובת התביעה

ואפשר לזליגמ� זכות תגובה לתשובת התובע לטיעו� ההגנה שאי� ) לחיפוש בביתה של שפירא

בהיותו חלק מהכוח שעצר את הנאשמי , קבלת וסטלי כעד מומחה, מנגד. להשיב על האשמה

 נקטו עורכישמגלה את הקו הייחודי , בה אדו� כעתש, פרשת ההגנה.  בעייתיתלכאורההייתה 

  . הדי� במשפט

  פרשת ההגנה . 3

הוא ביקש לזמ� , בפתח פרשת ההגנה הודיע זליגמ� לבית הדי� כי לפי הנחיות שקיבל מלקוחותיו

הוא חזר על רשימת העדי . א� התברר כי א� אחד מאלו לא התייצב, שבעה אנשי כעדי הגנה

אלית וביניה ישר� חלק בעלי עמדות בכירות בממשל המנדטורי ובחברה האר�, המוזמני

 92,האדי�  עור� הדי� עוני עבד אל91,ילס'ראש הבולשת ג, המזכיר הראשי של ממשלת המנדט

 
. בי� אות� ראיות ציי� התובע כי הנאשמי� עזבו את המקו� במצב רוח טוב כפי שהעיד סמל וסטלי  87

אנשי� חפי� מפשע אינ� . המסקנה המתבקשת לפי ניקולסו� הייתה שמדובר בקבוצה מאורגנת
יצוי� כי  .26–25 'בעמ, ש�. מפחדי�, בהכרח, א� כי ה� אינ�, במצב רוח טוב כשה� נעצרי�

 ראיות נסיבתיות בלבד על ידיעת לגבי הוכחת אשמה האותה בההלכה בבתי המשפט האזרחיי� 
בפסק די� זה שעסק  .Shwartz v. The Attorney General, 249 A.L.R. (1938)די�  נקבעה בפסק

מנת לבסס אישו� ברצח על  על נקבע כי, בערעור על הרשעת השוטר היהודי מרדכי שוור� ברצח
כיוו�  לעכל המסקנות המוסקות מהעובדות המוכחות צריכות להצביע , איות נסיבתיות בלבדר

 .אחד בלבד והוא אשמת הנאש� ללא כל ספק סביר
; ”Without prejudice to future cases“ בית הדי� א� ציי�. 7' בעמ, 51ש "לעיל ה, טיוטת גוריו�  88

 .26' בעמ, 1ש "לעיל ה, 11.10.1945מיו�  פרוטוקול המשפט
מה . טע� זליגמ� כי נית� ללמוד מכ� דווקא על חפות�, כ� למשל לגבי מצב רוח� של הנאשמי�  89

 .27' בעמ, ש� ;ג� שה� לא ניסו לברוח
 .ש�, �ש  90 
 כקצי� לאחר 1938ית בשנת הצטר� למשטרה המנדטור) 1960–1899(ילס 'ראש הבולשת ארתור ג  91

בתפקיד זה עד שנת . שצבר ותק רב במשטרה הבריטית במצרי� ומונה לעמוד בראש הבולשת
 .בערבית ונחשב בקיא בענייני המזרח התיכו� ואיש מודיעי� מעולה, בי� היתר, הוא שלט. 1946
  .404–403, 130' בעמ, 81ש "לעיל ה, חרוביראו 

�אל"הוא היה ממייסדי מפלגת . היה פעיל בולט בתנועה הלאומית הערבית, האדי�עוני עבד אל  92
 הוא ייצג מפלגה זאת. ערבית�מקומי של התנועה הפ� שהיוותה סני�) עצמאות" (איסתיקלאל

הוא   ובהמש� אותה שנה לאחר פרו� המרד הערבי הגדול,1936במועצה הערבית העליונה בשנת 
במקביל לפעילותו . הבריטי� יחד ע� מנהיגי� ערבי� אחרי� והוגלה לזמ� מה על ידינעצר 

. הציבורית עסק בפרקטיקה משפטית והיה א� מרצה בבית הספר המנדטורי למשפט בירושלי�
 DONALD M. REID, LAWYERS ;)1990, ייהמהדורה שנ( 48–47 המופתי הגדולפלג �צבי אל ראו

AND POLITICS IN THE ARAB WORLD 1880 –1960 298, 303 (1981). 
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נשיא בית הדי� פסק כי מוכתר שוני  93.מימו��הרב הראשי עוזיאל והרב יהודה לייב פישמ�

הבקשה לזימו� של אנשי  .בית הדי� ציי� שטר החליט בנוגע לזימונ, לגבי היתר. גרוס יזומ�

ה כי דומ אול במקרה הנוכחי 94.יש בה להעיד לכאורה על קו פוליטיייתכ� ש, י דרגרמ

  . כפי שנראה בהמש�, לפחות מצד של עורכי הדי�, התכלית הייתה אחרת ומעשית

� נשמעו תשע3.10.1945�ל 21.9.1945בי� הנאש האחרו� . עשרה הצהרות מפי הנאשמי

האזי� בית  תחילה .מחאה על התנהלות בית הדי�לא עשה כ� ב, יחזקאל לרמ�, בתורו להצהיר

הדי� בסבלנות להצהרות הנוקבות עד אשר החל להורות לנאשמי להפסיק להשמיע� ולא כלל 

" צידוק מספיק" ההצהרות נועדו לבסס משפטית את הגנת 95.כמחצית מה� בפרוטוקול הדיו�

חזיקו באמצעי  כדי לקד אפשרות שבית הדי� יקבע כי הנאשמי אכ� הלהחזקת הנשק

עלות את הצידוק המוסרי וההיסטורי ללחימה ה מבחינה תעמולתית ה� נועדו ל96.הלחימה

לא צוינו  בידימצויות בהצהרות ש. בבריטי לפתיחת שערי ההגירה ולהגנה על היישוב

שהסתיימו זמ� קצר הראשו� " סזו�"מחלוקות ע היישוב המאורג� או חלקי בתוכו חר� ימי ה

משפטיי כביסוס עקרונות ל "האצלק מההצהרות שנשאו אופי מאשי הציג בח. קוד לכ�

, לפי ההצהרות, כמו כ�. תקנות ההגנה ושל השלטו� הבריטיהלגיטימיות של �להוכחת אי

��הבריטי הפרו את כתב מנדט שנית� לו תוק� לפי המשפט הבי לאומי באמצעות יישו

ו כפירה ישירה של הנאשמי בעצ ההצהרות לא כלל, ע זאת 97.חיקוקי שחוקקו לכ�

  .הסמכות של בית הדי� הצבאי

 
, היה מראשי תנועת הציונות הדתית) 1962–1875(מימו� �פישמ�. הרב יהודה לייב פישמ�  93

א� בעת המשפט לפרק זמ�  (1935הוא כיה� כחבר ההנהלה הסוכנות היהודית משנת ". המזרחי"
פרוטוקול : להל� (5' בעמ, 10.10.1945מיו� , ראו פרוטוקול המשפט. מסוי� לא היה חבר בה

 ומנח� תלמי  תלמיאפרי�ראו . ולימי� שר הדתות הראשו� בישראל) 10.10.1945מיו�  המשפט
 ). 1982 (315 לקסיקו� ציוני

י עשה בכ� שימוש כדי ליטול יזמה ולמעשה לפי ישראל שייב "הלח, כפי שציינתי בפרק השני  94
 .39 ש"הל הטקסט הנלווהראו לעיל . בבית הדי�" לשחק בשופטי�) "אלדד(

אלא , הערה חשובה היא שלא עלה בידי למצוא פרוטוקולי� של בית הדי� המכילי� את ההצהרות  95
מהשוואה בי� הנוסח בעברית של . המתייחסת אליה�, 2ש " לעיל ה,רק את תמצית נשיא בית הדי�

 חשו� 3'  גליו� מס1945נובמבר " משפט העשרי�"וברת שכותרתה ההצהרות שבידי המצוי בח
על כ� אני . מתגלה דמיו� ברור,  לתמצית)חוברת משפט העשרי�: להל� (1/3/22 – 4 כ ז"מ ,ו"תש

גוריו� מסתמ�  יש לציי� כי א� .נאל� להניח כי ההצהרות הקיימות בעברית הובאו בפני בית הדי�
�  שלושי� בידיימצוי. 211–205, 99–97 'בעמ, 3ש "לעיל ה, יו�גורראו . על הצהרות אלו בעברית

צבי , משה לוי, אריה ויברמ�הצהרות (מכא� שחמש הצהרות . עשרה הצהרות ותמצית הצהרה אחת
 ,קיימת תמצית של הצהרת הלל יצחקי, כמו כ�. יאינ� בידי) אברה� טכורש וגדעו� הררי, שטיינמ�

ל "לאור הדגשי� בספרות האצ, ע� זאת. 65–64 'בעמ, 3ש "לעיל ה ,א מובאת בתמצית הנשיאוהי
ל והשיח המשפטי "מבחינת גיבוש הנרטיב של האצ, הרי ההצהרות המרכזיות, לגבי ההצהרות

 .יישלו קיימות ביד
  .1937 ,)רו�יחשעת (גנה לתקנות ה) ב( ג8' לסעיפי האישו� לפי ס, ורכאמ, המתייחסת  96
כמו כ� ראו . ניקוב ויהודה למברגר'ראו בפרט בהמש� הפרק את ניתוח הצהרות דוד קירפיצ  97

לגבי האופי המאשי� גוריו�  .95ש "לעיל ה, משפט העשרי�חוברת , בהצהרת אמנו� מוסקובי�
 .96' בעמ, 3ש "לעיל ה,  גוריו�;"אלא כמאשימי�, ה� הופיעו במשפט לא כנאשמי�: "ציי�



    ארז בלו��שמעו�

  ז"תשע|  כגהמשפט   178

 וכי ,שעליו היה להקריא, מהראיונות שערכתי עלה כי לכל אחד מהנאשמי ניתנה הצהרה

ההצהרות , ציו�� לפי עדות גדעו� ויהודה הר98. שינויי בהצהרותיהיד לא נעשו עלשכמעט 

 יש לזכור כי ה� 99. בגי�ל ידיע – פי משה לוי ול,י יוחנ� בדרל יד מנח בגי� ועל ידינוסחו ע

 בגי� היה חדור באמונה כי לבריטניה שותפות 100.לבגי� וה� לבדר הייתה השכלה משפטית

שאר התמות המרכזיות .  הצהרותבכמה רעיו� זה חזר 101.באשמת שואת יהודי אירופה

  102.תקופההאותה של ל ובעיתונות הרוויזיוניסטית "שבהצהרות מצויות בפרסומי של האצ

נציונלי של ההגנה שמשל בעת פרשת התביעה פינה בשלב זה את בהקו המשפטי הקונ

הצהרות הנאשמי לבי� קו משפטי תוכנ� של מקומו לשילוב בי� קו פוליטי שעלה בבירור מ

 , ע זאת103.לנשיאת נשק" צידוק מספיק" שימוש לצור� ביסוסה של הגנת צהרותשעשה בה

עצמ לפרטי את הנאשמי הקפידו שלא לקשר , ה פוליטי מלאלהבדיל ממשפטי ע קו הגנ

 
שא איזו הצהרה נקבעה בהתא� לכישורי יכ� למשל ברכה שומרו� סיפרה כי ההחלטה מי י  98

מטרת ההצהרות הייתה להביא את עניי� . יחסית ניתנה הצהרה ארוכה, כבוגרת תיכו�, לה. הנאש�
עדר ההגנה על יה, ת בלפורהצהרבאת בגידת� בכתב המנדט ו: המלחמה של היישוב בבריטי�

 הבריטי� ושכעת א� לשארית הפליטה על ידיובפרט את עניי� שואת היהודי� שלא נמנעה  היישוב
 ).20.6.2004) (בירנבו�( איו� ע� ברכה שומרו�ירראו . לא נותני� להיכנס לארצ�

 וה� מתו� ציו� אמר כי הוא ידע על כ� ה� משיחות שהוא ואחיו יהודה ניהלו ביניה��גדעו� הר  99
משה לוי אמר ללא נימוק כי .  בדר בעיתונותעל ידישהבחי� כי הסגנו� דמה למה שנכתב בזמנו 

   14.6.2004) (בנצנברג(ציו� �איו� טלפוני ע� גדעו� הרירראו .  בגי�על ידיההצהרות נכתבו 
איו� ע� משה לוי יר; )24.5.2004) (בנצנברג(ציו� �יהודה הר איו� ע�יר; )�20.6.2004ו
 )בירנבו�(איו� ע� ברכה שומרו� יראו ר. השאר אמרו כי אי� ה� יודעי�). 3.11.2003(
רות� �איו� טלפוני ע� דבורה שפיראיר; )20.6.2004) (קופ(איו� ע� תמיר פלג יר; )20.6.2004(
על ידי עורכי הדי� א� לא מצאתי לכ� כל , לפחות בחלק�,  ייתכ� שההצהרות נכתבו).18.7.2004(

 .ורותביסוס במק
ר "ד). 2007 (22–20 1992–1913 בגי�אבי שילו�  .בגי� היה בוגר הפקולטה למשפטי� בוורשה  100

הוא .  למד בתחילת שנות העשרי� משפטי� באוניברסיטה בקרקוב)1994–1901(יוחנ� בדר 
בדר היה פעיל בתנועה , במקביל לקריירה משפטית. התמחה כסנגור במשפטי� פוליטיי�

 הוא צור� למרכז ועד המורשי� של מרכז 1943אחר שבדר הגיע לאר� בדצמבר ל. הרוויזיוניסטית
 בדר עבד כעיתונאי 1944 עד מאי 1944מפברואר ). ההסתדרות הציונית הרוויזיוניסטית(ר "הצה

פעולתו בעיתו� זה ביוני את הוא חידש . עיתונה היומי של התנועה הרוויזיוניסטית, "המשקי�"ב
. 1948ממנו שוחרר רק בתחילת חודש מאי , 1947הבריטי� באוגוסט  על ידי עד למעצרו 1945
 ). ט"תשנ (אוטוביוגרפיה: 1948–1901 דרכי לציו�יוחנ� בדר ראו 

 ).1979 (127–126 1948–1935 ערבי	, יהודי	,  בריטי	–ישראלי �המשולש האר�ניקולס בתל   101
 וג� כעת למניעת הגעת הבריטי� פעלו בזמ� המלחמה  כיבאותה תקופהכתב כ� למשל בדר   102

השוו . הצהרת למברגר יש לכ� ביטוי דומההשוו ל. 6.7.1945  המשקי�ראו. ישראל� ר�יהודי� לא
יש לציי� כי הדמיו� הוא , ע� זאת. 95ש "לעיל ה, חוברת משפט העשרי�, הצהרת יהודה למברגרל

ט� של כותבי� אחרי� ולמאמרי מערכת שהופיעו אלא למאמרי� מפרי ע, לא רק למה שבדר כתב
,  השוו להצהרתו של פלג תמיר27.2.1944כ� למשל במאמר מערכת מיו� ". המשקי�"בעיתו� 

 . ש�, חוברת משפט העשרי�
מר � מוסקובי� הבהיר שכל מה שהוא אלגבי ביסוס הגנה זו לפי הנאשמי� עצמ� יש לציי� כי אמנו  103

מענה דומה השיבו למברגר .  הנוערעל ידילהחזקת נשק "  מספיקצידוק"נועד להראות בהצהרתו 
 . 79, 69, 44' בעמ, 2ש "לעיל ה,  תמצית הנשיא ראו.וויברמ�
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המרכזי שהמאמר  זוהי טקטיקה ייחודית שמהווה חלק חשוב מהטיעו� 104.האישומי נגד

 הל בי� קו סנגורי" היווה ביטוי לשלב מעברי של האצ"העשרי משוני"משפט מקד ולפיו 

רי בסמכות בית הדי� הצבאי ואינ אינ מכי שבו הנאשמי ,קו פוליטי מלאקונבנציונלי לבי� 

  .מתגונני באמצעות עורכי די�

על כ� שבחלק מה� בלטו כאמור ניתוח ההצהרות מבחינת סגנונ� ותוכנ� המשפטי מצביע 

לא סביר כי יסודות , כאמור, שכ�, ל ראו חשיבות במשפט"ובכירי האצ, היסודות המשפטיי

כ� למשל בהצהרת דוד  .כלה משפטיתאלו נכתבו על ידי הנאשמי עצמ שהיו חסרי הש

, א� א היה נמצא נשק ברשות הנאשמי הרי אי� בכ� עברהכי , בי� היתר, ניקוב נכתב'קירפיצ

אלא א� חייב להחזיק , ישראל לא רק רשאי�כל יהודי באר�"שכיוו� " חובת כבוד"אלא מילוי 

וי לערכי המקו חובת כבוד זו מהווה ביט 105."נשק להגנתו הוא ולמלחמה בשלטו� הדכוי

 בהמש� ההצהרה הדגיש 106".ישראל�הכרת הצדק של החברה הישראלית באר�"ול

 וכי זו ,"הרגשת הצדק העברי"ניקוב כי קיימת ההתנגשות בי� החוק הבריטי לבי� 'קירפיצ

 נית� 107.חוק הבריטי בשל מקורה בע עתיק הרבה יותר מהע הבריטיעל ה גוברתהאחרונה 

אורגנית או בריטית � על תפיסה תורת משפטית גרמנית רומנטיתלראות טיעו� זה כמבוסס

 ושתאמה את הרקע המשפטי של גורמי שראתה במשפט ביטוי לרוחו האמתית של הע

  108.ל"מרכזיי באצ

 
בתגובה לכ�  .יתה של משה צירי�יהבולטת שבפליטות הפה ה. אירעו פליטות פה בעניי�, ע� זאת  104

 The whole of the defense is“ :והנשיא ציטט אותו וא השיבה, שהנשיא במהל� ההצהרה הפסיקו
that there was some justification for what we did and that is a reasonable excuse”;בעמ,  ש� '

ע כי צירי� קישר את עצמו בא כפי הנראה כדי להצבי, הציטוט שהוא נדיר בתמצית הנשיא. 55
, כפי הנראה, צירי�, לאחר סיו� ההצהרה. שעשה כ�, ות שבדקתילפי המקור, הוא היחיד. לאשמה

 I also wish to join with the others in our“: טטויצהוסי� והנשיא הבי� כי נכשל בלשונו והוא 
line of defense”;64' בעמ,  ש�. 

יצוי�  .95ש "לעיל ה, חוברת משפט העשרי�בתו� " על הכרת החוק העברית"ניקוב 'דוד קירפיצ  105
 .37–29 'בעמ, 3ש "לעיל ה, כי ההצהרה נשמעה בבית הדי� ונכתבה בתמצית הנשיא

 .ש�  106
 .ש�  107
ידו כישות תרבותית  הע� הוגדר על). Savigny(המשפט� הגרמני המוביל בתפיסה זו היה סביני   108

ייחודיי� לפרטי� המרכיבי� שנית� למצוא את מהותה לאור� הדורות לאחר הפשטה של תכני� 
מדובר . )”Volksgeist“(לאותו ע� קיי� משפט ייחודי משלו שהוא ביטוי לרוח הע� . אותה

 המצויי� במשפט הגולמי הפוזיטיבי הכאוטי לאור� זמניי��אורגניי� על עקרונות –באידאליז� 
ARL VON CH RIEDRICF  ראו. לאותה אמת תרבותית שיש למצוא–הדורות וה� ביטוי לרוח הע� 

Nineteenth , Reimann. M; )1993( 16–15 AWLOMAN RODERN MYSTEM OF THE S ,AVIGNYS
Century German Legal Science, 31 B.C. L. REV. 837, 889–894 (1990). יתכ� י יש לציי� כי

פט לפיו המשש, �Ancient Constitution נית� א� לראות באותו טיעו� ביטוי לרעיו� האנגלי של הש
הוא משפט זה ). Common Law(בבתי המשפט של המשפט המקובל נוצר א� ורק הבריטי המקורי 

, שעיג� בתוכו את המסורות והמנהגי� הבריטיי� והיווה תולדה וביטוי לעברו של הלאו� הבריטי
ראו . מכא� א� תקפותו הנצחית של המשפט המקובל. חכמתו וניסיונו, תכונות אופיו הנאצל

J.G.A. POCOCK, THE ANCIENT CONSTITUTION AND THE FEUDAL LAW 31–40 (1957). ע� זאת, 
 �Ancientההסבר הנוגע ל, כיוו� שבדר ובגי� לא התחנכו על תפיסה המשפטית האנגלית

Constitution ,קיבל את חינוכו המשפטי באוניברסיטת ורשה בגי�  .פחות סביר, לכאורה, הוא
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אלו . המחשה נוספת לנוכחות הממד המשפטי בהצהרות הייתה בהצהרת יהודה למברגר

 –  טע� למברגר–משל הבריטי בלונדו� היושבי במ,  בבית הדי� הצבאיששלחו את השופטי

  . ה אלו שצריכי לשבת על ספסל הנאשמי

 בית משפט להקי יתמוסראותה דרישה על , לדבריו, הנשענת למברגר הציג דרישה

, זאת. ) שעמדו להיער� באותו הזמ�,כוונתו למשפטי נירנרברג(לשליטי גרמניה הנאצית 

�בכל ספר: "דת יהדות אירופה ובלשונומהטע שהבריטי היו שותפי לנאצי בהשמ חוקי

, אלא ג את שותפו ואת עוזרו, תמצאו את הסעי� שלפיו יש להעניש לא רק את הרוצח עצמו

ניכרת ,  להערכתי109."בי� א העזרה ניתנה באופ� ישיר ובי� א היא ניתנה באופ� בלתי ישיר

