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  : שקטה בונה היסודות למהפכ� בי�

  מאיר שמגר וזיכרונותיה�, יצחק אולש�

  מאת

   *יחיע� וי�

  תודעה כתעודה: ר דבפתח

 שניה� 1. ארוכות יחסיתכהונות אולש� ומאיר שמגר כיהנו כנשיאי בית משפט העליו� יצחק

 דומעמ לחיזוק חשובה אשר תרמו כל אחד תרומה ,נחשבי� לנשיאי� בולטי� ודומיננטיי�

 הנשיא אולש� נחשב כמייצגו של דור השופטי� בעוד. וולביצור של המשפט  הישראלי

מייצג הנשיא שמגר את הדור השני של שופטי בית המשפט , המייסד והחלוצי, הראשו�

הכרה בדפוסי� ,  גיסאמחד:  למדי השופטי� שקד� לו היה מורכבוראשר יחסו לד, העליו�

במוסכמות ולעצב מסורת " למרוד"ניסיו� ,  גיסא ומאיד�,ובמסורות של הדור הקוד�

  .משפטית חדשה

 בית המשפט העליו� עד נשיאיהיחידי� מקרב  (כרונותי הנשיאי� פרסמו ספרי זשני

 התפניות שחלו אודות על ייקטיביי� מתו� תיאוריה� הסובלמוד זו אבקש לסקירה ב2).כה

 שהיה משות� לשני נשיאי� א� בעיקר להאיר את המאמ�, במעמדו של בית המשפט העליו�

 ללא � מוסד שנושאי משרותיו עשויי,בנייה ושימור של מוסד משפטי עליו� ועצמאי: אלה

 
  .ישראל באוניברסיטת חיפה�מ� המני� בחוג ללימודי אר�' רופפ   *
שמגר ; 1965 ועד פברואר 1954מאוגוסט , אולש� כיה� כנשיא השני של בית המשפט העליו�  1

 .1995גוסט  ועד או1983מנובמבר , כיה� כנשיא השביעי
 – ת� ולא נשל� מאיר שמגר; )אולש� :להל�) (1978 ( זיכרונות–די� ודברי� , יצחק אולש�  2

משה לנדוי כתב ספר . ספרו של שמגר נער� בידי כרמית גיא). שמגר :להל�) (2015 (פרקי חיי�
, אלא נת� שלושה עותקי� לבנותיו,  א� לא פרס� אותו–  קורות חיי–משה לנדוי  –כרונות יז

שלושה שופטי� אחרי� שפרשו מבית המשפט העליו� פרסמו א� ה� ספרי . 1998בשנת 
 – מבעד הגלימהפורת �מרי� ב�; )2005 ( אוטוביוגרפיה–מבוא אישי  כה� 'חיי� ה: כרונותיז

 פרקי צבי טל; )2005 (הצצה לשיקוליה ולבטיה של השופט בבית המשפט העליו� הראשונה
 .)2010 (חיי� של שופט לשעבר
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 זו תיבח� לאור� עצמאות. חת וללא גוו� פוליטי וחסרי פניות מבחינה רגשית וציבורית

תחילת . המאפייני� את דרכ� של שני נשיאי� אלה, ולעתי� המנוגדי�, הקווי� המקבילי�

וה� נדרשו פע� אחר פע� למאמצי� , פוליטית� אידאולוגיתיתהירכ� של שני הנשיאי� הד

 בבית בפסיקותיה�ש בי� –כדי לנתק את מוסד בית המשפט העליו� מכל השפעה כזו 

 נגדעצמאות זו באה לידי ביטוי ג� כ. חקירהה ועדות של מנגנו� בעיצובשהמשפט ובי� 

בסוגיות , כמו אז,  ג� כיו�נטיתווהיא רל. רגישי� הציבור במשפטי השואה ה לבו שלתהמיי

 מוארי�שמקורותיה והשפעותיה , )ניוריטייס" (בכירות" כמו שאלת ה–העולות על הפרק 

 פחותה על תיעוד במידהו,  העצמית של גיבוריהתודעת� על בססת זו מתסקירה. כא�

  .  במקרה דנ� התודעה היא עצמה התעודה. י חיצוניהיסטור

 ני� באר� ומשפט ראשוצעדי�

 שני� 30, 1895�ב) שהייתה אז ברוסיה (בליטאשנולד בקובנה ) אולשנסקי( אולש	 יצחק

, בימי העלייה השנייה, 1912�הוא עלה לאר� ב.  פער של דור של�–לפני הולדת שמגר 

 לא הואו,  בלי סיוע כספי משפחתי,מניעי עלייתו היו ציוניי� מובהקי�. 17כנער צעיר ב� 

מאנית ' את האזרחות העותלקבל –" החלטה נחושה"אולש� החליט  . כפליט ארצההגיע 

� חדה� לכ� בנוגעדבריו ". כדי להרוס מראש כל אפשרות של נסיגה ושל שיבה לגולה"

חזו� העתיד שלי .  חיי הגולהלא"רצונו היה לחסל את כל הגשרי� שקשרו אותו : משמעי�

' עמ, אולש�" (של דבר יתיישב על הקרקעבאר� נראה לי בדמותו של פועל חקלאי שבסופו 

18 .(  

ש� .  וסיי� את לימודיו במחזור השלישיאביב  בתל" הרצליהגימנסיה" למד באולש�

 מפלגת הפועלי� הקטנה ," הצעירהפועל" ע� תנועת העבודה ולתמו� בהזדהותל חלה

היא דגלה אול� , בתורות של סוציאליז� דוקטרינארי"הוא ציי� כי היא לא דגלה . והמתונה

 הבחינו בהתלהבותו וכינו אותו יהבגימנס). 25' עמ, אולש�" ('חיי עבודה'ונלחמה בעד 

 ,באות� ימי� הוא יצר קשרי� ע� תלמידי� שלמדו במחזור הראשו�. "ניק' צעירפועל"

 ;)שרת(דב הוז ומשה שרתוק ,  אליהו גולומב– היסטוריות לדמויות הימי� ברבותשהפכו 

 אולש� הכירדרכ� .  לידי ביטוי בהמש� דרכו המשפטיתבאווי� רבות  עמו נמשכו שנריוקש

  .  שהעמיק את הזדהותו ע� תנועת העבודה,את ברל כצנלסו�

 יקבוטינס' הכריזמטית של זאב זהשפעתוב,  לגדוד העבריאולש� התגייס 1918 במאי

. י� משפטמודל ללונדו� לנסע, כשנתיי� לאחר שהשתחרר, 1923�ב). 65–64' עמ, אולש�(

 �, ")לייבור(" עסק בפעילות ציונית והתקרב לחוגי מפלגת העבודה הבריטית לימודיו לענוס

 כדר� לסייע �לימודיההוא ראה את ). 116' עמ, אולש�" (קשרי� יותר הדוקי�" עמ� יצרו

  .מיהר לחזור לאר�, 1927בקי� ,  לימודיוובתו�, למאבק הציוני באר�
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 היהש בשעתו מוביל משרד 3,ד מרדכי עליאש"ו למשרדו של עאולש� הצטר� שובו ע�

חלק ניכר מפעילותו . די�  כעור� מכ�ולאחר כמתמחה תחילה,  בפעילות הציוניתמעורב

 פלילי� במשפטי�" לקח חלק אולש�. המשפטית התמקד במאבקי� הלאומיי� של היישוב

יתה לא זאת הי. לגלית�העליה הבלתי,  נאשמי המחתרות היהודיות ושל פעילי ההעפלהלש

 הקיו� של הישוב והמדינה סיסבהגנה על ב, רק עבודה מקצועית אלא ג� שליחות ציבורית

 ).ש�, אולש� ("בדר�
הוא היה הסנגור ": ההגנה" ארגו� היה מעורב במשפטי נאשמי� שהיו קשורי� לאולש�

של חברי קבוצת חולדה שנתפסו ע� נשק ושהועמדו לדי� בפני בית הדי� הצבאי בירושלי� 

 ]... [בצפו� י� המלח' החוגי�' חברי קבוצת שהיו" ושל צעירי� 4"וו� החזקת נשקבע"

במשפט .  בשכ�שלו�ה משפט והועמדו לדי� בפני בית"  בהחזקת נשק וכדורי�שנאשמו

  5".חיי החלוצי� בצפו� י� המלח ועל מפעל הקבוצה" בהערצה על אולש� סיפר
 אחר להקיימת קר�ה בי� שניהלה קשי� ומורכ קרקעותבמשפטי ג� היה מעורב אולש�

 ברכישתשהגביל מאוד את יהודי היישוב , שממשלת בריטניה פרסמה את חוק הקרקעות

,  הקרקעות של קר� הקיימת בישראל היו כרוכי� בהרבה עמלמשפטי ":על זה כתב. קרקעות

מלבד הסיפוק המקצועי הייתה . כאשר נגמרו בהצלחות, אבל הייתי מוצא סיפוק רב

  ) 181 'עמ, אולש� ("כא� מתמזגת עבודתי המקצועית במילוי חובה לאומיתההרגשה ש

עיר " ב1925�הוא נולד ב.  שונה מאודתהיהי) שטרנברג ( שמגרמאיר דרכו של ראשית

 לקבל סרטיפיקטי� הוריו הצליחו, ערב מלחמת העול� השנייה, 1939�  וב,דנציג" החופשית

מחנה ריכוז ,  שנשלחו לשטוטהו�,ודי העירכ� ה� נמלטו מגורל� המר של יה. ישראל� לאר�

א� למרות זאת , בניגוד לאולש�, הנער מאיר ומשפחתו הגיעו לאר� כפליטי�. נרצחוו, סמו�

 במקו� המהר עד להתאקל� לו סייעה זו ותחושה,  מגיע לביתהואשהייתה לו תחושה 

  .החדש

צעיר לתנועה  כנער הצטר� עוד שמגר, שהיה קשור לתנועת העבודה,  לאולש�בניגוד

הפ� ,  לאר�הגעתו אחרחצי שנה ל, 1939בספטמבר .  התנועה הרביזיוניסטית–הנגדית 

" לקראת יו� פקודה "הוא למד להפעיל אקדחי נגא�. )ל"אצ(לחבר הארגו� הצבאי הלאומי 

) יאיר( שמחברו אברה� שטר� לפני, ל" שהיה אז המנו� האצ,"חיילי� אלמוני�"ושר את 

 הסבר שלא אפיי� את מסלול חייו ,ל" הסביר מדוע הצטר� דווקא לאצשמגר. פרש מהארגו�

מארגו� המבקש להטביע חות� בהיסטוריה " התרגש לדעת כי הוא חלק הוא: המאוחר

  .)31' עמ, שמגר" (ופועל בניגוד לזר� השליט ביישוב

 
היה היוע� המשפטי של הוועד , שהיה פרקליט ואיש ציבור, )1950–1892(מרדכי עליאש   3

 .ונפטר בתקופת כהונתו בלונדו� מונה לציר ישראל הראשו� בבריטניה �1949ב. הלאומי
 .8.12.1943 הצפה" החל משפט הנשק של חברי חולדה"  4
 .הערבה בחברי קיבו� ביתמדובר ; 2.6.1942 דבר" די� צעירי� שנאשמו בהחזקת נשק"  5
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� ורי המנדטהספר  העברית ובביתבאוניברסיטה שמגרל למד " באצפעילותו לע נוס

הוא . נשלח ללטרו� והוגלה לאפריקה, הבריטי� ידי ל נעצר ע1944באוגוסט . למשפטי�

שמגר הגיע .  כארבע שני�בת תקופה במש�ביבשת השחורה " מאחורי גדרות התיל"שהה 

הוא . י"ל או הלח" עצורי� שכול� היו חברי האצ251למחנה סמבל באריתריאה יחד ע� 

 באות� .)59' עמ, שמגר" (המעצבות בחייכי זו הייתה אחת התקופות , אי� ספק"מדגיש ש

 הוא:  ממנו בספרוהתעל� שממנו, היחיד בכל חייו הציבוריי�, ימי� נקט צעד פוליטי

� היה ברשימה ומקומו, )הכנסת הראשונה( לרשימת תנועת החרות לאסיפה המכוננת הצטר

 ר" וביתל" של האצ נוספי� צור� לרשימה יחד ע� חייליי� ולוחמי�הוא). 84מספר (סמלי 

 כאשר 6. דבר שהיה מקובל באותה מערכת בחירות, להבליט את אופייה ההרואיבמטרה

� מהמחלוקות שקשורות לעברו להתרחקהחליט ,  בפרקליטות הצבאיתע קב לשירותהצטר

 הפ� לסמל אכ� הואו, "הייתי עסוק בחיי החדשי�" נחר� באופ� כתב כ� על ;ל"כחבר האצ

  .הממלכתיות

הקריירה שלו :  ענייני�בשני אולש� של זהמ שמגר היה שונה  המשפטי שלהמסלול

 רתיהוא ש. ציבורי� והוא התמקד במסלול המשפטי הצבאי,התפתחה בימי המדינה

כשהיה , 1961�  ב.מהיר היה קידומו. בפרקליטות הצבאית ובמסגרתה מילא תפקידי� בכירי�

ל שהגיע "שוני האצ הצבאי הראשי והיה אחד מראפרקליט התפקידמונה ל,  בלבד36ב� 

נכתב שבמש� שני� רבות חבר תנועת החרות או מי שהיה חבר " חרות"ב. ל"לצמרת צה

ולכ� נית� לראות את המינוי של , "לעלות בדרגה גבוהה מסר�"לא יכלו " המחתרת הלוחמת"

   7". כמעט סנסציה]... [ל לשעבר וגולי קניה"הוא מחיילי אצ"ש, ל מאיר שטרנברג"סא

 הדוגמ.  לאידאולוגיה הרביזיוניסטיתמנוגדי� לכאורה היו צעדי� שמגרש נקט כמשפט�

המדינה לא תתנגד ",  מלחמת ששת הימי�אחרלשהתקבלה , בולטת לכ� היא ההחלטה

, הבסיס הרעיוני של ההחלטה". לפנייה של תושב השטחי�  לבית המשפט הגבוה לצדק

רק על ידי מת� "עולות הצבא הוא שיש לקיי� פיקוח יעיל על פ, "שעוררה מחלוקות רבות"

  ). 108' עמ, שמגר" ( לפנות לבית המשפט האזרחיחזקו בשטח המשנמצא לאד� אפשרות

 מאיר –איש אחד ויחיד  "ידי  התקבלה על,"הרת גורל ומצפונית"שהיא ,  זאתהחלטה

בשתי משרות  " שהחזיקהעובדה:  לו כוח ואפשרות לקבלה בגלל שתי סיבותוהי". שמגר

זה ". אישיותו הדומיננטית" ו,"ר והיוע� המשפטי למערכת הביטחו�" הפצ– רבות עוצמה

בספטמבר ". ממשלתי שיהרהר אחר החלטתו�לא נמצא איש בדרג המשפטי"הביא לכ� ש

 
 1947,  הקמתה של תנועת החרות–ממחתרת לוחמת למפלגה פוליטית  יחיע� וי� ועל זה רא 6

  – לרשימותיה� נוספות אנשי צבא שתי מפלגות צירפובאות� בחירות . )2002 (189, 1949 –
�"י ומפ"מפא     .   

, שינה את שמו משטרנברג לשמגראחר מינויו ל. 25.8.1961 חרות" זרקור על מאיר שטרנברג"  7
 .גוריו��בעקבות בקשת שר הביטחו� ב�



  מאיר שמגר וזיכרונותיה�, יצחק אולש�: שקטה בונה היסודות למהפכ� בי�  ח"ע תשט משפט שערי

