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היה מי שכתב שבכל ספרות האּוטֹוְפָּיה למינה, אין כמעט התייחסות למשפטנים ולעורכי דין, ובוודאי 
שלא לבתי סוהר ומערכת ענישתית. אחרי ככלות הכל, בעולם אידיאלי ומושלם, אין צורך בכאלה. 

אולם המציאות לצערנו היא שגם בעולם של נביאים נזדקק כנראה גם לתליינים.

מעטים  של  הרואית  כמלחמה  הישראלית  בהיסטוריה  זכורה  העצמאות  מלחמת  בענייננו.  גם  כך 
ע"י  זאת  הסיכויים.  כל  כנגד  מדינה  להקים  היהודי  הישוב  אנשי  הצליחו  שבה  מלחמה  רבים,  מול 
אחדות לאומית ומאמץ משותף לאותה מטרה נשגבת. אולם גם שם התברר כבר בהתחלה כי יש 
צורך במערכת משפטית תקיפה ומענישה. שתי 'משפחות' העבירות העיקריות קשורות להשתמטות 
וביזה. הראשונה כוללת את אלו שניסו להתחמק משירות צבאי ומנטילת חלק במערכה, והשנייה 
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את אלו שהתנהגו שלא כדין במערכה עצמה, שדדו ובזזו, ולעתים אף הרגו ללא הצדקה. במערכת 
שהוקמה בשנה הראשונה של מלחמת העצמאות עוסק הספר שלפנינו.

ארבעה  שבו  הראשון  השער  משתלבים.  שערים  משלושה  בנוי  הספר 
פרקים עוסק בהקמתה של מערכת השיפוט הצבאית. אחת הטענות 
פליליות  לעבירות  כתגובה  הוקמה  הצבאית  השיפוט  מערכת  כי  היא 
שנעברו במהלך המלחמה. אולם לטענת המחברת, כבר טרם למלחמת 
ניסיונות מקומיים של כתיבת חוקה משפטית למיניה,  היו  העצמאות 
מהמשפט  הושפעה  זו  חוקה  בתש"ח.  השיפוט  בחוקת  שהתגבשה 
הצבאי הבריטי, המשפט הקונטיננטלי, ורעיונות נוספים שלא בהכרח 
השתלבו זה בזה. רבות היא כותבת על האופי 'המיליציוני' של החוקה. 
מרצונם  שמתגייסים  בחיילים  מדובר  כי  הרעיון  עמד  בבסיסה  קרי, 
החופשי והנלהב, מתוך אמונה בצדקת הדרך. ממילא אין היא מתאימה 
כל כך לצבא של שירות חובה, הכפוי על כולם, אם ירצו בכך - אם לאו. 
למרות האופי 'הראשוני' של החוקה, וההסכמה שיש לשנותה, החזיקה 

זאת מעמד עד 1955, אז הוחלפה על ידי חוק השיפוט הצבאי.

בין  פנימיים  בויכוחים/סכסוכים  עוסק  זה  משער  נכבד  שחלק  נציין 
ויכוחים  הצבאית,  המשפט  מערכת  את  שהקימו  המרכזיות  הדמויות 
שחלקם היו אישיים ופרסונליים על רקע מעמד וסמכות, וחלקם על רקע תפיסות שונות של תפקידם. 
במבט מתקופתנו נראה שאין להתפלא על כך. כל מערכת שמוקמת עוברת תהפוכות כאלו, ונראה 

שהספר האריך מדי בפרטים שכיום נראים פחות מעניינים.

השער השני עוסק ביחס שבין אזרחים למערכת השיפוט הצבאית. הוא מכיל שני פרקים, הראשון 
עוסק בשפיטתם של משתמטים וסרבני גיוס. נסביר כי בנובמבר 1947 הוקם 'מרכז המפקד לשירות 

תי 'משפחות' העבירות העקריות ש
וביזה.  להשתמטות  קשורות 
שנילו  אלו  את  כוללת  הראשונה 
להתחמק משירות צבאי ומנטילת חלק 
שהתנהגו  אלו  את  והשנייה  במערכה, 
שלא כדין במערכה עצמה, שדדו ובזזו, 

ולעתים אף הרגו ללא הצדקה. 