וד לכ� בהצהרות ארבעת  כפי שבאה לידי ביטוי כשנה ק,כא� המגמה של היפו� התפקידי

קריאת מדובר אפוא ב. תו� שימוש בהיגיו� משפטיהנאשמי הופכי למאשימי . י"חברי הלח

   110.ל" האצל ידיהמשפטי ע� של הסדר הפוליטיתיגר

מ� פעלו למע� המש� השמעת ההצהרות חר� תגובתו של נשיא 'עורכי הדי� זליגמ� וקריצ

הנשיא , בתחילה. משפט למסלול המשפטי הרגיל אשר השתדל לשווא להשיב את ה,בית הדי�

כי זוהי ההזדמנות היחידה לענות , ניסה בסיו כל הצהרה ולעתי במהלכה ליידע את הנאשמי

 בשלילהיהיד הוא נענה על. לאשמה , לבסו� החל הנשיא 111.על פי רוב במענה כי זוהי הגנת

  . ערבות הסנגורי וכא� החלה הת,להורות לנאשמי שלא לשאת נאומי פוליטיי

המחשה לעימות שפר� בי� עורכי הדי� לנשיא בית הדי� בשל ההצהרות הייתה כאשר 

ל לפי הכתוב ע, או אז התפר� הנאש פלג תמיר.  נשיא בית הדי�ל ידיע, הופסק אריה ויברמ�

   :כלפי בית הדי� באומרו, י גוריו�יד

כאי לגעת בשאלות  אנו ז]... [ הנ� חלק מקו ההגנה שבחרנו]...[ההצהרות "

ד הצבאי מתחשב תמיד במצב הפוליטי באר� בבואו "היות וביה, פוליטיות

מאמר הערכה על פסקי ] ... [שבו) 'ידיעות אחרונות'(הנה לפני עתו� . לחרו� די�

 
שהיו כפי הנראה אמונות על התפיסה הרומנטית , קרקובאוניברסיטת בהתחנ� ויוחנ� בדר 

 RONEN SHAMIR, THE COLONIES OF LAW, COLONIALISM ,ZIONISM ראו .של המשפטהגרמנית 

AND LAW IN EARLY MANDATE PALESTINE 84–85 (2000). 
  .95ש "לעיל ה, חוברת משפט העשרי�בתו� " שליטי אנגליה לדי�"צהרת יהודה למברגר ה  109 
בתפיסתה של הנהגת , בי� היתר, בנוגע לאותו היפו� יש לציי� את מאמרו של שי לביא המתמקד  110

הנהגת  .1947הבריטיי� בנתניה בחודש יולי  נטי�'ל את הוצאת� להורג של שני הסרג"האצ
  עריכת משפטידיעל  – הבדילה אותו ממעשה ברוטלי של אלימות –הארגו� הצדיקה את המעשה 
בניסוח� , האישומי� בו. בשידור מחתרתי הוקרא כתב האישו�. פורמלי לפי הודעת הארגו�

הלשו� המשפטית שבתי . ל"שנערכו נגד אנשי האצ היו פרודיה של המשפטי� הפליליי�, המשפטי
 מדובר לא. ל שועתקה נגד אנשי צבא בריטי"הדי� הצבאיי� הבריטיי� השתמשו בה נגד אנשי האצ

לפיה העונש הבריטי שאלא ג� בטרנספורמציה מושגית ,  מדגיש לביא,היה רק בביקורת פוליטית
 Shay Lavi, The Use of Force ראו.נטי� מהווה הצדקה'הסרג הופ� לאלימות והוצאת� להורג של

Beyond the Liberal Imagination: Terror and Empire, Palestine, 1947, 7 THEORETICAL 

INQUIRIES IN LAW 199, 221–227 (2005). 
, לגבי גנצויי� ראו ש�. 37' בעמ, 2ש "לעיל ה, תמצית הנשיא. ניקוב'לגבי דוד קירפיצ ראו למשל  111

 'בעמ,  ש�;הפסיק פעמיי� כדי להפנות את תשומת לבו לכ� את שמואל קמינסקי הנשיא. 39' בעמ
40–41. 
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ודי שנשאו נשק די� קלי יחסית לרוצחי ערביי ופסקי די� חמורי על יה

   112."כדי להג� על עצמ

. מ� כדי שייע� לנאשמי לא להמשי� בקו זה'י התפרצות זו פנה הנשיא לקריצאחר, לפי גוריו�

, לפי גוריו�, לאחר מכ�. מ� ביקש הפסקה להתייעצות ע יתר הנאשמי שטר העידו'קריצ

  :נאמר, בי� היתר, בנאו 113.מ� נשא נאו אשר היה בגדר מענה חרי� לנשיא בית הדי�'קריצ

זכאי הנאש לשאת , תי די� צבאיי באר�בהתא לחוק ובהתא לנהוג ג בב"

וא דבריו נוגעי , ד חייב לשמוע הכול"ביה. נאו מתא הנאשמי כראות עיניו

   ."להחליט רק לאחר שמיעת הנאו כולוד " זאת יכול ביה–לעני� או לא 

מ� הוסי� כי לנאשמי אי� אמו� בבית הדי� לאחר שנפסק כי יש להשיב על האשמה וכי 'קריצ

"  שיש לענות על אשמה שלא י�הדת משפט אזרחי לא היתה נופלת החלטה של ביבשו

הנה לפנינו : "מ� חזר על הנכתב בעיתו� והוסי�'קריצ,  לגבי ההערה של פלג תמיר114."הוכחה

 בתגובה אמר ."נו על ידי בית די� זה ובהרכב הזה פסקי די� שנית4� משפטי ו4דוגמה של 

לפי ,  נשיא בית הדי�מיד לאחר מכ� הודיע 115."?די�� עור�הא זה טיעו� של"נשיא בית הדי� 

  116.כי לא ירשו יותר את דברי הנאשמי, גוריו�

 
 11כוונתי לעמוד . 11' קיימי� שני דפי� הממוספרי� כעמ (11' בעמ, 51ש "לעיל ה, טיוטת גוריו�  112

זהו קו ההגנה שאני " :קוצ� בחלקו ונוסח מחדש בספרו של גוריו� הציטוט). שנכתב בכתב יד
 ;" פוליטיי�אנו זכאי� לנגוע בשאלות פוליטיות מפני שפסקי הדי� שלכ�! וחברי בחרנו לעצמנו

. הייתה זו כפי הנראה דעה רווחת דאז, לגבי מאמרו של קרליב� .99' בעמ, 3ש " לעיל ה,גוריו�
זאואתה שנחשב לפי בדר . 6.9.1945 המשקי�" אחמד זאואתה משפטו של"ראו מאמר של בדר 

 216, אקדח ,ות מאסר על החזקת רובה בית די� צבאי לשלוש שנעל ידילאיש כנופיות מסוכ� נדו� 
פליה בגזרי הדי� בי� זאואתה לבי� אלו של יהודי� הבדר יוצא נגד ה". פצצי� "�3כדורי� ו

 . ש�; שני� בשל החזקת נשק�15ו 10, 7, 5שעליה� נגזרי� 
 .11' בעמ, 51ש "לעיל ה, טיוטת גוריו�  113
 .ש�  114
 .101–99 'בעמ, 3ש "לעיל ה, גוריו�  115
עניי� זה לא מובא במסמכי� הרשמיי� של ). בכתב יד (11' בעמ, 51ש "לעיל ה, טיוטת גוריו�  116

א� . מ� והעימות סביבו לא אוזכר בתמצית נשיא בית הדי�'הנאו� של קריצ. שהגיעו לידי, המשפט
,  עימות סביב הצהרות יהודה למברגרנכתב כי התחולל אלא , העברית האירוע לא מצוי�בעיתונות

 א�משה לוי  .מ�'א� הנאשמי� שראיינתי לא זכרו התערבות כזו של קריצ. אריה ליברמ� ומשה לוי
ני� א� ה� שאר המרואיי.  בריאיו� עמו התערבות פעמי� לפי תמצית הנשיא לא ציי�כמהשהופסק 

איו� יייתכ� שמדובר בפרטי� שנשכחו בשל מרחק הזמ� של הר. רבות שכזאתלא ציינו התע
תונות קיי� דיווח על התערבות נשיא בית הדי� בהצהרת לוי ובהצהרות של נאשמי� יבע. מהאירוע

ד " בביה�20 הצהרות פוליטיות נוספות במשפט ה"; )3.11.2003(איו� ע� משה לוי ירראו . אחרי�
ע�  .4.10.1945 המשקי� " הנאשמי� משוני20נסתיימו הצהרות  ";3.10.1945 המשקי� "הצבאי

פרוטוקול  למשל(קטעי� מהנאו� דומי� להפליא לתגובות של זליגמ� במהל� המשפט , זאת
 למשל(ולחלקי� מנאו� הסיכו� שלו ) 2–1 'בעמ, 93ש "לעיל ה, 10.10.1945מיו�  המשפט

נית� ללמוד מהדברי� על ). 23–20 ,13'  בעמ,1ש "לעיל ה, 11.10.1945ו� מי פרוטוקול המשפט
כי הנאומי� מהווי� בתוכנ� יישו� של הגנת הצידוק הסביר כנגד האישומי� , עמדת עורכי הדי�

רג כמי שחו) ואולי א� את זליגמ�(מ� 'של החזקת הנשק ומנגד על ראיית בית הדי� את קריצ
  .מהתחו� המקצועי המותר
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לאחר מכ� סביב הצהרתה של ברכה בירנבוי  המחשה נוספת לעימות אירעה, לפי גוריו�

, שא נאש עומד על זכותו: "מ� טע�'קריצ, לפי גוריו�. אשר הופסקה שוב ושוב על ידי הנשיא

 תגובת הנשיא ."[...]ה בצורה כה חריפ[...] ד צרי� לדקדק "אי� אב ביה, יקר נאשמת צעירהבע

נמחק בקו [לא יתכ� שעור� די� יזהה את עצמו ע הלקוח בצורה בולטת כזו : "הייתהלכ� 

טרוריסטי 'על שייכותו של קריצמ� ל,  והיה זה רמז ולא דק ביותר–בטיוטה הראשונה 

זו . אי� זו שאלה של הזדהות הסניגור ע הנאש: "השיב כי, י גוריו�לפ, מ�' קריצ117."]'אלה

. שאלה של זכות אלמנטרית הנשללת מנאשמי העומדי לדי� וצפויי לעונשי חמורי ביותר

ששמע בסבלנות את נאומיה של הנאשמי הראשוני עד אותה , ד"אי� זה הוג� מצד ביה

,  לפי גוריו�118."אבל הכול יכולי לשער אותו, תכנהשאיש אינו יודע את , שיחה טלפונית

אול לא כ� היה לפי הכתוב  ,הנשיא קיבל את הצהרתה של בירנבויובעימות " ניצח"מ� 'קריצ

   119.בתמצית הנשיא

או ייתכ� שזליגמ� לפי תמצית הנשיא (מ� 'מה שחשוב לראות בשני העימותי שבי� קריצ

הוא עמד על זכות . מ� במשפט'של קריצא את העמדה המיוחדת ולשופט ה) במקרה הראשו�

�למרות אי, של הנאשמי לשאת את הצהרותיה הלגיטימיות שבה� אשר ערערה את עצ

השופט הבריטי האשימו למעשה .  כעור� די�בו הוא נטל חלק מקצועישהקיו של המשפט 

היה . עדר ריחוק מקצועי הנדרש והמקובל מהלקוחיבחציית הקווי המקצועיי המוסכמי ובה

לאומיי מצויי בו בעת התנגשות �בכ� ביטוי ממשי לסיכו� העצמי שעורכי די� ציבוריי

 וכ� ביטוי לכ� שבעריכת די� זו יכולה להביא לידי ביטוי הזדהות ע הלקוח ,ישירה ע הריבו�

מנ  א120.מהאתיקה המקצועית המקובלתולא ניטרליות מוסרית ביחס אליו שהיא חלק 

 שחיזקה את –  א נאמרה– אול הערתו,  הזדהותו ע בירנבוימ� הכחיש את'קריצ

 בית הדי� מהווה תמיכה ברורה בטיעו� השומט מצדפליה ההתפרצותו של פלג תמיר בנוגע ל

שתחזור על (מ� 'קיימת הבחנה בדברי קריצ, יתרה מזאת. את הלגיטימיות מבית הדי� הצבאי

אמנ , מובעת כא�. ט האזרחית לזו הצבאית בי� מערכת המשפ) זליגמ� בפרשה זול ידיעצמה ע

מ� ביקר את יכולתו של טריבונל 'קריצש מאחר ,חוסר הערכה מקצועית לבית הדי�, במשתמע

   .זה

 
 .12' בעמ, 51ש " לעיל ה,טיוטת גוריו�  117

גוריו� טע� כי למעשה באותה שיחת טלפו� הופעלו לחצי� . 102' בעמ, 3ש "לעיל ה, וריו�ג  118 
אי� כל סימוכי� שמצאתי ממקורות  .99' בעמ,  ש�;פוליטיי� על בית הדי� להרשיע את העשרי�

 .אחרי� לגבי אותה שיחת טלפו�
. לא נכללת הצהרתה בפרוטוקול, נבוי�רלאחר משפט הפתיחה בהצהרת ברכה בי, בתמצית הנשיא  119

היא ממשיכה ובית . אבל לשווא,  מוחה על כ� בטענה כי זהו קו ההגנה שהיא אימצהבירנבוי�
הנשיא ציי� . ביקשה שיירש� בפרוטוקול שהיא הופסקההיא מחתה על כ� ו. הדי� עוצר בעדה

היא המשיכה בהצהרה ושוב . רלוונטית בפניה שהיא יכולה להמשי� בהצהרתה בתנאי שהיא
בירנבוי� הודיעה כי , מכ� לאחר. היא שוב מחתה וביקשה כי מחאתה תירש� בפרוטוקול. הופסקה

–81 'בעמ, 2ש "לעיל ה, הנשיא תמצית ;הצהרתה לא נרשמה. היא מצטרפת להצהרות האחרי�
 .מ� או זליגמ�'להתערבות של קריצ אי� אזכור. 82

 .20ש "על הניטרליות המצופה בייצוג המשפטי ראו לעיל הטקסט הנלווה לה  120
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 שבית הדי� הפסיק כמה מאחר הודיע כי – יחזקאל לרמ� – הנאש האחרו� במספר

הצהרה רלוונטית הנשיא ציי� בפניו את זכותו לתת .  הוא מוחה ואינו נושא הצהרה,מקודמיו

 What is the use if we deny your right to try a Jew in the land of“:  ואילו לרמ� הגיב,כהגנה

Israel?”.121לא הכירו . חל כא� דבר והיפוכו דומה ש בסמכות השיפוט במשתמע הנאשמי

הגנת א� התגוננו באמצעות עורכי די� וחלק מ,  ובלגיטימיות של השלטו� המנדטוריהבריטית

מ� 'זוהי למעשה תמצית העמימות של ההגנה שניהלו קריצ. הייתה משפטית קונבנציונלית

הלקוח שבתודעה הקולקטיבית שלו כבר . ל" הנאשמי ומפקדת האצ–וזליגמ� עבור הלקוח 

" צידוק מספיק" בעת להוכיח הגנה משפטית של הביקש ב, הבריטיתשלל את הלגיטימיות 

  .  בבית די� צבאי של אותו ריבו� בהלי� משפטילאישו נגדו
בית הדי� הצבאי היה . לאור� כל מה שתיארתי ניכר המתח הרב ששני הצדדי היו נתוני בו

א� התקשה לעשות כ� בשל ההצהרות , אמור לשמור על מראית פני הצדק במסגרת ההלי�
ל כאשר או.  שלוהפוליטיות שהייתה בה� ביקורת נוקבת א� נגד עצ הלגיטימיות של קיומו

  ניסה בית הדי� לשמור על ההתנהלות ,ביקש לוותר על ההצהרה) לרמ�(אחד מהנאשמי
פוא שבמשפט  נראה א.הפורמליסטית של המשפט ולשכנעו לשאת הצהרה המתאימה להלי�

הנאשמי ונשיא בית הדי� נעו הלו� ושוב בי� הספרה הפוליטית לבי� , שלפנינו הסנגורי
  . המשפטיתהספרה 

מוכתר , יעקב גרוס: הגיע תור של ארבעת עדי ההגנה, הרות הנאשמילאחר הצ
 – יוס� קלאוזנר ומפקד הבולשת' פרופ, הרב יהודה ליב הכה� פישמ�, ההתיישבות בשוני

  122.שאר העדי סירבו להגיע. ילס'ארתור ג
עצמו לנאשמי בשל הסיכו� למצבו את מחקירתו של גרוס עלה כי הוא נזהר לא לקשר 

כי מעול לא ראה את הנאשמי לפני בוקר , בי� השאר, הוא העיד. ות שוני כולהולהתיישב
להועיל בבירור , להערכתי, הנקודה היחידה בעדותו הראשית שהיה בה. המעצר שלה

   123.לנאשמי הייתה כי היה ידוע לו על אימוני צבא הנערכי באזור
עשתה במסגרת ניסיונ של  נ124יוס� קלוזנר כמומחה להיסטוריה יהודית' עדותו של פרופ

הייתה . אול היא לא התמצתה בתכלית זו, מ� לבסס את הגנת הצידוק המספיק'זליגמ� וקריצ
, להערכתי. עדות מומחה שקרא תיגר על עצ הלגיטימיות של משטר המנדט, למעשה, זו

 הרב פישמ� שהיה אישיות הזמנתהזמנת עד מומחה שכזה למשפט פלילי על החזקת נשק ו
� לעורר עניי� תקשורתיניסיו�היה בה להצביע על ) ושאדו� בהמש� בעדותו(ית ידועה ציבור

בתחילת עדותו הביא קלוזנר את . פוליטי�תעמולתי כחלק מעיצוב קו הגנה משפטי

 
 .82' בעמ, 2ש "לעיל ה, ציטוט המובא בתמצית הנשיא  121
 .12' בעמ ,93ש "לעיל ה, 10.10.1945פרוטוקול המשפט מיו�   122
קצי� צבא ע� עוד שניי� או , כחודשיי� לפני המעצר של הנאשמי� .גרוס זכר מקרה אחד שכזה  123

שמעותיי� אחרי� החקירה הנגדית לא גילתה ממצאי� מ. שלושה הגיעו לאזור והטילו רימוני�
הברזנט שיי� לאחת מהמשאיות של נקודת שיתכ� ימלבד זה שגרוס העלה את הסברה ש

 .3–2 'בעמ, ש� .ההתיישבות שלו
 לספרות עברית חדשה ולתולדות ישראל בימי בית שני סור היה פרופ)1958–1874(יוס� קלוזנר   124

  ראו.יזיוניסטי�וו לחוגי� הרהציונית ומקורב קלוזנר היה פעיל בתנועה. באוניברסיטה העברית
יוסי גולדשטיי� וחיי� באר , יעקב שביט (438 1948–1799: ישראל�של אר� לקסיקו� האישי	

 .339' בעמ, 93ש "לעיל ה,  ותלמיתלמי; )1983 ,עורכי�
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ווה את דעתו כי ההגבלות יהוא ח. הצהרת בלפור וכתב המנדט: ההתחייבויות הבריטיות
במענה . י מועצת חבר הלאומיל יד� שלא אושרו עכיוו, הנוכחיות על ההגירה אינ� חוקיות

השיב קלוזנר כי אינו רואה ,  להג� על המדיניות הבריטית, כ� דומה,שניסה, לשאלת הנשיא
יהודי מבחינת �בקיומה של הגירה יהודית לאר� הפליה שכזאת לרעת התושבי הלא

קלוזנר הדגיש בהמש�  . לכתב המנדט2תוב במדויק בסעי� ככהדתיות זכויותיה האזרחיות או 
, באופ� הכרחי,  על היהודי להיות,1936� ו1929, 1921, 1920 המאורעות בשני לנוכחכי 

  125.חר� החקיקה האוסרת זאת, חמושי
מי תמ� ? מוסקובי� שאל את העד מה� הזכויות ההיסטוריות של היהודי בפלשתינה

יר את השאלות בנימוק שה� הנשיא לא הת? במופתי ומה היה תפקידו של המופתי במאורעות
והדגיש כי השאלות חיוניות , מוסקובי� התקומ וטע� כי זהו בית די� פוליטי. אינ� רלוונטיות

בתגובה הודיע מוסקובי� כי . בית הדי� לא קיבל את הנימוק. לביסוס ההצהרות של הנאשמי
טרטגיה על האס, לטעמי,  התרחשות זו מלמדת126.הוא מסרב לחקור את העד חקירה ראשית

כמי שאינו מיוצג על ידי , הפוליטית של ההגנה במשפט שבמסגרתה מוסקובי��המשפטית
  127.יכול היה לשאול שאלות פוליטיות שעורכי די� יימנעו מה� במסגרת חקירת עד, עורכי די�

חזר קלוזנר על כ� שאינו תומ� ברעיו� של ,  שנערכה על ידי התובע הצבאיבחקירה הנגדית
התובע שאל א קלוזנר הסכי לגבי . הפועל לש השגת שלטו� יהודי באר�, כוח יהודי מזוי�

 I shall not rest until“: לעמדת הסוכנות היהודית, לפי התובע, ציטוט מאחת ההצהרות ושתא

the doors of Palestine are opened or burst open”.128 נגד השאלה  מוסקובי� ק והתקומ
התיר הנשיא את השאלה בקבעו כי שאלה זו עוסקת , בהבתגו 129.הפוליטית של התביעה

הכרה למעשה ולו , להערכתי, ומכא� שנית� לראות, בהצהרות ובעניי� שהוא רלוונטי להגנה
" סטרומה"קלוזנר השיב וציי� את אסונות . בעקיפי� לעצ הלגיטימיות של אותו קו הגנה

  131.גיע לאר� כיוו� שלא יכלו לה130 ,וששת המיליוני שנרצחו" פאטריה"ו

 
 .3' בעמ ,93ש "לעיל ה, 10.10.1945פרוטוקול המשפט מיו�   125
 .5–4' בעמ, ש�  126
 .62–61ש "על אסטרטגיה זו ראו לעיל בטקסט הנלווה לה  127
וב קר, התובע כיוו� יש לציי� כי. 5'  בעמ,93ש "לעיל ה, 10.10.1945פרוטוקול המשפט מיו�   128