347  

לחולייה מרכזית " ההחלטה הפכה,  ללשכת היוע� המשפטי לממשלהשהגיעכמיד , 1968

ד סמכות זו חייבה את כל הנחייתו שלא לטעו� כנג". במדיניותה של ממשלת ישראל

  8.�"הפרקליטי� שייצגו את המדינה בבג

  אידאולוגימוצאעצמאות על רקע :  לבית המשפט העליו�המינוי

 , אז פרקליט המדינה הראשו�שהיה,  כה�חיי� יצחק אולש� מספר כיצד פנה אליו הנשיא

ב באות�  אשר הורכ,בש� שר המשפטי� פנחס רוז� והזמינו להצטר� לבית המשפט העליו�

 ולפני הפרט ,בכל האר� שררה אווירה כללית של גיוס" :משמעית� חדתהיתגובתו הי. ימי�

  ).205' עמ, אולש�" (תשובתי היתה חיובית. כלל לא עמדה בשאלה להסכי� או לא להסכי�

להקי� את בית המשפט העליו� :  מחויבות חלוציתתהי ולחבריו השופטי� הילאולש�

בתו� כ� .  לבצר את עצמאותו של בית המשפטיתהיאשונה המטרת� הר. במדינת ישראל

 ע� השלטו� ואשר לא היסס להתעמת אשר אינו חושש ,התגלה יצחק אולש� כשופט עצמאי

  . להגביל את כוחה של הממשלהתהילכתוב פסקי די� שמטרת� הי

 ראה בחמשת השופטי� של בית המשפט העליו� נציגי� של רוז� פנחס המשפטי� שר

, חוקר ההיסטוריה המשפטית של ישראל,  נת� ברו�. המרכזיי� במדינהוליטיי�הזרמי� הפ

 השני� במהל� הזדהה אולש� 9".'המפתח המפלגתי'ההרכב הראשו� היה על טהרת "כתב כי 

 תמיכתו , זאתע�.  אבל לא היה פעיל פוליטי וא� לא חבר רשו� במפלגה זאת,י" מפאע�

 בית המשפט שופט תפקיד סייעו לו במינויו לי וקשריו ההדוקי� ע� ראשי המפלגה"במפא

בעצמו ב� למשפחה של ( ברו� נת� לטענת.  נקודה שאולש� לא ציי� בספרו– 1948�העליו� ב

 העליו� לא רק בשל המשפט אולש� התמנה לבית: "")חרות"תומכי הרביזיוניסטי� ו

שלמדו , ורי וידיד� של ראשי המפלגה שרתוק ואביג"אלא משו� שהיה איש מפא, כישוריו

 רקע על ג� בולט  זהעניי� 10".אתו בגימנסיה הרצלייה לפני מלחמת העול� הראשונה

 
 ).1981 (18–12  � מול הממשל הישראלי בשטחי�" בג–כבלי� של צדק משה נגבי   8
 224 שופטי� ומשפטני� בסו� המנדט ובראשית המדינה: יצרי� ופוליטיקה, משפטנת� ברו�   9

י "שניי� מהשופטי� היו קשורי� למפא. )יצרי� ופוליטיקה, משפטברו� : להל� ()2014(
י "שהיה חבר מפא, ואולש�, שהיה היוע� המשפטי של הסתדרות העובדי�, הנשיא זמורה(
מנח� דונקלבלו� היה קשור לחוגי� , ))272 ' בעמ,ש�(ה כה� "כלשונו של ח, "מובהק ונאמ�"

 �י� נתפס כמי ז חש"וש, שמחה אס� היה איש הציונית הדתית; �י הציוני� הכללי–האזרחיי
שופט "השוו נת� ברו� ; מפלגתי כל חייו שהיה בלתיא� על פי , שקשור לתנועה הרביזיוניסטית

, 93 זמני�" ח"פרשת מינויו של שניאור זלמ� חשי� לבית המשפט העליו� בשנת תש: במצוקה
82) 2006.( 

 .224' עמ ב,9ש "לעיל ה, יצרי� ופוליטיקה, משפטברו�   10
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נעדר " הוא חסר גמישות ולפיה�ש טענות הושמעו .שהיו מי שערערו עליה�, כישוריו

 הגדיל לעשות השופט חיי� כה� כשקבע כי השופט 11". מיוחדי��יכישורי� אינטלקטואלי

  הוא זאתע� 12".שקוע כל כולו במשפט המעשי"אשר " יתאע� האר� מדאורי"אולש� הוא 

 ."עבודה כביר� לו כוחה הי]... [לאדמיניסטרציהבעל כישרו� נדיר "זיהה את אולש� כ

 על עצמאות בית המשפט מפני רו עצמ� כאשר נדרש אולש� לשמאת וכיחו האלה תכונות

 ומעמדו ודולשמירת כבניהל מאבקי� רבי� כנגד הממשלה  "אולש�. כוחות פוליטיי� חזקי�

שמר בקנאות וללא פשרות על מעמדו הראוי של בית " הוא 13".של בית המשפט העליו�

 כי בדר� זו נוצרו דפוסי התנהגות ויחסי גומלי� ]... [המשפט ביחסיו ע� הרשות המבצעת

 ההסתייגויות למרות 14". השלטו�יותו את מעמדו בי� יתר רשמשפטה יתבנכוני� שהעניקו ל

 להפיכת בית המשפט העליו� לגו� הלכי� שהוביל מכנשיא יצחק אולש� נחשבת הראשונו

  . במוסדות המדינהותרהעצמאי והחזק בי

שהיה ,  אולש� מתארכ�.  העצמאות השיפוטית ליוותה את אולש� מראשית הדר�תודעת

את תחושותיו בטקס הפתיחה של בית המשפט העליו� שהתקי� בספטמבר , חילוני מובהק

 אחד מאיתנו כאילו קלט באוזניו את קול ההיסטוריה ממרומי� והדובר אליו לכ "1948:15

וקורא לנטוש את כל הקושר אותו ע� סביבתו ולהתרומ� לפסגות ומש� לשפוט וליישר 

 צדק לכל ולהשליט ' החוקשלטו�'לעמוד על משמר העיקרו� של , הדורי� בי� אזרחי המדינה

     .)213' עמ, אולש� ("ני השפעות כלשה�ולהיות מחוס� מפ, אד� ללא הפליה כלשהי

 הוא בזיכרונותיו.  זו באה לידי ביטוי כאשר הוצע לאולש� לכה� כשר המשפטי�עצמאות

אול� בלי  ", ממשלה חדשההוקמה.  בלי פרטי� ותאריכי�,בלבד באופ� כללי כ�כתב על 

 אשר 17".התיק של משרד המשפטי� נשאר תלוי" ו16,"נציג של המפלגה הפרוגרסיבית

אולש� ". לדבר על לבי שאצטר� לממשלה ואקבל את תיק המשפטי�"הממשלה פנה אליו 

מאז שנתמנינו ניתקנו את עצמנו מכל השתייכות ",  להצעתו בתוק� והסביר את סירובורביס

 235' עמ, אולש�( לא ראה אפשרות להצטר� לממשלה לכ�ו ,"למפלגה כלשהי או קשר אתה

 
11  � .386' עמב, ש
 ).1989( 115  שופט עליו�–חיי� כה� מיכאל ששר   12
 .224' עמב, 9ש "לעיל ה, יצרי� ופוליטיקה, משפטברו�   13
 – כר� ראשו� ספר לנדוי "ל"דברי� שנאמרו באזכרה לשופט יצחק אולש� ז"משה לנדוי   14

� ).1995, עורכי�ואלינוער מזוז  אהר� ברק (154, 151 כתבי
 ).213' עמ, אולש�(הרעיו� בוטל מיד . עלה רעיו� שבטקס השופטי� יחבשו כיפות  15
שהיה שר המשפטי� , פנחס רוז�. 1951שהוקמה באוקטובר , מדובר בממשלה השלישית  16

 .לא הצטר� אליה, סיביתרמהקמת המדינה ומנהיג המפלגה הפרוג
 כשר המסחר  על כ�שכיה� נוס�, פטי� החדש היה דב יוס�שר המש. בכ� לא דק פורתא  17

  .והתעשייה
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כי אולש� לא מוכ� לקבל את התפקיד הוא מינה את חיי� כה� גוריו� �כשהתברר לב�). 236 –

  18.לשר המשפטי�

 של אולש� לכהונה הרמה של נשיא בית המשפט העליו� נגזרה מנסיבות ייחודיות מינויו

 היה אולש�.  זמורה לקה בשב� מוחיהנשיא. ומאירה באור חדש את שיטת הסניוריטי

ז חשי� "וש,  הראשוני� הלכו לעולמ� מהשופטי�שניי�ש מאחר ,המועמד היחיד לתפקיד

 הוא למעשה ;"לא השתפר" של זמורה יאותי מצבו הבר19.היה צעיר מאולש� בשני� רבות

,  לטפל במשפטי�חדל"זמורה :  מתאר מצב עגו�אולש�.  לתפקד כנשיא וכשופטהפסיק

עד שחדל בכלל לבוא לבית , ופעמי� אחדות בשבוע היה בא רק לטפל בבקשות קלות

' עמ, אולש�" (והיה ברור כי לא יוכל לשוב לכהונתו, מחלתו נמשכה הרבה זמ�. המשפט

 חוקל הציע להוסי� אהו. שר המשפטי� רוז� נאל� להתמודד ע� מצב מבי� זה). 247

שנכללו א� ורק בגלל ,  העליו�המשפט מ נשיא בית"השופטי� שני סעיפי� שעוסקי� במ

 מצבו החמור למרות. כת המשפט בפועלכדי לאפשר לאולש� לנהל את מער, בעיית זמורה

 א� על פי,  החליטה להעניק לו פנסיההממשלה.  לפרוש מתפקידולאש זמורה התעקש

לרווחת ",  זמורה מתפקידוהתפטר בעקבות ההחלטה. שכיה� בתפקידו שני� מעטות

 תפקיד המליצה ועדת המינויי� לשופטי� למנות את אולש� ל1954 בשלהי יולי 20".כול�

 ואת ,שהתפטר מתפקידו מטעמי בריאות",  העליו� במקו� משה זמורההמשפט  ביתנשיא

 כי הוא המועמד היחיד והטבעי לתפקיד לו היה ברור לכ21."מ קבוע לנשיא"ז חשי� למ"ש

 
 זלמ� אר� לראש כ"פנה ח, אחר הרכבת הממשלהלכמה חודשי� , 1952בשלהי פברואר   18

יומ� " [אולש�] את[מציע לכ� . דרוש שר משפטי� שיתמסר לענייני�"הממשלה ואמר לו כי 
ראש הממשלה .  כלומר במקו� יוס�,]גוריו��ארכיו� מורשת ב�, 1952 בפברואר 28, גוריו��ב�

בית הדי� ] את[אינו רוצה לעזוב "רב לקבלו כי י והוא ס,פנה לאולש� והציע לו את התפקיד
 1952ביוני ]. 1952 ס במר19', יו� ד" [לתת לי תשובה סופית אחרי השבת"הבטיח ". העליו�

להשפיע "ע� הנשיא זמורה גוריו� לאולש� את התפקיד וא� חשב לשוחח על זה �ב�שוב הציע 
 הוא .ראש הממשלה המשי� ללחו� עליו). 1952 ביוני 11" (עליו שיסכי� ויעזור לי אצל אולש�

לחציו בד בבד ע� ). 1952 ביוני 13" (שחובתו לשרת את המדינה שנתיי�"שוחח עמו ואמר לו 
. משפטי�שר התפקיד כמועמד ל, היוע� המשפטי לממשלה, שמו של חיי� כה�עלה על אולש� 

�השופט יצחק אולש� מוזכר כמועמד " נכתב כי 1952 סבמר. סיפור המועמדות צוי� בעיתוני
 �המועמד " נכתב כי 1952ביוני ). 1952 ס במר26, מעריב, משופט לשר(לכהונת שר המשפטי

ד שפירא דחו את "לאחר שהשופט העליו� אולש� ועו] ... [הרציני ביותר הוא מר חיי� כה�
יעקב שמשו� ; 1952 ביוני 18, ש�. הבא בכנסת'  ביו� ב–ופי הגברי בממשלה חיל" (ההצעה

כה� כיה� כשר המשפטי�  ).י והיוע� המשפטי לממשלה הראשו�"כ מטע� מפא"שפירא היה ח
 �   .1952 מיוני ועד דצמבר –כחצי שנה במש� תפקידו כיוע� המשפטי לממשלה  לענוס

חשי� ; 1953 באוקטובר �18  ושמחה אס� נפטר ב1951 בדצמבר �12מנח� דונקלבלו� נפטר ב  19
 .שמונה שני� אחרי אולש�, �1903נולד ב

 .)1990 (423  פנחס רוז� וזמנו–פליקס רות בונדי   20
 .28.7.1954 חרות" ד העליו�" נשיא ביה–יצחק אולש� "  21



  ח "עתשט  משפט שערי  יחיע� וי�

350  

 ובאחד 22,]"של זמורה[יצחק אולש� צרי� לבוא במקומו " כי  היה ספקשלאשרת כתב . הר�

בתרומתו להאדרת חוס� . � הייתה טבעיתבחירתו של השופט אולש"העיתוני� צוי� כי 

 בטקס כו חילופי נשיא בית המשפט העליו� נער23".המשפט והצדק העמיד לעצמו זכות זו

 ידעה כיצד יש להתמודד ע� לא המערכת שכ� , מאולתר ובלי כללי� מחייבי�באופ�, צנוע

דיו� א� שמעול� לא התקיי� ,  נוסדה מסורת הסניוריטיבכ�.  הקשה של זמורהסיפורה

 . מינויי� זושיטתבמפורש 
 של מדינת מוסדותיה יציבות את של מאיר שמגר לבית המשפט העליו� שיקפה דרכו

 , הלי� שגרתי ומסודרמתו� נתקבל הוא; מינויו לא היה ראשוני ולא מעשה חלוצי. ישראל

 ג� ,ואול�. כפי שמונה אולש�, יי� ולא על ידי גופי� פוליטשופטי� לבחירת הועדהועל ידי 

 המשפט  הציע לשמגר להגיע לבית השר חיי� צדוק. הסניורטי תפקידשיטת להיהכא� 

 �שלמינוי שלו לעומת מינויי� "כדי ,  שיישאר במשרד המשפטי�שרצה פי עלהעליו� א

המשפט �כ� שיהיה נשיא בית, אחרי� תהיה תקופת הכהונה הארוכה ביותר האפשרית

אה לידי ביטוי בהתעלמות המופגנת של שר  של מערכת המשפט כבר בהבגרות 24".העליו�

 שמגר למשרת היוע� מאיר את הציעכאשר , יעקב שמשו� שפירא, המשפטי� שלפניו

.  תפקיד במינויכל מילאהל לא " שהיה חבר אצהעובדה. 1968המשפטי לממשלה בקי� 

 ג� 25".וכי מה זה איכפת לי: " ענה במשפט קצרהוא,  עברו של שמגרעל לשפירא כשהעירו

 בבית  עלייתו לכס השיפוטפני א� כי ל, משפטי�שרכהוצע לשמש , כמו לאולש�, שמגרל

 אותה שמירה קנאית על מתו� ההצעה את דחה הוא ג�,  כמו אולש�26.המשפט העליו�

: יסוד חוק. של תפקיד היוע� המשפטי לממשלה,  כא�– השיפוט מוסד שלעצמאותו 

 הממונה על ביצועו של שר" כי 34 עי�בסקובע ,  כ�פנילשנחקק שני� אחדות , הממשלה

 ראה את שמגר". למעט סמכות בעלת אופי שיפוטי, חוק רשאי ליטול לעצמו כל סמכות

  . עצמו כמשרת ציבור מקצועי ולא התכוו� לקפו� למסלול הפוליטי

 
 ).1978( 1954 במאי 19 ,499 כר� ב יומ� אישימשה שרת   22

 .28.7.1954 מעריב" המינוי לכס הצדק  23 
, רו� חריס עור�( 112–111  ספר חיי� צדוק–ליד ערש המשפט  בתו�, ראיונות ע� חיי� צדוק  24

2002.( 
25   � .17.6.1968 מעריב"  הדיו� נדחה–אשכול הודיע על השינויי� "יוס� חרי
שהציע , מי שציי� את שמו היה שפירא עצמו. 1972על רקע התפטרותו של השר שפירא ביוני   26

לא תנעל "כדי ש, שלא היה דמות פוליטית, היוע� המשפטי לממשלה משרד זה בידילהפקיד 
א� התיק  –" בפניו את הדלת כאשר ביו� מ� הימי� יימל� בדעתו וישוב אל שולח� הממשלה

 היוע� –כ "טלטלה בשביחיאל גוטמ� ; יגיע לידי איש פוליטי לא תהיה לו אפשרות לחזור
 ).1995( 330 300סקי ועד פרשת קו המשפטי נגד הממשלה מפרשת טוביאנ
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  פסיקה וחקירה:  שיפוטיתעצמאות

דוגמאות בולטות ראוי להתעכב על שתי ,  מכלול הפסיקה העשיר של שני נשיאי� אלהמתו�

פסיקתו של אולש� . הממחישות את דבקות� בעצמאות בית המשפט מול גורמי השלטו�

ר ישראל "ד 27.גוריו��  ממחישה היטב את נכונותו להתעמת באופ� ישיר ע� ב� שייבבפרשת

 מרכזית דמותו) רמור ויצחק שמי� נת� ילי�ע� יחד (י"שהיה אחד ממפקדי לח, )אלדד(שייב 

 אבל שר , להעסיקושהסכי� תיכו� ספר ביתבניסה למצוא עבודה כמורה , רדיקליבימי� ה

ועתירתו ,  העליו�המשפט שייב עתר לבית. גוריו� התנגד לכ� באופ� אישי� ב�ביטחו�ה

 הרכבהשעמד בראש , ואולש�, חוקית� בלתיא כי ההתערבות השלטונית היקבענ .התקבלה

שלטו� 'היינו מסייעי� לכ� שעקרו�  ", בקשת העותר נדחתהאילוכתב כי , המשפט בית של

זכויותיו של הפרט אינ� נתונות "הוא קבע כי ". השולט במדינה ייעשה פלסתר' החוק

 שיש – ואפילו בצדק – חושבי� שה�רק מפני ,  או שרידעל ידי פק, להגבלה או לשלילה

ו� אחת הערובות לשלט', שלטו� החוק'אחרת כל עקרו� [...] בזה משו� תועלת למדינה 

 המדינה לא הסמיכו את משרד חוקי שמכא� 28". למליצה ריקההפ�יי, הדמוקרטי במדינה

להתערב ולהטיל מגבלות על העסקתו של אד�  ", או כל משרד ממשלתי אחר,החינו�

 שר הביטחו� תנגדותה". א� הינו כשיר לעבודה זו מבחינת הכשרתו המקצועית, כמורה

 בית.  בזכותו לחופש עיסוק– שלו היסוד  וא� בזכויות לחמו של העותרבמטהפגעה 

  . ר ישראל שייב" הורה למשרד החינו� לבטל את התנגדותו להעסקה של דהמשפט

 29. בעיתונותהשהובלט, 1951שנית� בפברואר , שייב� " להגזי� בחשיבות בגקשה

�שבה� ב�, על רקע אות� ימי�" פרידמ� כתב  כי יש להבי� את משמעות העתירה יאלדנ

א� בפועל נדחתה ",  משרד החינו�נגד ג�באופ� טכני היא הוגשה ". יה בשיא כוחוגוריו� ה

פרידמ� ". ונשללה האפשרות שישלוט במינוי מורי� ומחנכי�, גוריו�� דרישתו של ב�� עמדתו