מערכת שהוקמה בשנה הראשונה ב
עולק  העצמאות  מלחמת  של 

הלפר שלפנינו.
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העם' שעסק בגיוס. בישיבתו הראשונה קבע כי אין זה הזמן לדון ב-'סנקציות' משום שברור שתהיה 
'היענות מלאה לגיוס'. אך מייד בישיבתו השנייה הקים מעין 'בית דין' שפעל כחמישה חודשים. סה"כ 
נשפטו 76 אנשים ב–42 משפטים, מספר זניח למדי של מקרים. אך זאת כנראה עקב העובדה שבד"כ 
כשנמצא משתמט כלשהו, הוא נשלח מיידית להתגייס ולא הגיע כלל 
לבית הדין. לבית הדין הגיעו רק מקרים של אנשים שעזבו את הארץ 
או סירבו להתגייס עקרונית. גם שם, לעתים קרובות נשלח המשתמט 
לגיוס, ונקבע כי העונש יבוצע 'לאחר הקרבות', וכי המלצת מפקדיו 
המשתמטים  הורי  שגם  העובדה  מעניינת  מעונש.  לשחררו  תוכל 
הועמדו לדין בנימוק שעזרו לבניהם ו/או לא מנעו מהם לנסוע לחו"ל. 
באופן הנוגד את המשפט הפלילי בעליל, ההורים היו צריכים להוכיח 
שעשו כל שביכולתם למנוע מבניהם לנסוע לחו"ל, ולחילופין לבקש 
ההורים  את  להעמיד  מקום  היה  לא  כנראה,  משפטית  לחזור.  מהם 
לדין, אך הדבר מעיד יותר מכל על אווירת התקופה. לא רק ההורים 
נשפטו אלא אף מעסיקים, שכן חל איסור להעסיק משתמטים וחובה 

הייתה לפטרם. כמה מעסיקים אף הועמדו לדין על כך.

בין המשפטים יש לציין את משפטו של ד"ר ישראל מני ואשתו שמחה, שעורר עניין ציבורי רב. ד"ר מני 
היה שופט מחוזי בת"א בתקופת המנדט, בעל אזרחות בריטית, ושלושה מילדיו היו בחו"ל )הבכור 
ביקשו  שלא  בכך  הואשמו  הם  לבריטניה(.  נסעו  תשע-עשרה  בני  ותאומים  בשוויץ,  רפואה  למד 
מהבכור לחזור, ובכך שעזרו לתאומים לנסוע לחו"ל. עקב מעמדו של ד"ר מני הועבר הדיון לוועדה 
מיוחדת אך זו מצאה את בני הזוג אשמים בעזרה לתאומים )הבכור חזר מיוזמתו לישראל(. הראיות 
העיקריות היו מכתבים ששלחה האם לתאומים ובהם כתבה להם לא לחזור לישראל )באותה עת, 
עקב  גם  )כנראה  בשיפוט  המשיך  לא  מני  ד"ר  הצנזורה(.  ע"י  ונקראו  נפתחו  לחו"ל  המכתבים  כל 

משפטו ב את  לציין  יש  המשפטים  ין 
שמחה,  ואשתו  מני  ישראל  ד"ר  של 
היה  מני  ד"ר  רב.  ציבורי  עניין  שעורר 
המנדט,  בתקופת  בת"א  מחוזי  שופט 
מילדיו  ושלושה  בריטית,  אזרחות  בעל 
היו בחו"ל. הם הואשמו בכך שלא ביקשו 
לתאומים  שעזרו  ובכך  לחזור,  מהבכור 

לנלוע לחו"ל. 
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הפללתו(. דומה שהעמדתו לדין הייתה כדי להראות שאין איפה ואיפה, וגם מראשי הישוב נדרש מה 
שנדרש מכל אחד.

חובה לציין כי נראה שהיו רבים יותר שהשתמטו וכלל לא הועמדו לדין, מה שהגיוני לאור המצב הלא 
מסודר שחל באותה תקופה. בית הדין הנ"ל נסגר לאחר תקופה של חמישה חדשים בספטמבר 1948 

לאחר שפורסמה חוקת השיפוט הצבאי.

הפרק השני בחלק זה, עוסק באזרחים שהועמדו לדין בבתי דין צבאיים. 
מסתבר שעם התקדמות מלחמת העצמאות, במיוחד החל ממאי 1948, 
שבאזורי  מכיוון  ביזה.  מעשי  גם  החלו  הצבאיים,  הניצחונות  עם  יחד 
רע,  שם  בעלת  הייתה  המשטרה  ובכלל  משטרה,  הייתה  לא  הקרבות 
בוזזים.  שנתפסו  אזרחים  הענישו  ואף  ששפטו  צבאיים  מפקדים  היו 
בצבא  גם  מעשי.  כפתרון  יותר  אלא  אמיתית,  חוקית  מסגרת  ללא  זאת 
שאמורים  המפקדים  של  תפקידם  זה  בכלל  אם  מחלוקת  הייתה  עצמו 
המשפטי  הטיפול  תם  דבר  של  בסופו  הצבאי.  בתפקידם  להתרכז  היו 
העבריינים  את  והעבירה  זאת  שהפסיקה  לבג"ץ  עתירה  עקב  באזרחים 

לבתי המשפט האזרחיים.

תחומים  שני  כוללות  אלו  נשפטו.  שעליהן  צה"ל  חיילי  בעבירות  עוסק  הספר  של  השלישי  השער 
הסדר  חוסר  בולט  הרי  להיעדרות  באשר  וביזה.  גניבה  של  ועבירות  ועריקה,  היעדרות  עיקריים, 
קרבית  יחידה  שביקשו  משום  חלקם  ליחידה.  מיחידה  חופשי  באופן  עברו  רבים  הגיוס.  במערכת 
יותר, וחלקם משום שביקשו יחידה קרבית פחות. רבים עברו עקב בעיות כלכליות ורפואיות בביתם, 
או לכל הפחות טענו כך. והיו לא מעטים שניצלו את חוסר הסדר כדי להיעלם, וסביר להניח שרק 

חלקם נתפס.