 בכינוס של מליאת הוועד הלאומי 27.9.1945להצהרת מוסקובי� עצמו וכ� לכ� שביו� , לוודאי
הישוב היהודי מכריז ומודיע שהוא יתנגד "כי , בי� השאר, וחברי הנהלת הסוכנות היהודית הוחלט

] ... [יזרמו לאר� בכל התנאי� ובכל הדרכי� עולי� יהודי�] ... [בכל כוחו למשטר הספר הלב�
 .28.9.1945 1 דבר" קול הישוב היהודי באר�"ראו  ."ישוב העברי יפתח את שערי האר� לאחיוה

129  “It is unfair that one party is not allowed what the other party is permitted”.י�  מוסקוב
התכוו� לכ� שקוד� לכ� נשיא בית הדי� לא התיר לו לשאול את קלאוזנר שאלות במסגרת חקירה 

מוסקובי� ביקש לשאול מה� הזכויות ההיסטוריות של היהודי� . אשית בנימוק שאינ� רלוונטיותר
ראו פרוטוקול המשפט  ?מה היה תפקידו של המופתי במאורעות? מי תמ� במופתי? בפלשתינה

 .5' הציטוט מעמ. 5–4 'בעמ ,93ש "לעיל ה, 10.10.1945מיו� 
 בי� השחור כפי 1942טבעה בפברואר " סטרומה"ה. תי אניות שנשאו מעפילי� וטובעומדובר בש  130

 1940הייתה אניית גירוש בריטית שטבעה בנובמבר  "הפאטריה" צוללת סובייטית על ידיהנראה 
  כדי לנסות ולגרו� בה חבלה בלבד ובכ� למנוע את גירוש המעפילי� שהיו"הגנה" אנשי העל ידי

ש "לעיל ה, סלוצקיראו .  מעפילי� מצאו את מות� בשני האסונות הללו�900 מלמעלה . על סיפונה
 .159, 155–152 'בעמ, 5

 .5'  בעמ,93ש "לעיל ה, 10.10.1945פרוטוקול המשפט מיו�   131



  "העשרי� משוני"לאומית בפרשת �עריכת די� ציבורית: בי� קו משפטי לקו פוליטי  
 

185  

 132.עדותו של הרב יהודה לייב פישמ� נשאה אופי דומה לזו של קלוזנר מבחינת תכניה

 It is right and duty of Jews of this“: משמעי�לעניי� אימו� בנשק הרב פישמ� טע� באופ� חד

country to train in arms in order to defend themselves [...] to our greatest sorrow the 

Government does not protect us [...]”. 133
  

העיד הרב פישמ� כי מותר לפי המשפט העברי להתאמ� , י מוסקובי�ל ידבמענה לחקירה ע

 1936בשנת ) ”Pogroms“ (המהומות, לדעתו. בשימוש בנשק למטרת השבת האר� ליהודי

ית הרבה יכול היה כיוו� שלולא התנהלותה הפסיבית והוותרנ, אירעו בשל מחדל של הממשלה

שלפיו היהודי צריכי " צידוק מספיק"בשלב זה התערב הנשיא וקבע כי אי� זה . להימנע

התערב , שלא הייתה זו חקירתו שלו, זליגמ�. לשאת נשק על מנת להפיל את השלטו� הבריטי

 .The Jews must defend themselves against things that happen under that Regime“: והשיב

War against the Palestine Administration may be seriously advanced as such excuse”.

134
  

ראה במעורבות הבריטית במאורעות מרכיב , אשר נחל� לעזרת מוסקובי�, ניכר שזליגמ�

 יש להדגיש כי טיעו� זה של זליגמ� כוו� ,ע זאת. במסגרת הטיעו� המשפטי של צידוק מספיק

לעריכת די� זוהי אינה אסטרטגיה אופיינית  . הלגיטימיות של השלטו� הבריטיבמובהק נגד

לאומי הנוטה במידה מסוימת לאב �אלא כזו של עור� די� ציבורי, במתכונת הקונבנציונלית

 זליגמ� ,כפי שניווכח בהמש�. הייתה זו אמירה חריפה יוצאת דופ�, ע זאת 135.טיפוס רדיקלי

 אלא ניסה לשלבו כמסגרת לטיעו� ,לא זנח את הקו המשפטי ומית� במידה מסוימת את דבריו

בתוכ� הדברי הפוליטיי " הצידוק המספיק"את הגנת , בי� היתר, כ� שמילאעל ידי פוליטי 

  .שציינו עדי ההגנה

, לפי בקשתו, הוא העיד. מפקד הבולשת, ילס'העדות האחרונה בפרשת ההגנה הייתה של ג

   136.בדלתיי סגורות

 ילס' ג137.א הצליח זליגמ� להשיג ממנו נימוקי או ראיות לטובת ההגנהל, להערכתי

יותר , א� בית הדי�. הסתמ� על מעמדו שאפשר לו להסתתר מאחורי מס� של נימוקי סודיות

גילה נכונות לאפשר לו לחמוק מלענות באופ� שלימד על הטיית , מלכל עד אחר של התביעה

 
.  לממשלה הבריטית היה חלק בכ� והוסי� כי לדעתו,כ� למשל הוא ציי� את השואה היהודית  132

�אנשי� אלו יכלו לבוא רק לאר�. חוקי�לפחות מיליו� יכלו להינצל אלמלא הספר הלב� הלא
 .6–5 'בעמ ,93ש "לעיל ה, 10.10.1945פרוטוקול המשפט מיו�  ;ישראל

 .6' בעמ, ש�  133
 .7' בעמ, ש�  134
 .17–16ש "הטקסט הנלווה להעיל ראו לאב הטיפוס הרדיקלי על   135
 .106' בעמ, 3ש "לעיל ה, גוריו�  136
. �1929 ו1921ילס מידע לגבי התנהלות המשטרה במאורעות 'כ� למשל זליגמ� ניסה להוציא מג  137

 1938הוא הגיע לפלשתינה בשנת .  אי� לו כל ידע אישי על מהומות אלוילס הבהיר כי'ג, בתגובה
  יש לו מעט מידע ולפיו היו1937 ובשנת �1936לגבי מה שאירע ב. ולא וידא מה קרה עד אז

הוא . רכושב קבוצות מאורגנות של ערבי� שפגעו בחיי� ועל ידימהומות מאורגנות שערכו בעיקר 
ראו . מאורגנת כיו� בכפרי� ערביי� באר� יימת הסתההשאלה א� קעל ות נהעדי� שלא לע

 . 9–8'  בעמ,93ש "לעיל ה, 10.10.1945פרוטוקול המשפט מיו� 
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 שהתובע ביקש מבלי פסל שאלות מנחות של זליגמ�  כיו� שבית הדי�,בית הדי� לטובת התביעה

   138.כל מחאותיו של זליגמ� לא הועילו בעניי�. זאת

ביטוי נוס� להטיית בית הדי� היה העימות שפר� בי� זליגמ� לנשיא בית הדי� במהל� 

הנשיא  ?ילס א ידוע לו על הרג אברה שטר�'זליגמ� שאל את ג .ילס'החקירה הראשית של ג

א יהודי עלולי להיהרג בהיות לא : זליגמ� הסביר .� שאי� לכ� כל שייכותהגיב מיד בכ

זוהי השקפת . עליה להיות מוכני לכל פורענות ועליה להתאמ� בשימוש בנשק, חמושי

כי השאלה לא , הנשיא נותר בשלו. הקהילה היהודית בשל המצב הביטחוני החמור

 שהביא ,ממלכתית של זליגמ��גישה המעי�בעימות זה יש לשי לב ל, לטעמי 139.רלוונטית

שטר� נקשרה לזכות ההגנה העצמית ) יאיר(הריגתו של אברה . שוב כולויכביכול את עמדת הי

דמות שנויה במחלוקת , לכל הפחות, חר� היותו של שטר�, של היהודי באר� כמכלול אחד

  כלל הקהילה היהודיתפיתח זליגמ� היבט זה כדובר של, בסיכומי ההגנה, בהמש�. ביישוב דאז

) Morton(ילס לגבי אחריותו של הקצי� מורטו� 'יש לציי� כי מוסקובי� ניסה לשאול את ג. באר�

 א� הנשיא לא , )וכוונתו הייתה בעיקרה לכ� שמורטו� הוא זה שירה בשטר�(לרצח יהודי

  140.אפשר את השאלה וכ� לא אפשר לו להציג שאלות אחרות

  נאו� הסיכו� של זליגמ�. 4

זליגמ� פתח בביקורת נוקבת על טיעוני התביעה וכ� בעקיפי� על התנהלות בית הדי� הצבאי 

זליגמ� גייס . הוא ציי� כי טע� כבר לאחר פרשת התביעה שאי� אשמה להשיב עליה. במשפט

 המקצועי העשיר שלו באנגליה ובאר� תו� שהוא רומז כי העברבמאמציו הרטוריי את 

  :שגויה לעומת בתי משפט אזרחיי באומרוהתנהלות בית הדי� הצבאי 

“[F]or in all my 24 years of observation and experience of criminal cases 

both in this country and in England, I have never yet come upon a case 

where the prosecution has so completely failed to identify the accused 

persons with the offences charged against them”.141 

 שלא משוהנאשמי זכאי , ראשית.  שני נדבכי בנוגע לאישו עצמוהיולהגנה , לפי זליגמ�

כדי לקד אפשרות ו,  שנית142.החזיקו כלל בנשק ובאמצעי הלחימה האחרי המיוחסי לה

 
כלומר חקירה של העד על ידי הצד שזימ� ( יש להבי� כי בחקירה ראשית של עד .8' בעמ, ש�  138

 והתנגדות זו אמורה ברגיל להתקבל ולמנוע ,הצד היריב רשאי להתנגד לשאלות מנחות) אותו
אמריקנית בצורתה השמרנית אי� זה �בשיטה האדוורסרית האנגלו, ע� זאת. תשובה של העד

 Lon L. Fuller, The Forms  ראו.המשפט מתנגד מיזמתו ופוסל שאלות שכאלהמקובל כי בית 
and Limits of Adjudication, 92 HAR. L. REV. 355 (1978). 

 . 10'  בעמ,93ש "לעיל ה, 10.10.1945וטוקול המשפט מיו� פר  139
ויש , פרי מורטו� היה קצי� בבולשת המנדטורית ונודע בהתנהלותו הקשוחה'ג. 12–11' בעמ, ש�  140

 . 185–180' בעמ, 81ש "לעיל ה, חרוביראו .  הידועה לשמצה כנגד המחתרות הציוניות–הטועני� 
 .11' בעמ, 1ש "לעיל ה, 11.10.1945מיו�  פרוטוקול המשפט  141
כי לא התקיימו היסודות של ההחזקה , "אי� להשיב לאשמה"הוא חזר על עיקרי טיעוניו משלב   142

  .20 'בעמ, ש� ;הרעיונית
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. להחזקה" צידוק מספיק"נת לההגנה א� טוע, שבית הדי� יכריע כי ה אכ� החזיקו בנשק

תו� התמקדות , "צידוק מספיק"ו של פירושמתווה בנוגע ל, גיו� פרשני ברוריזליגמ� שטח ה

  :באפשרות המשפטית הלגיטימית לתוכ� פוליטי לביטוי זה

“[T]he words 'reasonable excuse' no longer appear in the law since it was 

recently amended on the 27th September, 1945. They must, therefore, be 

taken to have had some special meaning, and in fact it is a general rule of 

law that, if it possible, words must be given a meaning. The law gives us no 

assistance whatsoever as to the meaning of the term 'reasonable excuse', and 

we are unable to look to any decisions or other authorities whatsoever [...] 