ולכ� שהאזרח יכול , הייתה זו הוכחה לעצמאות בתי המשפט"מדגיש כי מבחינת הציבור 

 30".וליכ�לזכות בסעד ג� שלטו� שנראה כול
 שר' נ רסלרבפרשת .  פ� אחר של עצמאות משפטיתבזיכרונותיו שמגר הבליט הנשיא

א� ,  עמד בראש הרכב שפתח את שערי בית המשפט בפני העותרי�הוא 31הבטחו	

 
ארז � ראו ג� דפנה ברק.)1951 (415–411, 399ד ה "פ ,שר הבטחו�'  שייב נ�144/50 "בג  27

 'דוד חשי� ואח (34 שיפוט  חמישי� שנות–בית המשפט  "הספר�בלי פוליטיקה בבית"
� .)1999, עורכי

 .411' בעמ, 27ש "לעיל ה ,שייבפרשת   28
 על המשמר" ר שייב כמורה נעשה ללא סמכות חוקית"פיסול הד: הדי� העליו� קובע�בית"  29

9.2.1951.  
 ).2015( 491  משפט ופוליטיקה בעיד� התמימות–לפני המהפכה דניאל פרידמ�   30
 ).1988 (441) 2(ד מב" פ,שר הביטחו�' רסלר נ 910/86 �"בג  31
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היה חידוש , לגופו של עניי�.  האר� באותה עתבמשפט הוכרה טר�שהעתירה הציבורית 

 היא להג� על אינטרס ומטרתואינטרס אישי  עותר שאי� לו תירת שנתקבלה עבכ� מהותי

 זכות ישלא היה לבית המשפט ספק כי לעותר . שאינו קשור לענייניו הפרטיי�, כללי�ציבורי

 שבה� והארוכי� הרבי� על פרקי הזמ� יעגיוס� של בני ישיבות אכ� השפ�שכ� אי, עמידה

 שמגר 32".וטיתלאב� דר� במהפכה השיפ"� זה היה "בג). 195' עמ, שמגר (לשרת נאל�

הייתי קצר : וריאולי באמת מדובר בעניי� ד: "עצמו כותב על תודעתו המהפכנית בפרשה זו

  ). 205' עמ, ש�" (שיארכו שני� רבות, ולא הייתי מוכ� לחכות לתהליכי� איטיי�, רוח

שמגר כנשיא ,  אולש� כחלו� בתחו�– נשיאי� אלה ג� עמדו בראש ועדות חקירה שני

 אלה ניכרת דאגת� לעצמאות בצמתי� ג�. ל ביותר של ועדות חקירהשישב במספר הגדו

  .המערכת השיפוטית

לבירור מידת האחריות " החליט ראש הממשלה שרת להקי� ועדת חקירה 1955 בינואר

הרובצת על שלטונותינו למאסר קבוצת יהודי� אשר משפט� מתנהל עכשיו בבית הדי� 

:  מסודר לא היההלי�. שו�ל הרא"הרמטכ, דוריאולש� ויעקב :  חבריה היו שניי�33".הצבאי

והפנייה של ראש הממשלה , וליטיי� פצי� הקמתה של ועדת החקירה נגזר מתו� אילועצ�

 אולש�. לנשיא בית המשפט העליו� נעשתה על בסיס הקשרי� האישי� ששררו בי� השניי�

, סיפר לו ביקש ממנו שרת להגיע לדירתו לשיחה דחופה ו1954כתב כי במחצית דצמבר 

מ "� אל" אמראשל פנחס לבו� ביטחו�ה על מחלוקת מרה בי� שר ,"תו� אנחה עמוקה"

  במצרי�החמור הביטחונייבלי בשאלה מי נת� את ההוראה שגרמה לכישלו� ' גי�בנימ

 לדווח על צריכי� שחבריה החקירה והדגיש ועדתו שרת ביקש ממנו להשתת� ב.באותה עת

שכ� את החקירה יז� הוא באורח אישי בלא החלטת , ובמישרי� רק ל"תוצאות החקירה 

  ."הממשלה ובלא ידיעתה

כי מחמת "אולש� הסביר לשרת ". שלילית בהחלט "הייתה אולש� של המידית תגובתו

 אבל שרת הפציר ," אי� להעלות על הדעת שאטפל בכ�,מעמדי כנשיא בית המשפט העליו�

 ואת האווירה שנוצרה לרגל אותה ל" צהרתתיאר לפני את החשש להתפוררות בצמ"בו ו

שאסור לי , שהנסיבות ה� כאלה "למסקנה אולש� שהקשיב לדבריו הגיע אחרל". מחלוקת

שהחקירה צריכה להיות להיעשות תו� " והיה ברור לו ,"להתעל� מבקשת ראש הממשלה

 כוונה להתייחס לכל י  אי� ל34).264' עמ, אולש�" (בתו� סודיות מוחלטת, זמ� קצר ביותר

שאולש� עצמו ,  אלא להתמקד באופייה המיוחד, עבודת הוועדה הסבוכי� של�פרטיה

 
 .,)2012( 487 גרפיה ביו–שופט , משה לנדוימיכל שקד   32
מדובר . 620' עמב,  כר� ג, 1955 בינואר 2, 22ש "לעיל ה, שרת, כתב המינוי של הוועדה  33

 בפני ביתלדי� ו והועמדו סנתפ, בקהיר ובאלכסנדריה  פצצות הניחות מודיעי� שיבחברי חולי
 ".עסק הביש"ר זה ידוע כסיפו. משפט צבאי בקהיר

 . יש לציי� ששרת לא כתב על שיחה זאת ביומנו  34
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 לא הוקמה ועדהוהשהראשונה היא :  אותהשמאפיינות שתי נקודות ציי�והדגיש אותו 

חבריה היו חייבי� ". יותר משו� מעשה בלשות" ועבודתה הייתה 35"מכוח חוק מסוי�"

 שפעל 36מעשה הפקרות מצד קצי� בכיר"היה  כדי להגיע למסקנה א� נטיוולחפש תיעוד רל

  ". בהתכחשות מצד שר הביטחו� להוראה"או שמא מדובר " על דעת עצמו

 דבר –להכריע בי� שתי הגרסאות של גיבורי הפרשה :  היא שתפקידה היה מוגבלהשנייה

 של דבר מילאנו את תפקידו של ראש לאמיתו. " של חברי הוועדהה�שלא עלה בידי

עלינו היה רק לדווח לראש הממשלה באופ� בלתי . להיוודע מה אכ� אירעהממשלה במאמ� 

". כדי שיוכל להחליט על עמדתו במצב שנוצר, רשמי ומתו� סודיות גמורה על מה שקרה

רצוננו העז היה לברר את האמת בכל הדרכי� בהשתמש בשכל הישר " הדגיש כי אולש�

"  את עבודתנו כחקירה משפטיתמעול� לא ראינו.  כלשה�ללי�ללא זיקה לכ, ובהגיו�

, החלטה מוסמכת כעי� שיפוטית" לא היוו פסק די� ולא היו המסקנות ).266' עמ, אולש�(

 כללי� שלטוניי� עדריה א� על). 273' עמ, אולש�" (פרט לחוות דעת לצרכיו של שרת

ניכר מאמצו של אולש� לשוות , ומשפטיי� מגובשי� של מדינה שהייתה בצעדיה הראשוניי�

  .  שיפוטי מסודרהלי� בלאג� , להלי� אופי של הגינות שיפוטית

 ג�. בנושאי� אשר הסעירו את החברה הישראלית,  חקירהועדות כמה עמד בראש שמגר

 מול גורמי כוח בחברה הישראלית ומול אלה אשר ציפו שהרקע –בה� ניכרת עצמאותו 

, הייתה ועדת חקירה ממלכתית הראשונה. רביזיוניסטי שלו יטה את חריצת הדי�� האידאולוגי