כיוון שבאזורי הקרבות לא הייתה מ
משטרה, ובכלל המשטרה הייתה 
צבאיים  מפקדים  היו  רע,  שם  בעלת 
ששפטו ואף הענישו אזרחים שנתפלו 
חוקית  מלגרת  ללא  זאת  בוזזים. 

אמיתית, אלא יותר כפתרון מעשי. 
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סוג העבירות הנפוץ האחר הוא גניבה וביזה. חלק לא קטן מעבירות הגניבה קשור לקנייה מחיילים 
בריטים שמכרו את הציוד הבריטי לפני עזיבתם את הארץ. מה שהיה אסור היות שהכל היה אמור 
לעבור ממילא לרשות הישוב עם עזיבתם. חלק אחר דן בביזה ממש של 
רכוש ערבי. יש לציין כי המספר הכללי של התיקים הוא נמוך יחסית, ואין 
כי היו מקרי  גם נאשמים בעלי דרגות. זאת למרות העובדה שאין חולק 
כי כפי הנראה קשה היה להעמיד לדין  ידועים. המחברת מסבירה  ביזה 
עבריינים אלו. בתנאי המלחמה ששררו לא היה זה פשוט, במיוחד כשדובר 
שלא  להוסיף  יש  לכך  קשים.  בקרבות  שרדו  שחלקם  קרביים  בחיילים 
דין  עשו  שונות  ויחידות  הנטוש,  ברכוש  לטיפול  מסגרת  עדיין  התארגנה 
לעצמם ויצרו 'קופות' משלהם תוך כדי שימוש בו. חלקן למשל נטל צרכי 

אוכל לשימושו, וחלקן מכר אותו וקנה בכסף ציוד.

המתבסס  ומלא,  מפורט  מחקר  לפנינו  הרי  הספר,  את  לסכם  נרצה  אם 
כי  היא  כנכונה(,  )שנראית  המרכזית  התיזה  לרוב.  ועדויות  מסמכים  על 
המשפט בשנת העצמאות התבסס על תפיסת הישוב היהודי כקולקטיב 
וממילא עדיין לא היה מיועד למדינה עצמאית  בו הסכמה כללית,  שיש 
שיש בה גם עבריינים של ממש. גם שפיטתם של חיילי צה"ל נעשתה מתוך 
מחשבה שאלו שגו באופן חד-פעמי ויש מקום לסלחנות. לכך יש להוסיף 
עבירות  כל  על  חלה  שממילא  כללית  חנינה  פורסמה   1949 כי בפברואר 

הלוחמים )להוציא עבירות חמורות כרצח וכיוצא בזה(.

המחברת ד"ר ענת שטרן, היא חוקרת במחלקה להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה ובאמתחתה 
מחקרים לא מעטים על מלחמת העצמאות.

של י הכללי  המלפר  כי  לציין  ש 
גם  ואין  יחלית,  נמוך  הוא  התיקים 
למרות  זאת  דרגות.  בעלי  נאשמים 
מקרי  היו  כי  חולק  שאין  העובדה 
כי  מלבירה  המחברת  ידועים.  ביזה 
לדין  להעמיד  היה  קשה  הנראה  כפי 

עבריינים אלו.

תנאי המלחמה ששררו לא היה זה ב
בחיילים  כשדובר  במיוחד  פשוט, 
קרביים שחלקם שרדו בקרבות קשים.
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שתי הערות יש לנו למחקר. ראשית, כפי שמציינת המחברת, בארכיון צה"ל שמורים כעשרת אלפים 
להיבחר  אמורים  שהיו  תיקים  מאות  בכחמש  רק  לעיין  לחוקרת  ניתן  המדינה.  מראשית  תיקים 
אקראית. ממילא לא ברור אם אכן אלו משקפים את כלל התיקים, שכן ייתכן והמדגם איננו בהכרח 
מייצג. אין גם כמעט בתיקים עבירות חמורות. בכל המדגם יש רק שני אזכורים לטענות על אונס, ואין 

כלל אישומים על מקרי רצח. וכאלו מן הסתם היו.

שנית, אין מחקר משווה מספק למשפט הנוהג במלחמות בעולם. המחברת אומנם מביאה מספר 
במלחמות  למקובל  יחסית  כי  נראה  אולם  השנייה.  העולם  במלחמת  ביזה  משפטי  על  דוגמאות 
עצמאות למיניהם, העבירות המתוארות קלות יחסית, או לכל הפחות, העבירות המתוארות במחקר. 

משפט משווה מפורט יותר, יכול היה לעזור.

מומלץ לכל מי שמתעניין במשפט הצבאי בישראל או סתם בהיסטוריה משפטית.
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