The reasonable excuse in this case is, of course, a matter which can be 

described as political, but there is nothing in the law which excludes a 

political excuse from being interpreted as reasonable. Nor is there anything 

in the law which limits the degree of such reason or excuse. It may be a very 

bad law. It may be a most unfortunate expression. But it is the law [...] and it 

must be interpreted in a criminal case, beneficially to the accused”.143 

זליגמ� את גבול הפרשנות המשפטית עד למידת האפשר או אולי מתח   בדברי אלו,להערכתי

יש בכ� . אפילו חצה אותו לאור היישו של הטיעו� הזה בהצהרות הנאשמי ובהמש� נאומו

זליגמ� . הרדיקלי�עליו הוא היל� בי� המשפטי המקובל לבי� הפוליטישהמחשה לחבל הדק 

 לבוש משפטי הגיוני המסתמ� א� על שלטו� החוק הבריטי למה ניסה באופ� פרדוקסלי לתת

מערכת המשפט על שמהווה קריאת תיגר על הלגיטימיות של השלטו� הבריטי באר� ו

  144.המנדטורית בכלל זה

 ,לפי זליגמ�. לפי ראיות התביעה עצמה, לטענתו, זליגמ� הביא את סיפור המקרהכעת 

 ה נעצרו מיד לאחר . בה ה לנושקרחת יער נמצאה בשמדובר בקבוצה של אנשי צעירי

ה הושמו במעצר ונלקחו . נער� עליה חיפוש ולא נמצא דבר שיפליל אות. שהתעוררו

תוצאת החיפוש . לוהמשטרה ערכה חיפוש באזור שהוא פתוח ונגיש לכ, לאחר מכ�. מהזירה

נמצאו מגוו� הייתה ש, עדר מי מהנאשמי או אד חסר פניות או עצמאי מטעמישנעשה בה

לא . יכול לקשר בי� הנאשמי לבי� הפריטיושהוצג , הדגיש זליגמ�, אי� דבר ראייתי .פריטי

נעשה ניסיו� לחקירה משטרתית לבדוק מי ה בעלי הפריטי או א מי מהנאשמי היה 

 בו שבשליטה או החזקה של מה מהפריטי ואפילו לא לגבי מתי הגיעו הנאשמי למקו

   145.לגבי תנועותיה שנמצאו וככלל 

 
 ,)שעת חירו�( התפרסמו תקנות ההגנה 27.9.1945ו� בי. )ב" שא– ההדגשה שלי( 14'  בעמ,ש�  143

את סעיפי העבירות שעליה� התבסס כתב , בי� היתר, יטלו שב858, 2'  תוס1442ר " ע,1945
העונש עליה� כלל . ללא הגנת הצידוק המספיק) 3(58אות� עברות נכללו כעת בסעי� . אישו�ה

  .נש מוות לפי שיקול דעת בית הדי�אפשרות לעו, 1937מה שנקבע בתקנות משנת  לענוס� , כעת
 ). 3.11.2003(איו� ע� משה לוי יר  144
 .1ש "לעיל ה, 11.10.1945מיו�  פרוטוקול המשפט  145
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הוא מלמד על קבוצת . אינו כה תמי, לאמתו של דבר, סיפור המעשה, לפי זליגמ�, לכ�

התביעה ניסתה להוכיח כי כל מה . שהמשטרה רודפת אות ללא כל בסיס, צעירי חפי מפשע

התביעה , לפיכ� .שהנאשמי עשו היה כוונה להשתת� בקורס הדרכה בשימוש במגוו� כלי נשק

, לאור כל זאת 146.באופ� מעוות, לפי זליגמ�, יסתה להוכיח החזקה רעיונית א� עשתה זאתנ

  asty and unwise action by the Police”.147[H]“: זליגמ� בנימה נוקבת כינה את המצב שנוצר

בשלב זה הביע זליגמ� ביקורת עקיפה על בית הדי� הצבאי באמצעות השוואתו ע המערכת 

 In“ וכי ,ר על כ� שבית הדי� לא קיבל את טיעוניו שאי� להשיב על האשמהזליגמ� חז. האזרחית

a civil court of law, this case would have had to stop at that stage, for no civil court would 

ever entertain such a contention. Had it been a trial by jury, the jury would have stopped the 

case”.148וכדי לקד טיעו� נגדי שכזה מטע התובע או בית (כמעט באותה נשימה ,  ואול

כי לבית הדי� הצבאי מערכת חוקי נפרדי , לצור� הטיעו�, זליגמ� היה מוכ� להניח, )הדי�

 עדיי� אי� ,הדגיש זליגמ�, ע זאת. משלו והוא יכול להרחיק לכת מבית משפט אזרחי רגיל

, על סמ� טענה בלבד ללא ראיות מוצקות אנשי באישומי כאלולבקש ממנו להרשיע 

י בחינת ל ידבהתא לכ� בח� זליגמ� את ראיות התביעה ע .המעידות על כוונה לבצע עברה

 אמר דבר המפליל את אשר עד אי� בנמצאגיע למסקנה כי הדברי עדי התביעה אחד לאחד ו

   149.הנאשמי

שני זליגמ� הביא ". הצידוק המספיק"הוא וגנה לאחר מכ� עבר זליגמ� לנדב� השני של הה

בשל , הראשו� הוא מצבה החמור של שארית הפליטה היהודית מהשואה המחייב: מרכיבי

� אר�המרכיב השני הוא המצב הביטחוני הקשה ב. את הנוער העברי לפעול, התנהלות הבריטי

 רחב מוסרי�היסטורינרטיב זליגמ� פרש .  המחייב הגנה של היישוב היהודי על עצמוישראל

הוא יצר בדבריו קהילה יהודית . י מדינאי ציוני מיומ� באות זמניל ידנאו עשהתאי ל

סולידרית המצויה בסכנה קיומית בשל מצב הדברי הפוליטי באר� ובאירופה והלוקחת את 

אול הדבר , הראשו�" הסזו�"יש לזכור כי היה מדובר בזמ� קצר לאחר סיו  150.גורלה בידיה

 151.לא מנע מזליגמ� להציג את הקהילה היהודית כחזית אחידה למול המדיניות הבריטית

שהציג זליגמ� בתחילת מדובר במאמ� רטורי מהוקצע לבסס הגנה משפטית לאור המתווה 

, ע זאת. יכולה וראויה להכיל תכני פוליטיי" צידוק מספיק"ולפיו הפרשנות למונח נאומו 

�תו הרוויזיוניסטיתניכר שהנאו מלמד על השקפ הלאומית של זליגמ� תו� הזדהות ע

היה בכ� ג ביטוי המשק� את ההתנהלות של עור� הדי� . השקפת הפוליטית של הנאשמי

הלאומי בי� הספרה המשפטית לפוליטית כאשר זו האחרונה הכילה במידה מסוימת �הציבורי

  .תכני חתרניי נגד השלטו� הבריטי

 
 .ש�; ”ome terrific stretch of reasoning[S]“: לפי זליגמ�  146
 .ש�  147
 .15–14 'בעמ, ש�  148
 .18–15 'בעמ, ש�  149
 ,Boyd White, Law as Rhetoricלמשל מקצוע המשפטי ראו המופעלת ב הרטורית לגבי היכולת  150

Rhetoric as Law: The Arts of Cultural and Communal Life, 52 U. CHIC. L. REV 684, 690 

(1985).  
 .52ש "על הסזו� הראשו� ראו לעיל הטקסט הנלווה לה  151
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 The life of the Jewish people today, particularly in“ :רצתזליגמ� פתח בקביעה נח

Palestine, is all politics [...] [T]he position of the Jewish youth of Palestine today is closely 

bound up with and governed by the terrible tragedy of the Jewish people in Europe. 152 בכ�, 

לא מדובר לפי . הביא לניסיו� לעצב מחדש את הקונפליקט המשפטי� את היריעה וזליגמפתח 

הביטחונית �פוליטיתהכזה שהתרחש במציאות  באלא, מקרה בודד של אימו� בנשקבזליגמ� 

מיד לאחר מכ� הביא זליגמ� נרטיב ציוני היסטורי של קורות הע . שבהקשרה מנוהל המשפט

נודדי , פני בית הדי� כי מזה אלפי שני היהודי בגולההוא תיאר ב. היהודי ושיבתו לארצו

במש� כל אותו זמ� הייתה לה רק .  שהתקבלו באופ� מלאמבליממקו למקו ברחבי התבל 

ה ביססו את . התקווה שישובו לציו�, תקווה אחת שעזרה לה להחזיק מעמד בכל הרדיפות

בדורות . ל כ� תמיד בתפילותיה וה חזרו ע,כיות"התקווה על דברי האל ועל נבואות תנ

 אלא בהתארגנות של ,המתבססת על אמונה דתית ותפילות, האחרוני לא מדובר רק על תקווה

   153.ישראל�אר�היהודי ליישוב 

בהתבססו על . ת הנרטיב הציוני ובתיאור הקהילה היהודית באר�יזליגמ� המשי� בהתווי

� היהודי החלו לבנות מחדש את אר�,ציי� זליגמ�, הצהרת בלפור ולאחר מכ� על המנדט

מכא� עבר זליגמ�  154.ה הכינו אותה כראויה למגורי עבור אוכלוסייה גדולה בהרבה. ישראל

הוא ציי� את עליית הנאצי באירופה ועמה הצור� היהודי הגובר והול� להגיע לאר� . לאירופה

הושמו על ההגירה יותר ויותר הגבלות , במקביל לכ�. כמקו מפלט בלעדי מרצח ודיכוי

� שהיה ללא ביסוס 1939בשנת " הספר הלב�" התקבל אמר זליגמ�, היהודית עד אשר לבסו

כהמש� ). וזליגמ� הדגיש כי ועדת הפיקוח על המנדט בחבר הלאומי לא אישרה אותו(חוקי 

הביאה לשלילת זכות הכניסה ליהודי גמ� כי מדיניות הספר הלב� זליהדגיש ישיר לכ� 

נמנעת שמיליוני יהודי שיכלו להינצל � דמות בבית הלאומי ובכ� לתוצאה הבלתיולרכישת א

� אר�נותרה באירופה שארית הפליטה במחנות ריכוז שאי� לה לפנות אלא ל, ועתה. נותרו למות

 יש לציי� כי תיאור שכזה שיק� נכונה את הל� הרוח 155.באירופה ממתי� לה רק מוות. ישראל