 המעשה". ארבע תירופא מקרי, ר ברו� גולדשטיי�"ד שביצע ועסקה בטבח 1994� שהוקמה ב

ראש ). 157' עמ, שמגר" (זעזע את אמות הסיפי� בישראל וגרר תגובות קשות בעול� כולו

 בראשה כי לעמוד ושמגר החליט ,הממשלה רבי� פנה אליו בבקשה להקי� ועדה ממלכתית

וכיצד אפשר למנוע הישנות של מעשה , חשיבות עליונה לצור� לברר מה אירע ומדוע "ראה

תחקור ותקבע ממצאי� ומסקנות  ":תפקיד הוועדה היה מוגבל ומצומצ�". נורא כזה בעתיד

 אחד מה� ,בוועדה היו חמישה חברי�".  לטבח האמור הקשורותבאשר לעובדות ולנסיבות

המינוי עורר ". שלו� עכשיו" שהיה מראשי ,יטה הפתוחהנשיא האוניברס, מנח� יערי' פרופ

שלחברי הוועדה יש " שמגר הד� אותה וטע� כי טוב א�,  חוגי הימי�בקרבבמיוחד , ביקורת

 ועדת הציגה שלושה חודשי� אחרל". שעל פיו ה� בוחני� ענייני�, מובהק' כרטיס ביקור'

 בחברו� ובמיוחד מוסלמי�ל חיכו� בי� יהודי� למנוע ת�מטרש מפורטות המלצותשמגר 

היוע� .  ישראלי� ידיעלהמלצה מיוחדת דנה באכיפת החוק בשטחי� . במערת המכפלה

קשה לומר שאכיפת החוק בשטחי� " אול� ,המשפטי לממשלה פרס� הנחיות מחייבות

  .)237–235' עמ, שמגר" (משביעת רצו�

 
 .�1968ב, מאוחר יותרחוק ועדות חקירה חוקק שני� רבות   35
 ."פרשת לבו�"יבלי בימי 'מ בנימי� ג"היה כינויו של אל" הקצי� הבכיר"הכינוי   36
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 ראשרצח : א טראומטי בראשה עסקה בנושעמד שמגר שהשנייה ממלכתיתה הוועדה ג�

כל הקשור  "–תפקיד הוועדה היה לחקור סוגיה טכנית ולא מהותית .  רבי�יצחקהממשלה 

ובעצרת בה אירע , להיערכות הביטחונית והמודיעינית ובכל הקשור לאבטחת אישי� בכלל

 הרקעמ העדיפו להתעל� מההסתה ו, שמעו� פרס,ראשה בהעומדהממשלה ו". הרצח בפרט

 –נקודה זאת גרמה לסערה ציבורית . וליטי והדתי שהביא לרצח ראש מדינההפ, האידאולגי

בחלק� של רבני� שהסיתו "נטע� כי היא נמנעה לדו� באווירה שהובילה את הרצח ובייחוד 

לא "היא . תשובת הוועדה הייתה פורמלית". נגד ראש הממשלה' די� רוד�'וא� הוציאו 

כיצד הגענו "תפקידה איננו לשאול ". הרצחנתבקשה לתת את דעתה לנסיבות שהולידו את 

 אפוא באוכ� ). 231–229' עמ, רשמג" (י מתנקש קיצוני"לרצח של ראש ממשלה בישראל ע

   37.גבולותיה אתא� ג� ,  ביטוי עצמאות ועדת החקירהלידי

  משפטי השואה:  ורגישותעצמאות

פטי� אלה באה עצמאות� במש. היו מעורבי� במשפטי שואה, אולש� ושמגר,  הנשיאי�שני

 של בורית עמידה איתנה אל מול הרגישות הצידרשהמשו� ש,  באופ� מורכב יותרביטוילידי 

 ג� ה נגועיתההי,  עסק אולש�שבה 38,גרינוואלד�קסטנר פרשתא� . דור השואה והתקומה

 של החברה הישראלית י� נחשפו עצביה הרגישאייכמ	 במשפטהרי ש, בשאלות פוליטיות

ולקבל , ור נאל� הנשיא שמגר לשוב ולדו� במשפט של רוצח אכזרי כעבור ד39.בטהרת�

  .  סנטימנטי� רווחי� בחברה הישראליתנגדכ, החלטה אמיצה על זיכוי

 משפט דיבה שנער� בשנות החמישי� של המאה היה השניי� מבי� הראשו� המשפט

,  הלוי�בנימי – בו שופט יחיד ישבו המחוזי בירושלי� המשפט הוא התקיי� בבית. הקודמת

אולש� מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשפט ועל הלוי . נשיא בית המשפט המחוזי

כבר בשלביו הראשוני� הפ� לעניי� של מאבק  ": פוליטיתלזירה בעיניוהמשפט הפ� . עצמו

בי� " ומפלגה זאת הייתה 40,"או קרוב אליה, י"היה חבר מפא"קסטנר ". בי� המפלגות

 
שעסקה בשאלה  א� שפכי� רעילי� , וועדה הצבאית ששמגר עמד בראשההראוי לציי� ג� את   37

ריבוי .  שהתאמנו ש�, מחיל הי�13ה� שגרמו למחלות סרט� לאנשי שייטת ,  קישו�בנחל ה
ועדות החקירה החשובות אשר הנשיא שמגר עמד בראש� מעיד על המהימנות והמקצועיות 

 .שייחסו לו
 ).1958 (2017ד יב " פ,גרינוואלד' היוע� המשפטי לממשלה נ 232/55פ "ע  38
 הראיו� נער� לקראת פרישתו .19.2.1965 דבר "ולש�א. שעה ע� השופט י"שלמה גינוסר   39

 . מתפקידו
אולש� .  היה מועמד מטעמה לכנסת הראשונה ולכנסת השנייה–י "קסטנר היה אכ� חבר מפא  40

 .פרקליטות המדינה הייתה התובעת. במשפט ולא היה התובע לא ציי� כי הוא היה עד תביעה 
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בעיקר תנועת ,  מפלגות האופוזיציה,לעומת זאת. "סטנרר ק"המפלגות שצידדו בעד ד

אולש� קבע כי לנוכח מצב זה הלוי היה . מלכיאל גרינוואלד, תמכו בנאש� במשפט, החרות

חייב לגלות תקיפות ולא לתת שההליכי� בבית המשפט ינוצלו לש� יצירת זירה להיאבקות "

ר קסטנר "י התביעה ובתוכ� דוחקירות עד,  את הרס�התיר"אבל הוא ". פוליטית�מפלגתית

חלק גדול מ� העדויות של הסניגוריה כלל לא . נתמשכו במידה מוגזמת ביותר ולא כל ריסו�

  ".והובאו רק כדי להתנצח ע� מפלגת השלטו�, נגעו לעניי�

 נערכו שני בעצ�.] .. [ הפ� למשפט ראווההמשפט: " טע� טענה לא קלהאולש�

גר� "פסק הדי� .  והאחר על דפי העיתונותפטהמש  האחד בבית–" משפטי� מקבילי�

". 'מכר את נפשו לשט�'בייחוד הקביעה בפסק הדי� שקסטנר , לשערורייה בחיי� הציבוריי�

שגר� אחריו את פיזור הכנסת " המר שהתחולל בעקבותיו הביא למשבר ממשלתי יכוחוהו

   41).307' עמ, אולש�" (ועריכת בחירות חדשות

החליט לערער על פסק הדי� של הלוי לבית , יי� כה�ח,  המשפטי לממשלההיוע�

, " ראווהמשפט" הדיו� על הערעור להפיכת אתמטרת אולש� הייתה למנוע . המשפט העליו�

בקשר לכ� סיפר כי עוד לפני שנקבע תארי� לשמיעת .  בערכאה הראשונהרעיכמו שא

אולש� ". הערעור וביקש לקבוע לפחות חודש לשמיעת 42פנה אלי עור� הדי� תמיר"הערעור 

גמרתי אומר לשמור על כ� שהטענות בערעור ":  את בקשתו בתוק� והסביר את שיקולוהדח

אולש� קבע ". תשמענה במסגרת המשפטית ולא לתת להפו� ג� את הערעור למשפט ראווה

 בכירימבערעור ישבו חמישה ". הוא נמש� שבעה עשר יו�" ו, הערעורשבועיי� לשמיעת

,  נפרדדי� כל אחד מה� כתב פסק.  בראשות הנשיא אולש�,ט העליו� בית המשפ שלושופטי

 בחר להתמקד בדר� שהלוי ניהל את המשפט ובספרו הביא את דברי הביקורת אולש�א� 

 כ� על מעידה קורתו לבי אולש� פעמיי�התייחס בספרוהעובדה ש.  שכתב בפסק דינוי�הקש

 :  את המשפטהלוי חמור את האופ� שבו ניהל באופ� ראהש

כי מכמה בחינות התנהל המשפט שלא בהתא� ,  מצטער שעלי ג� לציי�הנני

כמו בעניי� , התרת עדויות בלתי רלבאנטיות. לכללי הפרוצדורה המקובלת

הגירסה על תפקידו של בכר בעיסקות מסחריות המבוצעות בהווה על ידי 

 
לנפילת הממשלה החמישית ולהקמת ממשלה הפולמוס גר� . בר זה אינו נכו� לחלוטי� ד 41

התקיימו , 1955שנערכו ביולי , הבחירות לכנסת השלישית. א� לא לפיזור הכנסת, חדשה מיד
 � .1951שנערכו ביולי , נסת השנייהבחירות לכמכי עברו ארבע שני

היה דמות בולטת במחנה הוא . היה הסנגור של גרינוואלד במשפט) 1987–1923(שמואל תמיר   42
באוטוביוגרפיה שכתב ). 1980–1977(ימי� וכיה� כשר המשפטי� בממשלת בגי� הראשונה ה

 –ב� האר� הזאת שמואל תמיר (תמיר הוא ציי� כי הכיר את אולש� היטב כי התמחה אצלו 
 .תייחס לזה בספרואולש� עצמו לא ה). )2002( 920כר� ב  אוטוביוגרפיה
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,  וכדומה44 בפרשת מאסרו של בראנד על ידי הבריטי�43,ישראל בגרמניה

כי לקסטנר לא היה כל תפקיד ,  שהש� קסטנר א� פע� לא נזכר בה�יני�יענ

 לש� כל מיני 45ענייני� שהועלו במשפט על ידי הצד שהעלה אות�. בה�

אבל שו� פני� לא למטרת הוכחת האמת שבדיבה ושהרי אי� , מטרות

  .  לענייניו אלה ולדיבה של קסטנר ולא כלו�

 שגר� דבר,  לאי� ק� בנוגע לדברי� של מה בכ�התרת חקירות ממושכות" הדגיש כי אולש�

 ). 308' עמ, לש�או ("להמשכה מוגזמת של המשפט
בניגוד לדברי� שכתב על פסק דינו של .  השני נער� בראשית שנות השישי�המשפט

בראשות ,  ההרכב בערכאה הראשונהידי אולש� שיבח והלל את פסק הדי� שנכתב על, הלוי

 הצטיי� " הדי�פסק, לדבריו. שהוא עצמו בחר בו,  לנדוי העליו� משההמשפט שופט בית

כלל פירוט כל הרקע , הוא היה רחב ממדי�. בבהירותו וברמתו הגבוהה מכל הבחינות

ה� מבחינת כללי המשפט הרגילי� , העובדתי של השואה וג� טיפל בכל הבעיות המשפטיות

  46."וה� מבחינת החוק הבי� לאומי

 בראש ההרכב בערכאה אולש� ישבעל ערעורו של אייכמ�  בדיו� ג� , במשפט קסטנרכמו

מבכירי בית המשפט ,  הוא הרכיב הרכב ב� חמישה שופטי�,כמו במשפט הקוד�. השנייה

 שביטל את פסק הדי� של הערכאה , הדי� בערעור במשפט הקוד�סקבניגוד לפ. העליו�

 הערכאה  פסק הדי� שלאת  הרכב זה דחה את ערעורו של אייכמ� ואישר,הראשונה

 לשפוט את אייכמ�  של מדינת ישראלהסמכותעל יסוד הקביעה החדשנית ש, הראשונה

 חייבת להעמיד לדי� פושעי� שפשעו נגד ותהאנוש: "סמכות אוניברסלית" על נשענת

הרי כל מדינה , מאחר שהאנושיות מגובשת עכשיו באומות המאוחדת": האנושיות

 וג� מקבלת עליה את כל החובות בתור חברה � נהנית מכל הזכויות"המתקבלת בחברה באו

 ליתנטלה את הסמכות האוניברסא" היא ,�"ברגע שישראל התקבלה לאו". במשפחת העמי�

 
 שירת בהונגריה והיה מעורב בצד �1944ב. ס"קורט בכר היה ראש המחלקה הכלכלית בס  43

קסטנר מסר אחר המלחמה ל. והיה בקשר ע� קסטנר" סחורה תמורת ד�"הפיננסי של עסקת 
   . והיא עזרה לו להשתחרר ממעצרו, את פעילות בכר באור חיובי תיארבהשעדות בכתב 

י אייכמ� "שלח ענ, שהיה חבר ועדת העזרה וההצלה שקסטנר ניהל אותה למעשה,  יואל בראנד 44
 הוא נסע לאר�". סחורה תמורת ד�"כדי לעסוק בקידו� העסקה הידועה ) איסטנבול(לקושטא 

חלק ניכר מהמשפט עסק . סוריה ונשלח למצרי��  הבריטי� בגבול תורכיהעל ידינאסר , ישראל
 .  קשורה כלל  לכתב האישו� במשפטאינה שהיא א� על פי ,בפרשה זאת

  . שמואל תמיר הסנגורעל ידיכלומר   45
 .א� לא עמד בראשו, יש לציי� כי השופט הלוי ישב בהרכב. 321' עמ, אולש�  46
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 לא – מתהלי� ריטואלי שהיה ידוע מראש  דחייה זאת הייתה חלק47".לשפוט פושעי� כאלה

  .היה ספק לאיש ששופטי הערעור יאשרו את פסק הדי� של הערכאה הראשונה

אוקראיני ,  משפטו של איוו� דמיאניוק– היה מעורב במשפט שואה  שמגרמאיר ג�

בתו� המלחמה ביקש .  וטרבלינקהסוביבור, בשני מחנות השמדה) ואכמ�( כשומר משישש

. ובקשתו התקבלה) 173' עמ, שמגר" (בנימוק שהוא ב� מיעוט נרד�"אזרחות אמריקנית 

 הקי� משפחה ועבד כפועל בחברת ,ודרי�הוא התגורר בקליבלנד באוהיו וניהל חיי� מס

 ילידי הברית  אזרחי ארצות75 עד שעיתונאי אוקראיני פרס� רשימה של ,"פורד"המכוניות 

, ודמיאניוק ביניה�,  אלהאזרחי�. אוקראינה ששיתפו פעולה ע� הנאצי� בימי המלחמה

 הגיעו צילומיו.  מידע זה מרשויות ההגירה וקיבלו אזרחות אמריקאית במרמההסתירו

פרקליטות המדינה . שהתעלל בה�" איוו� האיו�" וניצולי טרבלינקה זיהו אותו כ,לישראל

הוא . הבקשה נענתה ודמיאניוק הובא לישראל,  להסגירוהברית ביקשה משלטונות ארצות

סיפורו " שמגר הדגיש כי 48.בהרכב מיוחד, הועמד לדי� בבית המשפט המחוזי בירושלי�

 כמו משפט – עלתה תחושה שמדובר במשפט מכונ� –" � רב בציבורשל דמיאניוק עורר עניי

 כסוגראו במשפט דמיאניוק , וכמוה הציבור הרחב, התביעה עצמה"נכתב על זה ש. אייכמ�

פרקליט המדינה ,  בנאו� הפתיחה התובע49".למשפט אייכמ�' משפט המש�'מסוי� של 

שתכנ� את פעולות , בירוקרט" אייכמ� היה –ער� השוואה בי� שני הנאשמי� , יונה בלטמ�

הוא האיש ששלח את קורבנות אייכמ� . ועלהשתת� בהוצאה לפ"ואילו דמיאניוק " ההשמדה

. האול� היה מלא: " הציבור התעניי� במשפט זה כמו שהתעניי� בקוד�50".להשמדה

בכל מקו� אנשי� עקבו אחרי . הדיוני� הועברו בשידורי� ישירי� ברדיו ובטלוויזיה

  51".במש� ימי� ושבועות הייתה האר� מרותקת למשפט. השידורי�
 שמגר ציי� כי הסנגורי� –למשפט טכני " משפט היסטורי" המשפט מ הפ�במהלכו

אלא שנפלה טעות , טענו כי אינ� חולקי� על מעשיו המחרידי� של איוו� האיו�"במשפט 

18� ב–גנה בית המשפט דחה את טענת הה". ו� דמיאניוק'ואיוו� האיו� אינו ג, בזיהוי 

 שמדובר בי�הש, שמגר הנשיא.  הנאש� וגזר את דינו למוותאת הוא הרשיע 1988באפריל 

  שלו מבכירי שופטי, שופטי�שהי הרכב ב� חמ לצור� הערעורהרכיב, בנושא טעו� ורגיש

 בראש ישב עצמו הואו , בהרכבי הערעור במשפטי קסטנר ואייכמ�כמו, בית המשפט העליו�

 
 .323' עמ, אולש�  47
  ).1988 (1) ג(ח"תשמה פסקי� ,דמיאניוק' מדינת ישראל נ 373/8) ��ימחוזי (פ "ת  48
דת עבו (37  בי�  קתרזיס לקרב על הזיכרו�–משפט דמיאניוק והחברה הישראלית מירב שגיא   49