  156.וב המאורג�שרווח באות ימי א� בייש

חזר זליגמ� לשרטט את קווי המתאר של הקהילה , יריעההציוני רחב הנרטיב הלאחר 

את  ובכל העול נחוש לעשות כל מה שנית� להציל אר�באומרו כי הע היהודי ב, היהודית

בשלב זה קרא זליגמ� .  בכל מחיר ובכל אמצעיישראל�שארית הפליטה ולהביא אות לאר�

 ע האנושיות והמצפו� אותועימת  שמכוחו הועמדו לדי� הנאשמי והחוק הקייתיגר על 

 
 .20'  בעמ,1ש "לעיל ה, 11.10.1945מיו�  פטפרוטוקול המש  152
 .ש�  153
מתנגדי התנועה הציונית . זליגמ� ציי� כי היהודי� הפריחו את השממה והביאו הו� ורווחה לאר�  154

בשאיפת� לעצור את התקדמותנו טענו כי הפעילות הציונית פגעה בזכויות האזרחיות ובאינטרסי� 
 הערבי� רק יצאו נהני� טיעו� זה בציינו כיזליגמ� שלל ניכר ש. � אחרי� באר�של תושבי

לביקורת נוקבת .  דאז הציוניתורווח בתנועה טיעו� ידוע היה זה. 21' בעמ, ש�ראו . מפעילות זאת
 �פרק בסוציולוגיה של הסכסו� היהודי: על הקרקעות המאבקעל כ� ראו למשל ברו� קימרלינג 

 ).1973 (ערבי
 .21'  בעמ,1ש "לעיל ה, 11.10.1945מיו�  רוטוקול המשפטפ  155
 .128ש "לעיל ה, דברראו למשל בעיתו�   156
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  היה זה .להוביל להפרת החוק ולאלימות, בלית ברירה, שעימות שכזה עלולוהוסי� היהודיי

כיוו� שבבסיסו נית� להבחי� בביקורת נוקבת על , טיעו� שגבל לכל הפחות בטיעו� פוליטי

  157.המדיניות הבריטית של צמצו משמעותי של האפשרות של פליטי השואה להגיע לאר�

זליגמ� . והוא ההגנה העצמית" הצידוק המספיק" השני של מרכיבלאחר מכ� פנה זליגמ� ל

המצב של הקהילה היהודית המאוימת שעל הרשויות לדאוג לאימו� המשי� ביצירת תמונת 

יש להבי� את טענת   כיהטעי זליגמ�, לאור זאת 158. סכנת המאורעותבשלאנשיה בנשק 

  [I]t is the duty of the Jewish youth of Palestine to train now in the use of“ :לפיהשהנאשמי

arms and further that it is the obligation of the authorities to see that they are trained”.159 
 נטע� על ידיבדבר אחריות הרשויות לאימו� בנשק לא טיעו� זה  ,לפי המקורות שבדקתי

 אולי של זליגמ� עצמו מתו� תפיסתו הרוויזיוניסטית שדגלה –מדובר בביטוי . הנאשמי

המחויבות הבריטית כלפי המפעל ת קמלהמשכת ולהע – 160בהקמת כוח צבאי בחסות בריטית

  .הציוני

  יעשה ,ידי זיכוי הנאשמי בניסיו� לתת תמרי� לבריטי בכ� שעלאת נאומו זליגמ� סיי

�צדק "יהיה בכ� צעד חשוב להשבת האמו� של הקהילה היהודית ב, בית הדי� צדק ובנוס

   161 .אמו� שזועזע קשות בשני האחרונות, "האנגלי

שמתו� היכרותו ע הממשל הבריטי הבי� , גיה פוליטית של זליגמ�זוהי במובהק אסטרט

אמו� הציבור היה כידוע לגיטימציה האחד ממוקדי . עד כמה חשובה לו הלגיטימיות לשלטונו

מוסקובי� וגנצויי� הודיעו לבית הדי� שה מצטרפי לנאמר  162.במערכת המשפטית הבריטית

  163. זליגמ�דבריבסיכו ואי� לה מה להוסי� על 

  הפרשהסיו� . 5

תכליתי ומאופק בניסיונו להתמודד ע המתווה , לאחר נאו הסיכו של התובע שהיה קצר

כנהוג בבית די� הצבאי ,  ההכרעה164.ניתנה הכרעת בית הדי�, הפוליטי שהניח זליגמ�� המשפטי

 
ופי לגבי המדיניות הבריטית של סגירה כמעט מלאה של ח. 1ש "ראו לעיל הטקסט הנלווה לה  157

 'ב עליה "ההעפלה מפעל של לסיכומו "אביגור שאול האר� בפני הגירה יהודית ראו למשל
1934–1948 170 )� ).ח"תשמה, מרדכי נאור עור

158  “It is freely being asserted today that even greater disturbances are to come in the near 
future, and there is […]”; 23–22' בעמ, 1ש "לעיל ה, 11.10.1945מיו�  פרוטוקול המשפט.  

 .23' בעמ, ש�  159
ויבות  א� עד מותו ראה בבריטי� בעלי מח�1940בוטינסקי שאמנ� נפטר ב'זליגמ� היה מקורב לז  160

 .45ש "לעיל הראו . באר�לסיוע בהקמת צבא יהודי 
  .22' בעמ, 1ש "לעיל ה, 11.10.1945מיו�  ל המשפטפרוטוקו  161
ראו למשל , על חשיבות האמו� והלגיטימיות השלטונית של האוכלוסייה המקומית בעיני הבריטי�  162

 308–307 ,293 ,291 כה עיוני משפט" ישראל המנדטורית� החינו� המשפטי באר�"אס� לחובסקי 
)2001.( 

 .24' בעמ, 1ש "לעיל ה, 11.10.1945מיו�  טוקול המשפטפרו  163
חר� הדגשתו כי נאומי� . עשה שימוש מסוי� באחת ההצהרות, בי� היתר, התובע ניקולסו�  164

הוא ביקש ללמוד ממה שנשמע באחת ההצהרות כבעל זהות ייחודית , פוליטיי� אינ� רלוונטיי�
 אלא רק , התובע לא ציי� מהי ההצהרה. ש�ראו. ו� שנמצא בסמו� למחנהבניסוח לכתוב בעל
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לאחר הכרעת  165.ולפיה הורשעו הנאשמי בכל האישומי, הבריטי דאז ניתנה ללא נימוקי

התובע טע� כנגד אופיי של ארבעה מהנאשמי בכ� .  נער� דיו� קצר על טיעוני לעונשהדי�

בתגובה כי כל ציי� זליגמ�  166.שה היו מעורבי קוד לכ� בפעולות נגד הממשל המנדטורי

) חירו(הוא א� טע� כי בתיקו� האחרו� בתקנות ההגנה . הנאשמי באי ממשפחות מכובדות

י קיימת עברה של אימו� לא חוקי בנשק שהיא קלה יותר מאשר שנער� אחרי תפיסת העשר

� א� כא� היו שני הנאשמי הלא167. ולכ� הוא ביקש להקל עמ לאורה,עברת החזקה מיוצגי

 ואילו מוסקובי� הודיע כי ,מר כבר אמר בהצהרתווגנצויי� טע� כי מה שהיה לו ל: פאסיביי

  168.הוא מצטר� לטיעוני של זליגמ�

 ניכר ששיעור שנות המאסר נעשה לפי גיל ומי� ולא לפי .  ניתנו גזרי הדי�16.10.1945ביו

, הנאשמי,  לאחר הקראת גזר הדי� וסיו הדיו�169.כול זכו ליחס מיוחד. עדויות האופי

  170".התקווה"שרו את , כמצוי� בתמצית הנשיא

צבא תזכיר למפקד ה 171,לפי הנוהל המקובל, שלושה ימי אחרי המשפט הגיש זליגמ�

 יקל או לכל הפחות באר� ובו בקשה שלא יאשר את פסק הדי� ויורה על שחרור הנאשמי

 
כהוכחה להיות� של הנאשמי� קבוצה מאורגנת , כמו כ� .26' מס) עלו�(הפנה למוצג תביעה 

 על ידיכי כל נאש� קישר את הצהרתו ע� ההצהרות שנעשו , ניקולסו� א� הביא את העובדה
יש לציי� כי הגברי� (ה צורת מדי� לתלבושת שלה�  היית–וכ� בהופעת� בבית הדי� ; האחרי�

"  צעירי� יהודיי� בדי� צבאי20" ראו .הנאשמי� הופיעו לדיו� הראשו� כשה� חובשי� כיפות
מבלי להביא , התובע טע�, צידוק מספיק לגבי תוכנו של .18.9.1945 1 ידיעות אחרונות
הוא א� הבהיר כי . ית בכל מקרהכי עליו להיות בעל משמעות אינדיבידואל, �יאסמכתאות בעני

אלא למצב חירו� של התקפה , הגנה זאת לא מתייחסת לאירועי� עתידיי� שאולי יתרחשו או לא
ניקולסו� הטעי� כי דבר לא אירע . ללא אפשרות להזעיק עזרה, הממשמשת ובאה בזמ� מסוי�

 אלא ,עצמיתה� לא היו ש� למטרת הגנה . הנאשמי� ינקטו צעדי� להגנה בשוני שיצדיק כי
 o assist them to[T]“: לקראת סיו� נאומו הדגיש התובע מהי מטרת האימו� בשוני. לאימו�

abolish the existing order and to set up a new state. Those are words taken from their own 
statements” . 25' בעמ, 1ש "לעיל ה, 11.10.1945מיו�  פרוטוקול המשפטראו. 

 .139' בעמ, 1ש "לעיל ה, בלו�ראו . נימוקי� לא ניתנו גרונר א� בפרשת .ש�  165
פרסו� (לרמ� , )איו� באלימות(למברגר , התובע הביא רישומי� פליליי� לשלושה מהנאשמי�  166

 כ� הוא א� הביא עד שהעיד על). חוקיי� הדבקת כרוזי� לא(ושטיינמ� ) ספרות אנטי בריטית
פרוטוקול ראו . שתמיר פלג התרועע ע� אנשי� שהפיצו ספרות הסתה נגד השלטו� הבריטי

 .26–25' בעמ, 1ש "לעיל ה, 11.10.1945מיו�  המשפט
 ,1945, )שעת חירו�(תקנות ההגנה .  הקובע עונש של שבע שני�63 'מדובר בס. 27' בעמ, ש�  167

 .858 ,2'  תוס1442ר "ע
 .96' בעמ, 2ש "לעיל ה, תמצית הנשיא  168
 . שנות מאסר�3נידונו להנשי�  . שנות מאסר�7נידונו ל  ומעלה18כל הנאשמי� הגברי� מגיל   169

לעניי� המשמעות החשובה של קבלת יחס מיוחד שאפשר קבלת . ש�.  שני�6 עד �3הקטיני� ל
  .30ש "הטקסט הנלווה להבגדי� אזרחיי� ראו לעיל אוכל מחו� לכלא ולבישת 

 המשקי�"  הצעירי� משוני�20שנות מאסר ל 7–3"; 97' בעמ, 2ש "לעיל ה, תמצית הנשיא  170
17.10.1945. 

 / 4תיק / חטיבה מ ט "אי, תזכיר על בתי הדי� הצבאיי� שמואל שמירעל הנוהל המקובל ראו   171
 . 1מיכל 



    ארז בלו��שמעו�

  ז"תשע|  כגהמשפט   192

העשרי ריצו חלק מעונש והשתחררו בעקבות .  ניסיונו של זליגמ� לא עלה יפה172 .בעונש

  173.ל"ו פעולת פריצת כלא עכו על ידי האצמאמצי של בני משפחותיה א

  ל"ייצוג אנשי האצלאומית ו�עריכת די
 ציבורית: סיכו�. ד

 למשפט ובו קו הה דוגמיה" משוניהעשרי "לאה טייכר טוענת כי משפט ההיסטוריונית 

 אלא בסינתזה בי� קו ,אי� מדובר בקו פוליטי. הניתוח שהבאתי מלמד אחרת,  לטעמי174.פוליטי

הלאומי בי� הלקוח �  שהיוותה ביטוי מורכב לתמרו� של עור� הדי� הציבורימשפטי לקו פוליטי

ל ניצב בי� " קו ההגנה של נאשמי האצ.לבי� הזירה המשפטית דאז) ל"הנאשמי ומפקדת האצ(

שדבק בקו הגנה קונבנציונלי ברור עד תו תקופת המנדט הבריטי לבי� מחתרת " הגנה"ארגו� ה

 אחרי .לקו הגנה פוליטי מלא" העשרי משוני"כשנה קוד לפרשת , ככלל, י שעברה"הלח

מ� כעולה מכתביו של 'וכפי הנראה א� קריצ(תי הטהור שהביאו זליגמ� הנדב� המשפטי הראיי

, שזליגמ� טע� אותה בתכני פוליטיי, "צידוק מספיק", קיי שימוש בהגנה משפטית) גוריו�

זליגמ� הביא אפוא באותה פרשה . י המשפט עצמול ידהמותרי לפי פרשנותו של זליגמ� ע

באופ� רטורי ובתו� כ� הוא יצר , עצמו מתו� תוכוהמשפט הלגיטימיות של  לקריאת תיגר על

   .המתייחסת לאותה הגנהסולידרית קהילה 

מ� ראויי להבהרה 'קווי מסוימי בבחינת דמות ופועל של עורכי הדי� זליגמ� וקריצ

מאמציו של זליגמ� . מהיות רלוונטיי לטיעו� כי מדובר בסינתזה בי� המשפטי לפוליטי

 תאמו להערכתי את הרקע שממנו שיפוט הצבאית לבי� המשפט הבריטילהבחי� בי� מערכת ה

על דחיית  ,כ� למשל התרע זליגמ� בתחילת נאו הסיכו שנשא. הגיע זליגמ� ושבו התעצב

תו� שהוא רמז , הוא מתח ביקורת על בית הדי�. שאי� להשיב לאשמהעל ידי בית הדי�  וטיעונ

עניי� ההבחנה בי� המערכת המשפטית . יעו� זהתה מקבלת טיכי מערכת השיפוט האזרחית הי

 מלבד 175.גרונרפרשת  בהבחנה זאת א� הופיעה. הצבאית לזו האזרחית היה מוטיב אצל זליגמ�

, בפרט לאור השוני בסדרי הדי�, ההבדלי האובייקטיביי שאכ� שררו בי� שתי המערכות

, ע זליגמ� ג עבור עצמוהבחנה שביצ, להערכתי,  זוהי,של השופטי כשרהבסוגי העברות ובה

בוטינסקי 'כמי שזהותו המקצועית ותודעתו המשפטית והפוליטית כרביזיוניסט המקורב לז

 וכ� נודע בקרבתו לבעלי תפקידי בממשל התבססה על הצדק וההוגנות האנגליי

 
לרבות התנהלותו , התזכיר חזר על עיקריו של נאו� הסיכו� ופירט את הפגמי� שנפלו בפסק הדי�  172

האיסור שהטיל על שאלות שמצא פוליטיות , של בית הדי� בנוגע להתערבותו בשאלות מנחות
 בתזכיר למפקד הצבא מיו� זליגמ�. ענותו לזמ� עדי� מסוימי� ובכלל זה את הרב עוזיאליה�ואי

 .30/3 – 13 ח ז"מ, 19.10.1945
 עבור 2.6.1946למשל אביו של משה צירי� הגיש ביו� , כמו כ�). 3.11.2003(איו� ע� משה לוי יר  173

 המפקד הצבאי העליו� על ידיא� נענה בשלילה  בנו מכתב בקשה להמתקת העונש לנציב העליו�
)GOC .(שוחרר בפריצת הא �שרונה , ברקת, ז"מ ראו. 1947ל לכלא עכו במאי "צצירי� לבסו

,  לוח	 הארגו� הצבאי הלאומי– ל"ר משה חיי	 צירי� ז"לקט ממגירותיו של דומיכאל צירי� 
 ).1998 (מאסירי שוני ומבורחי כלא עכו

 .96–95 'בעמ, 28ש "לעיל ה, טייכר  174
 .168–167' בעמ, 1ש "לעיל ה, בלו�  175
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כמוסד שאינו מייצג את המשפט , לפי זליגמ�, בית הדי� הצבאי נתפס,  לכ�176.המנדטורי

 ע .פוליטי בולט� נית� לשער שבכ� הדבר הקל על זליגמ� לנקוט קו משפטי. טימיהאנגלי הלגי

לאומי הנוטה לאב הטיפוס �נית� להסיק כי ככלל זליגמ� התנהל כעור� די� ציבורי, זאת

הקפיד זליגמ� להראות " הצידוק המספיק"שכ� ג את תכניו המאתגרי של טיעו� , המשפטני

  .כחלק לגיטימי מהמשפט הנוהג

 חלק ל ידיכי התקיי ניגוד מסוי בהערכת דמותו ופועלו ע, נוכחנו לדעת, מ�'שר לקריצבא

הדבר ממחיש את  177.למול ביטויי הערכה קיימי א� דברי תוכחה. מהנאשמי שרואיינו

מ� ' קריצ.מ� לבי� הנאשמי' שהיו בי� קריצ”comradeship“ יחסי, היחסי המורכבי והטעוני

א� קישר בי� מפקדת הארגו� צבי הקו הייחודי של ההגנה במשפט וממע, כפי הנראה, היה

התגלה במהל� המשפט כמי שפעל בנחישות , לפי חלק מהמקורות ,מ�'קריצ. לנאשמי

ולא כמי שאינ� משפטיות בעליל להבטיח את זכות של הנאשמי לשאת הצהרות פוליטיות 

פרקטיקות , להערכתי. לו בכ�החושש מהסיכו� המקצועי והאישי עבורו הגשפעל כעור� די� 

 מ� לאב הטיפוס הרדיקלי של עור�'תואמות את נטייתו של קריצ, אלו לפני המשפט ובמהלכו

   178.הלאומי�הדי� הציבורי

לאומי �ציבורידי�  ביטוי יפה לעור�מ� מהווה אפוא 'פועל של עורכי הדי� זליגמ� וקריצ

לבי� ) ל"הנאשמי ומפקדת האצ(וח הפוסע בי� המשפטי לפוליטי ומתמר� בתו� כ� בי� הלק

כאשר גור ממשי ששיק� את עיצוב אותו הקו ובו זמנית השפיע עליו היה , בית הדי� הצבאי

מערכת ,  ממהל� הפרשהעלהכפי ש. עת למשפטהאותה בל ייחס "משמעות המורכבת שהאצה

ריטי י הבל ידבפרט בכל הקשור לסנקציות שהונחתו ע, המנדטורייכני המשפט וות המשפט

בהתנהלותו של . לכל דברל כאמצעי דיכוי שלטוני "י האצל ידנתפסו ע, כנגד המפעל הציוני

 וה� בתוכנ� של חלק חלק מהנאשמיביטויה ה� בהתנהגות את ל במשפט שמצאה "האצ

יה ללגלוג ולהסרת מעטה האובייקטיביות של מערכת המשפט ינטהייתה ניכרת , מההצהרות

בלט ,  שהיה דומיננטי יותר מגנצוויי�,מוסקובי�, כחלק מכ�. ורייהבריטית והחיקוקי המנדט

ותר לממד הפוליטי ילס 'ומפקד הבולשת גהרב פישמ� , קלוזנר' ת פרופובפרשת ההגנה בחקיר

   .המשפט כפי שתוכנ� מלכתחילה

שסביר להניח נקבעו יש להביא בחשבו� את הניסוחי המשפטיי בחלק מההצהרות , מנגד

. י עורכי די�ל ידוכ� את ניהול המשפט על "על ידי בכירי בהנהגת האצ) ושרואו לפחות א(

ואנשיו ביחס למשפט דאז ארגו�  של מלמדי על תודעה קולקטיבית אמביוולנטיתניגודי אלו 

ומחתרת " הגנה" להבדיל מההתנהלות הברורה יותר של ארגו� ה המנדטוריתישראל�אר�ב

 ל"מפקדת האצהנאשמי ו, ת המשותפת של עורכי הדי�תוצר פעילו, להערכתי, לכ� .י"הלח

כפי שבא לידי  התאפיי� במשמעות מיוחדת במינה בנוגע למשפט בתנאי מאבק מחתרתי לאומי

 
ש "הלאומיי� לממסד ראו לעיל הטקסט הנלווה לה�על עניי� הקרבה של עורכי הדי� הציבוריי�  176

18. 
. ציו� הקובל נגד התנהלותו�מ� מול יהודה הר'המשבח את קריצ, ראו בעיקר את דברי משה לוי  177

–92ש "הטקסט הנלווה לה לעיל ;26' בעמ, 1ש "לעיל ה, 11.10.1945פרוטוקול המשפט מיו� 
93. 

 .8פרק , 1ש "לעיל ה, ראו בלו�. גרונרנטייה זו ג� באה לידי ביטוי משמעתי בפרשת   178
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  ז"תשע|  כגהמשפט   194

מנת להעביר את מסריו  ל עשה שימוש במשפט על"אומנ האצ. ביטוי בקו ההגנה במשפט

וני באר� וסגירת שערי שבמאבק בבריטי לנוכח המצב הביטחהצור� הצודק העיקריי בדבר 

 אול כל זאת עשה , המבססת מדיניות זוהמערכת המשפטיתלגיטימיות קרא תיגר על והאר� 

תו� כדי שימוש ברטוריקה משפטית המשחקת במגרש המשפטי והנותנת לגיטימציה ל "האצ

בהקשר זה יש א� לציי� כי בית הדי� הצבאי עצמו והתביעה דנו במסגרת ההגנה . לעצ ההלי�

בתכני שהביאה ההגנה מהצהרות הנאשמי ובכ� א� העניקו ללגיטימציה " צידוק מספיק "של

  . מסוימת לעמדת ההגנה
המחתרת "בדברי ימיה של , מעניי� ומשמעותי פרק מהווה" העשרי משוני"פרשת 

  . "היורידית

הלאומיי במאבק הציוני �שופ� אור על השתלבות של עורכי הדי� הציבוריי פרק זה

רכי עוהתמודדו ופת המנדט הבריטי ובפרט מאפשר בחינה מקרוב של דרכי שבאמצעות� בתק

   .ל והנאשמי לבי� הזירה המשפטית"לתמר� בי� מפקדת האצדי� ע הצור� 