 .שגיא בכתיבת העבודה'  של גבהייתי מדריכ�. )2015אוניברסיטת בר איל�   ,גמר לתואר שני
 ידיעות אחרונות" ? איש6.000אי� אפשר לתפוס שתו� שעתיי� נעלמו "צדוק יחזקאלי   50

17.2.1987 . 
 ).1991( 387 והשואה  הישראלי�–המיליו� השביעי תו� שגב  51
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 מס� הברזל טמנה בחובה משמעות עמוקה לשאלת הזיהוי במשפט ילתנפ, ואול� .ההרכב

   .זה

 המועצות לברית, שהיה אחד מסנגורי הנאש�, ד יור� שפטל" נסע עו1990 בספטמבר

 " האיו�איוו�" העידו כי שמו של ה�. והגיע לתיקי השומרי� והאסירי� שהיו בטרבלינקה

למרות , למרות הבט� המתהפכת"י שמגר כתב על זה כ. נקו'לא היה דמיאניוק אלא מרצ

לא נותר לנו , התחושה הברורה כי האיש שלפנינו הוא פושע מלחמה שעלול לצאת לחופשי

29� ב,ואכ�). 174' עמ, שמגר" (כי יש ספק סביר באשר לזהותו ועלינו לזכותו, אלא לפסוק 

  השופטי� את הנאש�חמשת זיכו,  פתיחת המשפטאחרל שני� ששמיותר , 1993ביולי 

 הציבורי הגדול הוכרע המשפט. הברית מחמת הספק והוצא צו לגירושו חזרה לארצות

 ש�כ הדי� נכתבה פסקה ששמגר בחר אותו בפסק". משפט זוטא"בסופו של דבר במעי� 

  52".השלמות איננה נחלתו של שופט בשר וד�.  ולא נשל�–ת� : "ספרול
הוא לא הסתיר את . ת קשות הישראלי בסערת רגשות ובתחושוציבורב הדי� התקבל פסק

הרי שהתברר כי , עצמו' איוו� האיו�'שחרורו של אד� אשר א� א� אינו "אכזבתו לנוכח 

 זה מדהבמחנה סוביבור והיה שות� לפשעי� שנעשו במחנה הש. אס .שימש כשומר אס

 פסק הדי� הוגשו עתירות למניעת שחרורו של  שלמו פרסואחרלמיד ". כנגד היהודי�

 הוא חזר 53".חזרתו של דמיאניוק הייתה אפוא לעובדה מוגמרת"� נדחו וה, דמיאניוק

  .  וא� החזירו לו את אזרחותוהברית לארצות

היכולת של המערכת , מצד אחד.  של שמגר לפסק הדי� בערעור הוא מורכביחסו

, אחר מצד; המשפטית הישראלית לזכות פושע מלחמה נאצי מעידה על בגרות ועל אמינות

, זה היה המשפט הקשה ביותר להחלטה ולהכרעה"שמגר כתב כי . אינו מניח לופסק די� זה 

והוא ירדו� אותי עד יומי ,  לא נמוגהספק. והמשפט הקשה ביותר שחוויתי בימי חיי

, שהקדיש בספרו שני פרקי� מלאי� שעוסקי� במשפטי השואה,  בניגוד לאולש�54".האחרו�

  אבל בה� חרג מאיפוקו 55,ודי� בלבד חמישה עמ– שמגר כתב מעט מאוד על משפט זה

 אלה נחשפה עצמאות� במשפטי�. האופייני וחש� פ� שנית� לראותו כחיבוטי נפש

 ע� התמודד,  במשפט קסטנרבערעור, אולש�. האלה נשיאי� השניהשיפוטית העמוקה של 

ורק במשפט אייכמ� אישר ,  סדרי הדי� הראויי� כפי שתפס אות�תפיסת לבאשר מקומ� מצב

 
 . 174' עמ, שמגר  52
 .52 ,49' עמב, 49ש "עיל הל, שגיא  53
 כי פסק הספר כרמית גיא כתבה בסיכו� ספרועורכת . )ו" י,ההדגשה שלי( 176' עמ, שמגר  54

"  מוסי� להציק לו ג� שני� רבות לאחר שכתב אותו"הדי� שכתב ושזיכה את דמיאניוק 
 ).286' עמ, ש� ;"שהיא ראשיתו, אחרית דבר("

אולש� הקדיש לשני . ת� ולא נשל�: מיאניוקמשפט ד: פרק�תת, 176–172' עמ, שמגר  55
 . עמודי��20המשפטי�  יותר מ
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נאל� , לעומת זאת, שמגר.  כאשר תוכ� וסדרי� התלכדו יחד–פסק הדי� של המחוזי את 

ע� עצמאות של הצדק הפרוצדורלי של משפט , להתמודד ע� עמידה מול הקרבנות

   .מול תחושת הצדק שלו ושל הע� בישראל כולו, ועצמאותה של מערכת זו

   העצמאותתודעת

 בזווית הראייה ניכרת בית המשפט  המיוחדת של שני נשיאי� מרכזיי� שלעצמאות�

 על ור לשמה�ניכרי� מאמצי. זיכרונותיה� שלה� כפי שהתבטאה בקטיביתייהסוב

 בשאלות וה� מפני מתקפות פוליטיות חזיתיות ה�עצמאותה של מערכת השיפוט בישראל 

אתגרי� שניצבו בפני שני נשיאי� אלה מלמדי� . של נאמנות ושל תחושת צדק, עדינות יותר

 של יסיונות על מעורבותה הפוליטית ועל נ– מאוד על החברה הישראלית כולה הרבה

כל דור של .  יותרמאוחרועל בגרותה הממוסדת , יתר שלטונית בראשית דרכה�מעורבות

 בית המשפט קברניטי, ואול�. משפטני� מתמודד ע� מציאות חברתית כפי שזו מתפתחת

בפ� ,  במישור המערכתי–תרה על עצמאות תו� הקפדה י, השכילו לנווט את הספינה באומ�

מאלפי� ה� הביטויי� השוני� שנתנו לכ� שני נשיאי� אלה . האישי ואל מול רחשי הציבור

 האישי אופי העלא� לא ,  הדורות שביניה�חילופיעל , אולי, המעידי� –ביו� פרישת� 

 בגילוי כ� הוא כתב על. יב מהנשיאות צעד קשה ומכאהפרישה אולש� הייתה עבור. השונה

 :לב

שכ� במש� כל תקופת כהונתי ,  מ� הכהונה הייתה קשה עלי מאודהפרידה

וזה ג� בהרבה לצמצו� , בבית המשפט העליו� הייתי נתו� כל כולי לתפקיד

 הראשונההרגשתי . התעניינותי הפעילה בשטחי� אחרי� של חיי המדינה

ה מבחינה שקשה לתרצה או להסביר, הייתה שהוקפצתי לתו� איזו ריקנות

  ).369' עמ, אולש�(ראציונאלית 

יחד ע� ההתמודדות ע� סוגיות שלא ,  שבהקמת בית משפט עליו� ראשו� למדינההחלוציות

שמגר נכנס לבית משפט עליו� שהיה כבר .  חלל אישיוהותיר,  מאה דורותבמש�נדונו 

ואולי זו . חרפסיקותיו פתחו חלונות אל עבר עתיד מסוג א. ע� נהלי מעבר מסודרי�, ממוסד

  –ג� הנימה העולה מתחושות הפרידה שלו 

. המלווי� בדר� כלל פרידות,  שקרב יו� הולדתי חשתי רגשות מעורבי�ככל

לצד צער הפרידה מהמקו� שהיה , תחושת מיצוי ושביעות רצו� מהישגיי

 הגיע –אחרי כמעט חמישה עשורי� של פעילות . ביתי במש� עשרי� שנה

 .הזמ� לעזוב
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הריקנות שהביע אולש� בשעת סיו� תפקידו עומדת בניגוד חרי� למלי� היבשות  תחושת  

א� הבדל זה משק� לא רק את השוני האישיותי ". הגיע הזמ� לעזוב: "והקצרות של שמגר

אלא הוא מצביע על , ואת פועל� השונה כנשיאי בית המשפט העליו�, שבי� שני האנשי�

דורו של יצחק ,  הראשו�מהדור – צעדה בו  שהמערכת המשפטיתארוכה הדר� העל, הנתיב

 .דורו של מאיר שמגר, אל הדור השני, אולש�




