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החברה  ביחס  ציון  נקודת  הוא  יהיה  אולי  דרך,  פריצת  מבחינת  הוא  זה  ספר 

הישראלית להיסטוריה של השואה. בפעם הראשונה ניתנת תשומת לב מוסרית 

ואקדמית לקורבנות הלא־יהודים של המשטר הנאצי. חוקרים, ביניהם החוקרים 

החשובים ביותר בחקר השואה ובחקר המשטר הנאצי, כותבים בספר על מה שהיה 

נהוג להגדיר אצלנו “הקורבנות האחרים של המשטר הנאצי". “אחרים" למי? כלפי 

גם  ומתכוונים  מי? האם כשאנחנו מדברים על השואה אנחנו מדברים  ובשביל 

אליהם, או רק לקורבנות היהודים של המשטר הנאצי. בין הכותבים: פרופ' יאיר 

אורון, פרופ' יהודה באואר, פרופ' גדעון גרייף, שרית זייברט, ד''ר אייזיק לובלסקי, 

ד"ר נירה פלדמן, פרופ' משה צימרמן וד"ר ליאת שטייר לבני.

כותרת קובץ המאמרים הייחודי הזה מבקשת להציע מבט ולו קצר על “הקורבנות 

הלא־יהודים של המשטר הנאצי". ואולי – יש לשאול – הרי הם קורבנות בזכות עצמם 

או יותר נכון בעוון עצמם מנקודת מבטם של המחוללים. למתנגדים האפשריים 

חשיפת  לומר:  מבקשים  אנו   – מעטים  לא  שיהיו  להניח  וסביר   – שלנו  לגישה 

הקורבנות הלא־יהודים אינה מגמדת את “השואה שלנו" כהוא זה. להיפך, חשיפתם 

נותנת ל"שואה שלנו" מימד אוניברסאלי. היא גם נותנת היבט נוסף על המאפיינים 

הייחודיים על הג'נוסייד היהודי. בנוסף להיות השואה אירוע בעל משמעות יהודית 

כואבת ונוקבת, היא גם, בפירוש, אירוע בעל משמעות אוניברסאלית. 

קיימים  ג'נוסייד", שאינם  "לימודי  או   )Comperative Studies( במחקר משווה 

לשואה  בשואה.  ייחודיים  מרכיבים  ועל  על השואה  כמובן  ללמוד  יש  בישראל, 

ולמקרי הג'נוסייד האחרים יש משמעות כפולה: קדושת ערך חיי האדם באשר 

יהודי,  צועני,  טוטסי,  ויהא  אדם.  הוא  באשר  אדם  חיי  ערך  ושוויון  אדם  הוא 

דתית,  אתנית,  אנושית שהיא,  קבוצה  כל  בן  אנוש,  בן  כל  או  ארמני,  פלסטיני, 

גזעית, לאומית, מינית או פוליטית.

אנו מקווים שהספר יביא לדיון ולדיאלוג פורה בקרב המוסדות להנצחת השואה, 

וסטודנטים  תלמידים  המורים,  אלפי  ועשרות  הנוער  תנועות  החינוך,  משרד 

העוסקים בנושא חשוב זה.
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המשתתפים

ופרופ'  הפתוחה  באוניברסיטה  אורון  יאיר  )אמריטוס(  פרופ' 
ג'נוסייד  חוקר  בארמניה.  האמריקנית  באוניברסיטה  אורח 
והוראת הג'נוסייד בארץ ובעולם. פרסם עשרים וחמישה ספרים 
בתחומים אלו ובנושאי זהויות יהודיות וישראליות ויחסי יהודים 

וערבים.

פרופ' יהודה באואר הוא היסטוריון מהמובילים בעולם בחקר 
השואה ופעיל בינלאומי בהנצחת השואה ובמאבק באנטישמיות. 
ושם. חתן  ביד  הבינלאומי לחקר השואה  ראש המכון  לשעבר 

פרס ישראל.

שרית זייברט היא חוקרת עצמאית. מחקרה על קבוצת הנרדפים 
בגרמניה הנאצית "עדי יהוה" הוא ייחודי וראשוני מסוגו בארץ. 
כתיבת מאמריה לציבור הלומדים והמלמדים נעשית בהדרכתו 

ובשיתוף פעולה עם פרופ' יאיר אורון.
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ד״ר נירה פלדמן היא בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים. 
זמננו  בת  והיסטוריה  היהדות  במדעי  דוקטורט  כתבה 
באוניברסיטה וינה, אוסטריה. התזה: המניעים האנטישמיים של 
השטירמר. בעבר עמית מחקר באוניברסיטה העברית — המדור 
באוניברסיטה  לימדה  ליהדות בת–זמננו.  לחקר השואה במכון 
הפתוחה ובבית הספר המרכזי להוראת השואה — יד ושם. מרצה 

ברחבי ישראל לקהל מגוון על סוגיות בחקר השואה.

פרופ' גדעון גרייף הוא היסטוריון ומחנך. במרכז מחקריו ניצב 
נתפרסם  זה  בתחום  באושוויץ.  וההשמדה  הריכוז  מחנה  חקר 
 בעולם כולו מחקרו החלוצי על אנשי "הזונדרקומנדו" באושוויץ.
פרופ' גרייף הוא היסטוריון ראשי של מכון "שם עולם" לחקר, 
בחקר  גם  עוסק  גרייף  הרא״ה.  בכפר  השואה  והוראת  תיעוד 
יהודי יוון, גרמניה ואוסטריה בשואה, ומקדיש חלק ניכר מזמנו 
בארצות  ומחנכים  סטודנטים  נוער,  בני  בפני  השואה  להוראת 
וארצות  אוסטרליה  דנמרק,  פולין,  גרמניה,  כדוגמת  העולם, 

נוספות.

המתמחה  היסטוריון  הוא  צימרמן  משה  )אמריטוס(  פרופ' 
להיסטוריה  בחוג  המניין  מן  פרופ'  גרמניה.  של  בהיסטוריה 
קובנר  מרכז  ומנהל  בירושלים  העברית  באוניברסיטה 
בתחומים  מגוונים  מחקר  תחומי  בעל  גרמנית.  להיסטוריה 
גרמניה,  יהודי  תולדות  ותרבותית,  חברתית  היסטוריה  שונים: 
היסטוריה חזותית והיסטוריה של הספורט. עיקר התמחותו הוא 
בהיסטוריה גרמנית של המאות ה–20-19. ספרים אחרונים: עבר 
שנאת  אתגר   — גרמני–יהודי  עבר   ;2002 ישראלי  זיכרון   — גרמני 
היהודים 2005 )גרמנית(; משרד החוץ הגרמני והעבר 2010 )יחד 

עם קונצה, פריי והייס( )גרמנית(; גרמנים נגד גרמנים 2013.
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סגל  חבר  ומרצה,  חוקר  היסטוריון  הוא  לובלסקי  אייזיק  ד״ר 
תחומי  הפתוחה.  באוניברסיטה  ג'נוסייד  הקורס  ומרכז  הוראה 
המחקר וההוראה שלו מגוונים ובהם: היסטוריה של הרעיונות, 
תולדות  לימינו,  ועד  ה–18  למערב מהמאה  מזרח  בין  המפגש 
דתות  המודרנית,  הודו  של  היסטוריה  המודרנית,  הגזענות 

חדשות והוראה וחקר ג'נוסייד.

לתרבות  במחלקה  בכירה  מרצה  היא  לבני  שטייר  ליאת  ד״ר 
במכללה האקדמית ספיר ומרכזת קורסים במחלקה לאומנויות 
ובתכנית התואר השני בלימודי תרבות באוניברסיטה הפתוחה. 
בתרבות  השואה  וניצולי  השואה  בייצוג  מתמקדים  מחקריה 
בהיסטוריה  ובמיתוסים  הקולקטיבי  בזיכרון  הישראלית, 

ובקולנוע הישראליים.
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השואה בחברה ובהוויה הישראלית

יאיר אורון

רבים  וסקרים  )מחקרים  ומחריפים  שהולכים  הגזענות  ביטויי 
מעידים על כך( עלולים לסכן — וכבר לדעתי מסכנים — את 
אני  כך  לשאול,  יש  ישראל.  מדינת  של  הדמוקרטי  אופייה 
סבור, האם בשנת 2015 עיצוב זיכרון השואה בישראל, במקום 
ודמוקרטיים,  הומניסטיים  ערכים  לעיצוב  דרך  גם  להיות 
מטפח מבלי משים ואולי לגבי לא מעטים, במשים — עמדות 

פרטיקולריסטיות מובהקות, גזענות ושנאת זרים.
ביטוי  אולי  היא  יהודים  הלא  מהקורבנות  ההתעלמות 

קונקרטי למגמה זו. מבחינת "אני הקורבן" ואין בלתי.
מרכזי,  בולט,  מרכיב  מהווה  שהשואה  הישראלית,  החברה 
בזהותה, נמצאת במשבר זהות מתמשך. השואה היא אולי הגורם 
הישראלית  החברה  מרכיבי  לכל  המשותף  בזהותנו  היחידי 
שונות  והתייחסויות  עמדות  יש  לגביה  גם  אבל  המפוצלת. 
החברה  מרכיבי  כל  לגבי  לומר  ניתן  מנוגדות.  אפילו  ולעתים 
וזיכרון  יחודי,  כמאורע  ונתפסת  נלמדת  הישראלית, שהשואה 
השואה המטופח בישראל הוא "זיכרון שואה ציוני", זכרון שואה 
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פרטיקולרי. "זיכרון שואה יהודי" נפוץ בישראל הרבה פחות, 
ואינו מצוי בישראל,  יהודי אוניברסלי" כמעט  ו"זיכרון שואה 

גם לא ברובה של החברה הישראלית.
נפוצים בה ביטויי שנאה הולכים ומחמירים כלפי מרכיבים 
שונים בתוך החברה היהודית–ישראלית, כלפי הפליטים החיים 
עוד  וחמור  הישראלים,  )הפלסטינים(  הערבים  כלפי  בקירבנו, 

יותר כלפי הפלסטינים בפלסטין.
היחס לשואה בחברה הישראלית עבר תמורות משמעותיות 
מאז התרחשותה. בשנים הראשונות שלאחר השואה היה חלקה 
בחיים הציבוריים מוצנע יחסית. החברה הארץ ישראלית הייתה 
שקועה בסוף שנות ה–40 במאבק קיומי למען מדינה שנולדה 
במלחמה. בה בעת ולאחר מכן הגיעו לארץ העקורים מאירופה 
השואה,  נדחקה  ה–50  בשנות  האיסלאם.  מארצות  והעולים 
זכרונות  הקולקטיבי.  המודע  לתת  מסוימת,  במידה  לפחות 
אימי השואה פרצו עם משפט אייכמן בירושלים בראשית שנות 
ה–60, שאחת ממטרותיו החשובות אכן הייתה חשיפת השואה, 
השלכותיה ולקחיה בפני החברה הישראלית בכלל והדור הצעיר 

בפרט. 
השואה  זכר  את  הן  אף  עוררו  ונשנות  החוזרות  המלחמות 
ואת ההתייחסות לנושא. היו אלה השבועות שקדמו למלחמת 
ההשמדה  סכנת  לנוכח  החרדה  התעוררה  עת  הימים,  ששת 
על  השיח  להתעוררות  הביאו  אשר  ישראל,  על  המאיימת 
יום  מלחמת  של  בתקופה  גם  ובתפוצות.  בישראל  השואה 
האומות  עצרת  החלטת  בעקבות  השאר  ובין  ולאחריה,  כיפור 
המאוחדות אשר זיהתה את הציונות עם גזענות, התעורר מחדש 
זכר השואה. מאז החל התהליך שאף הואץ בשנות ה–70, ה–80 
וה–90 ובתחילת המאה ה–21, של הפיכת השואה למרכיב מרכזי 
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והן,  הלאומי  הקולקטיבי  בממד  הן  ישראלית  היהודית  בזהות 
לעיתים קרובות, בממד האישי. השואה נוכחת ורלוונטית היום 
בחיי הצעיר בישראלי, ללא קשר לעבר המשפחתי שלו. נראה 
שהיא בעשורים האחרונים אפילו המרכיב המרכזי בזהות רבים 

מן הישראלים.
השואה מהווה עתה גורם מרכזי בהתייחסות היהודי–ישראלי 
לידי  באות  והשפעותיה  וכציוני,  כישראלי  כיהודי,  עצמו  אל 
את  המאשימים  יש  בחיינו.  אחרים  רבים  בתחומים  גם  ביטוי 
שימוש  עושים  שהם  שלה  החיברות  מוסדות  ואת  המדינה 
בשואה ומניפולציה שלה גם בהקשר לסכסוך יהודי פלסטיני. 
שני קולות שהשמיעו ביקורת נוקבת וחריפה הם יהודה אלקנה 
בורג  ואברהם   )2.3.1988 )הארץ  השכחה"  "בזכות  במאמרו 
חריפות.  תגובות  שעוררו   —  )2007( היטלר  את  לנצח  בספרו 
שני  סמלי,  בניסוח  יצאו,  "מאושוויץ  במאמרו:  כתב  אלקנה 
מבוהל  ורוב  עוד',  יקרה  לא  לעולם  'זה  הטוען  מיעוט  עמים: 
וחרד הטוען 'זה לעולם לא יקרה לנו עוד'״. בין שתי גרסאות 
החברה  מיטלטלת  לייחודי,  האוניברסאלי  שבין  במתח  אלה, 
הישראלית — והוויכוח הציבורי עמה. הבנת המתח הזה חשובה 

מאוד לענייננו.
רואה בשואה מרכיב מרכזי  גם מערכת החינוך הישראלית 
היבטים מסוימים של  והציוני. לפיכך, הבהרת  היהודי  בחינוך 
חשיבות  בעלת  לדעתנו,  היא,  לשואה  הישראלי  הצעיר  יחס 
רבה בהבנת כלל זהותנו היהודית וכמובן גם יחסנו לקורבנות 
הלא–יהודים של המשטר הנאצי. למרכזיות הגוברת של השואה 
הפורמלית  הלימודים  ולתוכנית  הישראלית  הקיבוצית  בזהות 
הקיומית  ההצדקה   — השואה  בין  הזיקה  הדגשת  מתלווה 
והמוסדית של הציונות — לבין מדינת ישראל. המסעות למחנות 
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הפכו למרכיב  בסוף שנות השמונים  בפולין שהחלו  ההשמדה 
מעצב בחיי הצעיר הישראלי. המסעות אמורים להביא לחוויה 
רגשית עמוקה, שתביא, כך מקווים מארגני המסעות, להזדהות 
עם המדינה היהודית, הנאבקת לדעתם על קיומה, מאז הקמתה 
לאחר השואה. עשרות אלפי צעירים יוצאים כל שנה למסעות 
בפולין, במסגרות שונות שהמקיפה ביותר היא משלחות תלמידי 

תיכון היוצאים לפולין במסגרת משרד החינוך.
בעת כוהנתו של פירון כשר החינוך גובשה תוכנית לימודית, 
המכוונת להורות את השואה באופן מחייב החל מכיתה א)!(. 
לדיון  נותרה  הילדים  גני  במסגרת  השואה  "הוראת"  שאלת 

בינתיים.
בצעירים  מעוררים  לפולין  שהמסעות  כך  על  עוררין  אין 
פחתה  שהיא  נראה  כי  אם  עזה,  רגשית  תגובה  הישראלים 
במרוצת השנים. ההכנה למסע, הביקור בפולין ועיבוד הרשמים 
חינוכית  לימודית  מסגרת  להוות  יכולים  לארץ  החזרה  לאחר 
יחידה במינה המושתתת גם על חוויה אמוציונאלית. השאלה 
וצריכה,  יכולה,  אכן  הזאת  הנסיעה  האם  היא:  המתבקשת 
המעצבים המרכזיים בחייו  להפוך לאחד הגורמים החינוכיים 
של הצעיר בישראלי הנוטל בה חלק? האם הנסיעות הללו הן 
ההיסטוריה  בתחום  שלנו  החינוך  מערכת  לקשיי  התשובה  הן 
והמסורת היהודית, בכל הנוגע להעברת ערכי הציונות והשאלות 
דווקא  מסייעות  הן  שמא  או  היהודית,  הזהות  של  המסובכות 
משום  והציוני,  היהודי  בחינוך  הכרוכות  הבעיות  את  להדחיק 
שהן מספקות תשובות כביכול לסוגיות הללו? המסעות הללו 
מתמקדים, למעשה באופן מוחלט רק בקורבנות היהודים ונראה 

שגם חלקם של חסידי אומות העולם מוצנע משהו.
המעבר  את  מסביר  סימון  אוריאל  והפילוסוף  החינוך  איש 
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פרגמטי  כביטוי  השואה  עם  הזדהות  אל  התנ״ך  עם  מהזדהות 
לציונות שמשמעותה מניעת שואה, בניגוד לציונות האידיאולוגית 
שעבר זמנה )"קסמו של המקרא פג״(. ואולי גם כביטוי לכמיהה 
ייחודיותו ובלעדיותו  למיתוס לאומי שאין עליו עוררין, שעל 
מגוננים בתוקף רב. גם אני סבור שבהבלטת השואה במערכת 
החינוך יש ניסיון לבנות את האידיאולוגיה הציונית על יסודות 

שונים מאלו המקוריים. 

לקחי השואה

זרמים ותנועות אידיאולוגיות מנסים להפיק לקחים ממאורעות 
ספק  אין  מרכזיים.  היסטוריים  ממאורעות  בעיקר  היסטוריים, 
העם  של  בגורלו  מכריע  היסטורי  כמאורע  נתפסת  שהשואה 
היהודי — בעברו הקרוב, בהווה שלו — ובעל השלכות מרחיקות 
ומנהיגיה תפסו את השואה  לכת על עתידו. התנועה הציונית 
כמאורע מכריע כבר בעת התרחשותה, ובמהלך השנים שעברו 
מאז. השואה היא מאורע מכריע גם לגבי תפיסת העולם היהודית 

הדתית לגווניה, הציונית והלא ציונית.
השואה הייתה מאורע טרגי קשה בהיסטוריה המודרנית של 
לדורות,  מאורע  בכלל.  המודרנית  ובהיסטוריה  היהודי,  העם 
עם  להתמודד  הדרכים  אחת  נוקבות.  שאלות  ומעורר  מורכב 
זכר השואה  הנחלת  לנסות להפיק ממנה לקחים.  היא  השואה 
החינוך  במערכת  רבה  חשיבות  כבעלת  נתפסה  ולקחיה 
והסוציאליזציה הישראלית אף בתקופה שבה לא הרבו לעסוק 
מדומיינות  קהילות  הקלאסי  בספרו  לימודי.  כנושא  בשואה 
אומה  של  ביוגרפיה  נוהגת  שככלל  אנדרסון  בנדיקט  טוען 
למופת,  שהפכו  התאבדות  מעשי  קברות  מבתי  לעצמה  לנכס 
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ושואות.  להורג, מלחמות  הוצאות  רציחות,  קדושים,  קורבנות 
הזה, הממסד המייצג את  כדי לשרת את תכליתו של הנרטיב 
האומה דואג שהמיתות האלימות הללו תיזכרנה — או תישכחנה 
— כאילו היו "אנו עצמנו". ברוח זו הוא קובע כי "הורתו של 
מרד גטו ורשה היא מדינת ישראל". מובן שהמרד אכן התרחש 
כמאורע היסטורי בעל חשיבות כשלעצמו, אולם את המשמעות 
לשיטתו  יצרה,  ההיסטורי  בזכרון  המרכזי שקיבל  המקום  ואת 
הפוליטית  שהמערכת  ספק  אין  ישראל.  מדינת  אנדרסון,  של 
האפקטיבית  העמדה  על  להשפיע  ניסתה  בישראל  והחינוכית 
ולכוונה  השואה  כלפי  הישראלי  הצעיר  של  והקוגניטיבית 
בכיוון המתאים להשקפתה הציונית. יש שירחיקו לכת ויאשימו 
לסייע  מכוון  בשואה  שהעיסוק  בישראל,  החינוך  מערכת  את 
לצרכיה של מדינת ישראל ולשרת את האינטרסים שלה. חוק 
אלול  )ח'  תשי״ג-1953  ושם,  יד   — והגבורה  השואה  זכרון 
תשי״ג 19.8.1953(, שבו מוגדרים תפקידיו של מוסד יד ושם 
כרשות זכרון ממלכתית, הוא אחד החוקים המרכזיים שקיבלה 
ולסמכויותיו,  יד ושם  זה. בהתייחסות לתפקיד  הכנסת בנושא 
נאמר בחוק, בין השאר, שיד ושם יהיה מוסמך: "לכנס, לחקור 
ולפרסם את כל העדות על השואה והגבורה ולהנחיל לעם את 
כנראה לא במקרה, מהו  נאמר,  לא  12(. בחוק  )סעיף  לקחיה" 
לקחה של השואה. גם "הקורבנות האחרים" אינם מוזכרים כלל.
שהלקחים  ומראים  וחוזרים  מראים  אמפיריים  מחקרים 
הישראלית.  החברה  היותר  הנפוצים  הלקחים  הם  הציוניים 
והלקחים  פחות,  הרבה  מצוינים  היהודיים  הלקחים 
האוניברסאליים כמעט ואינם נזכרים. יש בממצאים אלו אישור 
את  המדגישה  הישראלית,  החינוך  מערכת  של  להשפעתה 
ייחודיות השואה ואיננה מזכירה, אלא לעיתים באופן שולי את 
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הקורבנות האחרים של המשטר הנאצי ואינה פתוחה ללימודי 
ולהוותינו  גם לא בלימודי התיכון  רצח עם של עמים אחרים, 
גם לא האוניברסיטאות הישראליות. שיעור התמיכה בלקחים 
שנערכו  במחקרים  מה  במידת  נמוך  נשאר  אוניברסאליים 
"הקורבנות  לגבי  הן  הבורות  מידת  גם  האחרונים.  בעשורים 
האחרים", וגם לגבי מקרי ג'נוסייד אחרים זועקת לשנים, כולל 
מתלמידי  רבים  ידי  על  "ג'נוסייד"  המושג  עצם  אי–היכרות 
הכיתות הגבוהות והן בקרב סטודנטים באוניברסיטאות. בשינוי 
ובגישתם  הישראלים  הצעירים  של  ביחסם  חל  כן  משמעותי 
ליהודים שחיו בתקופת השואה. כזכור, בעבר אפיינו את היחס 
כלפי היהודים שחיו בתקופת השואה ביקורת, התרסה, ריחוק 
אם  הרבה לשאול —  הישראלי  אף התנכרות. הצעיר  ולעיתים 
בביקורת גלויה, אם בביקורת מוסווית — ובמידה רבה של חוסר 

אמפתיה ושל חוסר הבנה: "מדוע הלכו כצאן לטבח?"
מערכת החינוך הישראלית ביקשה בשנים האחרונות להציג 
והתנהגותם בתקופת השואה.  היהודים  חיי  מציאות שונה של 
היא ניסתה להצביע על הביטויים הרבים של גבורה פיזית בקרב 
היהודים אף בהשוואה לביטויי התנגדות בקרב אוכלוסיות של 
עמים אחרים )שבויי מלחמה, חיילים וכו'(. יחד עם זאת, היא 
)קידוש  אחרות  רבות  התנהגות  צורות  שגם  להמחיש  ניסתה 
נוראים  מצוקה  בתנאי  מצוות  ושמירת  באלוהים  אמונה  השם, 
ביותר. שמירת צלם אדם, קידוש חיים, מוסדות סעד וסיוע וכו'( 
היו ביטוי להתנגדות ולמאבק בנאצים, אף אם לא ביטויי גבורה 

פיזית.
של  החדש"  "הגל  של  הלימוד  בספרי  שגם  לציין  מצער 
ספרי לימוד בנושא השואה שהופיעו מאז סוף שנות התשעים 
נמשכת, אכן לא באופן מוחלט ההתעלמות מהקורבנות האחרים 
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היסטורית  כתופעה  מג'נוסייד  התעלמות  הנאצי,  המשטר  של 
משמעותית ונמשכת בחיים האנושיים, ולפיכך גם רצון מכוון 
השואה  בין  מוחלטת,  למעשה  הפרדה,  לעשות  מכוון  ופחות 

לג'נוסייד. 
על פי הממצאים שבידינו אכן התחולל בעשור האחרון שינוי 
משמעותי בעמדות הצעירים הישראליים. עם זאת יש להדגיש 
שחוסר הידע והאדישות אינם מאפיינים את כל הציבור היהודי 
והישראלי. היו יהודים, גם בקרב ניצולי השואה. מובאים להלן 
קורבנות  רצח עם של  וצוענים:  "יהודים  ויזנטל:  דברי שמעון 
ראויה  דוגמא  שואה".  ניצול  של  בעיניו  בשואה  יהודים  לא 
ניצולת שואה, שהייתה חברת קיבוץ  נוביץ'  נוספת היא מרים 
 1954 בשנת  שכתבה  שם  המוזיאון  וממקימי  הגיטאות  לוחמי 
ביקשה  נוביץ'  הצוענים.  קברות  על  "דמעה  שכותרתו  מאמר 
לתעד וללמד את גורל הצוענים וביטאה תחושת הזדהות עמם, 
ולא  הקורבנות",  "אחוות  לכך  קורא  אני  שרידים".  "אחוות 
"תחרות הקורבנות" המתרחשת לא פעם, לרוב בגלל המעמד 
האקסקלוסיבי שיהודים — לא כולם כאמור — נוטלים לעצמם. 
כמוטו למאמרה היא מצטטת "'עליכם יספרו ויכתבו, אבל מי 
יעלה את זכרנו אנו?' — כך זעק צועני אל היהודים המובלים 

לכבשנים".
אני נזכר בדבריו של המשורר מורה ומחנך, המקונן הגדול 
של השואה, יצחק קצנלסון. בשנת 1943 שההבמחנה העצורים 
פנקס  ביניהן  האחרונות  יצירותיו  את  כתב  שם  בצרפת,  ויטל 
ויטל. הוא נספה באושוויץ במאי 1944. ב–20.8.1943 הוא זועק 

לאחיו הצעיר בדם לבו:
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של  הידוע  ]סיפורו  היהודי?  דאג'  'מוסה  את  יכתוב  מי   ]...["
הרבה  נקרא  דאג"  מוסה  של  הימים  "ארבעים  ורפל,  פרנץ 
יהודי  בספר  עליו  בכה  בארמנים  כשהרגו  א.[  יץ.  בגיטאות. 

וכשנהרג העם היהודי — מי יבכה אותו? מי יבכה לו ]...["
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הצוענים

יהודה באואר

הצפון–מערבית,  מהודו  מוצאו  "צוענים"  בפינו  המכונה  העם 
הפשטונים  לשפת  קרובה   ,)Romani( הרומאני  ושפתו, 
מאוכלוסיית  כמחצית  והמונים  זה  אזור  היום  המאכלסים 
ואת   ,)Roma( "רומה"  בשם  עצמם  את  מכנים  הם  אפגניסטן. 
הפרט בשם "רום" )בשפתם Rom פירושו "אדם"(. הפשטונים 
מטעמים  החמישית,  מהמאה  כנראה,  מוצאם,  מארץ  נדחקו 
כלכליים, ונדדו דרך אפגניסטן, פרס וטורקיה של היום במאות 
השפות  של  ומהניבים  מהמילים  מוכח  הדבר  מכן.  שלאחר 
שבטי  התחלקו  משם  הרומאני.  לשפת  שנכנסו  המקומיות 
הצוענים. חלקם נדדו דרך ארץ ישראל ומצרים, עברו דרך צפון 
אפריקה והגיעו לספרד, שם התרכזו רבים מהם. אחרים עברו 
רחוקה  שאינה  בעיירה,  היה  העיקריים  מריכוזיהם  אחד  ליוון, 
מאתונה, ששמה גיפסוס )Gypsos(, וכך הם מכונים גם בשפות 

.)Gypsies( אירופיות רבות
בין המאה ה–11 למאה ה–14 הם התיישבו בבלקנים, וב–1419 



הקורבנות הלא–יהודים של המשטר הנאצי | 23

למזרח  בחלקם  נדדו  יותר  מאוחרות  במאות  לגרמניה.  הגיעו 
ולמערב אירופה ולבריטניה. משם גם הגיעו לארה"ב.

בפניהם,  שעמד  היחיד  הפתרון  למעשה  היו  הנוודות  חיי 
כי הם מעולם לא היו חזקים דיים כדי לכבוש לעצמם שטחים 
קרקעיים, בדומה ליהודים. אולם שלא כיהודים, הם לא פיתחו 
המגוונות  צורותיה  על  ושפתם,  ומאחדת,  מעצבת  ספרות 
לא  שונים,  גורלות  שלהם  לשבטים  מחלוקתם  שהתפתחו 
נהפכה לשפה כתובה. מסורותיהם ומנהגיהם נמסרו מדור לדור, 
ומשום שהיו זרים בכל מקום, הם גם לא התערבבו באוכלוסיות 
המקומיות. מכאן שנשמרו ביניהם המנהגים והחוקים החברתיים 
שלטון  מלוכדות,  משפחות  מאסיה:  עוד  איתם  הביאו  שהם 
זקנים )פה ושם גם זקנות(, ערבות הדדית, הכנסת אורחים, ועם 
זאת גם חשדנות קיצונית כלפי זרים. הפרנסה הייתה מבוססת 
סחרו  הם  ארצות  בכמה  זעיר;  ומסחר  מלאכה  על  בעיקרה 
כמו  ועורות,  עיבוד מתכות  היו  העיקריות  בסוסים. המלאכות 
כן הם נתנו שירותים אחרים בעיירות ובערים שביניהן נדדו. הם 
התגוררו בקרוונים ובעיקר עסקו באמנות, שבה הם עוסקים גם 

היום, במוסיקה — הם ניגנו בכינור ובכלי מיתר אחרים ושרו.
בעקבות  לעבדים  הצוענים  נהפכו  ברומניה  ובעיקר  בבלקן 
נוצרית  הייתה  דתם  וה–16.  ה–15  במאות  הטורקי  הכיבוש 
)גם בספרד, אך לא בצפון אפריקה ובארץ ישראל, שם נהפכו 
למוסלמים(. הם הגיעו למרכז אירופה כדי להימלט מגורל של 
בגרמניה,  בעיקר  יפות,  פנים  בסבר  התקבלו  בתחילה  עבדות. 
תושבי  נהפכו  הקפיטליסטית,  ההתפתחות  ראשית  עם  אולם 
הערים לאויביהם והם סבלו רק בקושי את נוכחותם. התושבים 
לקבל  אותם  להכריח  ורצו  אנטי–צועני  מחשבה  דפוסי  פיתחו 
את  לאלץ  ניסו  מהצוענים  חלק  ולכן  הסביבה,  תרבות  את 
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אליהם  הגישה  האוכלוסייה.  של  ספר  בבתי  ללמוד  ילדיהם 
באירופה  שהצוענים  מאחר  אך  שנרדפו,  ליהודים  קצת  דמתה 
היו נוצרים, הרדיפה לא הייתה על רקע דתי. האגדה שהצוענים 
אירופה  תושבי  הפוכה:  מציאות  שיקפה  ילדים  חוטפים 
המרכזית, המערבית והמזרחית היו אלה שחטפו ילדים צועניים 
מהוריהם. אכן הייתה פשיעה צוענית, בעיקר גניבות, זו נבעה 
מדלות קיצונית. במאה ה–19 התגברה רדיפת הצוענים מאחר 
ששירותיהם הכלכליים לא היו נחוצים יותר בעידן התעשייתי 

ומאחר שהצוענים סירבו לוותר על ייחודם האתני.

הצוענים בגרמניה עד לימי הנאציזם

תושבי  של  בהתנהגותם  התבטאה  בגרמניה  לצוענים  האיבה 
של  חלקם  שכן  השלטונות,  של  בהתייחסות  ופחות  הערים 
הצוענים באוכלוסייה היה זניח. ב–1899 הוקם בבוואריה משרד 
המשרד  נהיה  ב–1929  הצוענים".  ב"בעיית  לטפל  כדי  מיוחד 
למשרד כלל–גרמני, שלו קשרים הדוקים עם משרד דומה בווינה, 
למעשה,  יותר.  גדול  היה  הצוענים  מספר  שבאוסטריה  מאחר 
הצוענים היו אזרחי המדינות שבהן התיישבו, ולכן קיבלו שמות 
משפחה ושמות פרטיים של הסביבה. במלחמת העולם הראשונה 
הם שירתו בצבאות של הארצות שבהם התיישבו. בשנות ה–20 

גברה האיבה כלפיהם, בעיקר אך לא רק, בגרמניה.
על פי הדוח של הימלר, ב–1941 חיו בגרמניה 28,607 צוענים, 
ה"פרוטקטורט"  ובמורביה,  בצ'כיה   .11,000 חיו  ובאוסטריה 
הנאצי, חיו עוד 7,000 צוענים )כ–6,000 נוספים הצליחו לברוח 
היו  הצוענים  כלומר,  לצ'כיה(.  נכנסו  כשהגרמנים  לסלובקיה, 
להפריד  הדרישה  האלה.  הארצות  מאוכלוסיות  מאחוז  פחות 
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ביניהם ובין הגרמנים צמחה "מלמטה", מחלקים שבאוכלוסייה 
הגרמנית. הצוענים נכללו בחוקי נירנברג )ספטמבר 1935( כמו 
היהודים, ולכן הוקם משרד מיוחד לטפל בהם. בראש המשרד 
)שעם  יוסטין  אווה  והאחות,  ריטר,  רוברט  ד"ר  הרופא,  כיהנו 
וחקרו  "מחקר"  ערכו  השניים  לרופאה(.  היא  גם  נהפכה  הזמן 
18,922 רומה על פי אידאולוגיית הגזע הנאצי. הם מצאו שרובם 
הם "בני תערובת" בין רומה לגרמנים, ורק 1,079 הם צוענים 
את  כצוענים.  הנוהגים  גרמנים   2,652 שישנם  וגם  "טהורים", 
החליט  הימלר  בדקו.  לא  הם  במספר(   9,685( הצוענים  שאר 
שהייה  מחנות  הוקמו  לכן,  לאחרים.  ה"טהורים"  בין  להפריד 
והושמו  נאסרו  אף  )כ–2,500(  מהצוענים  מקצת  לצוענים, 
תפקח  שהמשטרה  הימלר  הורה  ב–15.3.1939  ריכוז.  במחנות 
עם  מהגרמנים.  בנפרד  החיים  הצוענים  שאר  של  חייהם  על 
ראש  היידריך,  ריינהרד  הורה   ,1939 בספטמבר  פולין,  כיבוש 
 30,000 לגרש  האס.אס.,  של  הרייך  לביטחון  המרכזי  המשרד 
צוענים גרמנים לשטחים שזה עתה נכבשו, אך בסופו של דבר 

הוראה זו לא בוצעה.
 5,007 גורשו   1941 ובסתיו  המדיניות,  הוחרפה  הזמן  עם 
ממחלות  שם  מתו  מהם  כ–600  לודז'.  לגטו  אוסטרים  צוענים 
חלמנו  ההשמדה  במחנה  בגז  הומתו  והשאר  ומרעב,  שונות 
הצוענים  את  לרכז  הימלר  החליט   1942 בסוף   .)Chelmno(
של  הראשון  המשלוח  לאושוויץ.  אחרים  וממקומות  מהרייך 
באושוויץ–ביקרנאו  ב–26.2.1943.  לאושוויץ  הגיע  הצוענים 
הוקם מחנה משפחה מיוחד לצוענים, במחנה זו רוכזו כ–20,000 
את המחנה  לחסל  ב–1944  הוחלט  לאחר התלבטויות  צוענים. 
במחנה,  ששהו  צוענים   2,897 בגז  נרצחו  וב–2.8.1944  הזה, 
רובם נשים וילדים )ה–2.8 נהפך כיום ליום הזיכרון הבינלאומי 

לרצח הצוענים(.
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השונים  הריכוז  במחנות  הועבדו  הצוענים  האסירים  שאר 
לפני  הרייך,  אזרחי  היו  הגרמנים  הצוענים  באושוויץ.  ובעיקר 
הגרמני,  לצבא  גברים  כ–4,000  גויסו  לאושוויץ  המשלוחים 
מהצבא.  רובם  גורשו  ו–1941  ב–1940  ההוראות  פי  על  אולם 
 2,652 את  נוריד  אם  כי  לומר  אפשר  הרייך,  לצועני  באשר 
היו ברייך 44,000 צוענים. 13,080  הגרמנים שנהגו כצוענים, 
מספר  שם.  נספו  ורובם  לאושוויץ,  מהרייך  גורשו  צוענים 
הצוענים ששרדו את אושוויץ אינו ידוע. על פי הנתונים שהיו 
או  כ"טהורים"  ברייך  צוענים  כ–14,000  הימלר  הגדיר  בידיו, 
כצוענים יותר מגרמנים שאותם אין להשמידם. יש להניח שזהו 

ההסבר לכך שכ–13,000 צוענים מהרייך שרדו את המלחמה.
אולם הבעיה אינה, כפי שרוב הציבור חושב, בצוענים שחיו 
הכבושה  אירופה  בכל  הופעלה  המפלה  המדיניות  כי  ברייך, 
על ידי הגרמנים ובני בריתם. אין לנו מספרים מדויקים באשר 
למספר הצוענים שחיו באירופה לפני המלחמה. ההערכה היא 
שנשלטו  בשטחים  צוענים  מיליון   2 עד  כ–1.5  היו  שכנראה 
קטן  אחוז  היו  הרייך  צועני  כל  סך  כלומר,  הגרמנים.  ידי  על 
מאוד מהמספר הכללי. באביב 1942 נקבעה המדיניות כלפיהם: 
הצוענים הנודדים יחוסלו, ואילו אלה שחיו במעונות קבע יטופלו 
הגרמני.  השלטון  בידי  הנתונות  האחרות  האוכלוסיות  כמו 
ב–20.4.1942  הזו.  המדיניות  את  הימלר  ניסח  ב–15.11.1943 
את  להשמיד  "אין  כך:  שלו  הפגישות  ביומן  הימלר  רשם 
הצוענים" )Keine Vernichtung der Zigeuner(. אולם בפועל 
המדיניות הייתה תלויה ביחסו של מפקד המקום, ולא בהוראות 
מלמעלה. בשטחי בריה"מ הכבושים נרצחו קבוצות של צוענים 
שישבו בקביעות בצפון, בחזית לנינגרד ובדרום הקיצון, בקרים. 
ההערכה היא שכ–30,000 צוענים נרצחו שם, עם זאת היו גם 

אזורים רחבים שבהם לא נגעו בצוענים.
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ידוע מספרם הכללי בשטחים אלה לפני המלחמה, אך  לא 
אוכלוסיות  עם  ברחו  )שחלקם  אלפים  במאות  שמדובר  ייתכן 
אחרות עם פלישת הגרמנים(. בהונגריה, שבה חיו בין 250,000 
ל–300,000 צוענים, הייתה אפליה, אך לא היה רצח. בדצמבר 
1944 שלח השלטון ההונגרי הפשיסטי כמה אלפי גברים צוענים 
למחנות של עבודת כפייה ברייך, חלקם אף חזרו אחרי המלחמה. 
ברומניה נרדפו הצוענים קשות, מתוך כ–350,00 צוענים )זוהי 
בטרנסניסטריה, כשם  למחנות  כ–28,000  נשלחו  גסה(  הערכה 
שנשלחו היהודים שבסרביה ובבוקובינה. בין 8,000 ל–10,000 
צוענים נספו שם. את הצוענים מצרפת, מאיטליה, או מיוון לא 
גירשו לפולין. את רוב הצוענים המעטים שחיו בבלגיה ובהולנד 
גירשו לאושוויץ. באשר פולין הדברים אינם ברורים, אך לפי 
מספרם הרב של הצוענים בפולין לאחר המלחמה אפשר לומר 
נרצחו  הצוענים  מברלין.  ההנחיות  פי  על  נרצחו,  חלקם  כי 
שכמה  אף  בסרביה,  ואילו  הפשיסטית,  בקרואטיה  בהמוניהם 

אלפים נרצחו בגז, נותרו יותר מ–100,000 בחיים.
נציגיהם  כפי שמפיצים  הרומה,  בני  מבין  הקרבנות  מספרי 
מעוגנים  ואינם  דמיוניים  הם  ל–500,000(  )הכוונה  כיום 
במציאות. ההערכה הנמוכה היא שהיו 90,000 קרבנות, והגבוהה 

שהיו 150,000. אני הייתי זה שפרסם את הנתון האחרון הזה.
ברור  למעלה  מהכתוב  הצוענים?  לרצח  המניעים  היו  מה 
שהגורמים היו שילוב של אפליה חברתית–כלכלית של מיעוט 
זר, שמנהגיו והמסורות שלו זרים לאוכלוסייה המקומית, אלה 
ברורה.  גזענית  אידאולוגיה  שלה  הנאצית  בתקופה  שולבו 
מכאן, לנאצים הייתה בעיה לא פשוטה, שכן אם היה באירופה 
מהודו  מוצאם  שבשל  הצוענים  אלה  היו  כלשהו,  "ארי"  עם 
קראו להם הפולשים שכבשו את צפונה, בערך ב–1,500 לפני 
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בין  הברורה  הגזענית  ההפרדה  גם  ומכאן  "ארים".  הספירה, 
לא במעשה(  אך  )בעיקרון,  בהם  לפגוע  טהורים שאין  צוענים 
הגזע  טוהר  את  דהימלר,  אליבא  המסכנת,  גזענית  לתערובת 
הגרמני. אולם, כפי שראינו, תאוריה לחוד ומעשה לחוד, שכן 
המדיניות הנאצית כלפי הצוענים הייתה מבולבלת למדי. לא כן 
מדיניות השמדה,  הייתה  ובקרואטיה — שם  ברומניה  הפשיזם 

חלקית לפחות, מודעת.
הם  למדי.  חמור  כיום  באירופה  הרומה  בני  של  מצבם 
מופלים לרעה, ולכן הם מתקשים להיקלט במסגרות הלאומיות 
ואלה החיים  האירופיות הקיימות. אולם אלה שנדדו לארה"ב 
בספרד אינם נתקלים בקשיים מיוחדים. בצרפת, למשל, מפלים 
המקומיים,  לצוענים  לצרפת  מרומניה  הבורחים  הצוענים  בין 

שעליהם אין מדווחים כי הם נתקלים בבעיות מיוחדות.
האם היה רצח עם של צוענים במלחמת העולם השנייה? אין 
לי כל ספק שכן, מדובר ברצח מכוון של חלקים של עם. מאחר 
שרצח זה בוצע על ידי אותם גורמים שרצחו את העם היהודי 
ובינלאומיים  יהודיים  גופים  מטפלים  "שואה",  בפינו  הקרוי 
העוסקים בשואה גם ברצח הצוענים, והם מצטרפים לדרישות 
הצוענים לשילומים ולהכרה. לממשלת ישראל אין כאן עמדה 
זאת,  עם  אלה.  לפעולות  מתנגדת  אינה  גם  היא  אך  מיוחדת, 
ברור לגופים יהודיים ובינלאומיים שנזכרו כאן, כי רצח העם 
בצוענים שונה במהותו מרצח העם שבוצע נגד היהודים. אצל 
כל   — יותר  לטהורים  פחות  טהורים  בין  הפרידו  לא  היהודים 
אדם שלו שלושה או ארבעה סבים יהודיים היה יהודי )בשטחי 
יהודים  קרובות  לעתים  נחשבו  יהודים"  "רבע  גם  בריה"מ 
האויב  היו  היהודים  הנאצים  בעיני  מוות.  בן  והיה  "מלאים"(, 

האולטימטיבי שיש להשמידו.
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הבלבול  היה  ולכן  שולית,  תופעה  בבחינת  היה  הצוענים 
באשר למדיניות שתינקט כלפיהם. הנאצים ביצעו כמה רציחות 
לסלק  למשל,  רצו,  הם  ואחרים,  צ'כים  פולנים,  נגד   — עם 
מהעולם את העמים הבלטיים. הנאצים ביצעו רצח עם, על פי 
יהודים.  נגד  וכמובן  צוענים  נגד   ,1948 משנת  האו"ם  הגדרת 
כל מעשה כזה, מתוכנן או מעשה שבוצע, היה שונה, לכל אחד 
רצח  שונה.  היה  הקרבנות  גורל  ולכן  שונים,  ומניעים  סיבות 
רבים  במקרים  פושעים,  אותם  ידי  על  ברובו  נעשה  הצוענים 
באותם המקומות ובאותו הזמן כמו השמדת היהודים. לכן חייב 

להיות קשר מיוחד בין היהודים לצוענים.
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נספח 1

הצועני1

פרימו לוי

על דלת הצריף היתה מודבקת הודעה, והכל הצטופפו לקרוא 
צרפתי,  ואסיר  ובפולנית,  בגרמנית  כתובה  היתה  היא  אותה: 
שנדחק בין ההמון ובין קיר־העץ, תירגם ופירש אותה בדי עמל. 
ההודעה אמרה, כי כל האסירים הורשו, באופן יוצא מן הכלל, 
בהתאם  בדייקנות,  שפורטו  תנאים  על־פי  לקרוביהם,  לכתוב 
לנוהג הגרמני. אפשר היה לכתוב רק על טפסים שהקאפֹו של 
המותרת  היחידה  השפה  אסיר.  לכל  אחד  טופס  יחלק,  הצריף 
היא גרמנית. הנמענים המותרים היחידים הם אלה שהתגוררו 
בעלות־ברית  במדינות  או  הכבושים,  באיזורים  או  בגרמניה, 
מזון, אבל  הותר לבקש משלוח של חבילות  כמו איטליה. לא 
היה מותר להודות על החבילות שכבר התקבלו. בשלב זה קרא 

הצרפתי בכל גרונו: — הממזרים! — וחדל לקרוא.

מתוך: פרימו לוי, זמן שאול, תרגום: מירון רפופורט, תל־אביב: הוצאת   .1
הקיבוץ המאוחד 1988, עמודים 36-33.
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בלולים  דיעות  חילופי  ונשמעו  גברו,  והצפיפות  המהומה 
בשפות שונות. מי קיבל אי־פעם חבילה באופן רשמי, או אפילו 
מיכתב? וחוץ מזה, מי הכיר את כתובתנו, גם אם נניח ש"ק.צ.2 
ַאּושוויץ" היתה כתובת? ולמי יכולנו לכתוב, כאשר כל קרובינו 
היו אסירים כמונו בלַאגֶר כלשהו, או מתים, או שהסתתרו פה־
ברור  היה  כגורלנו?  יהא  שגורלם  מפחד  אירופה,  ברחבי  ושם 
שכל העניין הוא תרמית, שמיכתבי התודה עם חותמת הדואר 
מַאּושוויץ יוצגו בפני משלחת הצלב האדום ואולי בפני שלטונות 
בַאּושוויץ  ליהודים  שהיחס  להוכיח  כדי  כלשהם,  נייטראליים 

לא כל־כך רע בסך־הכל, שכן קיבלו חבילות מהבית. שקר גס.
התגבשו שלוש קבוצות: לא לכתוב כלל; לכתוב ולא להודות; 
לכתוב ולהודות. תומכי ההצעה האחרונה )מעטים, למען האמת( 
טענו כי סביר שמנסים להונות את הצלב האדום אבל אין בכך 
ודאות, וכי קיימת אפשרות, גם אם קלושה, שהמיכתבים יגיעו 
ליעדם, ושהבעת התודה תתפרש כהזמנה לשלוח חבילות. אני 
לחברים  המיכתב  את  ולשלוח  להודות,  ולא  לכתוב  החלטתי 
עיפרון,  בדל  שאלתי  משפחתי.  את  ימצאּו  שאיכשהו  נוצרים 
נטלתי את הטופס והתיישבתי לעבוד. בתחילה כתבתי טיוטה 
על שק־מלט קרוע, אותו שק שנשאתי )בניגוד לחוק( על החזה 
המיכתב  את  להעתיק  התחלתי  אחר־כך  מהרוח,  להתגונן  כדי 
מאז  הראשונה  בפעם  בי.  אחזה  מיאוס  תחושת  אבל  לטופס, 
מאסרי חשתי בקשר ובמגע )גם אם מדומים( עם משפחתי, ולכן 

ק.צ — KZ  ראשי תיבות של הכינוי המקובל על אסירי מחנות הריכוז   .2
למונח מחנה ריכוז בגרמנית Konzentration-Zentrum . הנאצים כינו 

.K.Z. את המחנות בקיצור
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הייתי זקוק לבדידות, אבל הבדידות בלַאגֶר היתה יקרה ונדירה 
יותר מהלחם. 

אחזה בי ההרגשה המעיקה שמישהו מתבונן בי. הפכתי את 
פני; היה זה רעי החדש לדרגש. הוא הביט בי בשלווה בשעה 
שכתבתי, מתוך סקרנות תמימה אך מקניטה של ילדים שאינם 
יודעים את צינעת־המבט. הוא הגיע כמה שבועות לפני־כן עם 
רזה  מאוד,  צעיר  היה  הוא  וסלובאקים;  הונגרים  של  משלוח 
ושחום, ואני לא ידעתי דבר על אודותיו, אף לא את שמו, משום 
עם  רק  הדרגש  על  לישון  וחזר  אחרת  בקבוצת־עבודה  שעבד 

הכרזת עוצר־הלילה.
רק  חל  הוא  בינינו:  מאוד  נדיר  היה  לצרה"  ה"חברּות  רגש 
תנאי־החיים  בשל  נפגם  כלפיהם  גם  אך  ארץ,  אותה  בני  על 
העלובים. כלפי החדשים לא היה רגש זה קיים כלל, או שהיה 
בעצם שלילי: מבחינה זו ומבחינות רבות אחרות ירדנו לשפל 
זר,  איש  נטינו לראות  ובחבר ה"חדש"  לב,  והקשחנו  המדרגה 
שלא  ולחם,  זמן  מרחב,  מאיתנו  שגזל  ומעיק,  גם־רוח  ברברי 
והקשוחים שלנו,  וההישרדות האילמים  הכיר את חוקי הקיום 
ומגוחך,  מרגיז  באופן  לחינם,  והתלונן  התלונן;  לכך  ושבנוסף 
רק משום שכמה ימים לפני־כן היה עדיין בביתו או לכל הפחות 
הוא  אחת:  רק מעלה  היתה  החדש  לאסיר  התייל.  לגדר  מחוץ 
ושמע  עיתונים  שקרא  משום  מהעולם,  טריות  חדשות  הביא 
רדיו, אולי אפילו את רדיו בעלות־ הברית; אבל אם היו אלה 
חדשות רעות, למשל שהמלחמה לא תסתיים תוך שבועיים, כי 
אז אין הוא אלא ביש־מזל שיש להתרחק ממנו, או לשים ללעג 

את בורותו, או להתל בו מהתלות אכזריות.
אך אותו אסיר חדש, שעמד מאחורי גבי, עורר בי רגש חמלה 
ומבולבל,  חסר־אונים  נראה  הוא  אחרי.  שבלש  למרות  קלוש, 
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הבחירה  חשיבות  את  הבין  לא  ודאי  תינוק;  כמו  לעזרה  זקוק 
שבחרנו, אם לכתוב ומה לכתוב, ולא הפגין מתח או חשדנות. 
הפניתי לו עורף וחידשתי את מלאכתי, שלא היתה קלה. היה 
עלי לשקול כל מלה ומלה, כדי למסור את מירב המידע לנמען, 
הצנזור,  חשד  את  לעורר  לא  וכדי  בספק,  נתונה  שמציאותו 
הגבירה  גרמנית  לכתוב  העובדה שנאלצתי  ודאית.  שמציאותו 
את הקושי: את השפה הגרמנית למדתי בלַאגֶר, ומבלי שאשער 
זאת, היא שיקפה את העגה הצבאית הגסה והדלה. הייתי בור 
נחוצים  שהיו  מונחים  אותם  לגבי  בעיקר  רבים,  מונחים  לגבי 
המיכתב  את  חרתתי  כאילו  נטול־כוח,  חשתי  רגשות.  להבעת 

על אבן. 
לי  אמר  אחר־כך  שאסיים,  עד  באורך־רוח  המתין  שכני 
דבר־מה בשפה שלא הבנתי. שאלתי אותו בגרמנית מה רצונו, 
והוא הראה לי את הטופס הריק שלו, והצביע על המישפטים 
הסתם  מן  בשבילו.  שאכתוב  ביקש  הוא  בקיצור,  שכתבתי: 
פנה  בקשתו,  את  להבהיר  להיטיב  וכדי  איטלקי,  שאני  הבין 
יותר  אלי במלים קטועות, בשפה מתומצתת, שהיתה למעשה 
ספרדית מאשר איטלקית. לא רק שלא ידע לכתוב גרמנית, הוא 
לא ידע לכתוב כלל. הוא היה צועני, נולד בספרד, ואחר־כך נדד 
בגרמניה, באוסטריה ובבלקאנים, ולבסוף נלכד ברשת הנאצית 
גְִריגֹו, שמו  בהונגריה. הוא הציג את עצמו לפי כללי הנימוס: 
לארוסתו.  לכתוב  בי  והפציר  בן תשע־עשרה,  היה  גְִריגֹו,  היה 
לפרט.  בלי  אמר  במתנה,  במה?  אותי.  לפצות  הבטיח  הוא 
ביקשתי ממנו לחם: חצי־מנה לחם נראה בעיני מחיר הוגן. היום 
אני בוש מעט בבקשתי זו, אבל עלי להזכיר לקורא )ולי עצמי(, 
 כי המוסכמות בַאּושוויץ היו שונות משלנו, וחוץ מזה, גְִריגֹו, על 

שום שהגיע רק זמן קצר לפני־כן, היה רעב פחות ממני. 
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הוא  אך  שלו,  הטופס  לעבר  ידי  את  הושטתי  הסכים.  הוא 
מיכתב  זה  אחרת:  פיסת־נייר  במקומו  לי  והגיש  אותו  הסיג 
חשוב, עדיף לכתוב טיוטה. הוא התחיל להכתיב לי את כתובת 
גילה בעיני שמץ סקרנות או קינאה, משום  הנערה. מן הסתם 
ששלף מחזהו תצלום והציג לי אותו בגאווה: היא היתה כמעט 
ילדה, עם עיניים צוחקות וחתול לבן עומד לצידה. כבודו של 
כשברשותך  ללַאגֶר  להיכנס  קל  זה  אין  בעיני,  עלה  הצועני 
תצלום. גְִריגֹו, כאילו היה צורך להצטדק, ציין כי לא הוא בחר 
בנערה, אלא אביו. היא היתה ארוסה רשמית, לא נערה שנחטפה 

בחוזק־יד.
המיכתב שהכתיב לי היה מיכתב מסובך, שכרך ענייני אהבה 
עם עסקי בית. היו בו שאלות שטעמן נעלם ממני, וידיעות על 
הלַאגֶר, שהמלצתי לגְִריגֹו להשמיטן, כיוון שהיו מסוכנות מדי. 
כי  לנערה  להודיע  ביקש  הוא  אחת:  נקודה  על  התעקש  גְִריגֹו 
ישלח לה "מּונְיֵָקה". מּונְיֵָקה? כן, בובה, הסביר לי גריגו כמיטב 
יכולתו. הבקשה הביכה אותי משני טעמים: משום שלא ידעתי 
איך אומרים "בובה" בגרמנית, ומשום שנשגב מבינתי על שום 
מה, וכיצד, רצה או נאלץ גריגו לקחת על עצמו מיבצע מסוכן 
האלה;  הדברים  את  לו  לומר  חובה  הרגשתי  שכזה.  ומטופש 
נסיוני היה רב מנסיונו, וסברתי שתפקידי ככתבן מטיל עלי את 

החובה הזו.
לא  אבל  "חדש",  של  חיוך  מפייס,  בחיוך  לי  השיב  גריגו 
בשל  או  יכולתו,  חוסר  בשל  אם  יודע  איני  בדברים,  ִהְרּבָה 
המחסום הלשוני, או בכוונה תחילה. הוא אמר לי שאת הבובה 
הוא חייב לשלוח בכל תנאי. שאין שום בעיה להשיג את הבובה: 
הוא יבנה אותה בו־במקום, והוא הראה לי סכין נאה עם ידית 
מעוקלת; לא, אותו גריגו לא היה חסר־תושיה כלל וכלל, ושוב 
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זהיר עד־ נאלצתי להביע את הערצתי אליו. היה עליו להיות 
מאוד בכניסה ללַאגֶר, כאשר מסירים מעליך את כל אשר לך, 
כולל המטפחת והשיער. יתכן שלא הבין זאת, אבל סכין כשלו 

היתה שווה חמש מנות לחם לכל הפחות.
הוא ביקש שאראה לו היכן נמצא עץ, שממנו אפשר לגזום 
ענף, כיוון שעדיף לעשות את הבובה מ"מאֶדָרה וִיוָה", מעץ חי. 
הוספתי לנסות להניאו מכך, והשתמשתי בנימוקיו שלו: עצים 
לא היו, וחוץ מזה, אם ישלח לנערה בובה עשויה עץ מַאּושוויץ, 
גריגו  אבל  לכאן?  אותה  מזמין  שהוא  הדבר  פירוש  אין  האם 
ואמר  לאפו  בוהנו  את  קירב  מיסתורית,  בארשת  גבה  הגביה 
לי שאם בכלל, יקרה ההיפך; הבובה תיקח אותו הרחק מכאן, 

הנערה יודעת את המוטל עליה.
והושיט  לחם  מנת  גריגו  שלף  המיכתב,  את  סיימתי  כאשר 
לי אותה ואת הסכין. הנוהג, למעשה חוק בלתי־כתוב, היה כי 
בכל התשלומים על בסיס לחם, בֹוצֵע אחד האסירים את הלחם 
והאחר בוחר, שכן בדרך זו משתדל הבֹוצֵע לבְצֹוע מנות שוות 
ככל האפשר. הופתעתי מכך שגריגו כבר הכיר את החוק, אבל 
ללַאגֶר,  מחוץ  גם  תֵקף  זה  שחוק  שיתכן  הירהרתי  אחר־כך 
בעולם הבלתי־מּוּכר לי, שממנו הגיע גריגו. בצעתי את הלחם, 
והוא שיבח אותי באבירות: הוא הפסיד מכך ששתי המנות היו 

זהות, אבל אני בצעתי את הלחם כהלכה, אין מה להגיד.
הוא הודה לי, ומאז לא ראיתיו. אין צורך להוסיף, כי אף אחד 

מהמיכתבים שכתבנו לא הגיע אי־פעם ליעדו.
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נספח 2

הצוענים3

אליאס ַקנֶטי

כל יום שישי באו הצוענים. ביום השישי הכינו בבתי יהודים את 
השבת. הבית נוקה ממסד עד הטפחות, הנערות הבולגריות רצו 
לכאן ולכאן. המטבח פעל במלואו, איש לא היה פנוי להתעניין 
בי. עזוב הייתי לנפשי ופני צמודות אל החלון הענק של חדר 
פחד  הצוענים.  של  לבואם  חיכיתי  לחצר.  הפונה  ־האורחים 
ובהלה היו הללו מטילים עלי. משער אני, כי בערבים הארוכים 
הצוענים.  על  גם  הנערות  לי  סיפרו  הספה,  על  והחשוכים, 
הרהרתי בסיפורים עליהם שהם גונבים ילדים, ומשוכנע הייתי 

שהם מתכוונים אלי.
אולם, על אף הפחד לא ויתרתי על ההזדמנות לראות אותם. 
המראה נהדר היה. השער נפתח לפניהם לרווחה, כי רבים היו. 
השבט  רב־ָסב  באמצע,  העיוור  ראש־השבט  באו,  שלם  כשבט 

מתוך: אליאס ַקנֶטי, הלשון שניצלה, תרגום: צבי ארד, תל אביב: ספרית   .3
פועלים וזמורה ביתן,  1984, עמודים 20-19.
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כפי שנאמר לי, זקן יפה, לבן־ׂשיער. לאט הלך, נשען על שתי 
נכדות מבוגרות מימינו ומשמאלו, לבוש סמרטוטים ססגוניים. 
מעטים,  גברים  הגילים,  כל  בני  צוענים  צעדו  סביבו  דחוקים 
וילדים לאין־מיספר, התינוקות בזרועות האמהות,  הרוב נשים 
השאר מקפצים, אך אינם מתרחקים מהזקן הגא, שהוא המרכז. 
בכל המסע היה מעין דוחק מפחיד. אנשים כה רבים הצמודים 
בתנועתם לא ראיתי עדיין. גם בעיר הצבעונית שלנו היתה זו 
החבורה הססגונית ביותר. הסמרטוטים שמהם נתפרו בגדיהם 
הבהיקו בכל הצבעים, אך בעיקר נזדקר הצבע האדום. על כתפי 
ילדים  שבוודאי  לעצמי  תיארתי  ואני  ׂשקים,  נראו  מהם  רבים 

גנובים בהם.
התמונה  את  משווה  כשאני  מאוד.  רבים  לי  נראו  הצוענים 
יותר  לעיני היום ומנסה לאמוד את מיספרם, לא היו בחבורה 
מארבעים נפש. אך אני עדיין לא ראיתי כה רבים בחצר, ומאחר 
שנעו לאט בגלל הזקן, נראה היה לי כי מילאו את החצר כולה. 
הם המשיכו, הקיפו את הבית ונכנסו לחצר הקטנה, שנערמו בה 

עצי־ההסקה, ושם ישבו.
ממתין הייתי לרגע הופעתם ליד השער, ולמראה הזקן העיוור, 
רצתי דרך חדר־האורחים הארוך והמסדרון הארוך אף יותר אל 
במטבח  עמדה  אמא  צוענים!"   ,Zinganas!" וצרחתי:  המטבח 
ונתנה הוראות להכנת מאכלי־השבת, ומטעמים מיוחדים הכינה 
במו ידיה. לא שמתי לב לנערות שנפגשו לי בדרכי, צרחתי עד 
שהגעתי אל אמא, והיא הרגיעה אותי בכמה מלים. לא נשארתי 
לידה אלא שבתי בריצה, העפתי מבט בחלון על התקדמותם של 
הצוענים ודיווחתי מיד למטבח על התקדמותם זו. רציתי לראות 
אותם, כאחוז דיבוק הייתי, אך עם מבט ראשון נתקפתי חרדה 
שהם מתכוונים לחטוף אותי, ונמלטתי בצעקות אל המטבח. כך 
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התרוצצתי הלוך ושוב, וסבורני שבגלל ריצה זו זכור לי הבית 
כה ארוך בין שתי החצרות.

והכול  הזקן  ישב  לחצר־המטבח,  הצוענים  כל  כשהגיעו 
ישבו סביבו. הׂשקים נפתחו והנשים קיבלו ללא מריבות כל מה 
להוטים  והיו  מהערימה,  עבים  גזרי־עץ  קיבלו  הן  להן.  שניתן 
לכך במיוחד, וקיבלו מזון רב. ניתן להם קצת מכל מה שהוכן. 
ילדים  שאין  כשראיתי  לי  רווח  בשיַריים.  אותם  האכילו  לא 
בׂשקיהם, ובחסות אמי התהלכתי ביניהם, הסתכלתי בהם יפה, 
אך נזהרתי מלהתקרב אל הנשים, שרצו ללטף אותי. הזקן העיוור 
אכל לאטו מתוך קערה, והיה נח מפעם לפעם. השאר לא טעמו 
לכרסם  הורשו  הילדים  רק  בׂשקים.  נעלם  והכול  מאכל  משום 
את דברי־המתיקה שכובדו בהם. התפלאתי ליחס הידידותי של 
הצוענים לילדיהם, והם לא נראו כלל שודדי־ילדים רעים. אבל 
קמו  מאוד  ארוך  לי  שנראה  זמן  כעבור  פחת.  לא  מהם  פחדי 
לצאת, והמסע נע מהר יותר משנע בבואם, דרך השער החוצה. 
מעבר  שנעלמו  וראיתי  לחלון  מבעד  בצאתם  בהם  הסתכלתי 
לשער. עתה רצתי בפעם האחרונה למטבח והודעתי; "הצוענים 
הלכו." המשרת החזיק בידי, הוליך אותי אל השער, נעל אותו 
ואמר: "ועכשיו הם לא ישובו."  כרגיל היה השער פתוח ביום, 
אך ביום השישי ננעל אחרי צאת החבורה, כדי שיידעו צוענים 

אחרים שעמיתיהם כבר ביקרו כאן, וימשיכו הלאה.
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נספח 3

עדותו של חיים גיל, שריד אושוויץ4

לאושוויץ־ סטרחוביצה  העבודה  ממחנה  באתי   1944 ביולי 
בירקנאו. לפנות בוקר, כשהכול היה עדיין אפוף בחשכה הורידו 
אותנו מן הרכבת לרציפים, ערכו סלקציה לתאי הגזים או לחיים, 
הכניסו אותנו למקלחות, נתנו לנו את בגדי הפסים של האסירים 
ואז ערכו רישום וקעקעו מספר על היד. אחרי "קבלת פנים" זו, 
יום, "שיכנו" אותנו במקום שהיה מכונה מחנה  שארכה כחצי 
הצוענים. הצריפים של הצוענים, שבאו לאושוויץ זמן קצר לפני 

כן, היו מצד אחד של הכביש ואנחנו היינו בצד האחר.
ישירות מבתיהם,  באו  הם  לצוענים.  בינינו  גדול  שוני  היה 
לא עברו סלקציה ושוכנו משפחות שלמות — כולם יחד לרבות 
הזקנים והילדים. היו להם המטלטלין שהביאו מבתיהם: בגדים 
וכלים. אנו באנו לאחר שנים במחנות עבודה שונים. רק גברים 
היינו בצריף. הנשים שוכנו בנפרד. לא היה לנו כלום חוץ מבגדי 

האסירים שקיבלנו לאחר הסלקציה.

עדותו של חיים גיל כפי שסיפר לבתו ב–23 בנובמבר 2004.  .4
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היו גם קווי דמיון בינינו לצוענים. בכל בוקר עשו הגרמנים 
מפקדים אצלנו ואצל הצוענים. בכל פעם הם בחרו קבוצה של 
צעירים ושלחו אותם לעבוד במחנות הכפייה של בונה־מונוביץ 
)בירקנאו לא היה מחנה עבודה(. כך, צעירי הצוענים עבדו עם 
צעירי היהודים בעבודות הכפייה. גם מנצח התזמורת של בונה 

היה צועני ואילו מרבית הנגנים היו יהודים.
הגרמנים  אותנו  העבידו  הכפייה  לעבודות  שנשלחנו  עד 
אחד  מצד  לבנים  העברנו  היום  כל  סיזיפיות.  סרק  בעבודות 
של המחנה לצדו האחר. בלילות אסרו עלינו לצאת מן הצריף. 
היינו דחוסים ולא היה מקום לשכב. בלילה הרביעי לשהותנו 
שם היה האיסור לצאת חמור במיוחד. הגרמנים הציבו שמירה 
מוגברת. ואז בחצות בערך שמענו רעש של מכוניות משא שבאו 
קרוב אלינו ובעקבותיהן צעקות בגרמנית: "אראוס!" "אראוס!" 
"לצאת!" "לצאת!" ואז התחלנו לשמוע ממולנו צרחות איומות 
של כל מי שהיה שם. שמענו את זעקות ההתנגדות של הנשים 
כמה  ואחרי  נסעו  המכוניות  הילדים.  של  הכאב  צווחות  ואת 
דקות חזרו )תאי הגזים היו קרובים מאוד(.  שוב נסעו ושוב חזרו 
אחרי כמה דקות. שוב ושוב במשך כמה שעות. ובכל הזמן הזה 

נמשכו הצרחות והצעקות. אחרי כמה שעות השתררה דממה.
כשהאיר הבוקר הוציאו אותנו מן הצריף ובחרו קבוצה ואני 
בכללה. לקחו אותנו לצריפי הצוענים ממול להוציא מהם את 
נשארו  לא  דוממים.  היו  הצריפים  שם.  שנשארו  החפצים  כל 
אנשים. רק מטלטלין כלים ובגדים. היה עלינו להעמיס אותם על 
מכוניות. תוך כדי הוצאת הבגדים שמענו בכי של תינוק. הלכנו 
לכיוון הקול. חיפשנו בין הסחבות ומצאנו פעוט בן כשנה וחצי־
שנתיים. בחור לידי הרים את הפעוט ומיד ניגש אליו הגרמני 
וניגש  שהשגיח עלינו, לקח אותו מידיו, עטף אותו בסמרטוט 
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נתן  הוא  עמוסה.  הייתה  וכבר  בחוץ  שחיכתה  המכונית  לנהג 
לנהג את התינוק וציווה עליו לקחת אותו משם.

חוץ מצעירים שעבדו במחנות הכפייה, כל הצוענים הושמדו 
בלילה ההוא.

סיפורה של הבת, עידית גיל

זיכרון השואה הראשון שלי הוא הסיפור שסיפר לי אבי והסיפור 
על התינוק הצועני. אבי עבר חוויות קשות רבות בארבע שנות 
המלחמה. הוא היה בגטו, היה המשרת האישי של קצין גסטפו, 
עבד עבודות פרך במחנות עבודה בכריית כבול, ביציקת פגזי 
בו  עשה  מנגלה  צינורות,  ובהנחת  תעלות  בחפירת  תותחים, 
ניסויים, הוא לחם ביער עם הפרטיזנים, הסתכן בהברחת מזון 
ושמיכות, ולבסוף היה חצי שנה בצל המשרפות של אושוויץ. 
כמו  מאוד,  מרגשות  חוויות  היו  והייסורים  התלאות  מן  חלק 
האופן שבו נאלץ להיפרד מאמו ומסבתו שנרצחו בטרבלינקה, 
שעצרה  ברכבת  אחיו  את  מרחוק  ראה  שבה  האחרונה  הפעם 
רהיטים  לו כשהתחבא במחסן  לרגע באושוויץ, המזל ששיחק 
שנפל  הקבקב  ממנו,  סנטימטרים  בחיפושם  עצרו  והגרמנים 
בעת ניסיון בריחה וכך שב לאחור כשכל מי שהיו לפניו נורו, 
הגרמני שהחליט שאפשר לשתות עוד משהו לפני שיחסל את 
הנותרים בבית החולים בבונה ובחצי שעה זו באו הרוסים ועוד 
ועוד סיפורים מצמררים. פעמים רבות הוא ראה אנשים נורים, 
אבי  ראה  המוות  את  ובמחלות.  בקור  ברעב,  וגוועים  נתלים 

בעיניו פעמים רבות.
בכל זאת, מכל חוויות השואה של אבי הסיפור על התינוק 
הצועני שהוחבא בבלויי הסחבות באושוויץ היה סיפור השואה 
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היחיד שנחרט בזיכרוני לשנים רבות. איני זוכרת אם אבי בחר 
לספר לי רק את הסיפור הזה או אולי זה היה הסיפור שכילדה 
קטנה )איני זוכרת אפילו בת כמה( הרשים אותי יותר מן השאר. 
אני יודעת שעד גיוסי לצבא, כשהתחלתי לבקש מאבי שיספר 
לי ממה שעבר עליו בשואה, זיהיתי את חוויות השואה של אבי 

עם השמדת הצוענים.
אחר  לסיפור  אצלי  נקשר  הצועני  התינוק  שסיפור  ייתכן 
שהשפיע עלי מאוד בילדותי — סיפורו של משה רבנו שאחותו 
שמה אותו בתיבה על היאור כדי שיינצל. את סיפורו של משה 
זוכרת  אני  שלוש.  כבת  כשהייתי  פסח  לפני  אמי  לי  סיפרה 
שחשבתי הרבה על תחושותיהן של אמו ושל אחותו של משה 
ניצל  משה  התנינים.  שורץ  ביאור  לגורלו  אותו  כשהשיטו 
של  במקרה  מותו.  אל  נשלח  הצועני  התינוק  פרעה.  בת  בידי 
בין  זוכרת שניסיתי לחשוב מי הניח אותו  הפעוט הצועני אני 
הסמרטוטים — אמו, אולי סבתו. אני זוכרת שאף שאבי לא סיפר 
ושוב אם  מפורשות שהתינוק הוצא להורג, שאלתי אותו שוב 
זאת. האם לא  הוא בטוח שהתינוק הושמד. הרי הוא לא ראה 
יכול להיות שהתעוררו אצל הנאצי רגשות כלפי התינוק? הרי 

תינוק הוא חסר ישע לא חשוב מה מוצאו.
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נספח 4

 יהודים וצוענים: רצח עם של קורבנות
לא־יהודים בשואה בעיניו של ניצול שואה5

שמעון ויזנטל

יש יהודים ששכחו שהם ניצולי אסון שפקד גם עם אחר בהיקף 
נרחב כמעט באותה המידה, עם שעד היום הם נוטים לראותו 
מתוך דעה קדומה — הצוענים. העולם כולו יודע על רצח שישה 
מיליוני יהודים, העולם כולו מדבר על הטרגדיה של העם היהודי 
אבל איש כמעט אינו יודע שלפי הערכות, כחצי מיליון צוענים 
מיליוני  שישה  בגז  משמידים  היו  הנאצים  הם.  גם  הושמדו 
באסון  רבים.  כה  צוענים  היו  רק  אילו  קושי,  כל  בלי  צוענים 

שניחת עליהם היה מצב הצוענים זהה למצבם של היהודים.
התחלתי  המוקדמות  השישים  בשנות  רק  לי,  אשר   ]...[

5. Simon Wiesenthal, “Jews and Gypsies: Genocide of Non-Jewish 
Victims in the Holocaust as Seen by a Survivor of the Holocaust”, 
in: Israel W. Charny (ed.), Encyclopedia of Genocide, Santa 
Barbara: ABC-CLIO, 1999, pp. 502-505
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להתעניין ביתר עומק בטרגדיה של הצוענים. הייתי עצור עם 
גורלם, אבל בתחילה,  ידעתי על  ולכן  צוענים במחנות שונים 
באופן טבעי, גורל העם שלי העסיק אותי יותר. רק לאחר זמן 
התחלתי לעסוק באופן יזום באיסוף מסמכים של הרייך השלישי 

שנגעו לצוענים.
]...[ אבל הטרגדיה של הצוענים מעולם לא הטביעה באמת 
את חותמה בתודעה הציבורית. נראה כי הדבר נבע ברובו מן 
העובדה שבני אדם כהי–עור אלו, שבאו לאירופה מנבכי הודו, 
הוסיפו להיות מושא לדעות קדומות ואפליה גם אחרי המלחמה. 
רשויות המינהל והמשטרה, בעיקר בגרמניה המערבית, הוסיפו 
כלא  שהיטלר  שהעובדה  תרנגולות",  כך  "גנבי  בהם  לראות 
נתפסו,  לא  מעולם  הצוענים  למדי.  טבעי  כדבר  נתפסה  אותם 
כפי שנתפסו היהודים, כקורבנות של רדיפה גזענית, אלא כסוג 
פשוט  השלישי  הרייך  שבתקופת  חברתי"  "גורם  של  מסוים 

שוכנו במחנות ריכוז, במקום במחנות עבודה.
]...[ אך למרבה הצער, אין שום ספק שאנו היהודים, ובכלל 
זה ניצולי שואה יהודים, לא הפּגַּנּו כלפי הצוענים את ההבנה 
או האהדה שהם זכאים להן כאחים לצרה. אופייני הדבר שלא 
אלא  לצוענים,  ב"פיצויים"  לעסוק  טרח  לא  שאיש  בלבד  זו 
שהם קופחו אפילו כשהתקיימו סעיפים משפטיים שזיכו אותם 
בתשלומים כלשהם. כך, למשל, באוסטריה הייתה קרן גדולה 
ששאבה את משאביה ממה שכונה "נכסים בלא בעלים". אלו היו 
נכסים שאיש לא טען לבעלות עליהם אחרי המלחמה, אך היה 
ברור שהם רכוש גנוב ושלפיכך יש להפנותם לרווחת הקורבנות. 
אלה לינגנס ]אסירה במחנה הנשים באושוויץ־בירקנאו שמגוריה 
היו בקרבת מחנה הצוענים[ סיפרה לי איך נאבקה לשווא כדי 
להבטיח שהצוענים יקבלו משהו ממקור זה. אלא שרוב פרנסי 
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הקהילה היהודית נקטו השקפה שלפיה בסופו של דבר רק רכוש 
ייתכן  כול.  חסרי  ממילא  היו  הצוענים  שהרי   — הוחרם  יהודי 
שזה כמעט נכון — אם בוחנים כל דבר בערכים מוחלטים בלבד. 
לפחות  שווים  היו  שאיבד  והסוס  העגלה  צועני,  בשביל  אבל 
פחות  לא  חיוניים  ובוודאי  היהודי  הסוחר  שאיבד  העסק  כמו 

למחייתו. אבל הצוענים נותרו אזרחים מסוג ב.
בנאומים  לצוענים  זכר  כל  היה  לא  שנים  עשרות  במשך 
שנישאו במחנות הריכוז או בטקסים לציון המלחמה; רק לאחר 
כשהמועצה  ב–1985,  ספורים.  משפטים  להם  הוקדשו  זמן 
המרכזית של היהודים בגרמניה קיימה טקס זיכרון לציון שחרור 
מחנה ברגן־בלזן, ביקשה המועצה המרכזית של הסינְִטי והרומה 
את  איבדו  עמם  בני  שגם  העובדה  לאור  בטקס,  לנאום  רשות 
את  דחתה  היהודים  של  המרכזית  המועצה  זה.  במחנה  חייהם 
ממנו  וביקשתי  המרכזית  המועצה  לנשיא  טלפנתי  הבקשה. 
להעניק לנציג הסינטי והרומה לפחות כמה דקות. גם בקשה זו 
נתקלה בסירוב. מכיוון שידעתי שקנצלר מערב גרמניה הלמוט 
אותו  וביקשתי  אליו  טלפנתי  בטקס,  נאום  אמור לשאת  קוהל 
לפחות להזכיר בנאומו את הטרגדיה של הצוענים. קוהל עשה 

זאת בחפץ לב ובאופן מרגש.
]...[ אבל לסינטי ולרומה חשוב יותר נושא הייצוג הפוליטי. 
לזיכרון השואה בארצות הברית  בשנת 1979 הוקמה המועצה 
הוא  שתפקידה   ,)US Holocaust Memorial Council(
קורבנות  של  שהטרגדיה  אירועים,  מגוון  באמצעות  להבטיח, 
המשטר הנאצי לא תישכח. במועצה זו ישבו נציגים בעלי זכות 
הרוסים  הפולנים,  של  גם  אלא  היהודים,  של  רק  לא  הצבעה 
והאוקראינים — אבל לא של הצוענים. מאמצים בעניין זה מצד 
ההתאגדות הבין־לאומית של הרומה עלו בתוהו. רק אחרי שנים 
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אחדות הזמין חבר הנאמנים נציג צועני, הפרופסור איאן הנקוק 
)שייצג את הרֹוָמה באומות המאוחדות( לכהן במועצה.

והרומה  הסינטי  מבני  רבים  של  שאכזבתם  מאמין  אני 
מובנת  הריכוז  במחנות  לצדם  שסבלו  מי  של  מהתנהגותם 
ומוצדקת — ובייחוד אכזבתם מן היהודים. ובכל זאת, יש לנו כל 
מפוזרים  כמונו,  והרומה,  הסינטי  חוויות משותפות:  הרבה  כך 
בין העמים האחרים, כמונו הם מוקפים באלפי דעות קדומות 
מושרשות היטב, וכמונו, הקץ לסבלם עדיין לא בא. אושוויץ 

חקוקה בהיסטוריה שלהם בדיוק כפי שהיא צרובה בשלנו.
מפרטות   )nation( פרשנויות מודרניות למושג "אומה/עם" 
זה  במובן  ביותר.  "גורל משותף" כאחד התבחינים המהותיים 

אני מרגיש קשר עם כל צועני שעבר את זוועות אושוויץ.
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נספח 5

"תעודת זהות" של צועני6

אוסי סטוז'קה

נולד באוסטריה, 1936 

קתולים  לצוענים  שנולדו  הילדים  בששת  הצעיר  היה  אוסי 
שנדדו בעגלה משפחתית מחוברת לקרון. שיירת העגלות בילתה 
את החורפים בווינה, בירת אוסטריה, ואת עונות הקיץ באזור 
הידועים  הצוענים  לשבט  השתייכה  סטוז'קה  משפחת  הכפרי. 
מחייתם  את  שמצאו   ,)Lowara Roma( רומה  לוארה  בשם 
כסוחרי סוסים נודדים. אבות אבותיו של אוסי חיו באוסטריה 

יותר ממאתיים שנה.
את  סיפחה  כשגרמניה  שנתיים  בן  היה  אוסי   :1939-1936 
אוסטריה, במרס 1938. קרון המשפחה היה בחניית חורף במחנה 

גרמניה  "ג'נוסייד  מרגלית,  גלעד  מתוך  פרידלנד.  אורית  תרגום:   .6
הנאצית והצוענים", בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה ]2006[. © ]2006[. 
האוניברסיטה  באדיבות  הפתוחה.  לאוניברסיטה  שמורות  הזכויות  כל 

הפתוחה.
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שיירות בווינה בזמן שהגרמנים צעדו פנימה. הגרמנים פקדו על 
הצוענים להישאר במקומם. בני משפחת סטוז'קה נאלצו להפוך 

את הקרון לבית עץ ולהסתגל לשהות במקום אחד.
נפרד.  "גזע"  כבני  להירשם  הוכרחו  הצוענים   :1944-1940 
כשאוסי היה בן חמש, הגרמנים לקחו את אביו. אחר כך לקחו 
את אחותו, קתי. בסופו של דבר, אוסי ויתר בני המשפחה הוגלו 
מאוד  מעט  היה  בבירקנאו.  הנאצים  שהקימו  צוענים  למחנה 
למגורי  והועבר  בטיפוס  חלה  הקטן  אוסי  לפת.  בעיקר  אוכל, 
האסירים החולים. האסירים נהגו לכנות את המרפאה "הפרוזדור 

למשרפות".
מטיפוס  ומת  במרפאה  רפואי  טיפול  שום  קיבל  לא  אוסי 

ומתת־תזונה. הוא היה בן שבע במותו.

יוסף מּושָה מילר 

נולד בביטרפלד, גרמניה, 1932.

לא  מסיבות  צוענים.  להורים  גרמניה,  בביטרפלד,  נולד  יוסף 
לחייו.  הראשונות  וחצי  בשנה  יתומים  בבית  גדל  הוא  ידועות 
בתקופת הולדתו של יוסף התגוררו בגרמניה כ־26,000 צוענים 
אזרחים  היו  שמרביתם  אף  הרומה.  או  הסינטי  שבטי  בני   —
גרמנים, הם סבלו פעמים רבות מאפליה ומהצקות מצד גרמנים 

אחרים.
לטיפולה  יוסף  הועבר  וחצי  שנה  בן  כשהיה   :1939-1933 
של משפחת אומנה בעיר האלה, כ־36 ק"מ מביטרפלד. באותה 
בבית  למד  כשיוסף  לשלטון.  הנאצית  המפלגה  עלתה  השנה 
הספר הוא היה בדרך כלל שעיר לעזאזל במעשי הקונדס בכיתה 
וספג מכות על "התנהגות רעה". כמו כן ספג עלבונות וקללות 
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כמו "ממזר" ו"בן תערובת" מחבריו לכיתה שהיו חברי תנועת 
הנוער ההיטלראית.

נלקח מכיתתו  הוא  ליוסף 12 שנים   1944-1940: כשמלאו 
בידי שני זרים שאמרו שהוא סובל מ"דלקת התוספתן" וחייב 
ניסה להתנגד, אך הוכה נמרצות  ניתוח בדחיפות. הוא  לעבור 
חוקי  רפואי  הליך  עיקור,  עבר  שבו  ניתוח  לחדר  בכוח  ונלקח 
על פי המשפט הנאצי, שאיפשר לעקר בני אדם שהוגדרו "לא 
מתאימים לחברה" )״asocials״(, קטגוריה שבה נכללו הצוענים. 
לאחר החלמתו מהניתוח עמדו להעביר את יוסף למחנה הריכוז 
ברגן־בלזן, אבל אביו המאמץ הצליח להסדיר את הברחתו מבית 

החולים והסתרתו.
במשך  מתחבא  כשהוא  המלחמה  המשך  את  שרד  יוסף 

חמישה חודשים במחסן גינה.
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נספח 6

על אתר הזכרון לסינטי ורומא בברלין

דני קרוון

שעומד   — רוזה  רומני  מר  שנים,  כתריסר  לפני  אליי,  כשפנה 
בראש המועצה הכללית של בני הסינטי ורומא )שמם הרשמי של 
מי שמכונים צוענים( בגרמניה וביקש שאתכנן את אתר הזכרון 
לנספים בני עם הסינטי ורומא על ידי הנאצים במהלך מלחמת 
העולם השנייה והשואה — הייתי שקוע בתכנון הצעה לאנדרטה 
את  שיזמה  בגרמניה  הועדה  בהזמנת  זאת  היהודים,  לשואת 
הקמתה. אמרתי זאת למר רוזה ובקשתי ממנו להמתין להחלטת 

הועדה.
באותה תקופה, החליטה גרמניה להעמיד אנדרטאות ואתרי 
היה  המוקד  הנאצים.  לקרבנות  ורשמיים  ממלכתיים  זכרון 
אנדרטה לזכר היהודים שנספו בשואה. בנוסף, הוחלט על הקמת 
אנדרטאות נוספות לקרבנות הסינטי ורומא למשל או קרבנות 
על רקע נטייה מינית. לתפיסתי, הדבר הנכון היה להקים אתר 
זכרון משותף לכל קרבנות הנאצים. התנגדתי להקמת אנדרטה 
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למנוע  רצון  מתוך  דעתי,  את  והבעתי  בלבד  ליהודים  נפרדת 
יהודים  מיליון  ששה  ורצחו  רדפו  הנאצים  היסטורית:  שגיאה 
ואת  אחרים  וכן  ורומא  הסינטי  מבני  למיליון  מליון  חצי  ובין 
כולם רדפו והשמידו יחד, ללא הפרדה בין הקרבנות — הפשע 

התבצע באותם מחנות, באותם תאי גזים ובאותם בורות ירי.
הקמת  על  שהוחלט  ולאחר  זו  בתפיסתי  שכנעתי  לא 
היהודים  לאנדרטת  מתכנן  על  והוחלט  נפרדות  אנדרטאות 
ובהמשך לפנייתו של רוזה — ראיתי מחויבות, כיהודי, כישראלי 
וכאמן — לתרום את תרומתי לסינטי ורומא — עם שהיה נרדף 
הבדלות,  אלפי  ולהבדיל  הנאצי  המשטר  תחת  ובמיוחד  תמיד 

עד היום.
לאתר  הצעה  כשגבשתי  אותי  הנחתה  הזו  החובה  תחושת 
בכל  כולי.  כל  את  בעבודה  והשקעתי  ורומא  לסינטי  הזכרון 
הגורמים,  כל  ידי  על  התקבלה,  אחרי שהצעתי  הופתעתי  זאת 
הפוליטים הגרמנים ועל ידי כל הקבוצות והפלגים של הסינטי 

ורומא.
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לאחר האישור, עברנו לשלב ביצוע היצירה והתחילה סאגה של 
יצירה  היא  הזו — שבעצם  ליצירה  הייתי קשור  בהן  21 שנים 
מחנות  של  שמות  ומספר  ופרח  אבן  מים,  היא  מינימליסטית: 

ריכוז ומוות.
הסינטי  של  כמצבתם  שנותר  הבר,  פרח  הוא  היצירה  לב 
אלא  קברות  בבתי  לא  ותמיד,  בשואה  שנקברו,  מי   — ורומא 
בשדות ושטחים פתוחים. הפרח מונח על אבן שצורתה משולש 
ורומא.  הסינטי  את  הנאצים  סימנו  בו  הטלאי  של  כצורתו   —
ורומא  הסינטי  בני  עבור  נדיר  התייחדות  מקום  מהווה  האתר 

שאין להם בתי עלמין לעלות אליהם ולא מרכזי זכרון.
אלמנט  כל  עם  היצירה,  של  פשטותה  למרות  זאת,  ובכל 
שנבחר  המקום  התמודדות:  של  ארוך  תהליך  עברנו  בעבודה 
למקם בו את האתר — בקצה החורש הטירגארטן ובדיוק מול 
הגרמני  הפרלמנט  של  ההיסטורי  המבנה   — הרייכסטאג  בניין 
— משמעותי והשפיע אף הוא על היצירה, סמלית ומעשית. זהו 
מקום שקט אך מרכזי מאד בברלין — מלבד תושבי העיר חוצים 
ומי  תיירים  אלפי  ועשרות  אלפי  השנה  ימות  כל  לאורך  אותו 
לשטוף  עשוי  היה  הרב  הקהל  הרייכסטאג.  בבניין  שמבקרים 
מתוך  וכך,  ולמחשבה.  להתכנסות  שנועד  הקטן  השטח  את 
מציאות זו הגיעו ליצירה מים. מים כהים: מים שחורים. האבן 
והפרח מונחים בתוך אגן המים העגול שמגן עליהם מפני המון 
העוברים והשבים. משולש האבן נושא עליו פרח יחיד — שהוא 
הוא הזכרון: לא ברזל ולא שיש, לא בטון ולא ברונזה, אלא פרח 

בר אחד, שמתחלף יום יום.
לאורך  אחד מתמשך,  צליל  של  נגינה  ישנה  באתר  בנוסף, 
היום והלילה של כינור צועני — תו עולה ויורד ביחס לרעשים 
וגם שיר שכתב  שמסביב. כך את מעגל המים עוטף גם צליל 
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משורר ומוזיקאי איטלקי מעם הסינטי ומילותיו חקוקות כעת 
על על שפת אגן המים.

את האתר מקיפים לוחות זכוכית ועליהם כתובה הכרונולוגיה 
הלוחות  ורומא.  הסינטי  בבני  הנאצים  שביצעו  הפשעים  של 
לתאר  כיצד  ממושכת  התלבטות  של  תוצר  הם  הטקסט  ונוסח 
 — אותם  לכנות  שם  ובאיזה  ורומא  הסינטי  של  סיפורם  את 
לנקוב  סרבו  והם  )"ציגויינה"(  צוענים  אותם  כינו  הנאצים  כי 
במינוח הזה. האופן בו מופיע הטקסט כעת, גובש כפשרה בין 
נציגי הסינטי ורומא למשרד התרבות הגרמני, פשרה שחייבה 

אותי לתכנן מחדש את אתר הזכרון.
עם  להתעמת  עלי  היה  היצירה,  בניית  של  התהליך  לאורך 
בעלי  בחרה  בדרישותיי,  התחשבה  שלא  אטומה  בירוקרטיה 
נמשך  והביצוע  מתאימים  לא  ובחומרים  ניסיון  ללא  מקצוע 
יצליחו  לא  המלאכה  עד שהבנתי שבעלי  סוף.  בלי  כך  משום 
על  האחראים  את  להחליף  שהצלחתי  ועד  הנזקים  את  לתקן 

הביצוע.
גרמני  ממלכתי  בטקס   ,2012 בסתיו  לבסוף  נחנך  האתר 
בנוכחות הקנצלרית אנגלה מרקל, ראשי קהילת הסינטי ורומא 
בגרמניה וניצולים של הקהילה וקהל רב. ביום הפתיחה, לפני 
שהקהל נכנס לקרחת היער בו נמצא אתר הזכרון חשבתי לעצמי 
ופרח. צליל  ואבן  מים  רק  כלום —  כאן —  יש  הרי בעצם מה 
לחנוכת  שבא  הרב  הקהל  הזה  הכלום  את  יקבלו  איך  ושמות. 

האתר?
כשאנשים ודמעות בעיניהם, חיבקו אותי והודו לי על האתר 
)שבינתיים הפך לאבן שואבת להמונים שעולים אליו(, נזכרתי 
של  כמילותיו  עשירי"  דור  עד  לשכוח  לא  "דבר   — במשפט 
שמסתיים  "נדר"  בשירו  שלונסקי  אברהם  הישראלי  המשורר 
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במילים — "קונם אם לריק יעבור ליל הזעם, קונם אם לבוקר 
אחזור לסורי ומאום לא אלמד גם הפעם" ותהיתי ביני לביני — 

האם באמת למדנו? האם ילמדו?
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קרבנות המשטר הנאצי — “עדי יהוה״

שרית זייברט יאיר אורון

לאובדנם  שגרם  כמשטר  באנטישמיות  הנאצית  ההתמקדות 
היטלר  כלפי  הַאשמה  את  מפנה  אירופה  מיהודי  רבים  של 
לשלטון  הנאצים  עליית  שעם  בשעה  בה  מהאס–אס,  ותומכיו 
גרמנים באמצעות המתות  אזרחים  רצח של  בגרמניה  התרחש 
בדעות  האוחזים  האזרחים  וברדיפת  הצוענים  בהשמדת  חסד, 
פוליטיות, חברתיות ודתיות שנוגדות את המשטר. רדיפות אלו 
לא היו יכולות להתממש לולא מעורבותם של משתפי פעולה 
רופאים,  מדענים,  כגון  הגרמנית,  האוכלוסייה  מקרב  רבים 

שוטרים, ביורוקרטים ועוד. 
של  ולרציחתו  לרדיפתו  שהובילו  הגורמים  לגבי  ספק  אין 
גורלם  את  חרצה  הגזע  ותורת  האנטישמיות  היהודי.  העם 
הנוראי של יהודי אירופה, והציבה את השואה כמאורע רצחני 
כדי  אחד,  שלם  עם  לגייס  הניסיון  נעשה  שלשמו  וטראומטי, 
של  ממשלתו  ניחנה  ההתחלה  למן  אחר.  שלם  עם  להשמיד 
ורצחנית. קורבנותיה הלא–יהודים הם  היטלר בעוצמה רודנית 

עדות נוספת לעובדה שצוינה לעיל. 
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כפי שנראה להלן, סקירת רדיפתם של הקורבנות מקרב עדי 
יהוה על ידי זרועות השלטון הנאצי, אף שהיו אזרחים גרמנים 
לתפיסת  ראייה  זוויות  עוד  חושפת  השלטון,  מבחינת  "ארים" 
ונרחב  עקבי  דיון  כן,  על  זו.  ייחודית  עובדה  בשל  הנאציזם 
ועד  לשלטון  המפלגה  עליית  מראשית  הנאצית  הלפיתה  על 
דיוקנו  את  לשרטט  יאפשר  המלחמה,  וסיום  השואה  לאירועי 
של אירוע היסטורי זה, מבלי שיקהה את עוקצו בשל תיחומו 
בפרקים  שנידונו  הנרדפים  קבוצות  בלבד.  יחידה  בקטגוריה 
הקודמים והמקרה שלפנינו ממחישים, הלכה למעשה, את מהות 

האידיאולוגיה הנאצית.

עלייתם של הנאצים בגרמניה1 לשלטון

מינויו של אדולף היטלר, מנהיג המפלגה הנציונל סוציאליסטית, 
לקנצלר של גרמניה ב–30 בינואר הוא למעשה מינוי חוקי של 
מנהיג, שעם עלייתו לשלטון הנהיג במדינת גרמניה את עקרונות 
באכזריותה,  שנודעה  זו  דיקטטורית  השתלטות  הנאציזם. 
ביטאה יותר מכול את מאווייָה ואת חזונּה של תורת הנאציזם, 
של  העל"  "אנשי  האדונים",  "גזע  להיות  וחתרה  ששאפה 
החברה האנושית כולה. מעמדו החדש של השלטון התבסס על 
האידיאולוגיה הנאצית הקובעת מי ל"חיים" ומי ל״מוות״, ובו 
חרצה  הנאצית  שהמדיניות  אזרחים  אלפי  ורדפה  דיכאה  בזמן 
את גורלם בשם החוק, ובהתאם לו תשלול ותכרות את חייהם 

הנוספות  הארצות  ולא  גרמניה  לגבי  רק  סקירה  תהיה  זה  במאמר   .1
הכבושות על ידה.
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של רבים מאזרחיה, שכל חטאם נבע מזכותם הטבעית לנהל את 
אורחות חייהם לפי חופש הבחירה והמצפון. 

האידיאולוגיה הנאצית על שגיונותיה לא התירה חירות זו. 
תחת זאת, היא ִקטלגה לפי תורת הגזע את מעמדו ואת תדמיתו 
הביולוגית.  הגזענות  של  הפריזמה  דרך  הפרט  של  החדשים 
השקפת העולם הנציונל סוציאליסטית מגלמת מראשית המאה 
ה–20 את שיאם של העריצות והרוע, אך אין ספק שהצלחתה 
של התנועה הנאצית נרשמה בזכות האידיאולוגיה שלה. משטר 
ִהשליט  יותר  ומובחן  מוצהר  אידיאולוגי  פן  עם  זה  דיקטטורי 
את מרותֹו בראש ובראשונה על "אויביו" הגלויים או המדומים 

מקרב בני עמים שונים וקבוצות שונות. 
ל"חוק  בהתאם  ובשלבים  ליישם,  מיד  החלו  הנאצים 
וכך  חוקים,  לחוקק  הזכות  את  לממשלה  שהתיר  ההסמכה",2 
למעשה הופקדה בידי היטלר הסמכות להפר באמצעות החוקה 
את זכויותיו של כל אדם, ובהינף יד נשללו הזכויות האזרחיות 

הבסיסיות ביותר. 
גרמנים  אזרחים  אלפי  היו  הקורבנות  ראשוני  בקרב 
לאידיאולוגיה  להתנגד  שהעזו  כך  על  שנרדפו  לא–יהודים 
הגזענית הנאצית. הקבוצה שבלטה בהתנגדותה מראשית עלייתו 
של המשטר הנאצי כונתה בשם: "תלמידי המקרא" )בגרמנית: 
Bibelforscher; באנגלית: Bible students(, והם מזוהים כיום 
חלק  היו  אז,  שנקראו  כפי  המקרא  תלמידי  יהוה".  "עדי  בשם 

מאגודה בינלאומית המורכבת מכל העמים והלאומים. 

לממשלה  שהעניק  ברייכסטג  ההסמכה"  "חוק  אושר  במרס  ב–24   .2
סמכויות חקיקה וביצוע דיקטטוריות. מקור לקסיקון השואה עמ' 134 

בעריכת איתמר לוין, הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד 2005. 
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המאה  בראשית  החלה  בגרמניה  יהוה  עדי  של  נוכחותם 
ה–3.20  פעילותם הדתית התקיימה באין מפריע הודות לחירויות 
הוכרו  במסגרתה   .)1933-1918( גרמניה  חוקת  אז  שהעניקה 
ועוד.  הביטוי  חופש  דת,  חופש  ובכלל  והאזרח  האדם  זכויות 
ההתנגדות לעדי יהוה טרום עליית הנאצים הייתה לא אחת מצד 
אנשי דת קתולים ופרוטסטנטים ונבעה ממניעיהם הדתיים. חרף 
זאת, עדי יהוה בגרמניה, כבשאר המקומות בעולם, היו ידועים 
לעמדתם  בהתאם  ולסמכות  לסדר  לחוק,  כבוד  כמי שרוחשים 
ספרות  חלוקת  שכללה  הגלויה  לפעילותם  הודות  הדתית. 
עדי  הם  מי  הגרמנים  האזרחים  ידעו  הרחב,  לציבור  מקראית 

יהוה ובמה הם דוגלים. 
עלייתם של הנאצים לשלטון הפכה קבוצה זעירה ושוחרת 
זו לאויביה של האומה הגרמנית. בשונה משאר "אויבי  שלום 
האומה" שהיו על 'הכוונת' של הנאצים ב–1933, עדי יהוה לא 
ולא  כַא–סוציאליים  סווגו  לא  הפוליטית,  עמדתם  עקב  נרדפו 
נתפסו כמי שזקוקים ל–"חינוך מחדש". נהפוך הוא, יחסו של 
מה"פולק".  כמצופה,  נבע,  המקרא"  "תלמידי  כלפי  השלטון 
גרמנים  הם  המקרא"  "תלמידי  הנאצית,  לתפיסה  בהתאם 
וככאלה עליהם לאמץ את תפיסת הנאציזם  "ארים" במהותם, 
של  לקיומה  כאמצעי  המדינה  ואת  עליון  כערך  האומה  בדבר 
הגרמני  העם  את  המתאר  מונח   — ה"פולק"  לכן  זו.  תפיסה 
המאוחד בקשר של דם טהור ונעלה, הממלא תפקיד היסטורי 
תחת מנהיגות הפיהרר — חל גם על "תלמידי המקרא" בדומה 
לשאר הגרמנים "הארים" למרות היותם קבוצה דתית. לפיכך, 

ראה נספח 1 רקע היסטורי תמציתי ועיקרי אמונתם הבסיסיים להבנת   .3
הסיבות והגורמים לעמידתם.



הקורבנות הלא–יהודים של המשטר הנאצי | 59

ובלתי מידית  הייתה  יהוה  לעדי  הנאציזם  בין   ההתנגשות 
נמנעת.

אם כן, נשאלת השאלה האם גורלם של נרדפים אלו, הניצבים 
מיתן  שבגזעים"  העליון  "כגזע  הנאצית  הגזע  לתורת  בהתאם 
את הדיכוי ואת האכזריות של המשטר הנאצי כלפי הקורבנות 

מקרב עדי יהוה.
בטרם נפנה לתיאור הצעדים שננקטו נגד עדי יהוה בגרמניה 
הנאצית ראוי לציין, שעדי יהוה, בשונה משאר הקורבנות היו 
יכולים לחוש ביטחון מפני דיכוי ורדיפה, ולזכות בחירותם ִאילּו 
היו ממירים את נאמנותם הדתית בנאמנות לפיהרר ולהשקפת 
אגרסיבית,  אתנית  לאומיות  עמדו  שבבסיסה  הנאצית,  העולם 
גזענות, אנטישמיות ביולוגית ושנאת זרים. אולם גל הרדיפות 
והדיכוי השיטתי בדרך של כפייה ואלימות ליוו את הנרדפים 
הרייך  שלטון  שנות  שתים–עשרה  כל  לאורך  יהוה  עדי  מקרב 
בשל סירובם לאידיאולוגיה הזו. גברים, נשים, ילדים וקשישים 
הפשרות  חסרת  ועמידתם  אמונתם  על  כבד  מחיר  שילמו 
על  העדים  של  עמידתם  מנגד,  הנאצים.  של  דרישותיהם  מול 
עקרונותיהם המקראיים תרמה להישרדותם של כמה מהאסירים 

בבתי הכלא ובמחנות הריכוז. על כל אלה נרחיב להלן.
עם עלייתו של היטלר לשלטון היו בגרמניה כ–25,000 איש 
ביסס לא  דרכו  בראשית  גרמנים.  מיליון   65 מקרב  יהוה   עדי 
להתחשב  נאלץ  הוא  הטוטליטרית.  סמכותו  מלוא  את  היטלר 
ממלכתיים  ִמנהל  בסדרי  בביורוקרטיה,  היינדבורג,  בנשיא 
ובמערכת חוקים שהיה צריך לפעול על פיהם. לצד זאת, חתר 
עדי  ראו  לכן  והקיצוני.  האלים  אופיו  את  להסתיר  המשטר 
גוף  סוציאליסטית  הנציונל  במפלגה  אחרים  רבים  כמו  יהוה 
עריצים  משטרים  בידי  הנשלטות  ארצות  לעוד  בדומה  שולט, 
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כאלו ואחרים. כיוון שקבוצה זו היא שומרת חוק באופן עקרוני 
מאיים  גוף  ואינה  המקראיים,  עקרונותיה  על  להתפשר  מבלי 
לידיעת  להביא  רצו  בגרמניה  יהוה  עדי  כלשהי,  מדינה  על 
פוליטי  לא  הממשלה הגרמנית החדשה, שהם דת בעלת אופי 
אלא נייטרלית, וכל רצונם הוא להמשיך לקיים את דתם בהתאם 
למצע המפלגה של היטלר, להעניק חירות דתית.4 ניסיונותיהם 
במיוחד  הכרחיים  היו  היטלר  ואת  הקנצלר  את  ליידע  אלה 
לנוכח ההתקפות נגד העדים ובשל הדעות המוטעות שהושמעו 
כלפיהם מצד גורמים דתיים.5 עד מהרה התברר שעדי יהוה יהיו 

בין הראשונים לדיכוי הנאצי האכזרי.
ראוי לציין בהקשר זה, שהנאצים סימנו את עדי יהוה כאויבי 
המשטר עוד לפני מאמציהם של עדי יהוה לממש את חירותם 
בגירושם  היה  ששיאו  נגדם,  רדיפות  במסע  והחלו  הדתית, 
וברציחתם של אלפים מהם בבתי הכלא ובמחנות הריכוז. הסיבה 
המרכזית לרדיפתם, אף שהיו מיעוט דתי בלתי מאיים לממשל, 
"רצויים"  כאזרחיים  לעשות.  סירבו  שהם  ממה  בעיקר  נבעה 
מבחינת השלטון הטוטליטרי הנאצי, היה עליהם לגלות נאמנות 
למדינה ולפיהרר ולבחור אם לדבוק בעקרונותיהם המקראיים 

דרקסלר  חיברו   — הסעיפים   25 תכנית  בשם  הידוע  המפלגה  מצע   .4
במדינה.  הדתיות  האמונות  לכל  חירות  הובטחה   24 בסעיף  והיטלר. 

Anton Kase, et al. )1944( :מקור–מצוטט אצל
 The Weimar Republic Sourcebook By Kind Permission of  
University of California Press
אין הדבר סותר את הבנתם בקווים כלליים בדבר אופיו של המשטר   .5
המשטר  של  הנפשע  הפעולה  לשיתוך  המיידית  התנגדותם  הנאצי. 

מאמתת את כוונת פנייתם לחופש דת בלבד. 
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ולמשטר  למדינה  נאמנות  ולהביע  אמונתם  על  להתפשר  או 
הנאצי. 

ביטוי מעשי ראשוני לגילוי נאמנות למדיניות הרשמית של 
המדינה בימיו הראשונים של הנאציזם היה להשתתף בבחירות, 
להצטרף למפלגה הנאצית או לחזית העבודה, להצדיע במועל 
הספר,  בבתי  או  עבודתם  במקום  היטלר'  'הייל  ובקריאה  יד 
מילדיהם  המלחמה.  במאמצי  חלק  לקחת  או  לצבא  להתגייס 
לתנועת  או  יוגנד'6  'היטלר  הנוער  לתנועת  להצטרף  נדרש 
'ברית הנערות הגרמניות'.7 במקביל לכך, חוקקו חוקים וצווים, 
כדוגמת יום החרם על בתי העסק של היהודים בגרמניה ב–24 

היטלר יוגנד — בגרמנית — נוער היטלראי, ארגון הנוער של המפלגה   .6
הנאצית שהוקם ב–1922 ומדצמבר 1936 חוייבו כל בני 18-10 בגרמניה 
להשתייך אליו. הארגון שם דגש על התעמולה הנאצית לכל היבטיה 
כולל האנטישמיות הבוטה. הוא מילא תפקיד חשוב בהכנה המנטלית 

והחברתית להשתתפות רבים מבוגריו בביצוע "הפתרון הסופי". 
ידיעות  הוצאת   ,101 עמ'  יוגנד  היטלר  ערך:  השואה.  לקסיקון  מקור   

אחרונות וספרי חמד בעריכת איתמר לוין שנת 2005.
ולעיצובן.  חברותיה  לחינוך  מטרותיה  הגרמניות":  הנערות  "ברית   .7
האידיאל  דהיינו,  לאישה,  ביחס  הנאצי  האידיאל  על  מושתתת  היתה 
לשאוף  אמורות  היו  ושהן  בנערות  לטעת  שביקשו  הערכים  הגזעי. 
אליהן היו: ציות, מילוי חובה, נכונות להקרבה, משמעת ושליטה בגוף. 
שתהיינה אמהות לילדים בריאים מבחינה גנטית, ואותם יחנכו ברוח 
הנציונל סוציאליזם. בחברות 'הברית' הוחדרה 'גאוות הגזע' ומודעות 
יהודים. מקור:  'נשים גרמניות' שאין להן כול מגע וקשר עם  להיותן 
האינציקלופדיה של השואה ״יד ושם״ רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, 
ספריית פועלים. 1990. ירושלים: יד ושם בעריכת ישראל גוטמן. וגם 
מתוך הספר: בכרך, צבי, היטלר יוגנד. )ללא תאריך(, יד ושם — רשות 

הזיכרון לשואה ולגבורה: ספריית הפועלים.
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במרס 1933 או הצו המורה על דחיקתם של היהודים משירות 
ואחרים  אלו  ראשונים  צווים  ההשכלה.  וממוסדות  המדינה 
הופעלו בשיתוף הפעולה של האזרחים והאוכלוסייה הגרמנית 
חייהם באופן  והייתה מעורה באורחות  היהודים  שחייתה לצד 
ישיר.8 כל החובות והדרישות המבטאות אפליה, דיכוי גזענות, 
שנאת האחר, לצד לאומנות מיליטנטית והֲאלָהתו של היטלר, 

עמדו בניגוד לאמונתם ולמצפונם של עדי יהוה.9
בתגובה לכך העדים סבלו איומים, חקירות, חיפושים בבתים, 
והטרדות מצד המשטרה והאס–אה, )פלוגות הסער, או 'החולצות 
הובילה  יד  במועל  להצדיע  לא  בפהרסיה  סירובם  החומות'(. 
ולמאסרים  למכות  נגדם,  בוטה  מילולית  לאלימות  בתחילה 
הזכויות  כל  'חוק ההסמכה' שאפשר את הפרתם של  על סמך 
הבסיסיות של חוקת וייאמר. ב–24 באפריל 1933 פשטו הנאצים 
על בית הדפוס המרכזי של עדי יהוה במגדבורג, והחרימו את 
עליהם  אסר  יהוה  עדי  על  שהוטל  הצו  הספרות.  ואת  המבנה 
לקיים את אסיפותיהם ולהפיץ את המסר המקראי. ובמאי אותה 
מהרה  ועד  בפרוסיה  תחילה  לחוק,  מחוץ  אל  הוצאו  הם  שנה 
בכל המדינות בגרמניה. מחאתם הגלויה של העדים נגד ההפרה 
הבוטה של זכויותיהם כאזרחים גרמנים ועל ההגבלות שהוטלו 
על פעילותם הדתית לא נשאה פרי אלא להפך, חרצה את גורלם 
המר. חרף הרדיפות עמדו העדים איתנים, ואף גינו בפומבי את 
הדיכוי ואת מעשי העוול כלפי הנרדפים מקרב היהודים ומבני 

הצעדים נגד היהודים מוזכרים כמקרים בולטים. היחס והדאגה לזולת   .8
מצד עדי יהוה היו ללא משוא פנים כלפי כל אדם על יסוד עקרונותיהם 

)בראשית ויקרא יט 18( ולא רק בתקופת שלטון הרייך.
סיפורו של מרטין ברטרם הוא דוגמה אחת מני רבות למדיניות הנאצית   .9

שהובילה לרדיפתם של עדי יהוה כתוצאה ממנה. ראה נספח 2.
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עמים אחרים. מאפיין ייחודי בדתם של עדי יהוה היו פרסומיהם 
ה–19  המאה  של  ה–70  משנות  עוד  להופיע  שהחלו  הרבים, 
בתחילת דרכם כ'תלמידי המקרא'. תחת הנאציזם הם לא משו 
מפעילות זו. אדרבא, פרסומיהם חשפו את שיתוף הפעולה בין 
הכנסייה לבין השלטון הנאצי, את מעשי הזוועה ואת קיומם של 

מחנות הריכוז.
קורותיהם של עדי  ביתר שאת בבחינת  זו מודגשת  עובדה 

יהוה ברייך השלישי.

תקציר הרדיפות אחר עדי יהוה בעידן הנאצי 1945-1933 

השליטו  באלימות,  הנאצים  נהגו  לשלטון  עלייתם  מראשית 
בעיניהם  שנתפסו  מי  של  שיטתיות  רשימות  וערכו  טרור 
כאויבים. צעדים אלו ננקטו גם נגד עדי יהוה. קבוצה זו נרדפה 
כניעה  מסוימים שללה  בנושאים  ואמונתם  הואיל  מידי  באופן 
גילוי  בשל  והושמצו  הותקפו  הם  המדינה.  למרּות  מוחלטת 

אינטר–נציונליזם.10
להגנת  חירום  "צו  בגרמניה  פורסם   1933 בפברואר  ב–28 
חוקת  שהקנתה  היסוד  זכויות  את  שלל  אשר  והמדינה",  העם 
זה, הוטל בחודש אפריל איסור על  צו  ויימאר.11 בהסתמך על 
אל  הוצאו  והעדים  בגרמניה,  יהוה  עדי  של  ספרות  החזקת 

ופוליטי  כלכלי  בסיס  על  בין–לאומי  פעולה  בשיתוף  הדוגלת  גישה   .10
לתועלת הכלל. על פי תפיסה זו, על העמים להתגבר על ראייה לאומית 
צרה ועל עליונות לאומית ולדגול בשוויון בין בני האדם, בין העמים, 
חרף השוני. הנאצים ייחסו זאת לעדי יהוה אף על פי שהם מאוחדים 

באמונתם על בסיס המקרא ללא מעורבות פוליטית כלכלית וכדומה.
.Hesse, 2001  .11
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מחוץ לחוק. לקראת סוף חודש אפריל פשטו פלוגות הסער של 
בעיר  יהוה  עדי  של  הדפוס  בית  על   )S.A.( הנאצית  המפלגה 
נאסר  המקראית.  הספרות  ואת  המבנה  את  החרימו  מגדבורג, 
ובמחנות  הכלא  בבתי  למאסר  נידונו  חלקם  להתאסף,  עליהם 
גם  נשרפו   ,1933 במאי  שהחלה  הספרים  בשֵרפת  הריכוז. 
ספריהם של עדי יהוה. מה–21 עד ה–24 באוגוסט הועלו באש 

לעיני כול במגדבורג ספרי מקרא וספרות מקראית אחרת.12
בגרמניה  התנאים  על  יהוה  עדי  שפרסמו  מאמרים  מספר 
הנאצית במהלך שנות ה–30, זכו לתפוצה נרחבת בתוך גבולות 
גרמניה. אחד מהם נכתב בכתב העת הבין–לאומי של עדי יהוה 
ערב   ,1933 בינואר  מה–4  "עורו"(  )כעת  הזהב"  "תור  הנקרא 

תפיסת רסן השלטון בידי היטלר ובו נאמר:

הנציונל  התנועה  של  המאיים  הצוק  באימתנות  מזדקר  הנה 
חסרת  כה  פוליטית  שמפלגה  להאמין  קשה  סוציאליסטית. 
חשיבות במקורה וכה חריגה במדיניותה, יכולה בתוך שנים 
ממשלה  של  מבנה  על  שיאפילו  לממדים  לצמוח  ספורות 
לאומית. אך עלה בידיהם של אדלוף היטלר ומפלגתו הנציונל 

סוציאליסטית לבצע מבצע נדיר זה.13

הודות לפעילותם המחתרתית של העדים נחשף רוע הנאציזם. 
המשטר  של  הזוועה  מעשי  על  ראשון  ממקור  ידעו  יהוה  עדי 
המאמרים  הרייך.  שלטון  כל  לאורך  לדבר  והרהיבו  הנאצי, 
העוין,  היחס  על  ומפורט  נרחב  מידע  קרובות  לעתים  הכילו 
במחנות  המחייה  תנאי  ועל  תת–התזונה  על  האכזריות,  על 

"עורו" אפריל-יוני 1996.  .12
מתוך "עורו" אפריל-יוני 1996.  .13
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מדי  והציגו  מתפשרים  בלתי  לרוב  היו  המאמרים  הריכוז. 
הכנסייה  של  הפעולה  שיתוף  את  המתארות  קריקטורות  פעם 

הקתולית עם הנאצים.14

עדי  את  אילצו  הנאצית  והמפלגה  גרמניה  ממשלת   —  1934
בסקטור  והן  הציבורי  בשירות  הן  משרותיהם  את  לעזוב  יהוה 
הפרטי. החרפת ההגבלות הכלכליות בגרמניה נועדה לבודד את 
היהודים, את הצוענים ואת עדי יהוה. בשלב הראשון החרימו 
את נכסיהם הכלכליים, הוצאו נגדם חוקים מגבילים, והם סולקו 
קוצצו,  וקצבאות  פנסיה  דמי  מהאיגודים המקצועיים. הטבות, 

ואף בוטלו.
על  גם  הוחל  ולמדינה"  לעם  עוין  רכוש  להחרמת  "החוק 
עדי יהוה. כתוצאה מכך הוחרמו כל כלי התחבורה שברשותם, 
רישיון  לקבל  עליהם  נאסר  הדתית.  פעילותם  הוגבלה  ובכך 
תנועה ולנוע ברחבי המדינה לצורכי מסחר. רבים מהם ומבני 
משפחותיהם התרוששו עקב כך.15 בניסיונותיהם של עדי יהוה 
להגר למדינות אחרות בתקופת השפל הכלכלי נתקלו בקשיים 
העדים  את  לקלוט  הסכימו  מעטות  מדינות  ורק  הואיל  רבים 

כפליטים מטעמי מצפון.

1935 — חלה החרפה ברדיפות הכלכליות. ב–23 בינואר הוציא 
פיטורם  על  המורה  צו  פרוסיה  ושל  הרייך  של  הפנים  משרד 
חקיקה  והפרטיים.  הציבוריים  המגזרים  בכל  יהוה  עדי  של 
יהוה.  עדי  בקרב  ולעוני  לאבטלה  הביאה  זו  אנטי–קולקטיבית 

.Ibid  .14
.Hesse, 2001  .15
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ריכוז  למחנות  והוכנסו  נאסרו  והם  כנגדם,  הוחמרו  הרדיפות 
כגון דכאו, זקסנבורג וליכטנבורג.16

נתוני מאסר חלקי 

בקיץ 1935 נשלחו כ–400 עדים למחנה הריכוז זקסנבורג, והיוו 
ליכטנבורג,  הריכוז  במחנה  האסירים.  מאוכלוסיית  כ–15% 
שהיה מחנה ריכוז לנשים, היו כ–260 עדות יהוה מתוך 1,415 

אסירות, והן היוו 18% מהן.17
איומים ופעולות נקם הופנו גם כלפי ילדיהם של עדי יהוה. 
"הייל  ולקרוא  יד  במועל  להצדיע  סירבו  אלה  ונערים  ילדים 
ה"נוער  לתנועת  להצטרף  פטריוטיים,  שירים  לשיר  היטלר", 
הנערות  "ברית  לתנועת  או  יוגנד"(  )"היטלר  ההיטלראי" 
הגרמניות". מתוקף סעיף 1666 של החוק האזרחי הגרמני יותר 
ובניגוד  יהוה נתלשו מחיק הוריהם  מ–860 קטינים מקרב עדי 
לחינוך מתקן.  נוער  ולמוסדות  נאצים  לבתי  והועברו  לרצונם, 
היותו  עקב  אם  הילד,  לשלום  סכנה  "נשקפת  כי  קבע  הסעיף 
תחת חסות אביו הוא מופלה לרעה, או אם אימץ הילד התנהגות 
ובתי  או חסרת כבוד". אנשי החינוך, המשטרה  בלתי מוסרית 
את  מסכנים  יהוה  "עדי  עוד:  פסקו  לנוער  המחוזיים  המשפט 
לנורמות החברה  בכך שאינם מתאימים עצמם  ילדיהם  רווחת 
על  מצביעות  אלו  פעולות  הנאצית".18  החינוך  ולמערכת 
שאיפתו של המשטר הנאצי לתבוע את נאמנותם של ילדי עדי 

.Non-Jewish Victims, n.d  .16
.Hesse, 2001  .17

.Ibid.  .18
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יהוה ללא עוררין. רבים מהם סירבו לאמץ את האידיאולוגיה 
הנאצית גם במחיר חירותם.

1936 — נמשכו המעצרים ההמוניים של עדי יהוה בידי הגסטפו, 
ב–12 בדצמבר  אלפים נשלחים למחנות הריכוז. בתגובה לכך 
כתב  של  עותקים  אלפי  בעשרות  גרמניה  את  העדים  הציפו 

מחאה על הרדיפות ועל הזוועות שהנאצים מחוללים. 19

1937 — ב–22 באפריל הוצא צו מטעם הגסטפו, ולפיו כל עדי 
הריכוז.  למחנות  ישירות  יועברו  הכלא,  מן  שישתחררו  יהוה 
בצעד יוצא דופן, שמטרתו להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על 
יהוה לחתום  העדים, הכינו הנאצים טופס שעליו אפשרו עדי 
ולהשתחרר מן המחנות, אם יתכחשו לאמונתם. )צילום הטופס 

להלן(.

19.  "עורו" אפריל-יוני 1996. 
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ֿטופס ההצהרה שהכינו הנאצים שעליו
היו יכולים עדי יהוה לחתום בדבר התכחשות לאמונתם

כדי להשתחרר ממחנות הריכוז

מקור: ארכיון התצלומים של 'יד ושם'

ב–20 ביוני הפיצו העדים בחשאי ברחבי גרמניה את "המכתב 
מעשי  וזוועות  רדיפות  על  רבים  פרטים  מופיעים  ובו  הגלוי" 
תאריכים,  של  פקידים,  של  שמות  צוינו  במכתב  הנאצים.20 
של מקומות ושל תרשימי מחנות ריכוז. אנשי הגסטפו נדהמו 
מהחשיפה ומיכולתם של העדים להפיץ את המידע. להלן קטע 

מן המכתב:

שם.  .20
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יהוה  עדי  שספגו  האכזרי  ליחס  חותכות  הוכחות  בידינו 
וטנהוף  עוזר,  חוקר פלילי  טייס מדורטמנט,  כמתואר לעיל. 
והיימן מהגסטפו של גלזנקירכן ובוכם, היו מבין אלה שבלטו 
באכזריותם. כאמור, החוקר הפלילי העוזר, טייס מדורטמונט 
ואיש גסטפו מָהאם ]Hamm[ נודעו באכזריותם ובהתעללותם 
בנשות עדי יהוה. כמו כן, בידינו מידע מפורט, ושמות בקשר 
לכ–18 מקרים שבהם הומתו עדי יהוה בצורה אלימה ואכזרית, 
לדוגמה: בתחילת אוקטובור 1936 הוכה למוות פיטר היינן, 
עד יהוה שהתגורר ברחוב Neuhueller בגלזנקירכן, בידי אנשי 

גסטפו בבניין העירייה בגלזנקירכן.21

1938 — עד לשנת 1938 היו עדי יהוה קטגוריה נפרדת במחנות 
הריכוז, ולעתים שוכנו בצריפים נפרדים. על מדיהם היו סימני 
זיהוי מיוחדים, שמטרתם הייתה להפריד אותם משאר האסירים. 
על כן לא היו סימני הזיהוי אחידים במחנות הריכוז השונים.22 

השימוש השיטתי בטלאי המשולש הסגול החל משנת 1938.
ב–1938 הוצא לאור והופץ על ידי עדי יהוה הספרון "הכר 
ללכת  שלא  הגרמני  הציבור  את  להזהיר  שמטרתו  בעובדות", 
של  פאר  שלטון  שנות  אלף  של  הגרנדיוזי  החלום  אחר  שולל 
את  ולהשמיע  האמת  את  לומר  "מחובתנו  השלישי:  הרייך 
מעלליו  פרי  הטוטליטרית  בממשלה  רואים  אנו   ]...[ האזהרה 
פורסם  המשיחיות"  נגד  צלב  "מסע  הספר   23."]...[ השטן  של 
את  ובקפידה  בדיוק  ותיעד  ופולנית,  גרמנית  בצרפתית, 

.Open letter, 1937  .21
.Hesse, 2001  .22

"עורו" אפריל-יוני 1996, עמ' 9.  .23



70 | יאיר אורון, שרית זייברט

ההתקפות של הנאצים נגד העדים ותרשימים של מחנות הריכוז 
זקסנהאוזן ואסטרווגן )ראה להלן(.24

תרשימים של מחנות ריכוז שהופיעו בפרסומי העדים בשנת 1937

מקור: "עורו" אפריל-יוני 1996

חברת  נשיא  רותרפורד,  פרנקלין  ג'וזף   1938 באוקטובר  ב–2 
"המצפה" )Watchtower( )כך כונו בעבר האחראים מטעם עדי 
רדיו ברחבי העולם,  50 תחנות  נשא דברים ברשת של  יהוה(, 
הנאצים.  בידי  האכזרית  היהודים  רדיפת  את  בחריפות  וגינה 

רותרפורד ציין באותו נאום: 

"עורו" אפריל-יוני 1996.  .24
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האנשים מן השורה בגרמניה שוחרי שלום הם, השטן הפקיד 
את השלטון בידי נציגו היטלר, אדם מעורער בנפשו, אכזרי, 
מרושע וקשה לב ]...[ הוא רודף את היהודים באכזריות מפני 

שהיו פעם בני בריתו ועמו של יהוה ]...[. 25

1939 — ב–15 בספטמבר נורה בפומבי עד יהוה, אוגוסט דיקמן, 
בידי חיילי אס–אס )לאחר שש שנות מאסר( בשל היותו סרבן 
מגרמניה  דיווח  בספטמבר,  ב–17  מכן,  לאחר  יומיים  מצפון.26 
העיתון "ניו יורק טיימס": "אוגוסט דיקמן בן 29 נורה כאן בידי 
כיתת יורים". העיתון ציין: "זהו סרבן המצפון הגרמני הראשון 

במלחמה".27
עם פרוץ המלחמה בשנת 1939 נעצרו עדי יהוה מאוסטריה, 
)חלקם  ומצ'כוסלובקיה  מפולין  מנורבגיה,  מהולנד,  מבלגיה, 
דכאו,  כגון  שונים,  ריכוז  למחנות  ונשלחו  מגרמניה(,  פליטים 
אושוויץ  רוונסבריק,  זקסנהאוזן,  בוכנוולד,  ברגן–בלזן, 

ומאוטהאוזן.28

מדיניות הנאצים של רצח עם הגיעה לשיאים   — 1945-1940
הכלואים  אחוז  רבים.  קורבנות  לגבות  והמשיכה  חדשים 
בשל  לעלות  המשיך  האסירים  יהוה  עדי  מקרב  והתמותה 
התנגדותם למעשי הנאצים. כשהיטל נלחם בכל רחבי אירופה, 
עמדו  הם  לזולת.  גם  אהבתם  ואת  דאגתם  את  הביעו  העדים 

Jehovah’s Witnesses, 2008 ראה  .25
Yearbook 1974 לסיפורו של אוגוסט דיקמן ראה  .26

מתוך "המצפה" 1 במאי 2000. סיפורו של אוגוסט דיקמן יובא בהרחבה   .27
בחלקן של העדויות.

Non-Jewish Victims, n.d. ראה  .28



72 | יאיר אורון, שרית זייברט

לצרפם  הנאצים  של  הברוטליים  ניסיונותיהם  בפני  נחושים 
לתעשיית הרצח, והמשיכו למלא את חובתם המוסרית לדּבר, 
להפיץ ולהתריע לאורך כל תקופת שלטון הרייך באומץ וללא 

משוא פנים.

להלן כמה דוגמאות:

פלישה  מבצע  הנאצי  המשטר  ארגן  ביוני  ב–12   —  1940
אחר  בחיפוש  גרמניה  רחבי  בכל  יהוה  עדי  של  לדירותיהם 
מהעדים  רבים  העדים.  את  לכלוא  ובמטרה  מקראית  ספרות 
של  וההסתננויות  החיפושים  עריכת  בעקבות  ונכלאו  נעצרו 

אנשי גסטפו להתארגנות המחתרתית של עדי יהוה.29
הספר  של  הפצתו  את  ואסרו  החרימו  שוויץ  שלטונות 
"מסע צלב נגד המשיחיות", שיצא לאור ב–30.1938 כתב העת 
שהוצא  במקור(,  הזהב"  "תור   ,"Consolation"( "תנחומים" 
לאור ביוני 1940, מזהיר: "בתחילת הבלצקריג ]מלחמת הבזק[ 
הדיווחים  ואם   ]...[ יהודים   3,500,000 בפולין  היו  גרמניה  של 
בעיצומה."31  השמדתם  כי  נראה  נכונים,  למערב  המגיעים 
בחודש אוגוסט בתי משפט בגרמניה פסקו וגזרו את דינם של 

112 עדי יהוה למוות כסרבני מצפון.32 

היהודים   45,000" דיווח:  — "תנחומים" מ–10 בדצמבר   1941
נתפס  יולי  בחודש  בשיטתיות.״33  חוסלו  באוסטריה,  שנותרו 

.Lila Winkel, 1999  .29
.Ibid.  .30

"עורו" אפריל-יוני 1996.  .31
.Lila Winkel, 1999  .32

"עורו" אפריל-יוני 1996.  .33
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ספרות  בהפצת  הואשם  הוא  סירניק,  לודביק  ששמו  יהוה  עֵד 
במחתרת בגרמניה ובאוסטריה, והוצא להורג בעיר דרזדן.34

— הפצת הספרות המשיכה למרות האיסורים והתנאים.   1942
היטלר צורח בנאומו: "יש להכחיד כנופיה זו".35

1943 — בגרמניה ובאוסטריה הצליחו העדים במחתרת להכניס 
ספרות מקראית אל תוך מחנות הריכוז, ואילו העדים העצורים 
במחנות הבריחו החוצה ספרות המתארת את הנעשה במחנות 
של  שבידודם  מבין  האס–אס  ספטמבר  מחודש  החל  הריכוז.36 
ממשיכים  והם  רוחם,  את  שובר  אינו  הריכוז  במחנות  העדים 
שאר  בין  העדים  את  לפזר  החלו  כן  על  באמונתם,  לאחוז 

האסירים במחנות. 
"תנחומים" מ–19 בינואר 1943 דיווח: "קרוב ל–7,000,000 
היטלר  של  בכוונתו  הנאצים,  בציפורני  נתונים  יהודים 

להשמידם."
בשנה זו חל שיפור מסוים בתנאיהם של עדי יהוה הכלואים 
בגדר  הייתה  לא  בריחה  אמונתם  צו  פי  שעל  משום  במחנות. 
גם  הריכוז  ממחנות  להימלט  ניסו  לא  מעולם  הם  אפשרות,37 
כיצד  כליל.  נעדרה  או  ביותר  מועטה  הייתה  השמירה  כאשר 
שיפר הדבר את מעמדם במחנה הריכוז לנוכח ההקצנה שנבעה 

.Lila Winkel, 1999  .34
.Memoirs of Karl ראה  .35

.Lila Winkel, 1999  .36
יחסית לרשויות על אף  כניעה  על סמך העיקרון המקראי המוֶרה על   .37

טיבם המרושע )רומים י''ג: 3-1(.



74 | יאיר אורון, שרית זייברט

ממדיניות מכוונת של אלימות וזלזול בחיי אדם בדרכי עינויים 
לעובדה  וממצה  ישירה  התייחסות  מחושבים?  המתה  ואמצעי 
"דורשי  על  השואה  אודות  המידע  במרכז  מצויה  זו  ייחודית 

המקרא" )עדי יהוה(, כמובא להלן: 

מלוכדת  קבוצה  המקרא"  "דורשי  היו  הריכוז  מחנות  בתוך 
בניקיון  בסדר,  ובולטים  ברעהו  איש  תומכים  יחסי,  באופן 

ובמשמעת שעליהם הקפידו בצריפיהם. 

נקבעה  התנהגותם  אחרות.  לקבוצות  גם  עזר  ההדדי  הסיוע 
קבוצות  עם  פעולה  שיתפו  לא  הם  הדתית,  אמונתם  על–פי 
או  מהמחנות  להימלט  לנסות  וסירבו  אחרות,  בלתי–חוקיות 

לנקוט מרי פעיל נגד האס–אס.

במטרה  מיוחדות,  הטרדה  בדרכי  הס״ס  השתמש  תחילה 
לשבור את הסולידריות הפנימית של 'דה״מ'. הס״ס גם רצה 
להחזיק את 'דה״מ' בנפרד מאסירים אחרים, מחשש שיעשו 

נפשות לכת. 

'דה״מ'  את  לפזר  מודעים  מאמצים  האס–אס  עשה  לימים 
במחנות, וכך לשבור את קבוצותיהם המלוכדות. בסופו של 
דבר ניצל האס–אס את התנהגותם היוצאת דופן של 'דה״מ' 
הינריך  של  פקודותיו  על–פי  למשל,  וכך,  הוא,  למטרותיו 
ולקטיף  פטריות  לליקוט  בהם  להשתמש  היה  מותר  הימלר, 
פירות מחוץ למחנה, היות שלא היתה סכנה שהם ינסו להימלט 
במדיניות  זה  שינוי  עקב  האס–אס.  אנשי  את  להתקיף  או 

האס–אס השתפר מצבם של 'דה״מ' במחנות הריכוז. 38

ראה 'דורשי מקרא' )עדי יהוה(, אין תאריך.  .38



הקורבנות הלא–יהודים של המשטר הנאצי | 75

יוצא אפוא שעקרונותיהם המקראיים שהיו להם לרועץ "בעולם 
המחנות", הם גם אלו שתרמו להישרדותם של כמה מהכלואים 

במחנות, כנאמר לעיל.

— ב–27 בינואר שוחרר מחנה הריכוז אושוויץ. במהלך   1945
צעדות המוות מן הדרום לכיוון מערב האסירים בעלי המשולש 
הסגול )עדי יהוה( תומכים זה בזה כדי שחיילי האס–אס לא יירו 
בהם למוות. כל 230 העדים שורדים את צעדת המוות ומגיעים 

39.)Schwerin( לעיר שוורין
ב–7 במאי נכנעה גרמניה, והמלחמה באירופה באה אל ִקצה.

סיכום

ונשלחו  הכבושה  אירופה  רחבי  מכל  נכלאו  עדים   12,000
רוונסבריק,  זקסנהאוזן,  בוכנוולד,  ברגן–בלזן  דכאו,  למחנות 
אושוויץ ומאוטהאוזן. בין 2,000 לכ–5,000 מתו בשל התנאים 
או  בירייה  להורג  הוצאו   350 הריכוז.  ובמחנות  הכלא  בבתי 
בגיליוטינה. מספרם הכולל של הנרדפים מקרב עדי יהוה ושל 
מועט בהשוואה  הנאצי  חייהם תחת המשטר  את  אלו שאיבדו 
למיליונים שקיפדו את חייהם, והוא כולל גברים, נשים וילדים, 
ולא  באמונתם  לדבוק  במודע  בחרו  ולכן  החיים,  את  שאהבו 
ונפשם. האירועים המרכזיים  חירותם  גם במחיר  לזולת  להרע 
בדבר רדיפתם של עדי יהוה עם עליית הנאצים לשלטון הוזכרו 
כאן בקצרה, אך הם נותנים תמונה כללית על רדיפתם של עדי 
חיים  מציאות  נוצרה  שבהן  הרייך,  שלטון  שנות  לאורך  יהוה 

.Lila Winkel, 1999  .39
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דורסנית ששללה את זכויות הקיום של הפרט ודנה אותו לרעב, 
אף  על  למוות.40  דבר  של  ובסופו  לדה–הומניזציה  להשפלה, 
היותם נרדפים, הם עשו כל שביכולתם לסייע לקורבנות מקרב 

היהודים ומעמים אחרים.
עדי יהוה בגרמניה ובכל רחבי אירופה הכבושה היו יכולים 
לבחור אם לחמוק מהרדיפות ומהפגיעות האישיות באמצעות 
בבתי  והתעללויות  לרדיפות  לצפות  או  לאמונתם,  התכחשות 
כלא ובמחנות ריכוז.41 בכל רגע נתון הם היו יכולים להשתחרר 
מבתי הכלא וממחנות הריכוז אילּו היו חותמים על טופס שבו 
הם מצהירים על התכחשות לאמונתם. מתי מעט חתמו. רובם 
מהמוסר  התנערו  ולא  לעקרונותיהם  נאמנים  נשארו  סירבו, 

האנושי גם בתקופה של מלחמה ועריצות.

עדויות

"לא הרמתי את קולי,
בגרמניה לקחו הנאצים תחילה את הקומוניסטים,

לא הרמתי את קולי, כי לא הייתי קומוניסט,

וזו  הגזע,  לתורת  בהתאם  שונה  גורל  נועד  אתניות  לקבוצות  ככלל   .40
הסיבה שהיהודים הופלו לרעה יותר מכול. אולם עם כניסתם למחנה 
היה גורל האסירים מכל הקבוצות זהה. עבודת פרך, רעב, תנאי דיכוי 
של  הברוטליות  מן  ופחד  תשישות  בלימה,  על  התלויים  חיים  של 

השומרים הסדיסטיים היו מנת חלקם מידי יום ביומו.
את  לאמץ  אם  לבחור  יכולים  היו  יהוה  עדי  של  והנערים  הילדים   .41
האידיאולוגיה הנאצית או להישלח למוסדות נוער לחינוך מתקן. רובם 

סירבו ונשארו נאמנים לאמות המידה שחונכו על פיהם.
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ואז הם לקחו את היהודים, ואני לא הרמתי את קולי, כי לא 
הייתי יהודי,

ואז הם לקחו את חברי האיגודים המקצועיים, ואני לא הרמתי 
את קולי, כי לא הייתי חבר איגוד מקצועי,

ואז הם לקחו את הקתולים, ואני לא הרמתי את קולי, כי הייתי 
פרוטסטנטי,

אחד  אף  נותר  לא  כבר  עת  באותה  אך  אותי,  לקחו  הם  ואז 
שירים את קולו למעני."42

פרוטסטנטי  כומר  נימלר,  מרטין  ידי  על  נכתב  זה  שיר מחאה 
גרמני שהתנגד לנאציזם ונשלח למחנה ריכוז. השיר מוחה נגד 

שיתוף הפעולה ונגד השתיקה של הרוב הדומם.
מציאות זו אינה חלה, ללא ספק, על עדי יהוה.

השואה,  בתקופת  שהיה  כפי  קיצוניים,  במצבים  הקיום 
העניק לחיים ולמוות משמעויות שונות, והיה בכוחו לטשטש 
לפסגת  הרוע  הגיע  שבו  במקום  לרע.  טוב  בין  ההבחנה  את 
ועל  אנושית  התנהגות  על  העדים  של  שמירתם  קיצוניותו, 
מעל  התעלות  על  מצביעה  אנושיות  של  גלויים  מעשים 
הנאצי.  המשטר  של  והמתוכננת  הפנים  חסרת  לדההומניזציה 
ישנן אלפי עדויות המתעדות את קורותיהם של האסירים בעלי 
המשולש הסגול )הטלאי שנשאו העדים במחנות(. זיכרונותיהם 
ופחד, היו  זרע מורא  מהימים האפלים, שבהם המשטר הנאצי 
המאבד  האדם  הללו, של  הקצוות  שני  אפל.  בעידן  אור  לקרן 
צלם אנוש )הנאצים(, ושל האדם הערכי והמוסרי, התגלו ביתר 

שאת דווקא בתנאים הבלתי רגילים שהיו בתקופת השואה. 

.Niemoeller, 1947  .42
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ניסו  קורבנותיהם,  של  רוחם  את  לשבור  שרצו  הנאצים, 
בצורה נואשת לגרום לעדי יהוה להפר את התנגדותם, אך נחלו 
כישלון.43 העדויות ממחישות את בחירתם של עדי יהוה לדבוק 
באמונתם, לסייע לשאר האסירים ובכללם ליהודים ולבני עמים 
אחרים, לחלוק עמם את תקוותם המקראית, ולא אחת את פת 

הלחם האחרונה שלהם. להלן דוגמה לכך:

קורותיו של האסיר אוגוסט דיקמן44

היה  מסוים  זמן  למשך  בזקסנהאוזן  הריכוז  מחנה  מפקד 
"קוביה".  האסירים  אותו  כינו  חסון,  שהיה  כיוון  ברנובסקי. 
הוא נפגש בדרך כלל עם כל משלוח של אסירים חדשים ונשא 

"נאום קבלת פנים" לרוב בעל אותו תוכן. 

"אני מפקד המחנה ומכנים אותי "קוביה", עכשיו תקשיבו 
לי טוב טוב. אתם יכולים לקבל ממני הכל. ירייה בראש, 
יכולים  אתם  רוצים,  אתם  אם  בבטן.  ירייה  בחזה,  ירייה 
מצדי לשסף את גרונכם או לקרוע את עורקכם, אתם גם 
יכולים לרוץ אל הגדר החשמלית. רק תזכרו שהחבר'ה שלי 

הם צלפים טובים, והם ישלחו אתכם ישר אל השמים".

בתחילת החרם על עדי יהוה ]אפריל 1933[ היה בחור צעיר 

נכתב  "הקומנדנט מאושוויץ מעיד"  בכך. הספר  הודו  הנאצים  אפילו   .43
ֵהס, מפקד מחנה הריכוז באושוויץ בשנים 1943-1940.  בידי רודולף 
ביומנו מתייחס ֵהס בהרחבה לאסירים מקרב עדי יהוה )ראה הס, 1978(. 

בין היתר הוא מציין את קנאותם יוצאת הדופן )שם, החל מעמ' 79(.
 1974 מתוך  תורגם  דיקמן.  היינריך  אחיו  של  התיעוד  מן  לקוח   .44

.Yearbook
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בן 23 ושמו אוגוסט דיקמן, שלמד את המקרא עם עדי יהוה. 
את  לאחר שריצה  לדין.  והועמד  הגסטפו  ידי  על  נעצר  הוא 
עונשו נכנע ללחץ מצד הגסטפו וחתם על "ההצהרה" ]הטופס 
בתקווה  לשחרורו[  בתמורה  לאמונתו  מתכחש  הוא  שבו 
שהרדיפות ייפסקו. למרות זאת שלחו אותו באוקטובור 1937 
למחנה הריכוז בזקסנהאוזן, לאחר שריצה את תקופת מאסרו. 
בזקסנהאוזן פגש עדי יהוה. בכל הזדמנות הם שוחחו ועודדו 
זה את זה. ככל שאוגוסט בילה בחברתם, כך הוא הבין שהוא 
התחרט  אוגוסט  ההצהרה.  על  כשחתם  חולשה  מתוך  ויתר 
אחיו  גם  בינתיים,  חתם.  שעליו  התצהיר  את  לבטל  וביקש 
שהוא  לו  סיפר  אוגוסט  בזקסנהאוזן.  למחנה  נשלח  היינריך 

חתם על התצהיר ושהוא דורש לבטל אותו.

החל   1939 שנת  של  השנייה  במחצית  המלחמה  פרוץ  עם 
תוכניותיו.  את  לפועל  להוציא  המחנה,  מפקד  ברנובסקי, 
דיקמן  אוגוסט  של  אשתו  כאשר  לידיו  נקרתה  ההזדמנות 
המלחמה.  בתחילת  לביתם  שנשלח  הגיוס  צו  את  לו  שלחה 
אוגוסט זומן אל המחלקה הפוליטית. לפני הליכתם אל מסדר 
המלחמה  פרצה  היינריך, שעתה  אחיו  אותו  הזהיר  הנוכחות 
והוא קיבל צו גיוס. עליו להיות בטוח לחלוטין בכל החלטה 
שהוא מקבל. אוגוסט השיב: "הם יכולים לעשות לי מה שהם 

רוצים, לא אחתום ולא אתפשר".

אחיו  אל  אוגוסט  שב  משלא  היום.  באותו  נערך  השימוע 
היינריך, התברר לו שלא רק שהוא סירב לחתום על צו הגיוס, 
לסירובו.  המקראיות  סיבותיו  את  לכך  הוסיף  גם  הוא  אלא 
בצינוק,  יושב  בעודו  בצינוק.  מבודד  לתא  הוכנס  אוגוסט 
וביקש  המקרה  על  להימלר  ברנובסקי  המחנה  מפקד  הודיע 
את רשותו להוציאו להורג בפומבי לעיני האסירים עדי יהוה, 
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ואחרים במחנה כולו. הוא היה משוכנע שמספר גדול של עדי 

אז  פנים מול המוות. עד  פנים אל  יתייצבו  יחתמו אם  יהוה 

רובם המכריע סירבו לחתום ובתגובה לכך ספגו איומים ותו 

לא. הימלר השיב שאוגוסט דיקמן נידון למוות ויש להוציאו 

להורג.

כעת נסללה בפני "קוביה" הדרך לערוך "מופע ראווה גדול". 

היה זה יום שישי. שקט מצמרר ריחף באוויר מעל המחנה כולו. 

לפתע הופיעה בחצר קבוצת פיקוד ובתוך זמן קצר הקימה בו 

מטווח. הדבר כמובן הצית כל מיני שמועות. ההתרגשות גברה 

עוד יותר כאשר יצאה הפקודה להפסיק לעבוד שעה מוקדם 

יותר מהרגיל. האסיר פול בודר מספר, שכאשר צוות העבודה 

צעד חזרה למחנה, אמר לו איש אס–אס בעוקצנות: "היום זה 

יום העלייה לשמיים! אחד מכם יעלה לשמיים היום". כאשר 

ניגש  דיקמן,  היינריך  השתייך  שאליו  העובדים,  צוות  נכנס 

אליו זקן המחנה ושאל אותו אם הוא יודע מה קורה. לאחר 

שהשיב בשלילה, נמסר לו שאחיו אוגוסט יוצא להורג בירייה. 

לא היה זמן לשיחות ארוכות. כל האסירים הצטוו לצעוד אל 

השדה. עדי יהוה הוצבו בדיוק מול כיתת היורים. כל העיניים 

היו נעוצות בנקודה זו. שומרי האס–אס צעדו פנימה, אמצעי 

הבטיחות תוגברו פי ארבעה. אנשי האס–אס ישבו על החומה 

רבים,  כה  היו  הם  להתרחש.  שעומד  למה  בציפייה  הגבוהה 

שנדמה היה שהקבוצה כולה הצטוותה לצפות במחזה העקוב 

מדם. השער הראשי היה בנוי ממוטות ברזל עגולים, ואנשי 

האס–אס צמאי הסנסציות נעמדו ונתלו עליו כאשכול ענבים. 

יותר.  טוב  לראות  כדי  הרוחב  מוטות  על  טיפסו  אף  חלקם 

עיניהם היו מלאות לא רק בסקרנות אלא גם בצימאון לדם. 
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כשידיו קשורות לפני הגוף, הובל אוגוסט אל המקום בליווי 
קציני אס–אס רמי דרג. הכול התרשמו מן הרוגע וקור הרוח 
שהפגין, כאדם שכבר ניצח בקרב. כ–600 עדי יהוה ניצבו שם. 
אחיו היינריך נעמד מרחק מטרים ספורים ממנו. לפתע בקעו 
"קוביה".  קולו של  נשמע  אז  הרמקולים.  מן  צורמים  קולות 
את  רק  שמענו  דממה.  השתררה  מיד  ַהקשיבו!"  "אסירים 

נשימתו האסתמטית של המפלצת אשר הוסיף ואמר:

 ,1910 בינואר   7 יליד  מדינסלאקן,  דיקמן  אוגוסט  "האסיר 
מסרב לשרת בצבא בטענה שהוא 'אזרח מלכות אלוהים'. הוא 
אמר: כל השופך דם אדם, דמו יישפך.45 הוא העמיד את עצמו 
מחוץ לחברה, ובהתאם לפקודתו של מפקד האס–אס הימלר 

יש להוציאו להורג".

בשעה שדממת מוות פשטה בחצר כולה הוסיף "קוביה" ואמר: 
"הודעתי לדיקמן לפני שעה שחייו האומללים יסתיימו בשעה 
בשנית  לשאול  צריך  אם  ושאל  ניגש  הקצינים  אחד   ."6:00
על  לחתום  מוכן  והוא  דעתו  את  שינה  הוא  אם  האסיר,  את 
מסמכי הגיוס. על כך השיב "קוביה": "אין טעם". הוא פנה 
אל דיקמן וציווה: "הסתובב חזיר", ואז ציווה לירות בו. לכל 
שאר האסירים הותר להתפזר ולחזור לצריפי המגורים, ואילו 
ההזדמנות  ל"קוביה"  היתה  כעת  להישאר.  נצטוו  יהוה  עדי 
להשמיע את תביעתו. בהדגשה מרובה שאל: "מי מוכן לחתום 
להביע  גם  אלא  לאמונתו,  להתכחש  רק  לא   — התצהיר  על 
צעדו  שניים  ואז  הגיב.  לא  איש  לצבא".  להתגייס  נכונות 

בראשית ט, 6.  .45
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קדימה! אבל לא כדי לחתום על ההצהרה. הם ביקשו לבטל 
את החתימה שחתמו שניהם כשנה קודם לכן!46 זה היה יותר 

מדי בשביל "קוביה", ובזעם רב הוא עזב את החצר. 

כצפוי, העדים סבלו מאוד באותו הערב ובימים שלאחר מכן. 
של  להורג  הוצאתו  בדבר  הידיעה  שודרה  ימים  כמה  במשך 
זו פורסמה גם בניו–יורק  ]ידיעה  דיקמן מספר פעמים ברדיו 
את  להפחיד  בתקווה  אולי   ,]1939 בספטמבר,   17 טיימס, 
העדים שעוד נותרו חופשיים. כעבור שלושה ימים זומן אחיו 
היינריך אל המחלקה הפוליטית. שני סוכני גסטפו רמי דרג 
כיצד הושפע מהוצאתו להורג של  הגיעו מברלין כדי לברר 

אחיו.

היינריך מספר על השיחה:

'האם ראית איך ירו באחיך?'

'כן'

'מה למדת מזה?'

'אני אחד מעדי יהוה ואני אשאר אחד מעדי יהוה.'

'אז בפעם הבאה יירו בך.'

הזדמן לי להשיב על מספר שאלות מקראיות עד שלבסוף צעק 
אחד הסוכנים: 'אני לא רוצה לדעת מה כתוב: אני רוצה לדעת 

מדיניות המשטר הנאצי בשנים הראשונות כלפי האסירים מקרב עדי   .46
כדי  על התצהיר  אלו שחתמו  הייתה להשהות את שחרורם של  יהוה 
לשחרר  הנאצים  החלו  מכן  לאחר  אמונתם.  את  נטשו  אכן  אם  לבחון 
את האסירים מהמחנות באופן מידי, אם הסכימו לחתום על התצהיר, 

במטרה לשבור את רוחם של המסרבים )שהיו הרוב(.
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מה אתה חושב'. ובשעה שניסה להסביר לי עד כמה הכרחי 
כגון:  משפטים  האוויר  לחלל  זרק  הוא  המולדת,  על  להגן 
שיתגלגל...  הבא  יהיה  ראשך  בו...  שיירו  הבא  תהיה  'אתה 
'אין טעם, גמור עם  הבא שיפול'. לבסוף אמר הסוכן השני: 
הניירת". שוב הונחה ההצהרה בפני דיקמן כדי שיחתום עליה. 
הוא סירב באומרו: "אם אחתום על כך לאות הכרה במדינה 
יהיה זה בבחינת הסכמה עם הוצאתו להורג של  ובממשלה, 
אחי. אינני מסוגל לעשות זאת'. ולא אחרה לבוא התגובה: "אם 

כן, אתה יכול להתחיל לחשב כמה זמן נותר לך לחיות."47 

עדות זו של היינריך דיקמן ששרד, על עמידתו האיתנה של אחיו 
אוגוסט דיקמן היא אחת מאלפי עדויות של הנרדפים מקרב עדי 
יהוה. היא ממחישה את בחירתו )לאורך שנים( לפעול על פי צו 
מצפונו תחת לחצים כבירים להתפשר על אמונתו. דומה הייתה 
גם עמידתם של העדים האחרים מול תביעותיהם של הנאצים 

למרות התנאים איומים בבתי הכלא ובמחנות הריכוז. 
בשנת 1999 הנציחה קרן הזיכרון ברנדנבורג את אומץ לבו 
ואת אמונתו העזה של דיקמן במילים: "אנו זוכרים את אוגוסט 
דיקמן, אחד מעדי יהוה". מילים אלו נכתבו על שלט שנתלה 
במחנה הריכוז זקסנהאוזן. הכתובת מגוללת את הסיבה: "הוא 
נורה בפומבי בידי האס–אס ב–15 בספטמבר 1939 בשל עמדתו 

כסרבן מצפון". )ראה הצילום להלן, השלט משמאל(
החיצוני  בקיר  מימין(, שנתלה  )בצילום: השלט  נוסף  שלט 
של המחנה, מזכיר למבקרים כי דיקמן היה רק אחד מתוך 890 

עדי יהוה שסבלו בזקסנהאוזן ולא התפשרו על העקרונות.

.Yearbook 1974 47.  תורגם מתוך
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שני השלטים שנתלו במחנה הריכוז זקסנהאוזן
להנצחתו של אוגוסט דיקמן

מקור: "המצפה" 1 במאי 2000.

על  מצביעים  יהוה48 אינם  עדי  של  מאפייניהם  כי  לציין  ראוי 
אנשים הנחשבים ליחידי סגולה או לנעלים מן הזולת. "אנשים 
רגילים" אלו — שאין ספק שהיו אנשים יוצאי דופן — פעלו אך 

ורק מכוח אמונתם. 

לפרטים מלאים על סיפורם של עדי יהוה במחנות הריכוז ראה 1974   .48
Yearbook, p. 108-212, וכן Yearbook, p. 111-134 1989. לעדויות 
נוספות על הגשת עזרה ליהודים תוך סיכון חיים שתורגמו לעברית, 
ראה דויטשקרון, 1987, עמ' 154-48 ו"הנשים היהודיות במחנה הריכוז 

רוונסבריק" מאת רושל ג' סיידל, הוצאת יד ושם, 2007, עמ' 54-52.
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סיכום

אנושי  בעולם  לאמונה  ביותר  הקשה  המכה  הייתה  השואה 
רואה  העולם  השנים.  במרוצת  ויותר  יותר  אנושי  שנעשה 
בשואה לא רק את השמדתו של העם היהודי )והשמדת קורבנות 
בשנאתה  לה  דומה  שאין  אנושית  טרגדיה  גם  אלא  נוספים(, 
וברשעותה. זאת, עד כי תוהה האדם אם מאורע זה התחולל בידי 
בני אנוש. המשטר הנאצי קרא תיגר על האנושות לגווניה. הוא 
גם קבע מוסר אנושי הפוך; את הרע הפך לטוב ואת הטוב לרע. 
ובשאר  בגרמניה  יהוה  עדי  עמדו  זה  וגזעני  רצחני  נגד משטר 
הארצות שנכבשו בידי הנאצים. הם הוכיחו שאי–אפשר לעקור 
קורבנות  האדם.  של  הבחירה  חופש  ואת  האנושי  המצפון  את 
רבים מעמים ומלאומים שונים הוכיחו זאת כיחידים, ועדי יהוה 

כקבוצה דתית.
דבריו של מרטין נימלר, שאת שירו הבאנו לעיל היה מנהיג 
ואחריה  השנייה  העולם  מלחמת  לפני  בגרמניה  פרוטסטנטי 
ובעצמו היה כלוא במחנה ריכוז נאצי, התייחס לאשמה שחשו 

ראשי הכנסיות במרוצת הדורות, והדגיש לגבי עדי יהוה:

ועוד לחשוב שאנחנו, המשיחיים של היום ּבֹוִׁשים בכת כביכול 
במאותיהם  שהובלו  יהוה[  ]עדי  שקדניים  מקרא  חוקרי  של 
להשתתף  שסירבו  מפני  ומתו  ריכוז  למחנות  ובאלפיהם 

במלחמה ולירות בבני אדם.49

התיעוד ההיסטורי על רדיפתם של עדי יהוה מזכיר פעם אחר 
פעם את היותם נרדפים בשל סירובם להשתתף במעשי דיכוי, 

.Niemoeller, 1947, p. 48  .49
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בהשפלתם ובהריגתם של בני אדם. הידע בדבר רדיפתם הוא בעל 
ההיסטורי באשר  ולדיוק  ההיסטורית  רב לחשיפת האמת  ערך 
לגורלם של עדי יהוה בתקופת המשטר הנאצי. סיפורם של עדי 
אוניברסליים  ערכים  להקניית  משמעותית  תרומה  תורם  יהוה 
יהוה  ולהדגשת ערך כבוד האדם באשר הוא אדם. סיפור עדי 
לוי,  פרימו  של  הנוקב  טיעונו  את  ממחיש  הנאצית  בתקופה 
שגם במציאות האנושית הקשה ביותר וגם במציאות של מחנות 

ההשמדה יש לאדם אפשרות, ולו מזערית מאוד, לבחור.50 

בכנות  עוסק  אדם?",  "הזהו  לוי,  פרימו  של  מכול  החשוב  ספרו   .50
ובהתבוננות נוקבת בשאלה קריטית ונוראה זו ובהשלכותיה. ראו פרימו 

לוי, הזהו האדם, תל אביב: עם עובד, 1989.
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נספח 1

הרקע ההיסטורי של עדי יהוה

לבחון  ראסל  טייז  צ'ארלס  המקרא  תלמיד  החל   1870 בשנת 
באופן יסודי את התורות המסורתיות של כנסיות הנצרות וגילה, 
לדעתו, פרשנויות שגויות של כתבי הקודש. יחד עם עוד כמה 
בפיטסברג  מקרא  ללימוד  קבוצה  הקימו  הם  מקרא  תלמידי 

פנסילבניה שבארצות הברית.
תלמידי המקרא, כפי שנודעו אז, היו משוכנעים שהמקרא 
אורכו.  לכל  ועקבי  הרמוני  מסר  לשאת  חייב  אחת  כמקשה 
לשיטתם, כל הבנה יש להבהיר ולבאר על פי יתר ספרי המקרא, 
תורות  הכתב.  על  אותה  העלו  ההתאמה,  מן  דעתם  וכשנחה 
ומנהגים שלא עלו בקנה אחד עם הכתוב, נדחו לטובת האמת 

המקראית שלהם, והם החלו להפיץ ברבים את הבנתם.
נמנים,  ומאמיניה  המקרא",  "תלמידי  נקראה  זו  קבוצה 

כאמור, עם בני עמים שונים.
בשנת 1931 הם אימצו את השם עדי יהוה.51

אף  על  המקרא"  "תלמידי  להיקרא  המשיכו  הם  הנאצית  בגרמניה   .51
השינוי בשמם. השם "עדי יהוה" מתבסס על ספר ישעיהו מ''ג, 13-10. 
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ב–1939 בפרוץ מלחמת העולם השנייה הם מנו בכל רחבי 
העולם 72,457 איש. עד לסוף המלחמה ב–1945 האמיר מספרם 

ל–156,299 איש.
בשנת 2014 הם מונים קרוב ל–8 מיליון איש ופזורים ב–239 

ארצות.

עיקרי אמונתם

הכרת עיקרי אמונתם תתרום להבנת הסיבות והגורמים לעמדתם 
ולעמידתם האיתנה של עדי יהוה בתקופה הנאצית. התנגדותם 
של עדי יהוה לשותפות לדבר עבירה עם הרייך השלישי נבעה 
מעל  באלוהים  אמונתם  את  הציבו  העדים  הדתית.  מאמונתם 
והפך  לשלטון  היטלר  כשעלה  הנאצית.  המדינה  לדרישות 
לשליט יחיד, פרץ קרב אידיאולוגי בלתי נמנע. הרייך השלישי, 
קבוצה  מול  פנים  אל  פנים  עצמו  מצא  בידו,  שלופה  כשחרב 

קטנטנה של עדי יהוה, ובידם נשק האמונה ותו לא.
בהקשר זה חשוב להבין את אופיו, את מהותו ואת 'כישופו' 
התנועה  טוטליטרית.  פוליטית  כתנועה  רק  לא  הנאציזם  של 
כ"דת  פוליטית",  כ"דת  פעלה  היא  מכך:  יותר  הרבה  הייתה 
הוא  שאיפתו.  את  הצניע  לא  הנציונלסוציאליזם  חילונית". 
ִהרבה בטקסים פולחניים ובמעין 'תפילות', ואוצר המילים שלו 
כלל מילים רבות בעלות קונוטציה דתית. רעיון מרכזי נוסף זה 

באותה תקופה גברה המודעות של תלמידי המקרא לחשיבותו של שם 
האלוהים, יהוה. בכינוס שנערך ב–26 ביולי 1931 התקבלה ההחלטה 
להיקרא "עדי יהוה" כדי להעלות על נס את שם האלוהים ואת תפקידם 

כעדים בכל הקשור לאמת המצויה על אלוהים במקרא.
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במשנתו של היטלר ליבה את רדיפתם העזה וחסרת הפשרות 
של הנאצים את עדי יהוה כקבוצה דתית. 

לצו  הקשיבו  השורה  מן  אנשים  שבעטיין  הסיבות  מהן 
מצפונם והחזיקו באמונתם הדתית תוך גילוי אומץ לב אזרחי 

תחת משטר דיקטטורי?

להלן העיקריות שבהן:

האמונה בבורא אחד, שמו "יהוה". 	

אמונתם מבוססת על המקרא כספר שנועד לכל אדם. המקרא  	
מכיל את דברו ואת מחשבותיו של האל ובכוחו לאחד בין 
אתנית  שנאה  טריטוריאליים,  גבולות  להסיר  אדם,  בני 

ואידיאולוגיות דתיות.52

לעניינים  הנוגע  בכל  ניטרליות  על  שומרים  יהוה  עדי  	
פוליטיים. הם רודפי שלום ואינם משתתפים במלחמות. אין 
אתני  שבטי,  רקע  על  ושנאה  איבה  במעשי  משתתפים  הם 
כאזרחי  לרשויות  לציית  חובה  לעצמם  רואים  הם  וגזעי.53 

המדינה, כל עוד הדבר אינו נוגד את חוקי אלוהים. 

עדי יהוה אינם שייכים לנצרות, ואין הם מקבלים את האמונה  	
הנוצרית ב"שילוש". הצלב אינו מהווה סמל דתי שלהם, והם 

אינם משתמשים בפסילים כלשהם למטרות פולחן.

יהוה לימד את ההפך מן הדרישות  ספר המקרא שעליו התבססו עדי   .52
הנאציות. בני אדם שווים ומאוחדים. הבנה זו שימשה בלם, ומנעה מהם 

את שיתוף הפעולה שהמשטר תבע מהם.
התפלגות החברה האנושית מנוגדת לעיקר האמונה המקראית שאלוהים   .53
יצר מאדם אחד את כל בני האדם. כך למעשה מתבטל הרעיון לעליונות 

גזעית, ישנו גזע אחד והוא הגזע האנושי )בראשית א, 27(.
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עדי יהוה אינם כת. כת היא קבוצה הנוהה אחר אדם מסוים  	
ועוסקת בפעילויות סודיות ואף בלתי חוקיות. לעומת זאת 
המדינות  בכל  לחלוטין  חוקית  יהוה  עדי  של  פעילותם 

המכבדות חופש דת.

עדי יהוה אינם "מיסיונרים". בעיני רבים המילה "מיסיונר"  	
היא מילה נרדפת לשליח מטעם דתות אחרות, ומיסיונרים 
נתפשים כמי שישתמשו בכל האמצעים, לרבות רמייה, כדי 
להמיר את דתו של האחר. לא כן עדי יהוה. הם אינם מנסים 
לכפות את דעותיהם על הזולת, הם מכבדים את דעותיהם 
של האחרים. פעילותם נעשית מתוך אמונה ואהבה לזולת, 
המקרא.  מן  שלמדו  מה  את  האנשים  עם  לחלוק  ומטרתם 

פעילותם נעשית בהתנדבות וללא שום תמורה. 

לעמידתם  היסוד  היו  המקרא  על  המושתתות  אלו  תפיסות 
האיתנה של עדי יהוה כנגד תביעותיו של המשטר הנאצי.54

מבוסס על החוברת "עורו" ינואר-מרס 2011.  .54
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נספח 2

תולדות חייו של מרטין ברטרם

ברטרם נולד ב–13 באפריל 1896 בעיר פרנקפורט. הוא שימש 
ברחוב  מאפייה  בבעלותו  הייתה   1922 ומאז  אופה–אומן, 
השלטונות  ממנו  דרשו   1933 בשנת   .58 רואבכשטראסה 
על  ייאסר  כך  גרמנית".  "חנות  שלו  המאפייה  את  להגדיר 
היהודים לקנות במאפייה. ברטרם סירב לקיים את הצו משום 
שלא רצה, כלשונו, "לתת יד למותם של היהודים". בשל ציותו 
העקבי לצו מצפונו וסירובו לתלות שלט זה בחנות אולץ בשנת 
1935 להשכיר את המאפייה. ב–26 בספטמבר 1936 עצרה אותו 
באשמת  מאסר  חודשי  לשבעה  נידון  הוא  בדירתו.  המשטרה 
 1937 ביוני  ב–4  הועבר  הכלא  מן  היהודים.  על  החרם  הפרת 
למחנה  הועבר   1937 ביולי  וב–30  ליכטנברג,  הריכוז  למחנה 
הריכוז בוכנוואלד, שם עבד בעבודות כפייה ובהן כריתת עצים, 

בניית כבישים וטבחות.
טלאי  לענוד  חויבו  אשר  יהוה(,  )עדי  המקרא  תלמידי 
כאנשים  האסירים  שאר  בקרב  מוכרים  היו  סגול,  משולש 
אמינים וניטראליים, האוהבים לעזור לזולת. אסיר יהודי תושב 
ברטרם  מרטין  את  פגש  כי  שחרורו  לאחר  סיפר  פרנקפורט 
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יהוה  ועדי  ברטרם  כיצד  זכר  הוא  בוכנוואלד.  הריכוז  במחנה 
אחרים ליקטו חתיכות לחם ואיגדו אותן לגוש אחד כדי לתת לו 
מעט ממנו, וציין ש"היה זה מסוכן מאוד — אילו נתפסו, היו כל 

האסירים המעורבים מוצאים להורג."55
במהלך השהייה במחנה הריכוז סבל ברטרם עינויים: בעטו 
בו והיכו אותו במקלות, וכתוצאה מכך סבל לשארית ימיו מכאבי 
ראש כרוניים. ב–11 באפריל 1945 שוחרר ממחנה הריכוז אחרי 
שמונה וחצי שנות מאסר. מרטין ברטרם נפטר ב–20 בנובמבר 
1988. בחזית המאפייה שהייתה בבעלותו, ניצבת משנת 2006 
אנדרטת ברונזה לזכרו ולזכר הרדיפות שעברו עדי יהוה בעיר. 

בכתובת )להלן צילומה 56( נאמר:

.Herausgeber: Institut Fur Stadgeschichte Munzgasse  .55
.Ibid.  .56
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בבית ברחוב רואבכשטראסה 58 חי ועבד האופה מרטין ברטרם, 
הנציונל–סוציאליסטים  מצד  איומים  חרף  יהוה.  עד  שהיה 
לחם  לספק  והמשיך  מצפונו  לקול  נשמע  הוא   1933 בשנת 
בכלא  ישב  פרנסתו,  מקום  את  איבד  כך  עקב  ליהודים. 
ונשלח למחנה הריכוז בוכנוואלד. בשנים 1945-1933 נרדפו 
בפרנקפורט 150 עדי יהוה בשל אמונתם. 15 מהם איבדו את 

חייהם.
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עדות: זיכרונותיו של גינטר גראס

קילוף הבצל

כפי שידוע, רדיפתם של עדי יהוה בגרמניה ובארצות הכבושות 
וקשישים  נשים  גברים,  ובכליאתם של  במאסרם  הסתכמה  לא 
מקרב עדי יהוה המסרבים לשתף פעולה עם המשטר הנאצי, גם 
והנערים הועמדו בפני הבחירה האם לחבור  ילדיהם הקטינים 
ובכללה  הנאצית  גרמניה  את  ששטפה  הנאצית  לאידיאולוגיה 
את הגרמנים הצעירים, או לדבוק באמונתם המקראית המנוגדת 
לרוח הנאציזם.57 על אף גילם הצעיר של העדים נשאלת השאלה: 
האם עמדתם עמדה במבחן הזמן תחת המשטר הטוטליטרי הנאצי 
מן האכזרים ביותר שצמחו? זאת לאור העובדה שבחיי השגרה 
היום יומית שלהם הושם דגש רב במערכות החינוך על חינוך 
תורת הגזע, עליונותו של הגזע הארי, טיפוח פולחן האישיות 
סביב דמותו של היטלר ועוד. ילדי גרמניה הנאצית לא היו רק 

יהוה  עדי  הנאצים  קרבנות  במאמר  הכרונולוגי  הרדיפות  תקציר  ראה   .57
אודות סיכום הנרדפים מקרב ילדי עדי יהוה.



98 | יאיר אורון, שרית זייברט

עוד דור נאצי צעיר שישלוט ביד רמה בעתיד הקרוב על עולם 
מטוהר מבני אדם "נחותים" או לא ראויים, אלא דרך תנועות 
נוער שפעלו בגרמניה וביוזמתו של היטלר עם עלייתו לשלטון, 
גויסו בנים ובנות לשורות התנועה. מעורבותם לא הייתה עניין 
כמי  ההיסטוריה  דפי  על  מתועדים  ומעשיהם  בכך,  מה  של 
שפשעו נגד חפים מפשע. לדוגמה, הנוער ההיטלראי השתתף 
בליל הבדולח ובסיוע ישיר במאמץ המלחמתי שפרץ ב–1939. 
חובתם  את  תבע  הנאצית  והאידיאולוגיה  הלאומנות  שטף 
למשטר בין אם היו קטינים או בוגרים. אווירה תובענית וקודרת 

זו סבבה סביב חייהם של הילדים והנערים מקרב עדי יהוה.58
מבצע  הבצל",  "קילוף  האוטוביוגרפי,  בספרו  גראס  גינטר 
במדי  כנער  הנאצי  עברו  את  וחושף  הזיכרון"  שכבות  "קילוף 
ההיטלריוגנד.59 גראס מספר על עצמו, על קץ ילדותו עם פרוץ 
מלחמת העולם השנייה. בין סיפוריו השונים גינטר מייחד פרק 
שלם לזיכרונותיו מההיכרות בינו לבין נער גרמני שהיה עד יהוה 
סרבן מצפון בתנועת הנוער ההיטלראי. זיכרונו של גראס ידגים 
עבורנו את נקודת המבט הנאצית, מעצם היותו נער נאצי, ואת 
תפיסתו הרטרואקטיבית על הנער עד יהוה, שנהג כפי שמאות 

מילדי עדי יהוה בחרו לנהוג. הפרק נקרא:

שמו היה אנחנולאעושיםדבריםכאלה

גרר  הנאצית  האידיאולוגיה  את  לאמץ  והנערים  הילדים  של  סירובם   .58
עונשים חמורים כגון לקיחת הילדים מבתיהם למוסדות לנוער לחינוך 
ובכך  נאצים  בבתים  לאימוץ  שליחתם  או  כלא(  לבית  )בדומה  מתקן 

גויסו לתנועות הנוער בניגוד לרצונם.
גראס ג' )2011(. קילוף הבצל. אור יהודה: זמורה ביתן.  .59
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בהקדמה לגיוסו ולמגעו עם הנער עד יהוה הגרמני כתב גראס:

חסרות לנו עתה החוליות של התהליך שאיש לא עצר, תהליך 
שאין להשיב לקדמותו ושאת עקבותיו לא ימחה שום מחק. 
בן החמש עשרה  הגורלי של התלמיד  ואולם, כאשר לצעדו 
במדים אין צורך לקלף שום בצל או להיוועץ בענבר. עובדה 
היא כי התנדבתי לשירות פעיל. מתי? מדוע? מאחר שאינני 
)האקלים  עת  באותה  הרוח  נשבה  לאן  או  התאריך  את  זוכר 
המלחמתי כבר היה הפכפך(, ומכיוון שאינני יכול למנות את 
כל אזורי הקרבות בין האוקיינוס הקרח הצפוני לבין הקווקז 
והחזיתות האחרות, כל שבידי לעשות לעת עתה הוא לתאר את 
הנסיבות המשוערות שהביאו להחלטתי להתגייס. כאן אסור 
בשום אופן להתנסח במילים רכות וחמקניות. אל לנו להקל 
ראש בחומרת המעשה כאילו פעלה כאן איוולת נעורים ותו 
לא. שום מערכת לחצים מגבוה לא פעלה כאן את פעולתה. 
וגם לא היתה בי תחושת אשמה כלשהי — בגלל פקפוק בצדקת 
דרכו של הפיהרר או מסיבה אחרת — שביקשתי לפצות עליה 

בלהיטותי להתנדב.60

זמן קצר לאחר יום הולדתי השישה עשר הועברתי עם חלק 
גלטקאו,  ברזן  החוף  סוללת  אל  קייזרהאפן  סוללת  מצוות 
נמל  על  להגנה  קינים  ארבעה  בתותחי  מצוידת  שהייתה 

התעופה הסמוך מפני מפציצי סלילה.61

הגיוס  בלשכת  רפואיות  לבדיקות  שנקראתי  לאחר  קצר  זמן 
לגיוס,  המועמדים  כל  לעבור  שנדרשו  בדיקות   — האזורית 

שם, עמ' 59.  .60

שם, עמ' 69.  .61
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לא  העבודה.  לשירות  זימון  קיבלתי   — מחזור  אחר  מחזור 
הייתי היחיד שקיבל את הזימון. הכול התנהל בדייקנות של 
שלושה  השירות:  משך  הגיע.   1927 ילידי  של  תורם  שעון. 
חודשים. תחילת השירות נקבעה לאחר מימי סוף אפריל או 
תחילת מאי. עם נערים אחרים שוחררתי מיחידת סייעי הנ״מ 

ומיד הוחלפנו בתלמידי תיכון מדנציג.62

זיכרונו של גראס: 

ככל שהתמונה שאני מצייר לי מעצמי ומן השגרה שלי בימי 
וחיה  כאב  עד  חדה  כן  ומטושטשת,  עמומה  העבודה  שירות 
יום  מדי  היום.  אפילו  הנשק,  כלי  חלוקת  של  התמונה  היא 
ביומו היה מתקיים טקס בניצוחו של הממונה על הנשקייה, 
בחור עם ארשת פנים רצינית מתוך עיקרון. הוא היה מחלק, 
חוויית  את  חווים  היינו  זה  אחר  בזה  אוחזים.  היינו  אנחנו 
ההתחמשות. ברור לחלוטין שכל חבר בשירות העבודה היה 
בקת  ובמתכת,  בעץ  האחיזה  לנוכח  כבוד  להתמלא  אמור 

ובקנה של הקרבין.

ואכן, אנחנו הנערים התנפחנו והיינו לגברים בשעה שעמדנו 
עמידה מתוחה ולצדנו הנשק או כאשר הצגנו אותו או צעדנו 
איתו נטוי על שכם. אפשר לומר שהבנו מילולית את המשפט 
אפילו  מאורסים,  הרגשנו  החייל".  של  הכלה  הוא  "הרובה 
נשואים ממש לקרבין 98. אף על פי שאני משתמש כאן שוב 
ושוב בהדגשה בשם הגוף "אנחנו", היה בינינו אחד שיצא מן 
הכלל, ואת דמותו אני רואה לנגד עיני ברור אף יותר משאני 

שם, עמ' 72.  .62
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רואה את צייר הקיר בעל זכויות היתר, את תנועות המכחול 
לשמים  מתחת  התרחש  שעוד  מה  כל  ואת  שלו  החרוצות 

המעוננים חלקית עד נאים שמעל ערבת טוכל.

כחיטה  צהוב  שערו  קומה,  גבה  נער  היה  הכלל  מן  היוצא 
ודמותו  מאורכת,  גולגולת  גילתה  צדודיתו  תכולות.  ועיניו 
סנטרו,  נורדי.  אדם  של  ומופת  דוגמה  לשמש  יכולה  היתה 
פיו, אפו ומצחו היו תמצית "טוהר הגזע". הוא היה זיגפריד, 
דמותו העלתה על הדעת את הגיבור המיתולוגי באלדר, אל 
היופי והאור. הוא קרן יותר מאור היום. לא היה בו כל פגם, 
אף שומה על הצוואר או על הרקה. הוא לא מילמל וגם לא 
בריצה  אותו  ניצח  לא  איש  דיווח.  למסור  כשנדרש  גימגם 
לנתר מעל  בהעזתו  לו  לא השתווה  איש  ארוכים,  למרחקים 
שוחות מעופשות. איש לא היה מהיר ממנו בטיפוס על קיר. 
חמישים כפיפות ברכיים היו משחק ילדים בשבילו. הוא נולד 
לשבור שיאים. שום דופי לא העיב על דמותו. ואולם, ליוצא 
מן הכלל באמת הוא נהפך בגלל סירובו )שמו ושם משפחתו 
הנשק.  באימוני  להשתתף  סירב  הוא  מזיכרוני(.  נמחקו  כמו 
יותר מכך: הוא סירב לגעת ברובה. גרוע מזה: כאשר מדריך 
הוא פשוט  לידיו את הקרבין,  תוחב  היה  הרציני שלנו  הירי 
את  או  אותו  דבר שעשה  ליפול.  לו  ומניח  אותו  שומט  היה 

האצבעות שלו למפרי חוק.

לכלי  לרובה,  להניח  מאשר  יותר  חמורה  עבירה  היתה  האם 
האימונים  מגרש  עפר  אל  ליפול  החייל,  של  לכלתו  הנשק, 
ּבְֶהֵּסַח הדעת, לא כל שכן במכוון ואגב סירוב פקודה? ּבְֵאת 
החפירה, כלי העבודה הבסיסי של כל חבר בשירות העבודה, 
הוא עשה כל מה שפקדו עליו. הוא היה ממרק למשעי את כף 
האת, וכשהציג אותו — נצץ האת לצד צדודיתו הנורדית כמו 
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מגן שמש. הוא נראה בעיני המתבונן בו ראוי להערצה, כמו 
דגם להזדהות ולחיקוי. יומני חדשות היו יכולים להקרין על 
בתי  הרייך  ברחבי  היו  עוד  כל  דמותו השמימית,  את  המסך 
הוא  חברית  להתנהגות  הנוגע  בכל  גם  נפגעו.  שלא  קולנוע 
יכול לקבל תעודת הצטיינות: כל אימת שקיבל חבילה  היה 
מהבית ובה עוגת אגוזים, הוא חלק בה מרצונו החופשי. הוא 
היה טיפוס חברותי וטוב לב, תמיד נכון לעזור ולעשות כל מה 
שנדרש ממנו בלי להתלונן. כשחבריו לצריף היו מבקשים ממנו 
לצחצח גם את המגפיים שלהם אחרי שציחצח את מגפיו, הוא 
כל כללי הצחצוח, שבשעת המסדרים  לפי  זאת ברצון  עשה 
הן היו תאווה לעיניים אפילו לעיניו של המחמיר במפקדים. 
לא היתה לו שום בעיה עם מטליות אבק ועם מברשות — רק 
ברובה הוא סירב לגעת, בכלי נשק, בקרבין 98 שכולנו היינו 
בו לקראת ההשתתפות בפעילות  אמורים להתאמן בשימוש 

צבאית של ממש.

כל סוג של עונש הוטל עליו. המפקדים גילו אורך רוח, אבל 
המחראה  את  ניקה  הוא  פה  לפצות  בלי  עזר.  לא  דבר  שום 
ביסודיות במשך שעות בדלי שורץ תולעים קשור למוט ארוך 
היה  הוא  בדבש"  "לרדות  החיילים  בשפת  שנקרא  עונש   —
אותו  ומפנה  הבור  מתוך  בצואה  קצהו  עד  הדלי  את  ממלא 
ונקי  רחוץ  מופיע  כך  אחר  קצר  וזמן  זבובים,  בעדת  מוקף 
לאימון ושוב מסרב לגעת בנשק. כמו בהילוך אטי אני רואה 
את הרובה נופל אל עפר המגרש. בהתחלה היינו מציגים לו 
חיבבנו  בעצם  שיפסיק שהרי  לבו  על  לדבר  ומנסים  שאלות 
אותו, את הבחור המוזר הזה: "קח אותו כבר! פשוט תחזיק 
אותו וזהו!" תשובתו הצטמצמה למילים אחדות, ועד מהרה 
הפכה לציטטה נלחשת בפי כול. אבל כשהתחילו להעניש את 
כולנו בגללו, והיו מטרטרים אותנו בשמש הקופחת עד אפיסת 



הקורבנות הלא–יהודים של המשטר הנאצי | 103

כוחות, התחילו כולם לשנוא אותו. גם אני טיפחתי זעם כלפיו. 
ציפו מאתנו למרר את חייו, וזה מה שעשינו. כשם שהוא פגע 
בנו, כך אנחנו ירדנו לחייו. בצריף שלו הכו אותו אותם נערים 
שלפני כן הוא ציחצח והבריק את הנעליים שלהם. כולם נגד 
חקוקות  והן  העץ  לקירות  מבעד  שמעתי  יבבותיו  את  אחד. 
בזכרוני עד היום, ממש כמו הצליפות בחגורת העור שמישהו 
טרח לספור אותן בקול רם. אך לא המכות ולא כל התעמרות 
נערים הטילו את  ברובה. כשכמה  לגעת  אותו  אילצו  אחרת 
מימיהם על מזרן הקש שלו כדי להוציא לו שם של מרטיב 
במיטה, הוא ספג בשקט גם את ההשפלה הזאת ובהזדמנות 

הבאה שנקרתה לו פשוט חזר על המשפט הקבוע שלו.

לא יכולנו לעשות דבר כדי לשנות את מהלך העניינים חסר 
הדגל  למסדר  כשנאספנו  בוקר,  אחרי  בוקר  הזה.  התקדים 
חגיגית,  ברצינות  הנשק  כלי  את  לנו  מחלק  היה  והמפקד 
הסרבן העקשן היה שומט מידיו את הרובה המיועד לו כאילו 
היה תפוח אדמה לוהט, חוזר מיד לעמידת דום מתוחה וממקד 
את  למנות  יכול  אינני  כלשהיא.  רחוקה  בנקודה  מבטו  את 
הפעמים שבהן חזר על השקפתו, שעכשיו אף הגיעה לאוזני 
החלונות הגבוהים, אבל אני זוכר את השאלות ששאלו אותו 
"למה  בהן:  אותו  הטרדנו  אנחנו  ושגם  והקצינים,  המפקדים 
אתה עושה את זה, חייל בשירות העבודה?" — "מה הסיפור 
שלך, אידיוט?" תשובתו הקבועה הפכה למימרה שלא נשכחה 
"אנחנו לא עושים דברים כאלה." הוא דבק  היום:  ממני עד 
בצורת רבים. בקול לא חלש ולא רם, בקול צלול היה מכריז 
מה הוא ושכמותו מסרבים לעשות. היה אפשר לחשוב שעומד 
גדוד של סרבנים דמיונים,  אחריו אם לא צבא שלם לפחות 
מילים  חמש  הקצר.  המשפט  את  לומר  רגע  בכל  הנכונים 

שהתמזגו לאחת: אנחנולאעושיםדבריםכאלה.
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על  חוזר  היה  מתכוון,  הוא  דברים  לאילו  נשאל  כאשר  גם 
ה"כאלה" הלא מפורש ומסרב לקרוא בשמו של אותו חפץ, 
אותנו.  שינתה  שלו  הגישה  בו.  לגעת  מסרב  שהוא  רובה, 
בשנאתנו  מוצק.  שנראה  מה  והתפורר  הלך  ליום  מיום 
נמהלה התפעלות ולבסוף הערצה שהוסוותה בשאלות: "איך 
לו להיות  גורם  אידיוט הזה מצליח להחזיק מעמד?" — מה 
הוא  מחלה?  חופשת  מבקש  לא  הוא  "למה   — עקשן?"  כזה 
עוד  לא  לנפשו.  לו  הנחנו  האחרון."  בזמן  לגמרי  חיוור  הרי 
כמה   — בינינו  ממושמעים  הפחות  חשוף.  ישבן  על  מלקות 
נערים מאלזס או מלותרינגיה, שנדבקו זה לזה בשעות הפנאי 
וקישקשו בעגה המאנפפת והלא מובנת שלהם ובכל הזדמנות, 
בגרמנית  מחלה  חופשת  ביקשו  בגשם,  מסע  אחרי  למשל 
תקינה מוזרה למדי — היו מתלחשים בצרפתית. דבר שהיה 
אסור בתכלית האיסור, ואומרים מילים שפירושן היה בוודאי 
"מיוחד במינו". הסרבן היה נעלה מאיתנו, כאילו עמד על כן 
מוגבה. יתרה מזאת: בעיני המפקדים שלנו נראה כי בהשפעת 
הם  הכללית.  המשמעת  התרופפה  שלו  הפרטית  הסרבנות 
הטילו עלינו עוד חובות, כאילו כל בני השנתון שלו שותפים 
לאשמה. בסופו של דבר נקטע יום אחד טקס הבוקר הזה על 
ידי מעצרו. במחנה היה תא מעצר אחד. "אל הבור"! נשמעה 
הפקודה. ואף על פי שהיה מחוץ לטווח הראייה שלנו, הוא 

נשאר מוחשי ּכְֶחֶסר, כהיעדר.

מאותו יום שררו משמעת וסדר. שעות היצירה אחרי הצהרים 
ציורי  נשטפו.  המכחולים  מיידית.  הופסקו  החופשי  באוויר 
זכויות  עוד  לא  התייבשו.  הצבעים  גמורים.  לא  נותרו  הקיר 
יתר ו"חיים קלים", מעתה ואילך הייתי חניך כשאר החניכים 
במתקפה  יד,  רימוני  בהשלכת  למטרה,  בירייה  והתאמנתי 
עוד  רק מפעם לפעם  ובזחילה בשדה הפתוח.  בכידון שלוף 
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המעצר.  בתא  הכלוא  הסרבן  על  עליו,  מדבר  מישהו  היה 
או אחד מאיתנו? —  זה אחד המפקדים  היה  מישהו — האם 
היה אומר: "הוא בטח מעדי יהוה". או "הוא מאמין אדוק, זה 
בטוח." אולם אותו נער בלונדיני תכול עיניים עם הצדודית 
טהורת הגזע מעולם לא הזכיר את כתבי הקודש או את יהוה 
או כל אל אחר, אלא תמיד אמר רק: "אנחנו לא עושים דברים 
כאלה." יום אחד פונתה תכולת הארונית שלו: חפצים אישיים 
לא  לזה.  קראו  "העברה",  נעלם.  הוא  ואז  דת.  עלוני  ובהם 
שאלנו לאן. אני לא שאלתי. אבל לכולם היה ברור: הוא לא 
כבר  "הוא  מתלחשים:  היינו  בינינו  התאמה.  מחוסר  שוחרר 
מזמן היה בשל למחנה ריכוז." היו מי שניסו להתלוצץ, אבל 
לא קצרו צחוקים רבים: "מחנה ריכוז זה דווקא טוב בשביל 

אחד כזה, זה יעזור לו להתרכז!"

עושה  שלא  הכת  זאת  יהוה  "עדי  בקיאות:  הפגין  מישהו 
פי  על  אף  דיברנו,  כך  חוקיים."  לא  הם  לכן  כאלה.  דברים 
שאיש מאיתנו לא ידע מדוע הם אסורים על פי חוק, על מה 
הם מעידים, ואילו עוד דברים הם לא עושים. אבל לכל היה 
ברור כי סרבן עקשן כזה אין לו אלא כתובת אחת: שטוטהוף. 
השמועה,  מפי  לכול  מוכר  היה  הזה  שהמחנה  ומכיוון 
אותו  כינינו  כך  "אנחנולאעושיםדבריםכאלה",  כי  סברנו 
בחשאי, נמצא בידיים טובות: "שם כבר ישברו את רוחו של 

'אנחנולאעושיםדבריםכאלה'." 

האם כל זה היה פשוט כל כך? האם איש לא הזיל דמעה אחרי 
שהוא הלך? האם לאחר מכן המשיך העולם לנהוג כמנהגו? מה 
עבר לי בראש? מה הטריד אותי? כאשר מצד אחד הוא נשלח 
נגוע במחלה מידבקת, כלומר נעלם, אבל מצד  לבידוד כמו 
אחר הוא היה נוכח כמו חסר מוחשי שהולך לצדך לאימונים, 
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לשמירות, זוחל איתך בשדות, אוכל איתך מרק תפוחי אדמה 
ליד השולחן הארוך, מצחצח נעליים, ישן..

של  לגופו  וניגש  המשנה  עלילות  מכל  מתעלם  כשאני  אבל 
עניין, אני רואה את עצמי אם לא שמח אז לכל הפחות כמי 
שעלה  הספקות  משב  הנער.  של  היעלמו  מאז  הקלה  שחש 
בי בנוגע לכל דבר שהאמנתי בו אמונה איתנה, הלך ושכך. 
כנפיים.  לפרוש  אחרות  ממחשבות  מנעה  בראשי  והרגיעה 
ושבע.  מעצמי  מרוצה  הייתי  ראשי.  חלל  את  מילאה  קהות 
אותי  מציג  היה  ההם  הימים  מן  עצמי  שדיוקן  לוודאי  קרוב 
מדושן. ועם זאת לאחר זמן, לאחר זמן רב מאוד, כששירטטתי 
את דמותו של יואכים מאלקה לקראת כתיבת הספר "חתול 
ועכבר", דמות מופלאה וייחודית — פרח כמורה יתום מאב, 
תלמיד תיכון, צוללן דגול, בעל עיטור צלב האבירים ועריק — 
"אנחנולאעושיםדבריםכאלה"  שכינינו  סרבן  אותו  לי  שימש 
מודל. אם כי מאלקה נאלץ להילחם בפיקת גרגרת מוגדלת, 
הרובה  את  ששמט  פעם  בכל  דופי  נטול  נראה  הוא  ואילו 
מידיו, באיטיות, כאילו ביקש לחרות את המחווה הזאת היטב 

בזכרוני.63

לנאצים,  הערצתו  על  לב  בגילוי  כותב  גראס  זה  פרק  בסיום 
"כי בראש  ועל שבועתנו להיטלר",  "שירי ההלל להיטלר  על 
הרייך  רחבי  בכל  גם  כמו  זו,  ובשעה  כאן.  אנחנו  ובראשונה 
הגרמני, כחלק מתנועת הנוער הנושאת את שמו, אמורים לעמוד 
לימינו }של היטלר{ עמידה נאמנה עד הניצחון הסופי". "שרנו 

את ההמנונים שלוש פעמים קראנו "זיג הייל"!"64

שם, עמ' 93-59.  .63
שם, עמ' 82.  .64
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הדבר היחיד שהוסיף לכרסם בלב הזיכרון הבלתי נמחה של 
אותו נער בלונדיני תכול עיניים שאמר שוב ושוב, ללא לאות, 
"אנחנו לא עושים דברים כאלה." מאז היעלמו הורגש חסרוהו 
דגם להזדהות  היה  ולא  הוא לא הפך למופת  עד כאב. אבל 

ולחיקוי.65

סיפורו של גראס ממחיש את עמידתם של הילדים מקרב עדי 
מכול  דחו  קרי,  שעשו,  ולבחירה  הדתי  למצפונם  ששעו  יהוה 
אדם,  בבני  להרוג  וסירבו  הנאצית  האידיאולוגיה  את  וכול 
החלטתם.  בשל  להם  שנגרם  הסבל  אף  על  להוריהם,  בדומה 
עובדה זו השפיעה על גראס לאורך שנות חייו, עדותו הישירה 
של  הצבאי  לסירובו  והגורמים  הסיבות  את  בעקיפין  המחישה 
תום שגב  לעיתונאי  בריאיון שהעניק  יהוה.  עד  סרבן המצפון 

בגרמניה ב–28.6.2011 על ספרו "קילוף הבצל" נאמר כך:

ומה נלמד מגורלו של הסרבן ההוא שהיה אצלכם ביחידה?

"הוא השתייך לעדי יהוה". שנאנו אותו ועינינו אותו. לא רק 
מפני שלא הסכים לגעת בנשק, אלא גם מפני שהלא גם אותנו 
הענישו בגללו, כדי שנכריח אותו לחדול מסרבנותו, והוא לא 
נכנע,האמונה הדתית שלו היתה חזקה יותר, סרבן צריך מעל 

לכל אמונה חזקה"

הוא נרצח במחנה הריכוז. במה הועיל?

היה  יכול  לעצמו:  כל  קודם  מועיל  היה  שורד  היה  "אילו 
להתגאות בביוגרפיה שלו, בניגוד למרביתנו ואולי היה יכול 

שם, עמ' 84-83.  .65
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ללמוד  האפשרות  את  החמצתי  אני  לאחרים.  דוגמה  לשמש 
להטיל ספק"

זה אולי המשפט החשוב ביותר שאתה כותב בספר הזה, נכון?

"הייתי אומר, כן, אין דבר חשוב יותר מהספק, אני רכשתי את 
היכולת להטיל ספק רק אחרי המלחמה"66

שגב, ת' )28.6.2011(. גינטר גראס, האיש הזקוק לעלה תאנה. עיתון   .66
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1373169 .הארץ
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המתת חסד = אותנסיה

נירה פלדמן

'מסוכנים',  הם  מדעית  תגלית  וכל  מדעי  הישג  "כל  מוטו: 
משום שתמיד אפשר להשתמש בהם לכל מגמה ומטרה_ _ _ 
לא המדע הוא מסוכן, אלא רשעות האדם — הן רשעותו של 
הפרט והן רשעותם של הקולקטיבים האנושיים. _ _ _ הרשעות 

נובעת מן האדם ולא מן המדע."1

בשירות  האידיאולוגיה  האידיאולוגיה,  בשירות  הרפואה 
הרפואה 

איך הצדיקו, ביססו, אפשרו העוסקים במדע הרפואה ובתחומים 
מדיניות  את  גנטיקה  ביולוגיה,  אנתרופולוגיה,  לו:  הנושקים 

השבחת הגזע של המשטר הנאציונל–סוציאליסטי בגרמניה?
שכיב  של  לסבלו  הומנית  גישה  מבטא  חסד  המתת  המונח 

ישעיהו  אל  מכתבים  ליבוביץ,  פרופ'  אותך,  לשאול  רציתי  מתוך:   .1
ליבוביץ וממנו. כתר, ירושלים, 1999. עמ' 50-49.
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מותו  החשת  בכאביו.  המתייסר  סופנית  במחלה  חולה  מרע, 
מילון  סבלו.  את  להקל  כן  מרצון  מרחמים,  מחמלה,  נובעת 

אוקספורד מגדיר:

 Euthanasia: Gentle and easy death, bringing about of
this, esp. in case of incurable and painful disease.2 ]מוות 
קל ונינוח, גרימת מוות כזה במיוחד במקרה של מחלה סופנית 

ומלאת ייסורים[. מקור המונח בשפה היוונית.

בגרמניה הנאצית, ברייך השלישי, שימש מונח זה כצופן לרצח 
סופניות,  במחלות  חולים  רפי–שכל,  חולי–נפש,  של  המוני 
)ילדים מוגבלים ובעלי מום(, ילדים מנישואי  'פגומים'  ילדים 
שנחשבו  אנשים  וכן  המדינה,  של  במוסדות  שחסו  תערובת 
כחסרי תועלת וכמזיקים לבריאותה/לשלמותה של קהילת העם 

)Volksgemeinschaft( הגרמנית.
בין השנים 1938 ל–1945 נפלו קורבן כ–275,000 בני אדם 
שכונה  הרצח  למבצע  המועצות  ומברית  מפולין  מגרמניה, 
״T4״ על שם מיקום הנהלתו בברלין ברחוב טירגארטן מספר 
הופסקו  בגרמניה  ועממית  כנסייתית  מחאה  בשל  3.4 לכאורה, 
'המתות החסד' בהוראת היטלר באוגוסט 1941. למעשה נמשכה 
והן  גרמניה  בתוככי  הן  שכונתה(  )כפי  הפראית"  ה"אותנסיה 

4.13f14 במחנות על אדמת פולין תחת הצופן

.The concise Oxford Dictionary of current English, 1956  .2
יוסף טננבוים, מלכות הגזע והרשע. עמ' 91, עפ"י IMT, כרך 5, עמ'   .3

.230
לוסי דווידוביץ', המלחמה נגד היהודים, עמ' 149.  .4
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דתית  הנאצית:  האידיאולוגיה  התהדרה  ִאצטלות  בשתי 
ומדעית. 

דתית — ביחסה לעצמה קדושה, אמת אלוהית נצחית מונהגת 
על ידי הפיהרר, שהוא אל–אדם, שליח ההשגחה העליונה והגורל 
עלי אדמות, שירד להושיע את עמו — הפולק הגרמני, המובחר 
מקום  אין  לפיכך,  אדוני–תבל.  להיות  ושנועד  האנושי  שבמין 
יותר לאמונות השווא הישנות — הנצרות על כל גווניה, שהיא 
אירופה:  עמי  להחלשת  היהדות  של  המצאתה/תחבולתה  פרי 
השילוש  הנאציונל–סוציאליזם.  היא  הנצחית  הנכונה  האמונה 
רייך אחד,  הנוצרי: עם אחד,  תופס את מקום השילוש  החדש 

מנהיג אחד. האידיאולוגיה תובעת אמונה לא שכנוע רציונלי.
קדמת  את  תופש  המדע  עת  החדש,  הזמן  ברוח   — מדעית 
הבימה של השיח הציבורי במקום הדוגמות הדתיות והאמונות 
התפלות; עת מחליף איש המדע את איש הדת )המדען את הכומר( 
נבנית  עליה  הגזע  תורת  דעה.  כמנהיג  חברתית,  כאוטוריטה 
תפיסת העולם הנאציונל–סוציאליסטית מתיימרת להתבסס על 
העולות  המסקנות  על  פירוט  וביתר  וחידושיו,  המדע  תגליות 
אאוגינקה  אנתרופולוגיה,  ביולוגיה,  חדשים:  דעת  מתחומי 

ופסיכיאטריה המאששות לכאורה את הדארוויניזם החברתי.
הוא  הנאצית  בגרמניה  הרפואי  הממסד  הפרזה:  שום  בלא 
שהקנה יותר מכל גוף אחר את ההילה המדעית לגזענות הנאצית, 
והוא שאפשר את מימושה של אידיאולוגית רצח הבלתי ראויים 
לחיים, המסכנים את עליונותו של עם האדונים על פני תבל. 
לפיכך, כאשר האידיאולוגיה הגזענית הנאציונל–סוציאליסטית 
מחולייו,  אותו  להבריא  הפולק,  של  חוסנו  את  לשמר  בקשה 
הדם  שותפות  על  המושתת  אורגני  כגוף  נתפס  עצמו  והפולק 

— לא ייפלא שלרופאים נועד מקום ראשי בהגשמת ייעוד זה.
'המתת החסד' נהגתה, הונעה ובוצעה על ידי רופאים! כל 



112 | יאיר אורון, שרית זייברט

רופא בסיימו את לימודיו, ובטרם יחל במלאכתו, נשבע שבועת 
הרופא = שבועת היפוקרטס. שבועת הרופא על נוסחיה השונים 
הרופא:  מתחייב  לה  הרפואית  לאתיקה  התשתית  את  מהווה 
סבלו,  על  להקל  החולה,  כלפי  מידות  ובטוהר  ביושר  לנהוג 
לנסות להציל את חייו, לטפל בכל אדם באשר הוא אדם, ומעל 

הכול — להימנע מלגרום לו נזק.
בהסתמכם על חידושי המדע שנבעו כביכול מחוקי הטבע, ראו 
עצמם רבים מהרופאים בגרמניה הנאצית פטורים ממחויבותם 
הישנה ושותפים לתיקון העולם. מאליו מובן שכאשר מדברים 
על בריאות הגזע, הגוף הביולוגי האורגני של הפולק )=העם(, 
נתפשים  לשלמותו;  כמזיקים  'הפגומים'  הדם  שותפי  נתפשים 

היהודים = 'האנטי–גזע' כמסכני האנושות.

הביסוס הפסוידו–מדעי של הדארוויניזם החברתי

של  התרבותם  מניעת  בעזרת  הגזע  השבחת  על  מחשבות 
ידי  על  נהגו  לחיים  ראויים  הבלתי  של  וסילוקם  פחותי–ערך 
מדעני הטבע שנים רבות לפני הצטרפותו של היטלר לפוליטיקה 
בסוף  הנאציונל–סוציאליסטית.  האידיאולוגיה  של  וגיבושה 
המאה הי"ט רווחו במדינות שונות ברחבי אירופה וגם בארה"ב 

פרסומים מדעיים בנושא זה.
 Francis( גלטון  פרנסיס  ב–1883  טבע  באנגליה  לראשונה 
את   )Human Genius( האנושי"  "הכישרון  בספרו   )Galton
גלטון  טובה".  "לידה  ביוונית  שפירושו  אאוגניקה  המונח 
הושפע מחיבורו של בן–דודו צ'ארלס דארווין "מוצא המינים" 
והחל לחקור את תורשת האדם.5 לטענתו, לסביבה ולחינוך אין 

של  התורשתית  האיכות  השבחת  אאוגניקה:  גראור,  דן  גראור,  מינה   .5
האדם. אוניברסיטה משודרת. תל–אביב, 1992. עמ' 19.
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השפעה על אישיותו של הפרט. שתי פנים היו לאאוגניקה — 
המובחרות,  התורשתיות  התכונות  בעלי  הרביית  עידוד  חיובי: 
שלילי: מניעת הרביית בעלי התכונות השליליות ואילו בגרמניה 
)Ploetz(6 את ספרו "קווים מנחים  ב–1895 פרסם אלפרד פלץ 
להיגיינה גזעית" שבו צידד בסילוק גרועים וחולים מן החברה.

בהיגיינה  העיסוק  את  הגבירה  הראשונה  העולם  מלחמת 
הפכו  ו'מעוותים'  ערך'  'פחותי  המושגים  אלו  בשנים  הגזעית. 
שגורים בתורת המחלות הפסיכיאטריות. באווירה כזו ועל רקע 
הורעבו  המלחמה,  בעת  בגרמניה  ששררה  הכללית  המצוקה 

למוות כ–70,000 מאושפזים בבתי חולים ובמוסדות סיעוד.
ראויים  מביניהם  זה,  בנושא  נכתבו  רבים  וספרים  מאמרים 
לאזכור חיבורם של הפרופ' המשפטן קרל בינדינג והפסיכיאטר 
שאינם  חיים  של  להכחדתם  רשות  "מתן  הוכה  אלפרד  ד"ר 
ראויים להחיות" )1920(, ושל הפרופסורים באואר, פישר ולנץ 
"התורשה האנושית וההיגיינה הגזעית" )1921(. ספר זה השפיע 
בנובמבר  הנפל  פוטש  לאחר  בכלא  בשבתו  היטלר  על  רבות 

1923 בכותבו את ספרו "מיין קאמפף".7
למדע  בינלאומי  קונגרס  דהלם  בברלין  נערך  ב–1927 
התורשה ובמהלכו נחנך מכון הקיסר וילהלם לאנתרופולוגיה, 
תורשה אנושית ואאוגניקה. בראשו הועמד האנתרופולוג פרופ' 
הקמתו.  מיוזמי  שהיה   ,)Eugen Fischer( פישר  אויגן  ד"ר 
רופאים,  ביולוגים,  של  השנה  ארבעים  בן  חלומם  הוגשם  כך 
אנתרופולוגים והיגייניקאים של הגזע. המכון מומן בידי המדינה 

תל–אביב,  השלישי.  ברייך  המוגבלים  השמדת   .T-4 מבצע  זקס,  שמעון   .6
1985. עמ' 18.

בנו מילר–היל, מדע קטלן. ירושלים, 1992. עמ' 22.  .7
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בתורת  עוסקים  רחבה של  וערך השתלמויות לקשת  הפרוסית 
הגזע והתורשה.8

מחזון עוועים למימושו

עם  נחגג  הגזע  והשבחת  הגזעית  ההיגיינה  תורות  ניצחונן של 
שהמשטר  המיתוס  את  מפריך  הוא  לשלטון.  הנאצים  עליית 
הנאציונל–סוציאליסטי עודד ילודה ופולחן אימהות. במציאות 
מיולי  העיקור  חוק  באמצעות  נטאלית  אנטי  מדיניות  ננקטה 
1933, וכפיית הפלות מטעמים אאוגניים משנת 1935. המשטר 
לקח לעצמו פיקוח מוחלט על הילודה גם באמצעות התערבות 
בבחירת בני זוג לנישואים; ואילו על פי חוקי נירנברג, נאסרו 
על הדם  להגן  כדי  ארים  לבין  יהודים  בין  מין  ויחסי  נישואים 

הגרמני.
ולא  כ'טבע'  והוצגה  שהואדרה  האבהות  זו  הייתה 
המדינה  שבצעה  הראשון  ההמונים  "רצח  האימהות.9 
לפועל  והוצא  מדעי  באופן  שתוכנן  הנאציונל–סוציאליסטית, 
האנטי  המדיניות  של  תוצאה  אפוא  היה  ביורוקראטי,  באופן 
נטאליסטית, ונשים היו קורבנותיו העיקריים".10 עידוד הילודה 
מומחה  הימלר,  היינריך  הגבוה:  הגזעי  הערך  לבעלי  רק  כּוון 

 Anna Bergman, Gabriele Czarnowski, Annegret Ehmann:  .8
 “Menschen als Objekte humangenetischer Forschung und

Politik im 20 Jahrhundert“ — עמ' 124.
הנאציונל– בגזענות  ואבהות  אימהות  ילודה,  "מניעת  בוק:  גיזלה   .9
משה  עורך:  היסטורי.  מאזן  השלישי.  הרייך  בתוך:  סוציאליסטית". 

צימרמן. ירושלים, 1999. עמ' 95.
שם, עמ' 88.  .10
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לגידול תרנגולות, ראש הס"ס והמשטרה הגרמנית, יזם ב–1936 
אריות  נערות  'משובחים' של  לילדים  גידול  חוות  הקמתן של 

 .Lebensborn "בריאות שזווגו לאנשי ס"ס — "מעיין החיים
בגרמניה  שנחקק  העיקור  שחוק  לומר  ניתן  לאחור  במבט 
ב–1939:  החסד'  ל'המתות  הדרך  את  סלל   1933 ביולי  ב–14 
"החוק למניעת התרבותם של חולים במחלות תורשתיות" גזר 
עיקור בכפייה של הלוקים בפיגור מלידה, סכיזופרניה, מאניה 
דפרסיה, מחלת נפילה תורשתית, עיוורון, חירשות ואלכוהוליזם 

כבד.
ויימאר רבו המצדדים בעיקורם  כבר בימיה של רפובליקת 
כדי  ובעיקר  העם,  בריאות  על  להגן  למיניהם  'פגומים'  של 
לחסוך משאבים שיידרשו לגידולם של הילודים פחותי הערך. 
ואפילו  השמאל,  בקרב  והן  הימין  בחוגי  הן  רווחו  אלו  דעות 
 Hermann( מוקרמן  הרמן  הישועי  הביולוג  הכנסייה:  בקרב 
הכנסייה  אנשי  שבין  הנכבדים  עם  נמנה   )Muckermann
כפויים  בעיקורים  השלושים  שנות  בראשית  צידד  הקתולית, 
בשם "הגנת המשפחה". ביולי 1932 המליצה ועידה של מועצת 
"האאוגניקה  מרצון:  עיקור  חוק  לחוקק  הפרוסית  הבריאות 

בשירות רווחת העם".11
מימוש חזון העוועים של 'השבחת הגזע' בגרמניה התאפשר 
והגזע  התורשה  מדעני  לשלטון.  הנאצים  עליית  עם  מידית 
קידמו בברכה את השלטון החדש והיו בין הראשונים שנשבעו 
פישר  אויגן  פרופ'  התמנה   1933 ביולי  ולמנהיגו.  לו  אמונים 
"על  אמר:  ההכתרה  בנאום  ברלין.  אוניברסיטת  של  לרקטור 
ומוצא  תורשתיים  קווים  תורשה,  של  אי–השוויון  עובדת  יסוד 

”Menschen als Objekte...“ עמ' 125.  .11
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משפחתי בתוך עם אחד, נוצרה תפיסת הערך של המנהיג וייעודו 
לחגוג  יכולים  היו  באוניברסיטאות  הפרופסורים  להנהגה".12 
פרופסורים   — קולגות  של  בפיטוריהם  ה'מדעי'  ניצחונם  את 
מענקי  בקבלת  למיניהם,  ומהמכונים  מהאקדמיות  יהודים 
מחקר ובהקמת מכוני מחקר וקתדרות חדשים ובבניית אוספים 

'מדעיים' במוזיאונים.
ובמוסדות  גרמניה  ברחבי  ציבוריות  מרפאות  בכאלף 
האשפוז הפסיכיאטריים והסיעודיים נדרשו הרופאים לדווח על 
המועמדים לעיקור. עניינם נדון בפני כ–220 בתי דין לבריאות 
תורשתית, בהם ישבו שני רופאים ושופט. ההכרעה נקבעה על 
פי דעת הרוב. למעשה הרופאים הם שקבעו. הנידונים לעיקור 
היו יכולים לערער בפני שמונה–עשר בתי דין מערכאה גבוהה. 
אנתרופולוגים ומומחים לתורשה ביקשו כל העת להרחיב את 
בני  ב–1937  לחוק  קורבן  נפלו  כך  לעיקור.  המועמדים  מעגל 
אפריקנים–צרפתים  לאבות  ילדים   — 'הצבעוניים'  התערובת 
ששירתו באזור הכיבוש בגרמניה בתום מלחמת העולם הראשונה. 
כן נתפשו אימהות חד–הוריות, א–סוציאליים ופושעים פליליים 

ברשתו של החוק.
בקטגוריה  נכלל  מי  קבעו  העיקור,  רעיון  את  הגו  רופאים 
של החוק וביצעו הלכה למעשה את האקט הרפואי. בין השנים 
1934 ל–1939 עוקרו בגרמניה כ–400,000 איש: נשים וגברים 
נשים,  מרביתם  איש:  כ–5,000  העשרה.  בשנות  ילדים  ואפילו 

מתו מסיבוכים של ההליך הרפואי.
מבצע העיקורים על פי חוק היה גלוי וזכה לתמיכת הציבור. 
זו הושגה באמצעות תעמולה אגרסיבית בכל אמצעי התקשורת 

שם, עמ' 131.  .12



הקורבנות הלא–יהודים של המשטר הנאצי | 117

וסרטים.  הסברה  עלוני  חוצות,  שלטי  רדיו,  עיתונות,  אז:  של 
 Erbkrank בין הסרטים האילמים שהוצגו בפני הקהל היה גם
וביקש לצרף לסרט  )חולה במחלה תורשתית(. היטלר התלהב 
הסרט  הוקרן  במצוותו   .1937 העבר",  "קורבנות  פס–קול: 
כפל  על  נשענה  התעמולה  בגרמניה.13  קולנוע  בתי  באלפי 
וכלכלי — חסכון  הפולק  ניוון  מניעת  אידיאולוגי —  נימוקים: 
הילדים של  עקב  המדינה  הגדולות שנגרמות למשק  העלויות 
פחותי–הערך. עקרון מפתח קבוע בפנייה אל הפולק היה שטובת 
הכלל קודמת לטובת הפרט,14 כפי שהתבטא ד"ר יוזף גבלס, שר 
התעמולה, בנובמבר 1933: "השיטה שאותה הבסנו הייתה נעוצה 
במרכז  היחיד  האדם  עומד  בליברליזם  אם  בליברליזם.  עמוק 
האינדיבידיאום.  במקום  הפולק  את  העמדנו  אנחנו   — ההוויה 
את האינדיבידיאום החלפנו בפולק ואת האדם הבודד בקהילת 
בחיוניות  הציבור  ה–Volksgemeinschaft."15 בשכנוע   — העם 
רבות  דמוקרטיות  שבארצות  העובדה  גם  שיחקה  העיקורים 
אמנם הונהגו עיקורים על פי חוק, למשל בארה"ב ובשוודיה. 
מבצע העיקור נמשך עד לפתיחת מלחמת העולם השנייה, עת 
של  הגזעית  ההיגיינה  במימוש  מקומו  את  האותנסיה  תפשה 

הפולק הגרמני.

והפקת  צילומים  על  ששקד  ופוליטיקה  לגזע  הנ"ס  המשרד  זה  היה   .13
סרטים. 

שישה מבין סעיפי מצע המפלגה מ–1920 הדגישו עיקרון זה.  .14
 Walter Hofer, Der Nationalsozialismus. לפי  גבלס  נאום   .15
 .89 עמ'   —  Dokumente 1933-1945. Frankfurt am Main, 1957

)התרגום שלי(.
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השתיקה וההשתקה: אותנסיה 1945-1938

בניגוד לחוק העיקור שהיה גלוי וזכה לפרסום מכוון רב, ההנחיה 
והייתה  בחוק  עוגנה  לא  'המתות החסד'  היטלר למבצע  שנתן 
סודית ביותר. כל מי שנטלו חלק במילוייה: רופאים, משפטנים, 
על  לשמור  התחייבו   — נהגים  טכנאים,  ִמנהל,  אנשי  אחיות, 

חשאיות פעילותם.
מראשית  העיקורים,  בכפיית  כמו  באותנסיה,  צידד  היטלר 
החסד'  'המתות  את  לממש  בו  לדוחקים  בפוליטיקה.  עיסוקו 
הסביר שטרם בשלה העת לכך, פן תתעורר התנגדות עזה בקרב 
"לא  של  הטאבו  להפרת  הכנסייה  מצד  ובעיקר  האוכלוסייה 
תרצח" ולפגיעה בחוק הפלילי הקיים )סעיף 211(. חוק זה אסר 
במפורש המתה וקיצור חיים של אדם, כביכול מסיבות רפואיות. 
כאשר גרהרד וגנר )Gerhard Wagner(, ראש ארגון הרופאים 
של הרייך, לחץ ב–1935 "להפסקת חיים שאינם ראויים לחיות", 
השיב לו היטלר ששעת הכושר תהיה אם וכאשר תפרוץ מלחמה. 
אז תהיה דעת הקהל עסוקה בשאלות קיומיות של שעת חירום.16
ההקשר למלחמה  היטלר לא שינה את החוק, אך ניצל את 
כאשר נתן הוראה שהודפסה על נייר מכתבי הלשכה המפלגתית 
שלו, כנראה באוקטובר 1939, ושנשאה את התאריך 1 בספטמבר 
1939, כלומר יום פתיחת המלחמה. לשון ההוראה: "הרייכסלייטר 
בולר )Bouler( והדוקטור לרפואה ברנדט )Brandt( ממונים על 
כך  מסוימים,  רופאים  של  סמכויותיהם  את  להרחיב  האחריות 

איאן קרשו. היטלר. נמסיס 1945-1936. עמ' 245.  .16
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שאחרי בדיקה יסודית של מצב החולים, מי שלפי חוות הדעת 
הם חשוכי מרפא יוכלו לקבל המתת חסד". 17

באותה שעה, בסתיו 1939, כבר היה בעיצומו רצח של חולי 
נפש שהיטלר אישר בעל פה. 

בכתב  פקודות  לתת  שלא  ממנהגו  חרג  שהיטלר  העובדה 
)הדוגמה המובהקת היעדר פקודה בכתב בדבר "הפתרון הסופי"( 
בלי  שניסו  מי  בפני  שעמדו  קרשו18 בקשיים  ידי  על  מוסברת 
סמכות ברורה לפעול בתנאי חשאיות, ולהוציא לפועל משימה 
היטלר  לעליון.  נחשב  עדיין  החוק  צו  שבה  במדינה  רצחנית 
אמנם לא שינה את החוק, אך פקודה שלו נחשבה למחייבת! 
חשאיות המסמך הכתוב הייתה כה גדולה שגם שר המשפטים, 
פרנץ גירטנר )Gürtner(, לא הובא בסודו אלא באוגוסט 1940, 

כאשר נאלץ להדוף תלונות שהופנו אליו.19
ההוראה  את  הקדימה  האותנסיה  של  ראשיתה  כאמור, 
של  האפשרות  נידונה  השלושים  שנות  באמצע  כבר  הכתובה. 
של  החולים  מבתי  המאושפזים  העברת  המיותרים.  'סילוק' 
ובפיקוחו  המדינה  שבשליטת  למוסדות  ב–1936  הכנסיות 
מימוש  לקראת  כהכנות  בדיעבד  מוסברת  הפנים,  משרד  של 
האותנסיה. המתת מבוגרים אקראית כבר ב–1938 נלמדת מדוח 

 E. Klee (ed.) Dokumente zur על  מסתמך  קרשו   .242 עמ'  שם,   .17
Euthanasie”. Frankfurt am Main, 1985“, עמ' 85. ספרו של קליי 
משמש אסמכתה למרבית הכותבים על נושא זה. אצל שמעון זקס בספרו 
הרייכסלייטר  מקור.  ציון  בלי   ,30 עמ'  דומה,  נוסח  מובא   T4 מבצע 
בולר עמד בראש לשכת המפלגה של הקאנצלר. ד"ר ברנדט היה רופאו 

האישי של היטלר.
קרשו, שם, עמ' 242.  .18

שם.  .19
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שכתב הפסיכיאטר פרופ' קלייסט ב–24 במרס באותה שנה על 
באמצעות  חסד'  'המתת  מתבצעת  כבר  שבו  הרבורן,  המוסד 
הרעבה. הפרופ' מלין על כך, שאין עדיין חוק 'להכחדת חיים 
לחוק  מייחל  שהוא  משתמע  מדבריו  להחיות'.  ראויים  שאינם 

מעין זה.20

אותנסיה של ילדים

לאחר   1939 אמצע  לקראת  התרחשה  האבדון  נתיב  פריצת 
פנייתו של אב לילד, שנולד בעל מום קשה בעיר פומסן ללשכת 
הקאנצלר של הפיהרר. האב ביקש להמית את בנו מתוך רחמים 
בשולחו  האב  לבקשת  נענה  היטלר  מייסוריו.  אותו  ולגאול 
הילדים  של  לקליניקה  ברנדט,  קרל  ד"ר  האישי,  רופאו  את 
האומנם  להיווכח  התינוק,  אושפז  שם  לייפציג,  באוניברסיטת 
את  הסמיך  והיטלר  הומת  התינוק  המתתו.  את  מצדיק  מצבו 
רופאו ואת מנהל לשכתו, בולר, לנקוט אותם צעדים גם במקרים 
דומים אחרים. לשם כך הוקמה "ועדת הרייך למחקר במחלות 
ממונה  שהייתה  קשות",  למחלות  טבעית  ובנטייה  תורשתיות 
בעוללים  דובר  תחילה  ילדים.  האותנסיה של  על   1939 מקיץ 

ובפעוטות, אך טווח הגיל הוגדל עד לבני 16.
של  מקרים  "על  לוועדה  לדווח  נצטוו  ומילדות  רופאים 
ילדים  של  ומיקרוצפאליה,  הידרוצפאליה  של  דאון,  תסמונת 
נטולי גפיים או משותקי מוחין". ילד שסומן כמיועד לאותנסיה 
הועבר "לאחת משלושים הקליניקות המיוחדות לילדים, לעתים 

בנו מילר–היל, מדע קטלן. עמ' 25.  .20
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המקצועי  הטיפול  את  לקבל  הילד  יוכל  ששם  העילה  בנימוק 
למבדקים  נתונים  הילדים  "היו  אלה  בקליניקות  לו".  הדרוש 
בטרם  מכאיבים"  ניסויים  גם  כללו  מהם  כמה  אינטנסיביים, 
נרצחו.21 אין נתונים מדויקים בדבר מספר הנרצחים, אך האומדן 

נע בין 5,000 ל–8,000.
הרצח בוצע באמצעות מתן תרופות וזריקות ממיתות. רבים 
מן הנרצחים שימשו מושאי מחקר למכונים רפואיים. כמוסדות 
המתה תפקדו בתי החולים באירזי )Irrsee( סמוך לקאופבויארן, 
ובגרדן   )Kantenhof( בקאטנהוף   ,)Idstein( באידשטיין 
לרפואת  המיוחדת  המחלקה   — מכולם  "חשובה   .)Goerden(
ילדים באייכברג )Eichberg( בפיקוחו המקצועי של ד"ר ואלטר 

א' שמיט".22

אותנסיה של מבוגרים

 )Leonardo Conti( קונטי  לאונרדו  ד"ר  ביקש   1939 ביולי 
וכיהן  הרייך  רופאי  ראש  בתפקיד  וגנר  גרהרד  את  )שהחליף 
לזרז  הפנים(  במשרד  בריאות  לענייני  המדינה  כמזכיר  גם 
המתת חולים במחלת נפש קשה, כך יתפנו בתי החולים לקלוט 
פצועים בעת מלחמה. היטלר הטיל עליו "לבדוק את ישימותה 
 Victor( בראק  לויקטור  הדבר  שכזאת".23 כשנודע  תכנית  של 
Brack(, סגנו של פיליפ בולר )הרייכסלייטר בלשכת הקאנצלר 

כל הציטוטים על–פי מייקל ברליי, הרייך השלישי. היסטוריה חדשה.   .21
עמ' 380.

יוסף טננבוים, מלכות הגזע והרשע. עמ' 90.  .22
קרשאו, שם, עמ' 247.  .23
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של הפיהרר(, הזדרז להכין מזכר סטטיסטי קצר על בתי החולים 
לחולי נפש ואותו מסר לבולר, ששיכנע את היטלר להרחיב את 
ייפוי הכוח להמתת חסד של ילדים ולהחילו גם על מבוגרים. 
המזכר הסטטיסטי אמד את מספר המועדים להמתת חסד בכ–

24.60,000
היקף כזה של רציחות הצריך הקמת מבנה ארגוני, וחייב את 
היטלר לתת לו גיבוי בהוראה חתומה על ידו שצוטטה לעיל. 
של  הרייך  אגודת   )1( הסוואה:  חברות  "שלוש  הוקמו  בחשאי 
שנקראה  מוסדי  לטיפול  צדקה  קרן   )2( רוח;  לחולי  מוסדות 
המוסד )Shtiftung( ;)3( החברה הכללית לתובלת חולים בע"מ, 
שהייתה מצוידת במכוניות מיוחדות ]אוטובוסים אפורים מכוסי 
למכוני  הטיפול  ממוסדות  הקורבנות  להעברת  נ"פ[  חלונות. 
של  שהייתה  בווילה  התמקמו  אלו  חברות  שלוש  המוות".25 
הצייר היהודי ליברמן, בברלין ברח' טירגארטן 4 בהנהלתו של 
 .T4 ויקטור בראק. על שם הכתובת הזו כונה המבצע בשם הקוד
לימים נוספה לשכה מיוחדת שהייתה אחראית לרישום שמות 

הנרצחים ולמשלוח הודעות פטירה למשפחותיהם.
מאוקטובר 1939 הפיץ הגוף הראשון שאלונים מטעם משרד 
והסיעודיים.  הפסיכיאטריים  האשפוז  מוסדות  לכל  הפנים 
מחברי השאלונים היו הרייכסלייטר בולר והפרופסורים היידה 
וניצ'ה. הרופאים בבתי החולים נתבעו למלא פרטי פרטים על 
השולח  לגוף  במהירות  ולהחזירם  אצלם  המאושפזים  החולים 
לידי הד"ר לינדן )Linden(, הממונה על כל מוסדות הבריאות 
במדינה. חבר מומחים שמנה מעשרה עד חמישה עשר רופאים, 

שם, עמ' 248.  .24
טננבוים, שם, עמ' 88.  .25
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להמתה,  הנידונים  את  אדום  בצלב  וסימן  השאלונים  על  עבר 
במינוס כחול את אלה שניצלו. שכר טרחה לבדיקת השאלונים 
כספים  בענייני  לטיפול  נועד  השני  לאחד.26 הגוף  פפניג   5  —
למימון 'המבצע' ולגיוס כוח אדם — רופאים, אחיות וכולֵי, וכן 
לניהול הלוגיסטי ולביצוע ההמתות עצמן. הגוף השלישי היה 
אחראי להסעת החולים שסומנו להמתה מבתי החולים למוסדות 
האתרים  מששת  לאחד  ומשם  מעבר(,  תחנות  )מעין  תצפית 
 1940 השנים  בין  נרצחו  שם  החסד',  'המתת  כמרכזי  שנבחרו 
בברנדנבורג  נפש;   9,839  — בווירטנברג  בגראפנק  ל–1941: 
)אוסטריה(  לינץ  ליד  בהארטהיים   ;9,772  — האוול  נהר  על 
— 18,269; בזוננשטיין ליד פורנא )סמוך לדרזדן( — 13,720; 
בברנבורג על נהר זאאל — 9,375; בהאדאמר שבהסן — 10,072. 
סה"כ 71,047 נפש.27 בשלב זה של האותנסיה המיתו הרופאים 
במיוחד  שנבנו  במתקנים  חד–חמצני  פחמן  בגז  החולים  את 

למטרה זו. את הגז סיפקה בבלונים חברת אי גה פארבן.28
רבים  נוראה.  אימה  השתררה  החולים  בתי  כותלי  בין 
מהמאושפזים היו מודעים למתרחש. כמה מביניהם אף הספיקו 
ידיעת  בשל  להם.  מהצפוי  פחדם  על  משפחתם  לבני  לכתוב 
מטרת העברתם מבתי החולים, היו שניסו להתנגד, עוררו מהומה 
והובלו  מהאוטובוסים  בכוח  הורדו  למקום  בהגיעם  וסוממו. 
לכיוון מתקני ההגזה: "נערכה בדיקה רפואית סמלית, ואחריה 

בנו מילר–היל, שם, עמ' 26.  .26
 Hadamar הנתונים על–פי הפרסום הרשמי של אתר ההנצחה בהאדאמר  .27 

Eine Einrichtung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
טננבוים מביא עדות שניתנה במשפטי נירנברג על תהליך ההריגה. שם,   .28

עמ' 89.
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הוכנסו 30-20 איש לחדר סגור הרמטית, שלתוכו הזרימו את 
הגז_ _ _, שהמית תוך שש עד שבע דקות." על הזרמת הגז פיקחו 
ישר למשרפות מיוחדות,  רופאים. לאחר מכן "הוצאו הגופות 
מן  אחדים  הבטיחו  ואף  שלהם  הזהב  שיני  את  שעקרו  לאחר 

המוחות לשם 'מחקר מדעי'."29
האנשים סווגו לרצח על–פי שלוש קטגוריות: )1( מוגבלים, 
 — תורשתיות  במחלות  לוקים  מעוותים,  פגועי–נפש,  חולים, 
ראויים.  הבלתי  של  כביכול  רפואית  הגדרה  זו  הייתה  כלומר 
)2( א–סוציאליים: נודדים, רוכלים, אלכוהוליסטים, 'בטלנים', 
זונות — כאן קבע העיקרון התועלתי — הימנעות מנטל כלכלי. 
)3( מתנגדי משטר: קומוניסטים, כמרים, אנרכיסטים — עליהם 

הושמה תווית המזיקים מבחינה אידיאולוגית.
רופאים רבים התגייסו בחמדה לקחת חלק ב'מבצע' שאפשר 
הכנסה נאה ופטור משירות צבאי בפולין.30 בודדים היססו, רבים 
נתפתו על ידי השמות המפורסמים של הרופאים שעמדו מאחורי 
ה'מבצע': "כאשר חוסר הביטחון הזעיר–בורגני שלהם השתלב 
עם תרבות מדעית של אישור באמצעות 'בעל סמכות', צעירים 
זמן  ושאפתנים הם מצאו את עצמם לעיתים בעמדות בכירות 
רב לפני שהדבר היה קורה בנסיבות רגילות או מכוח כישרונם 
גויסו  ה'מבצע'  את  שאפפה  הרבה  הסודיות  בשל  בלבד."31 
העוברות  ידיעות  של  "בשיטה  והטכניים  המנהליים  הצוותים 
כולם  אישיים".32  קשרים  של  בסיס  על  לעיתים  לאוזן.  מפה 

לני יחיל. השואה, כרך ב', עמ' 429.  .29
30.  מייקל ברלי, שם, עמ' 382.

שם, עמ' 383.  .31

שם, עמ' 385.  .32
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על  להקל  כדי  ולבידור  לנופש  תדיר  זכו  נדיבה:  ביד  תוגמלו 
מלאכתם הקשה. 

‘ייצוא׳ האותנסיה לפולין

שעה שבגרמניה עצמה, החל משלהי 1939, עוטי–חלוקים לבנים 
'חוסלו' על אדמת פולין, שנכבשה  נוטלים חייהם של חולים, 
שהיו  וגרמנים  פולנים  פרוסיה,  ובמזרח  בפומרניה  מקרוב,  זה 
האותנסיה  בוצעה  כאן  פסיכיאטריים.  חולים  בבתי  מאושפזים 
בתהליך מקוצר בידי לובשי מדים: אנשי הס"ס. את ההוראה נתן 
הימלר לתכלית פינוי מקום לגרמנים אתניים. הוא קיבל דיווח 
1940 מהילדבראנדט, המפקד העליון של  בינואר  ב–9  כך  על 
הס"ס והמשטרה בדנציג: "בשתי הפלוגות הנוספות של יחידת 
הסער שלרשותנו נעשה שימוש באוקטובר, בנובמבר ובדצמבר 
ניתנים  בלתי  חולי–נפש,  כ–4,000  של  לחיסולם   _  _ כדלהלן_ 

לריפוי מבית המשוגעים של קונראדשטיין."33
איש הס"ס, קורט איימאן, שהיה ממונה על הביצוע, העיד 
שהחולים  ב–1964(34  בהאנובר  למשפט  הועמד  )עת  כך  על 
נורו בשטח מיוער באזור נוישטאט. את הקברים חפרו אסירים 
ממחנה הריכוז שטוטהוף וגם הם חוסלו לאחר המבצע. רכבות 
הובילו את הקורבנות לתחנה קרובה, שם הועמסו על משאיות 
שנסעו עד מקום ההריגה. החולים נורו אחד אחד בעורפו: שני 
ולקורבנות  ירה. לרוצחים  אנשי ס"ס החזיקו בחולה והשלישי 

ניתנו משקאות חריפים כדי להקל את ביצוע המשימה.

בנו מילר–היל, שם, עמ' 26.  .33
שמעון זקס, שם, עמ' 59, 60. ראה גם לני יחיל, שם, עמ' 430. קרשו,   .34

שם, עמ' 248.
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יהודים ראשונים שנרצחו בגז

לסילוקם  ובראשונה  בראש  כּוונה  החסד'  ש'המתת  למרות 
יהודים שאושפזו במוסדות  'פגומים', גם חולי נפש  ארים  של 
מקוצר,  בהליך  במסגרתה.  נרצחו  וסיעודיים  פסיכיאטריים 
מיוני  החל  היהודים,  "הועברו"  הרפואית  הפנים  העמדת  בלא 
1940 "לבית חולים מדומה לחולי–רוח שכתובתו הייתה 'חלם 
זו נדרשו היהודים  _ על פי כתובת   _ )Chelm( דואר לובלין'_ 
החולים  עבור  אחזקה'  'דמי  פרוסיה  מדינת  של  לבנק  לשלם 
שכבר לא היו בחיים._ _ _ בסוף אוגוסט 1940 ניתנה אף הוראה 
 Eglfing( לרכז את כל החולים היהודים במוסד אחד בבוואריה

Haar( משם לא חזר איש."35

החשאיות מופרת

היקף כה נרחב של מסע רציחות בתוככי גרמניה בלב אזורים 
מיושבים הגיע במהרה לידיעת הציבור. למרות מאמצי ההסתרה 
ועל אף המחויבות לסודיות של כל המעורבים, דלף המידע וגל 

של שמועות הציף את האוכלוסייה.
רבים  בקרב  האימה  בדבר  העובדה  לעיל  הוזכרה  כבר 
כך  על  לכתוב  שהספיקו  מביניהם  ושהיו  המאושפזים,  מן 
הודעות פטירה  קרובי החולים, שקיבלו לפתע  למשפחותיהם. 
בשל מחלה שלא נודעה להם, מילות תנחומים והסבר שמפאת 
סכנת מגפה נאלץ בית החולים לשרוף את הגופה, הגיבו בחוסר 
הלא  לכתובת  בטעות  הודעות  לעתים  בהגיע  גבר  זה  אמון. 

 ,H.G. Adler, Der על  מסתמכת   ,430  ,429 עמ'  שם,  יחיל,  לני   .35
Verweltete Mensch, 1974 עמ' 239. 
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בעיתונות  אבל  הודעות  שפרסמו  הקרובים  מבין  היו  נכונה. 
המקומית. תכיפות פרסומן הרתיעה את הרשויות. לפיכך נאסר 
הדבר תוך זמן קצר.36 העשן השחור שהיתמר מן המשרפות של 
הגופות באתרי הרצח היה מטרד קשה ומאיים לתושבי הסביבה. 
האוטובוסים מכוסי החלונות זוהו אפילו על–ידי ילדים שכינו 
הממאנים  החולים  של  "צווחותיהם  המוות":  "תיבות  אותם 
הנוסעים  את  שהטילו  דרכים  ותאונות  המוות  לרכב  להיכנס 
מתוך 'התיבות' החוצה, עוררו זעם. אנשים פנו לבתי המשפט 
דווקא  היטלר  של  לציפיות  בניגוד  וכך  המעוות".37  שיתוקן 
ההקשר המלחמתי הגביר את התסיסה בקרב האוכלוסייה. קרובי 
בבתי  ואושפזו  קרב  מהלם  נפגעו  או  בחזית  שנפצעו  חיילים, 

החולים, חששו פן גם הם יסומנו כמיועדים ל'המתת חסד'. 

הייתה התנגדות?

ניתן היה לצפות  היום  בהתאם לתחושה ההומניסטית הרווחת 
מול רצח המוני של חלשים חפים מפשע להתנגדות מצד שלושה 
מגזרים בעלי עמדה וכוח: רופאים, משפטנים ואנשי דת. ואולם 
באקלים האידיאולוגי ששרר ברייך השלישי — דווקא הרופאים, 
המבצע  מאחורי  שעמדו  הרי  הם   — הכלל  מן  ליוצאים  פרט 
ודרבנו אותו. ב"יולי-אוגוסט ד"ר יאספרסן )ממוסד 'בית–אל'( 
ניסה להניע את הפרופסורים לפסיכיאטריה מן המניין למחאה 
אוואלד  פרופ'  תוצאות.  ללא  החסד'.  'המתת  נגד  משותפת 

מרק דבורז'צקי. המתת–החסד. 1951. עמ' 11, 12.  .36
טננבוים, שם, עמ' 90. גם אצל דווידוביץ', שם, עמ' 148: "הנה נוסעת   .37

לה שוב קופסת–הרצח".
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נותר המוחה היחיד".38 הוא הדין במשפטנים, שהועסקו על–ידי 
מדיניות  עם  פעולה  ושיתפו  רבים  ציבור  ובמוסדות  הרשויות 
 )Kreisig( המשטר. שופט מקומי בברנדנבורג, לותאר קרייסיג
היה בין הבודדים האמיצים שניסו למחות בעוז. את פעילותו 
יוצאת הדופן מאזכרים מרבית הכותבים על פרשת האותנסיה. 
"מכיוון שקרייסיג היה אחד הבודדים שיצאו בכבוד מן התקופה 
ועל המניעים האפשריים  אופיו  על  הראוי להתעכב  מן  ההיא, 
המשפטים  שר  אל  קרייסיג  פנה   1940 ביולי  להתנהגותו."39 

גירטנר בברלין: 

מוגבלים,  אנשים  על  אפוטרופסות  בענייני  הפוסק  "כשופט 
לי  נודע  כך  חייהם של המופקדים לטיפולי.  עוקב אחר  אני 
מעל לכל ספק שהס"ס מוביל לאחרונה יושבי מוסדות מהאזור 
שלנו לדרום גרמניה_ _ _ ושם הם מומתים_ _ _ בהודעה נמסר 
שהמוות נקבע על ידי משרד המלחמה. מה למלחמה ולמותם 
הריכוז  מחנות  על  יודע  אחד  כל   _  _ מוגבלים_  אנשים  של 
יידעו גם על מחנות  שבהם אנשים מעונים ונרצחים, עכשיו 

ובתי חולים להריגת מוגבלים".40

קרייסיג קיבל "הסברים מעורפלים הן מהתובע בבית המשפט 
העממי הנאצי, רולנד פריזלר, והן מפרנץ גירטנר ]שר המשפטים[. 

בנו מילר–היל, שם, עמ' 27.  .38
ברליי, שם', עמ' 393.  .39

 Evangelische Dokumente. Stuttgart, זקס, שם, עמ' 47-45, על–פי  .40
.1964
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_ _ _ הוא איים להאשים ברצח את כל הנוגעים בדבר."41 סופו 
שאוים, אולץ להתפטר ונאסר במחנה ריכוז.42

עמדתה של הכנסייה כלפי המדיניות האאוגנית של המשטר 
'המתת החסד' —  ובפרט בסוגיית  — כלומר בעניין העיקורים 
לא הייתה אחידה: הן בקרב הפרוטסטנטים והן בקרב הקתולים 
נשמעו קולות של הסכמה והצדקה אך גם כאלה ששללו מכל 
הרציחות.  את  ובמיוחד  הגזעית'  'ההיגיינה  צעדי  את  וכל 
את  שסעדו  המקומיים  הכמרים  דווקא  היו  למחות  ראשונים 
החולים במוסדות האשפוז השונים. רבים מביניהם ניסו למנוע 
האפיפיור  גם  הרצח.43 ואמנם  למתקני  והעברתם  הוצאתם  את 
מותר  "האם   :1940 בנובמבר  כתוב  במסמך  השיב  ה–12  פיוס 
שלא  מי  ישירות  להרוג  ממלכתית  סמכות  של  הוראה  על–פי 
פשעו כלל? מי שבגלל לקות פיזית או נפשית כל חטאו שהוא 
נופל למעמסה על המדינה? תשובתי: לא. מעשה זה נוגד את 

הצדק הטבעי והאלוהי".44
ולא  גינוי האותנסיה מפי האפיפיור לא הרתיע את היטלר 
עצר את המבצע, אך ריבוי גלי המחאה העממית, ובעיקר קולם 
הנוגעים  הממשלה  למשרדי  ופניותיהם  הכנסיות  בכירי  של 
בדבר הטריד את האחראים למסע הרציחות מבית.45 בין המוחים 

ברליי, שם, עמ' 392, 393.  .41
זקס, שם, עמ' 47.  .42
זקס, שם, עמ' 37.  .43

שם, ללא ציון מקור המסמך. גם ברליי, שם, עמ' 395 מזכיר את גינוי   .44
האותנסיה מפי האפיפיור בתאריך 2 בדצמבר 1940. ראו גם הערה 36 

בעמ' 836.
כדי  זה  אירוע  על  מצביעים  החוקרים  מן  רבים   .429 עמ'  שם,  יחיל,   .45
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 )Faulhaber( פאולהאבר  קרדינל  הארכיבישוף  היו  הבכירים 
לימבורג  של  הבישופ   ,)Hilfrich( הילפריך  וד"ר  ממינכן, 
האשמה  במכתב  פנה  הוא  בהאדאמאר.  הרצח  לאתר  הסמוכה 
מפורט לשר המשפטים עם העתקים לשר הפנים ולשר לענייני 
מינסטר,  של  הבישופ  של  מחאותיו  הדהדו  במיוחד  הכנסיות. 
תקופה  שהתעמת   ,)Galen( גאלן  פון  גראף  אוגוסט  קלמנס 
ארוכה עם מדיניות רדיפת הכנסייה בידי המשטר, שכללה בין 
ובתנועת הנוער הקתולית.  השאר פגיעה במנזרים, בבתי ספר 
רחבי  בכל  נפוצו   )Lambert( למברט  סנט.  בכנסיית  דרשותיו 
גרמניה והגיעו עד לאנגליה, בעיקר זו של ה–3 באוגוסט 1941: 
השליך  הבריטי  האוויר  חיל  עליה;  תכנית  שידר  "הבי–בי–סי 
עותקים שלה על פני גרמניה; העיתון Daily Express הקדיש 

לה את עמודו הראשון."46
הכללי  לתובע  גאלן  פון  פנה   1941 ביולי  ב–29  כבר 
יודע  שהוא  שמאחר  להם  והודיע  במינסטר  המשטרה  ולראש 
על הרציחות של חסרי הישע, מחובתו לידע את כל הציבור! 

ללמוד ממנו, שלמרות אימת הגסטאפו התאפשרה מחאה של דעת קהל 
בגרמניה. העובדה שבנושא רצח היהודים לא השמיעה הכנסייה, על כל 
כך, שעמדותיה האנטישמיות  קולנית מצביעה על  פלגיה שום מחאה 
הביאו אותה להשלמה שבשתיקה עם מדיניות המשטר. למשל, קארל 
גולדהאגן  יונה  גם   .373 הגרמנית. עמ'  הדיקטטורה  דיטריך בראכר, 
)תלייניו מרצון של היטלר, עמ' 126 ו–366(, שותף לדעתו של בראכר: 
ולהיטותו של  נכונותו, רצונו  כי  גולדהאגן  זו טוען  "על סמך הבחנה 
יותר  אף  ואולי  לא פחות  היו חשובים  יהודים  להרוג  הגרמני  הציבור 
היטלר. מסע אל  משאיפתו של היטלר להשמידם." — רון רוזנבאום, 

שורשי הרשע. עמ' 329.
ברליי, שם, עמ' 396.  .46
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ארוכה  דרשה  אותה  נשא  נמשכו,  והרציחות  נענה  ומשלא 
ונוקבת, הנזכרת לעיל,47 ביכה את רציחתם של בני אדם, אולי 
'לא יצרנים', אך שלא איבדו את זכותם לחיות: "הם כמו מכונות 
לא טובות. כמו פרות שחדלו להניב חלב או כמו סוסים שהפכו 
נכים." גאלן זועק נגד הפרת הדיבר "לא תרצח", לועג לאלילים 
החדשים שעשו להם הנאצים, חרד מהעונש שאלוהים יפקוד על 
גרמניה כמו על ירושלים ]"למה בכה ישו?"[. אנשים מן השורה 
של  העז  רצונם  למרות  אך  נאסרו,  זו  מדרשה  עותק  שהחזיקו 
הפופולאריות  ולחסלו,  גאלן  פון  את  להשתיק  המשטר  ראשי 

שלו בקרב הציבור מנעה זאת מהם. 

הפסקת האותנסיה, כביכול

נפסקות  ברנבורג  ההמתה  במוסד   1941 באוגוסט  "ב–24 
ההמתות בגז. גם במוסדות האחרים מפסיקים להמית בגז. אין 
הוראה בכתב להפסקה."48 מה הביא להפסקת ההמתה  בנמצא 
בגז? הועלו כמה השערות: שמכסת הרציחות המתוכננת של 70 
אלף קורבנות מולאה? )ברליי, עמ' 396(; שהמחאה הפומבית 
הקולנית הנרחבת הרתיעה את היטלר וחבר מרעיו? )יחיל, עמ' 
429( או בשל התפקיד החיוני החדש שנועד לצוותי T-4? לדברי 
דווידוביץ' "רוב רובו של כוח האדם ואפילו חלק מהמנגנון של 
T-4 הועברו אל מערכת הפתרון הסופי בפסק זמן שעיתויו כה 
מתוך   T-4 על  ויתר  שהיטלר  השערה  מעלה  שהדבר  מדויק, 

העדפתו את הפתרון הסופי."49

נוסח מלא של הדרשה באנגלית מובא באינטרנט תחת הערך פון גאלן.  .47
מילר–היל, שם, עמ' 28.  .48

דווידוביץ', שם, עמ' 149.  .49



132 | יאיר אורון, שרית זייברט

שכל  כנראה  השלישי  הרייך  של  העוועים  במציאות 
ההשערות שהועלו לעיל התבררו כנכונות: אמנם חדלה ההמתה 
וזכו  נמשכו  הרציחות  אך  ומדוברת,  גלויה  כבר  שהייתה  בגז 
בתי  כביכול,  חזרו,  ההגזה  אחרי  פראית".  "אותנסיה  לכינוי 
החולים לתפקודם הרגיל, אך עשרות אלפי 'חסרי הערך' נרצחו 
אחד אחד במוסדות האשפוז בשיטה הישנה: הרעבה, תרופות 
הרופאים  מיינו  למשל,  בהאדאמר  במחלות.  והדבקה  רעילות 
מדי–יום "את החולים החלשים או המתמרדים — ובלילה ביצעו 
אלה  היו  בחלקם   _  _ פקודת ההמתה_  את  והאחיות  המטפלים 
אותם מטפלים שכבר בשנת 1941 השתתפו ברציחות באמצעות 
וכן  יהודיות  חצי  ממשפחות  סיעודיים  ילדים  גם   _  _  _ הגזה. 
וחיילים  ס"ס  אנשי  וכן  וילדיהם,  שחפת  חולי  כפייה  עובדי 
גרמניה הנאצית  נמשכה עד תבוסת  זו  נפש."50 אותנסיה  חולי 
ב–1945. מאחר שהרישום הסטטיסטי הקפדני הקודם חדל, אין 
 .1941 מאוגוסט  החל  הנרצחים  מספר  בדבר  מדויקים  נתונים 

האומדן הוא כ–90,000 קורבנות.
בגרמניה  הריכוז  במחנות  החסד  המתות  נמשכו  במקביל 
להסתייע   ,1941 בראשית  לבולר  הימלר  פניית  על–פי  שהחלו 
במתקני הגז של T4. הקוד של פעולה זו היה 13f14 — רופאי 
הס"ס במחנות סימנו את האסירים: חולים, נכים, בלתי כשירים 
לעבודה ויהודים. ועדה של רופאי T4 שביקרה במחנות בדקה, 
כביכול, את המועמדים ואישרה את בחירת הקורבנות שהועברו 
בקבוצות לאתרי ההגזה המוכרים של האותנסיה. ד"ר פרידריך 
בבחירת  שהשתתפו  הרופאים  אחד  היה   )Mennecke( מנקה 

מתוך הפרסום הרשמי של אתר ההנצחה בהאדאמר.  .50
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הקורבנות. הוא כתב על כך מכתבים לאשתו: "הידד! יוצאים 
לציד העליז."51 פעולות רצח אלו נמשכו עד 1944.

השמדה  של  הטכניקה  בפיתוח  “כסדנה  האותנסיה 
המונית״52 

כאשר תוכננה ויצאה לדרך האותנסיה, שהייתה בבחינת שיאה 
התקבלה  טרם   — השלילית  האאוגניקה   — הגזע  השבחת  של 
אמנם  היהודים.  שאלת  של  הסופי"  "הפתרון  בדבר  ההחלטה 
סילוק היהודים היה חלומו של היטלר מראשית דרכו הפוליטית 
)ראו תזכיר פוליטי ראשון מ1919(, וברוח זו נוהלה התעמולה 
רבת–השנים של המפלגה הנאציונל–סוציאליסטית — בנאומים, 
בעצרות,  בסרטים,  בכרזות,  הרדיו,  בשידורי  בעיתונים, 
הייתה,  לא  מעשית  תכנית  אך  וכולֵי,  בחינוך  רחוב,  במצעדי 
הפלישה  לקראת   ,1941 באביב  לוודאי  קרוב  נפלה  וההכרעה 
ניתן  בדיעבד,  אבל  המלחמה.  של  בעיצומה  לברית–המועצות 
היה להשתמש בשיטה שפותחה באותנסיה בטכניקה ששוכללה, 

בניסיון שנרכש, ובעיקר בצוותים שהפעילו אותה.
 — החסד"  ש"המתת  לדעה  שותפים  התקופה  חוקרי  כל 
תקופת  שדה–ניסויים,  פרולוג,  בבחינת  הייתה   —  4T מבצע 
התמחות )סטאז'( לקראת רצח המיליונים. רצח הבלתי ראויים 
לחיים מבית הכשיר את הקרקע ואת הצוותים למימוש החזון 

יחיל, שם, עמ' 430. ברליי, שם, עמ' 397. גם יחיל וגם ברליי מצטטים   .51
את ד"ר פרידריך מנקה )Mennecke(. יחיל, שם, מסתמכת על אדלר, 

שם, עמ' 247.
טננבוים, שם, עמ' 93.  .52
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מקרב  לחיים  ראויים  הבלתי  רצח  מחוץ:  הגזעי–אידיאולוגי 
המין האנושי, בראש ובראשונה — היהודים!53

של  האותנסיה  הופסקה  כביכול,  כאשר,   ,1941 באוגוסט 
פחותי–הערך האריים, כבר נרצחו יהודים בבורות הירי במזרח 
בידי עוצבות המבצע. הייתה זו 'שיטה' קשה לְמבַצעים: פומבית, 
קולנית, ישירה ובזבזנית, והנה ניתן היה להנהיג במקביל אליה 

'שיטה' יעילה הרבה יותר.
האיש  המפלגה,  במזכירות  בולר  של  סגנו  בראק,  ויקטור 
שהיה אחראי מבחינה ניהולית על כל מבצע 4T, קיבל "במועד 
כלשהו בסתיו 1941"54 בקשה מהימלר להעביר צוותים ומתקנים 
של 4T לרשותו של אודילו גלובוצניק, מפקד ה–ס"ס והמשטרה 
את  יידע  הימלר  ריינהרד".55  "מבצע  בראש  העומד  בלובלין, 

בראק שזוהי הנחיה של היטלר לסילוק היהודים.
על  וסטטוסקופ  לבנים  בחלוקים   T4–מ רופאים  צוותי 
צווארם,56 פעלו כבר בחלמנו )קולמהוף(, מחנה הרצח הראשון 

הגזעית  המטרה  "זו  האותנסיה:  על   228 עמ'  שם,  קרשו,  לדוגמה,   .53
הראשונה במעלה, הולידה עוד לפני המלחמה_ _ _ את סימניו המובהקים 

של הלך הרוח שעתיד לסלול את הדרך אל תאי–הגזים."
לגזע  המומחה  וצל  ד"ר  באוקטובר   25"  :28 עמ'  שם,  מיל–היל,   .54
במיניסטריון לענייני המזרח, כותב בטיוטה של מכתב להימלר: "הריני 
להודיע שאוברדינסטלייטר בראק מלשכת הפיהרר הצהיר על נכונותו 
 _  _ בגז_  ההמתה  ומתקני  הנחוצים  הדיור  מתקני  של  בכינונם  לסייע 
על פי מצב העניינים אין מניעה לכך שאותם יהודים שאינם כשירים 

לעבודה יסולקו באמצעות מתקני העזר של בראק".
תחת כותרת זו הוקמו שלושת מחנות הרצח: בלז'ץ, סוביבור וטרבלינקה   .55

במהלך 1942 על אדמת פולין.
56.  ברליי, שם, עמ' 398.
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גז  במשאיות  היהודים  נרצחו  שם  ריינהרד",  ל"מבצע  שקדם 
רובו ככולו, כמאה איש,   T4 מדצמבר 57.1941 העברת מנגנון 
והעמדתו לרשות גלובוצניק מאששת את ההנחה בדבר הייעוד 
החדש שהציבו בפניו היטלר והימלר.58 אנשי הצוות היו כפופים 
למפקדה בברלין והתחייבו לשמור על סודיות מוחלטת. ברליי59 
מכנה זאת "ההרג הפסוידו–רפואי_ _ _ כאשר רופאים במדי ס"ס 
ניצבים על הרציפים של אושוויץ, ועושים סלקציה לחיים או 

למוות."
בה  ונוסה  האותנסיה  את  שאפשר  הלא–קדוש  השילוש 
וטכנולוגיה  ביורוקרטיה  אידיאולוגיה,   — מרבית  בהצלחה 
— היווה גם את התשתית למבצע רחב הממדים של "הפתרון 
של  וכאידיאליזציה  כהצדקה  כמניע,  האידיאולוגיה  הסופי": 

שיטת משאיות הגז פותחה בקיץ 1941 במחלקה הטכנית של המשרד   .57
הראשי לביטחון הרייך — יחיל, שם, עמ' 431.

דווידוביץ', שם, עמ' 149, מציינת את אנשי המפתח מ–T4 שהועברו   .58
ל"מבצע ריינהרד": "אחד מהאנשים האלה היה כריסטיאן וירט, לשעבר 
מפקד המשטרה הפלילית בשטוטגארט, שהועבר מברנדנבורג לתפקיד 
אולדנבורג,  אוברפיהרר  ס"ס  היה  אחר  גלובוצניק.  של  הראשי  עוזרו 
מנהלו  ולגלובוצניק.   T4 לתכנית  היטלר  של  הקאנצלריה  מן  שעבר 
הראשון של טרבלינקה היה ד"ר אימפריד אברל, אף הוא מברנדנבורג. 
 ,T4 בתכנית  הגז  מתאי  כמה  פורקו  חסכנות  של  בפרץ  לבסוף   _  _  _
השני  המפקד  גם  ובטרבלינקה."  במיידאנק,  בבלז'ץ,  והורכבו  נשלחו 
של טרבלינקה, פרנץ שטנגל, פיקד תחילה על סוביבור והיה האחראי 

על המתות החסד בברנדנבורג.
ברליי, שם, עמ' 398. הימלר קבע בצו מ–9 במרס 1943 "שרק רופאים   .59
שהתמחו באנתרופולוגיה יעסקו בסלקציה ובהמתה במחנות ההשמדה" 

— מילר–היל, שם, עמ' 30.
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הרצח תחת הילה של חזון מדעי–רפואי–משיחי. הביורוקרטיה 
למימוש  רב–תחומי  מסועף  היררכי  מנגנון  המעמידה 
)תקשורת,  הטכנולוגיה  בחידושי  והנעזרת  האידיאולוגיה, 
תחבורה, מתקנים, גז, תנורי שריפה( לביצוע יעיל, מהיר והמוני 

של המשימה שהותוותה על–ידי האידיאולוגיה.
כל הסממנים, שאפיינו את האותנסיה ועמדו במבחן הביצוע, 
בנוסף לצוותים ולמתקנים, מופיעים גם ב'פרויקט' של רצח עם 
שלם: סודיות, שימוש בלשון צפנים )"טיפול מיוחד", "העברה" 
וכולֵי(, סלקציה, רמייה והטעיית הקורבנות, "המתה נקייה",60 
הסוואת הרצח, עקירת שיני זהב ושריפת הגופות. אבל הפעם 
הצלת  מבית:  הגרמני  הפולק  להבראת  מעבר  חרגה  התכלית 
העולם, הצלת האנושות מן האויב השטני — היהודים, ומכאן 
ההיקף השיטתי, ההמוני, התעשייתי, הטוטאלי, האובססיבי של 

הרצח.

תם ולא נשלם 

נדמה היה שתבוסת הרייך השלישי שמה קץ לרצח חסרי הישע, 
נמשכו במוסדות הפסיכיאטריים  הזוועה הרציחות  אך למרבה 
הרעבה  של  ה'קונבנציונאליות'  בשיטות  גדולים  בממדים 
וזריקות רעל עד 1948. אין נתונים מדויקים אך המחקר מגלה 

שמקרב המאושפזים במוסדות אלו 'מתו' יותר מ–61.50%

באמצעים  "רצח  ליפטון:  ג'  רוברט  של  מהרצאתו  לקוח  זה  ביטוי    .60
כינוס  הנאציים,  הריכוז  מחנות  בתוך:  אושוויץ".  במחנה  רפואיים 

בינלאומי, יד ושם, ירושלים, תשמ"ד.
ראו דף הבית של "העמותה הישראלית למאבק בתקיפה פסיכיאטרית"   .61
שנוסדה ב–1995. בעיתון שלה "כפייה" מס' 5, ספט' 99 מובא מאמר 
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במבצע T4 השתתפו מאות רופאים, אחיות, טכנאים, כוחות 
עזר ואנשי ִמנהל; רק מעטים נתנו את הדין. בין אוקטובר 1946 
הכיבוש  שלטונות  ידי  על  בגרמניה  נערך   1947 אוגוסט  לבין 
 20 הועמדו  לדין  הרופאים:  של  נירנברג  משפט  האמריקניים 
רופאים ושלושה אנשי מנהל רפואי. רק בודדים מקרב האחראים 
קרל  ד"ר  רק  למוות  נידונו  מביניהם  עימהם.  נמנו  לאותנסיה 
וויקטור  החסד',  'המתת  של  מראשיתה  לרע  הזכור  בראנדט 
האחראי  שהיה  הקאנצלר,  של  המפלגתית  מהלשכה  בראק 
ועמדו  שנתפסו  אלה  מבין  המבצע.  לכל  האדמיניסטרטיבי 
להישפט, היו שנטלו חייהם בידיהם: פיליפ בוהלר, מנהל לשכתו 
במאסר  בעודו  והתאבד  האמריקנים  בידי  נתפס  היטלר,  של 
 Imfried( ב–19 במאי 1945. הפסיכיאטר ד"ר אימפריד אברל 
ובברנבורג  בברנדנבורג  הרציחות  על  הממונה  שהיה   ,)Eberl
הסובייטים  בידי  נתפס  בטרבלינקה,  ראשון  כמפקד  ומונה 
 Werner( ב–1948 והתאבד בטרם הובא לדין. פרופ' וורנר היידה
Heyde(, שהיה הממונה הרפואי על כל מבצע T4, חמק משוביו 
הבריטיים ב–1946, נטל לעצמו זהות אחרת והמשיך בעבודתו 
הרפואית עד אשר נתגלה שוב ונאסר ב–1959. בעוד התובע של 
פרנקפורט, פריץ באואר, מכין את כתב התביעה נגדו, התאבד 

בכלאו.
הדין:  את  מלתת  חמק  הרוצחים  של  הגדול  הרוב 
אנתרופולוגים, רופאים ופסיכיאטרים המשיכו במלאכתם, 'עשו 
קריירה' ואף זכו לכיבודים ולתוארי כבוד גם מחוץ לגרמניה.62 

של א' קליי "המכבדים את הרוצחים הורגים בשנית את הקורבנות". 
ראוי לצפייה גם סרטו של קליי "Sichten und Vernichten״.

ראו בהרחבה: דניאל נדב, רפואה ונאציזם. פרקים י"ג, י"ד, וכן שמעון   .62
זקס, שם, עמ' 109-108. 
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אמנם "עסקו כל החוזרים לאוניברסיטאות בשלב הראשון במתן 
אישורים הדדיים לכך שלא ידעו ולא עשו דבר",63 אך הציבור 
הגרמני בכללו לא ִהרבה לעסוק בשאלת אשמתם של המדענים 
של  הייתה  התבוסה  שלאחר  בגרמניה  האווירה  והרופאים. 

קורבנִיות הגרמנים עצמם!64
הגזעית  ההיגיינה  תורת  של  מאבותיה  אחד  של  בגורלו 
כדי  יש  ההמוני  ולרצח  לאותנסיה  הכפוי,  לעיקור  שהוליכה 
אויגן  פרופ'  הנאציזם:  תבוסת  לאחר  שהתרחש  את  להדגים 
את  החל  ואנתרופולוג,  לרפואה  ד"ר   ,)1967-1874( פישר 
מחקריו 'המדעיים' על שבטי ילידים במושבה הגרמנית בדרום 
בני  על  מחקרו  את  פרסם   1908 בשנת  נמיביה.   — אפריקה 
גזעים,  לעירוב  נמרצות  התנגד  פישר  המקומיים.  התערובת 
מאמרים  לפרסם  הרבה  הוא  נחות.  אנושי  זן  בילידים  וראה 
וייסד כתבי עת מדעיים בשאלות התורשה. מחקריו זיכו אותו 
במוניטין בינלאומיים, בעיקר בארה"ב. כמי שהצטרף למפלגה 
וכמי שגיבה לאורך כל שנותיו של הרייך השלישי את מדיניות 
השבחת הגזע, כולל חוקי נירנברג, גירוש ורצח היהודים, ָׂשׂש 
פישר להצהיר ב–1943 ש"זהו מזל מיוחד במינו ונדיר שזוכה לו 
מחקר תיאורטי המתרחש בתקופה שבה השקפת העולם מכירה בו 
ובאה לקראתו, ויותר מכך — בתקופה שבה מסקנותיו המעשיות 
]של המחקר[ משמשות מיד אסמכתא לצעדים ממלכתיים. _ _ _ 
תוצאות תורת התורשה האנושית היו חיוניות לחקיקה ולצעדים 

מילר–היל, שם, עמ' 103.  .63
של  בבימויו  שקרים"  של  "מבוך  הסרט  מסכינו  על  הוקרן  לאחרונה   .64
להדחיק,  הגרמנים  של  הכללי  ברצון  העוסק   )2014( ריצ'רלי  ג'וליו 

להשכיח את הפשעים שנעשו על ידם ובשמם.
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המעשיים במדינה החדשה!"65 תבוסת הרייך השלישי לא שמה 
קץ לקריירה של פישר; לא רק שלא הואשם ולא נתן את הדין, 
אלא המשיך לזכות בכיבודים ואותות: ב–1952 מונה ליו"ר של 

כבוד של החברה האנתרופולוגית הגרמנית החדשה.66
משאיבדה גרמניה את מושבותיה מעבר לים בעקבות מפלתה 
במלחמת העולם הראשונה חסרו האנתרופולוגים והגנטיקאים, 
האותנסיה  למחקריהם.  אנושי'  'חומר  בראשם,  פישר  ואויגן 
שלהם  לאוספים  חדש  לקט  שדה  ולפסיכיאטרים  להם  זימנה 

ולמחקריהם.67
במחקריהם  הנאצים  הרופאים  מרבית  המשיכו  פישר,  כמו 
'המדעיים' לאחר המלחמה תוך שהם עושים שימוש ב'חומרים 
כדי  תוך  שצברו  וכולי,  עיניים  רקמות,  מוחות,   — האנושיים' 
במכון  מנהל  האלרפורדן,  הפסיכיאטר  הרצחנית.  עשייתם 
הקיסר ווילהלם לחקר המוח, התגאה ב–8 בדצמבר 1942 בדוח 
ל"קהילת המחקר הגרמנית": "בנוסף לכך יכולתי במהלך הקיץ 
ולהכינם  מפגרים  של  מוחות  מאות  חמש  בעצמי  כאן  לבתר 

לבדיקות."68
בחלוף השנים הלכו הרופאים הרוצחים לעולמם, אך תוצאות 
פשעיהם מתגלות מידי פעם במרתפי מכוני מחקר ובמוזיאונים 

 Deutschen Allgemeinen–ב ב–23.8.1943  פורסמו  פישר  של  דבריו   .65
Zeitung על פי Der Wert des Menchen, שם, עמ' 133. )תרגום שלי 

נ"פ(.
66.  שם, עמ' 138.

מילר–היל מקדיש לכך את הפרק "השימוש במשוללי הזכויות במחקר   .67
האנתרופולוגי והפסיכיאטרי". עמ' 82.

מילר–היל, שם, עמ' 30.  .68
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של אוניברסיטאות,69 ואילו קורבנות העיקורים הכפויים וקרובי 
מן  לפיצויים  כזכאים  הוכרו  לא  החסד'  ב'המתת  הנרצחים 

המשטר החדש.70

סוף דבר — תמרור אזהרה

האליטה  של  גורפת  לתמיכה  שזכו  השלישי,  הרייך  מעללי 
האשליה  את  ניפצו  בגרמניה,  והאינטלקטואלית  האקדמית 
לבין  מדעית–טכנולוגית  וִקדמה  השכלה  בין  הזיקה  של 
הייתה  לא  הנאצי  המשטר  הנהגת  והומניזם.  נאורות 
הגנטיקאים,  האנתרופולוגים,  את  לשכנע  להתאמץ  צריכה 
שהרי  שלה,  האידיאולוגיה  בצדקת  והפסיכיאטרים  הרופאים 
הגיע  בטרם  עוד  הגזע  בהשבחת  צידדו  מביניהם  הבכירים 
הנאציונל–סוציליזם לשלטון. ומכאן יובן, שאין לדבר כלל על 
עצמם  בעיני  שהרי  בשבועתם,  בשליחותם,  הרופאים  בגידת 
הם נותרו נאמנים להשקפתם הם! לא ייפלא הדבר, שכמחצית 
המספר   — הנאצית  למפלגה  חברו  בגרמניה  הרופאים  מקרב 

הגבוה ביותר בהשוואה לעוסקים במקצועות אחרים.

שימר  בהן  מינמנות  מאות  נתגלו  בווינה  שטיינהוף  ביה"ח  במרתפי   .69
פרופ' היינריך גרוס מוחות של ילדים מוגבלים שהמית. גם הוא, למרות 

העמדה חוזרת ונשנית לדין — לא נענש!
שיא הציניות התבטא בכך שבוועדות אליהן הופנו בקשות הפיצויים   .70
ישבו הפושעים עצמם: לדוגמה הלמוט ה' ארהרדט, שהיה חבר המפלגה 
מ–1937, פרופ' לרפואה משפטית וחברתית במארבורג, פסק: "להנהיג 
המקרים  ברוב  בכפייה  שעוקרו  לאנשים  קבועים  פיצויים  תשלומי 
שמאחורי  האמיתית  המחשבה  את  להצדיק  יוכל  ולא  לבוז,  רק  יוביל 

התשלום." ראו הערה 61.
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הפרופ' לפסיכיאטריה רוברט ג' ליפטון והפרופ' הגנטיקאי 
רופאים  עם  וראיונות  שיחות  באמצעות  ביקשו  מילר–היל  בנו 
שותפים  שהיו  והרופאים  המדענים  של  בניהם/בנותיהם  ועם 
לפשעי הרפואה, להבין מה הניע אותם,איזה מנגנון פסיכולוגי 
אפשר להם לבצע את אשר ביצעו בניגוד לכללי המוסר ההומני, 
יישבו בין מצפונם לבין מעשיהם? בניסיונות ההסבר של  איך 
שני החוקרים הללו נזכרת ההילה הדתית שייחס לעצמו המשטר 

הנאצי. 
שאפשר  הביו–רפואי"  ה"חזון  על  מדבר  ליפטון  רוברט 
לרופאים הנאציים לרצוח חולי נפש ולקחת חלק ברצח השיטתי 
של המיליונים במחנות: "טענתי היא שההמתה בדרך רפואית 
היא   — מרפא  הבאת  של  בשמה  המתה  של  הדימוי  דהיינו   —
אחת הדרכים החשובות להבנת מפנה נורא זה. כך אפוא בליבה 
של התכנית הנאצית מצוי אובדן הגבול בין ריפוי להריגה."71 
ישועה  על  והתמקדותה  הייחודית  הנאצית  "האינטנסיביות 
של  בכוחותיו  מעוות  לשימוש  מיוחד  דגש  נתנה  ביולוגית 

הרופא."72
בנו מילר–היל שואל: "מה הביא דווקא רופאים לנכונות יתר 
להיות לשליחי ההשמדה?"73 בנסותו להשיב על שאלה זו הוא 
לפסיכיאטריה  לאנתרופולוגיה,  פרופסורים  נעשו  ש"כך  טוען 
ולחקר ההתנהגות לתיאולוגים של פולחן הבעל החדש ]הדגשה 
תיאולוגים  _ בתור   _  _ לכוהניו.   — רופאים כלליים  נ"פ[  שלי 
)היהודי,  השונה  האדם  בעבורם  נעשה  ההשמדה  פולחן  של 

ליפטון, שם, עמ' 170.  .71
שם, עמ' 173.  .72

מילר–היל, שם, עמ' 108.  .73
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הפתרון  לכאורה.  פתורה,  לא  לחידה  הצועני(  הסכיזופרן, 
היה  הלבן  החלוק  המוני.  רצח  זו —  חידה  הסופי, של  הכולל, 

גלימת הכוהנים שלהם."74
הנאצית  האידיאולוגיה  ידי  על  הטבע  חוקי  האלהת  בשל 
ההישרדות.  חוקי  של  הקודש  כחילול  לחלשים  העזרה  גונתה 
ארנסט קליי אמר בסיום נאום התודה בקבלו את הפרס על שם 
האותנסיה  אחרי  "חמישים שנה  ב–1997:  במינכן  האחים שול 
הנאצית שוב נדון ערך חייהם של המוגבלים ושוב נתבע להרוג 

תינוקות בעלי מום."75
היו  לא  הרופאים  שפשעי  מלמדת  המודרנית  ההיסטוריה 
של  לפתחם  תדיר  רובץ  החטאת  הנאצית:  לגרמניה  בלעדיים 

רופאים כאשר משטרים מבקשים לנצלם לתכליות פוליטיות. 
מוסר,  אין  למדע   — מאמרי  בפתח  ליבוביץ'  י'  פרופ'  כדברי 
המדע,  את  שמפתחים  המדענים  רע,  להיות  יכול  אינו  המדע 

שמיישמים את חידושיו הם יכולים להיות בלתי–מוסריים.

שם, עמ' 110. מן הראוי להדגיש שאיש מבין המרואיינים של החוקרים   .74
הללו לא הביע צער או חרטה.

 Auschwitz, תרגום שלי, נ"פ(. הפרס ניתן על ספרו( Die Zeit–פורסם ב  .75
קליי  ארנסט  על  פרטים   .die NS-Medicin und ihre Opfer, 1997
ראו בנספח המקורות. הנס וסופי שול היו חברים בקבוצה של חמישה 
עלונים  שהפיצה  הלבן",  "הוורד  מינכן,  של  באוניברסיטה  סטודנטים 
לפברואר   42 יוני  בין  הרודני,  לשלטון  להתנגד  לגרמנים  בקריאה 
ב–22  בגיליוטינה  ונערפו  למוות  נשפטו  ראשונים,  נלכדו  43. האחים 
זה פקד את שאר חברי הקבוצה. הפרס על שמם  גורל   .43 בפברואר 
ניתן מדי שנה על ידי אגודת המו"לים בבוואריה לספר המפגין עצמאות 
אינטלקטואלי  מוסרי,  ואומץ  אזרחית  חירות  ומקדם  אינטלקטואלית 

ואסתטי.
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"הנאצים ביצעו את פשעיהם לא בגלל הידע המדעי בגנטיקה 
 _  _  _ והחלשים.  הזרים  ושנאת  מוקדמות  דעות  בגלל  אלא 
כל תיאוריה אאוגנית אינה יכולה להיות אלא מקור לאפליה 

ולגזענות מרושעת. אך הרשע הוא באדם לא במדע."76

ברטולד ברכט במחזהו ״גלילאו גליליי״ מסיים את שיר הפתיחה 
של תמונה 15 באזהרה האקטואלית תמיד:77

"וְַאֶּתם ִהָּשְמרּו ִמּפְנֵי אֹורֹו ֶׂשל ַמָּדע

ִהְׁשַּתְּמׁשּו ּבֹו ַא ַאל ְּתנַּצְלּוהּו לְַרע —

ּפֶן ֶאת ּכֻֻּלָנּו ֵאׁש ַהּסּופָה

עַד ֻּתֵּמנּו ְּתכַּלֶנּו ּבְִׂשֵרפָה."

 

פרופ' מישל רבל ברשימת ביקורת על ספרו של דוד אוחנה: התשוקה   .76
הפרומתאית, השורשים האינטלקטואלים של המאה ה–20 מרוסו עד 

פוקו. במוסף ספרים של "הארץ" 2.5.2001.
תרגום שלי, נ"פ.  .77
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למחקרים  בהשוואה  באיחור  יחסית  החל  השלישי  ברייך  האותנסיה  חקר 
ופשעיו. הסבר אפשרי מתבסס על שתי  הנאצי  אחרים העוסקים במשטר 

סיבות עיקריות: 

הזעזוע מההיקף הנורא של הרצח המתוכנן של מיליוני יהודים במסגרת   
"הפתרון הסופי" ומיליוני הקורבנות האחרים — חיילים ואזרחים שנספו 
מבית,  'המיותרים'  רצח  על  האפיל  השנייה,  העולם  מלחמת  במהלך 
שקדם להם! משפטי נירנברג עסקו תחילה בפשעי המלחמה ובפשעים 

כנגד האנושות.

בגרמניה עצמה, כפי שכבר נכתב במאמר, האווירה הציבורית הכללית   
התחפרות  של  מאשמה,  התנערות  של  הייתה  המשטר  תבוסת  לאחר 
בתחושת הקורבנִיות של הגרמנים עצמם. גם כשהחלו להישמע רטינות 
הנרצחים  משפחות  ושל  הכפויים  העיקורים  קורבנות  של  ותלונות 
הישן,  הרפואי  הממסד  של  כוחו  גבר  החדשה,  בגרמניה  באותנסיה 

בעיקר זה הפסיכיאטרי, וגרם להשתקה, להדחקה ולהכחשה.

לקריאה מומלצת

שניים הניעו את הדחף לעיסוק אקדמי אינטנסיבי בנושא:

 2013-1942 קליי  ארנסט  החברתי  הפעיל  העיתונאי–ההיסטוריון,   .1
את  המתעדים  המסמכים  אוסף  את  לראשונה  פרסם   ,)Ernst Klee(
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קליי   .Euthansie im NS-Staat )Fischer, 1983( בספרו  האותנסיה 
עצמו שקע בחקר פרויקט T4 בעקבות היכרותו עם נפגעי העיקורים 
כקורבנות  להכרה  זכו  שלא  האותנסיה,  נרצחי  ומשפחות  בכפייה 
המשטר הנאצי ולא פוצו על הפגיעה בהם. )מומלץ לקרוא ברשת על 

קורותיו, פרסומיו והפרסים שבהם זכה(.

בנו מילר–היל )Benno Müller-Hill(, פרופ' לגנטיקה, ביקש להתחקות   .2
אחר מעללי דור הגנטיקאים שקדם לו. את תוצאות מחקרו פרסם בספרו 
בעברית  הופיע  נפש.  וחולי  צוענים  יהודים,  של  בידולם  קטלן.  מדע 

)בתרגום דניאל נדב( בירושלים בתשנ"ב.

'האחרים', בידולם והשמדתם",  זיהוי  מילר–היל גולל את הכרוניקה "של 
ותיעד ראיונות עם רופאים, ובניהם/בנותיהם של רופאים וסייענים, שהיו 
מעורבים ב'השבחת הגזע'. בפתח המהדורה העברית מומלץ לקרוא דבריהם 
של  ה–80  משנות  ואכן  עצמו.  ומילר–היל  נדב  דניאל  צימרמן,  משה  של 

המאה ה–20 החל גל מחקרים ופרסומים בנושא זה.

מאמרים

בעברית: 

הרפואה והשואה — אוסף מאמרים מתוך כתב העת "הרפואה" 2005-1946 
בהוצאת ההסתדרות הרפואית.

להשמדת  נאצית  אאוגנית  שיטה  החסד.  "המתת  דבורז'צקי.  מ'  ד"ר 
המונים". תדפיס מתוך "דפים רפואיים" חוברת א' )כרך י'(. תל–אביב, אדר 

א', תשי"א, פברואר 1951. 

גיזלה בוק. "מניעת ילודה, אמהות ואבהות בגזענות הנאציונל–סוציאליסטית". 
בתוך: הרייך השלישי. מאזן היסטורי. עורך משה צימרמן. ירושלים: 1999.

בתוך:  אשוויץ".  במחנה  רפואיים  באמצעים  "רצח  ליפטון.  ג'יי  רוברט 
מחנות הריכוז הנאציים. כנס בינלאומי רביעי של חוקרי השואה, ירושלים, 

תשמ"ד. עמ' 167—204.
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בגרמנית:

Anna Bergmann, Gabriele Czarnowski, Annegret Ehmann :Menchen 
als Objekte humangenetischer Forschung und Politik im 20. 
Jaharhundret. In: Der Wert des Menschen. Medizin in Deutschland 
1918-1945 (Hg.) Ärztekammer Berlin im Zusammenarbeit mit der 
Bundesärtztekammer. Berlin 1989. 142-121 'עמ.

המאמר עוסק בהיסטוריה של מכון הקיסר וילהלם בין השנים 1945-1927 
ובמעלליהם של המדענים שפעלו בתוכו.

ספרים

זרטל.  עדית  מאנגלית:  חדשה.  היסטוריה  השלישי.  הרייך  מייקל,  ברליי, 
אור יהודה, 2007. 

מביא ביבליוגרפיה נבחרת לנושא השבחת הגזע והמתת–החסד: פרסומים 
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והשואה. תרגמה איה ברויר. תל–אביב, 1998.

גראור, מינה ודן גראור. אאוגניקה: השבחת האיכות התורשתית של האדם. 
אוניברסיטה משודרת. תל–אביב, 1992.

עדית  מאנגלית:   .1933-1945 היהודים.  נגד  המלחמה  לוסי.  דווידוביץ, 
זרטל. תל–אביב, 1982.

תל–אביב,  השלישי.  ברייך  המוגבלים  השמדת   .T-4 מבצע  שמעון.  זקס, 
.1985

ירושלים,  ומעלליו.  השלישי  הרייך  והרשע.  הגזע  מלכות  יוסף.  טננבוים, 
תשכ"א, 1960.

יחיל, לני. השואה, גורל יהודי אירופה 1932-1945. ירושלים, 1987. כרך 
ב'.
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הרפואה וערכי החיים. עמ' 255-243(.

_______ רציתי לשאול אותך, פרופ' ליבוביץ, מכתבים אל ישעיהו ליבוביץ 
וממנו. ירושלים, 1999.

נדב, דניאל. רפואה ונאציזם. אוניברסיטה משודרת. תל–אביב, 2006.

פרידלנדר, שאול. גרמניה הנאצית והיהודים. שנות הרדיפות, 1933-1939. 
מאנגלית: עתליה זילבר. תל–אביב, 1997.

קרשו, איאן. היטלר. נמסיס 1936-1945. מאנגלית: יוסי מילוא. תל–אביב, 
 .2005

_______ היטלר, הגרמנים ו"הפתרון הסופי". תל–אביב, 2011.

קורות.  ברוך  רון. היטלר — מסע אל שורשי הרשע. מאנגלית:  רוזנבאום, 
תל–אביב, 1999.

שגב, תום. חיילי הרשע. ירושלים, 1987.

סרטים לצפייה

סרטים תיעודיים שנעשו לאחר המלחמה ועשו שימוש בחומרים שצולמו 
בידי הנאצים לצרכי התעמולה שלהם בנושא העיקורים והמתת החסד.

 Alles Kranke ist Last Teil. )כל חולי הוא עול(

https://www.youtube.com/watch?v=Wq0wm63nAS0 

https://www.youtube.com/watch?v=iaa2Ibk_wt0

Wolfgang Libeneiner. Ich klage an. )אני מאשים(. הוזמן על ידי גבלס 

במטרה לגייס תמיכה בהמתת חסד.

E. Klee. Sichten und Vernichten – Psichiatrie im Dritten Reich. 
1995.
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Biologi- s׳Hitler .Baron Saskia . ()החיילים הביולוגיים של היטלר
cal Soldiers. 2001

ניצן אבירם, ריפוי בהרג. 2001.

אתרים ברשת

שבו  הבית  דף  פסיכיאטרית.  בתקיפה  למאבק  הישראלית  העמותה   
מופיעים גיליונות "ּכְפִיָה" — עיתונה של העמותה. ראו במדור "שואה" 

— הרצאה של א' קליי, שפורסמה בגיליון מס' 5 בספטמבר, 1999. 

"יד ושם" ביה"ס להוראת השואה ומט"ח — הערכים: אותנסיה, רופאים  	
נאציים. 

שואה ותעופה, חלק ב' פרק 17 — הרופאים הנאציים.  
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ראשוני האסירים במחנות הריכוז 
הנציונל–סוציאליסטיים: מאפיינים ותהליכים

גדעון גרייף

יהודים"  "אסירים  למונח  הריכוז"  "מחנות  המונח  את  בצרפנו 
השואה,  של  יחסית  המאוחר  השלב  בתודעתנו  מתקבע  מיד 
וההשמדה  הריכוז  מחנות  אל  נשלחו  יהודים  המוני  כאשר 
הריכוז  מחנות  אולם  הסופי".  "הפתרון  תכנית  במסגרת 
הראשונים הוקמו כבר בחודשים הראשונים לקיומו של המשטר 
שהוגדרו  מי  לכל  ונועדו   ,1933 בשנת  הנציונל–סוציאליסטי, 
"מתנגדי המשטר", הגדרה רחבה מאוד שלא התכוונה בהכרח 
ליהודים. עם זאת, במחנות הריכוז הראשונים היו גם אסירים 
נוהלו  ביותר. המחנות הראשונים  יהודים למן השלב המוקדם 
בידי צוותים של אנשי ה–ס"א, בעיקר ולצידם אנשי משטרה וגם 
אנשי ס"ס. שלב זה בא לסיומו בתחילת הקיץ של 1934 עם שוך 
מבצע "ליל הסכינים הארוכות". המחנות הראשונים היו קטנים 
יחסית, והם נועדו לקלוט אסירים מחוץ למסגרת הקיימת של 

בתי הכלא הקונוונציונליים.
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מספר האסירים במחנות הריכוז עלה כל העת, כיוון שמסגרת 
המונח "מתנגדי המשטר" הלכה והתרחבה באין מפריע וכללה, 
למעשה, כל מי שרוצים לפגוע בו, לשלול את חירותו ולהרחיקו 
משורות האוכלוסייה, תהא הסיבה לכך אשר תהא. בקיץ 1933 
כבר היו עצורים במחנות כ–26 אלף בני אדם והמספרים הלכו 

וגדלו מדי יום ביומו. 
נרצחו  שבהם  הארוכות"  הסכינים  "ליל  אירועי  בעקבות 
בכוח  הדרמטית  הירידה  ובעקבות  ה–ס"א,  ממנהיגי  מאות 
של  המוחלטת  לשליטתו  המחנות  עברו  בגרמניה,  השפעתו 
ארגון ה–ס"ס. בדרך זו גם נותקו המחנות מכל מוסדות השלטון 
בלא  למעשה,  הלכה  מדינה,  בתוך  כמדינה  ותיפקדו  הקיימים 
פיקוח או הכוונה מצד גורם שלטוני כלשהו, פרט ל–ס"ס עצמו. 
או  במחנות  לבקר  היה  רשאי  אחד  גרמני  שלטוני  גוף  לא  אף 
 .SS–לבדוק מה מתרחש בתוכם בלא אישור רשמי ממפקדי ה
מפקד  ומסוגרת.  סגורה  כממלכה  תיפקד  הריכוז  מחנות  עולם 
מחנה הריכוז הראשון, תיאודור אייקה, האיש שעיצב את עולם 
המחנות הנציונל–סוציאליסטי, נתמנה בהמשך למפקח הראשי 

של מחנות הריכוז.
מחנה דאכאו היה מחנה הריכוז הנציונל–סוציאליסטי הראשון, 
מכן,  לאחר  שהוקמו  המחנות  שאר  לכל  הועתקו  ומאפייניו 
שמספרם מגיע לאלפים. המחנה נפתח ב–2 במארס 1933 ופעל 
ללא הפסקה במשך כל 12 שנות המשטר הנציונל–סוציאליסטי. 
מתוך כ–200 אלף אסירים שנכלאו בו בתקופת קיומו, בתוכם 
כמה אלפי יהודים שמספרם המדויק אינו ידוע, מתו כ–41 אלף 
וחמש מאות איש. בגלל משך הזמן הממושך של פעילותו, ניתן 
לבדוק כמעט כל פרט על המחנה, דרכי הפעלתו וצורת ניהולו. 
הריכוז  במחנות  שנכלאו  האסירים  לחלוטין:  ברור  אחד  פרט 

בשנים הראשונות לקיומם לא היו יהודים. 
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הגדירן  קבוצות, שהמשטר  באותן  נכללו  ראשוני האסירים 
המעצרים  תכלית  הנציונל–סוציאליסטי".  המשטר  כ"מתנגדי 
המשטר  של  וביטחונו  יציבותו  הבטחת  הייתה  במחנות 
שונות  קבוצות  מצד  הפוטנציאליות  הסכנות  ומניעת  החדש 
תמיכתן  את  בגלוי  בו  הביעו  שלא  גרמניה,  באוכלוסיית 
הבלתי–מסויגת. בין המוגדרים "מתנגדים" היו באותה תקופה 
חברי  והסוציאל–דמוקרטים.  הקומוניסטים  בעיקר  מוקדמת 
עוד  כל  החדש  מהשלטון  בהסתייגותן  המשיכו  אלה  תנועות 
הדבר התאפשר, ומהן חשש השלטון החדש יותר מכל קבוצה 
זרם רעיוני אחרים. היהודים כגוף או כקבוצת אזרחים לא  או 
היוו סכנה ממשית להמשך קיומו של המשטר. במסגרת המונח 
בראש  שלטונו  בתחילת  המשטר  הציב  פוליטיים"  "מתנגדים 
אנשי  הסוציאל–דמוקרטים,  הקומוניסטים,  את  ובראשונה 
האיגודים המקצועיים, הסוציאליסטים ועוד. היהודים לא נזכרו 
עם גופים אלה בנשימה אחת, על כל פנים לא הוגדרו כמתנגדים 
פוליטיים שיש לרסנם, להיזהר מהם ואף לעצרם במחנות למען 
בלתי–יציב  צעיר,  היה  שעודנו  המשטר,  של  ביטחונו  הבטחת 
ופגיע למדי. קיומם של גורמים, שמספרם הכולל באוכלוסייה 
לא היה מזערי כלל ועיקר, הדאיג את שלטונות גרמניה הנאצית 
והכוחנית  דאגה אמיתית. הדבר מבאר את המדיניות האלימה 

נגד המתנגדים האמיתיים והמדומים. 
נעצרו   1933 בפברואר  ב–27  הרייכסטאג  שריפת  לאחר 
לא פחות מעשרת אלפים איש מחברי המפלגה הקומוניסטית 
ותומכיהם. חלק ניכר מהם נכלא במחנה דאכאו. בין העצורים 
לא  נעצרו  אלה  יהודים  כי  להדגיש,  יש  אך  יהודים.  גם  היו 
בגלל מוצאם היהודי או דתם, אלא אך ורק בגלל השתייכותם 
זאת  לצד  תומכיה.  ולחוגי  הקומוניסטית  למפלגה  הפוליטית 
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הייתה בכל  יהודי,  היותו של האסיר  כי לעובדת  יש להדגיש, 
זאת השפעה מעשית ניכרת על אופן הטיפול בו מצד שומריו 
בהרבה  נתקל  קומוניסטי–יהודי  אסיר  במחנה.  ה–ס"ס  אנשי 
קומוניסטי  אסיר  מאשר  והתנכלות  עוינות  אלימות,  יותר 
מעצרי  של  מקרים  שנים  באותן  נרשמו  לא  שני,  מצד  "ארי". 
יהודים יחידים או טיפול אכזרי דווקא ביהודים שלא על רקע 
הזדהותם והשתייכותם המפלגתית–פוליטית. התנכלות זדונית 
נגד אסירים יהודים במחנות הייתה, בדרך כלל, פועל יוצא של 
נטיית לבם האישית של השומרים אנשי ה–ס"ס, ולא התרחשה 

כתוצאה מהוראה מגבוה. 
מהם  שוחררו   1933 בשנת  במחנות  שנכלאו  העצורים  רוב 
של  ההמוניים  המאסרים  בעקבות  יחסית.  קצר  זמן  אחרי 
קומוניסטים, הגיעו ראשי השלטון למסקנה, שאין נשקפת עוד 
סכנה ליציבות המשטר מצד ה"קומוניסטים". כתוצאה מהרגיעה 
היחסית, נותרו במחנות הריכוז בשנת 1935 רק כ–4000 אסירים. 

בשנים 1936 ו–1937 הגיע מספרם לכ–7500 איש. 
יהודים  נעצרו  שבהם  מקרים,  זאת  בכל  היו  זאת,  עם 
אלה  מעצרים  הריכוז.  למחנות  והובלו  מיוחדים  במבצעים 
הוא  שכאלה  למעצרים  דוגמה  חריגים.  בבחינת  זאת  עם  היו 
מבצע המעצרים של יהודים ממזרח–אירופה, שהתגוררו באחד 
מרובעי ברלין שנקרא "שוינהפירטל" ובמיוחד ברחובו הראשי, 
"אלמשטאנדשטראסה"(.  שמו  )כיום  "גרנאדירשטראסה" 
קומוניסטים  גם  ממזרח–אירופה  ליהודים  פרט  גרו,  זה  ברובע 
הנציונל–סוציאליסטית  התעמולה  שונות.  מארצות  ומהגרים 
השתמשה בהרכב אנושי זה למטרותיה הנלוזות. ה"אוסטיודן" 
בדיוק  תאמו  שהם  כיוון  זו,  תעמולה  של  מובהק  קורבן  היו 
עיתון  מדפי  נשקף  שהוא  כפי  ה"טיפוסי",  היהודי  לדיוקן 
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ניתן  בגלל לבושם המסורתי  ההסתה הארסי, ה"דר שטירמר". 
היה להבחין ביהדותם בלא קושי,דבר שהיה כמעט בלתי אפשרי 
שאר  כמו  בדיוק  שנראו  הוותיקים,  גרמניה  ביהודי  כשמדובר 
הגרמנים הלא–יהודים, ולא ניתן היה לזהותם כיהודים בעוברם 
ברחוב. פרט למראם החיצוני, שהסגירם מיד, לא היו ליהודים 
ברותבנות–תוקף  רשמיות  שהייה  אשרות  ממזרח–אירופה  אלה 
בגרמניה, אלא רק אשרות מעבר, שלרוב פג תוקפן. מכיוון שכך 
הפכו יהודים אלה טרף קל לאנשי ה–ס"א וה–ס"ס, שרדפו ועצרו 

אותם בתדירות. 
"ראציה"  התקיימה  במארס  ה–9  כמו  מוקדם  בתאריך  כבר 
)מצוד( בהשתתפות משטרת ה–ס"א וה–ס"ס. במהלכה עברו כל 
הבתים חיפוש יסודי, התושבים הושפלו, וכמה עשרות יהודים 
בתולדות  הראשונים  היהודים  היו  אלה  נעצרו.  מזרח–אירופים 
גרמניה הנאצית שנעצרו והובלו למחנות הריכוז. רובם הגדול 
שוחרר לאחר זמן. שוב יודגש, כי מדיניותה של גרמניה באותן 
תוך החרמת  לגרשם  הרצון  אלא  יהודים —  רצח  אינה  השנים 
"יודנפריי".  מיהודים",  "חופשית  גרמניה  את  ולהפוך  רכושם 
קורבנותיה הראשונים של מדיניות גירוש זאת היו ה"אוסטיודן" 
ב"שוינהפירטל"  היהודים  למעצר  בברלין.  בעיקר  שהתגוררו 
בברלין קשר הדוק למדיניות מעצרם במחנות הריכוז של אלה 
להם  שאין  אנשים  כלומר,  "ַא–סוציאלים",  הגדירם  שהמשטר 
מקצוע, שאינם מתפרנסים, שהם טפילים ועלולים להפוך לנטל 
הנציונל–סוציאליסטית  התעמולה  הציבור.  על  וכלכלי  חברתי 
מדיניות  קידום  לצורך  זה  ברובע  השורר  במצב  השתמשה 
הרדיפה אחרי ה"ַא–סוציאלים", ואם בהזדמנות 'חגיגית' זו ניתן 

היה לפגוע גם ביהודים — מה טוב. 
המקצועיים  האיגודים  אנשי  לקומוניסטים,  פרט 
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היו   — לעיל  ידי  על  הוזכרו  שכבר  והסוציאל–דמוקרטים, 
הנציונל–סוציאליסטיים  הריכוז  במחנות  הראשונים  העצורים 
מחוסרי  נכללו  זה  מונח  בתוך  "אסוציאליים".  קרויים  האלה 
נוודים  כל,  חסרי  העבודה,  ממעגלי  שנפלטו  אנשים  עבודה, 
וכיוצא באלה, אנשים שגורלם לא שפר ושנחשבו על יד המשטר 
ה"פולקסגמיינשאפט",  את  בהווייתם  לבלתי–תואמים  החדש 
לאלפיהם  "א–סוציאלים"  האומה".  רוח  "אחדות  דהיינו, 
ובהם  הראשונים,  הריכוז  מחנות  אסירי  עם  אפוא  נמנו 
של  וגלויים  מושבעים  מבקרים  היו  אחרים  אסירים  דאכאו. 
דעתם  את  להביע  היססו  שלא  ציבור  אנשי  החדש,  המשטר 
שלא  בגרמנים  המדובר  בפרהסיהובפומבי.  האנטי–ממסדית 
נמנו עם הקבוצות המנויות לעיל, שלא היססו להביע ביקורת 
"עדי  גם  הנציונל–סוציאליסטי.  השלטון  כלפי  וגלויה  נוקבת 
יהווה" ואנשי דת מקבוצות שונות, שהביעו ביקורת כלשהי נגד 
הנציונל–סוציאליזם נעצרו ושולחו למחנות הריכוז הראשונים.

אסירים אחרים היו הומוסקסואלים או מי שנחשדו ככאלה. 
התעמולה האנטי–הומוסקסואלית ליוותה את המשטר מראשיתו 
אותו  רהם",  ארנסט  של  "הפוטש  שכונה  מה  סביב  והתחזקה 
ה–ס"א  מפקד   1934 בקיץ  נרצחו  שבמהלכו  רצחני  מבצע 
ומאות מתומכיו הנאמנים. ההומוסקסואליות של רהם שימשה 
'חגיגית'  ובהזדמנות  מהדרך,  לסלקו  תירוץ  אך  היטלר  בידי 
לא  יהדותם  יהודים.  גם  הומוסקסואלים,  נעצרו כמה מאות  זו 
הייתה המניע למעצר, כמו במקרים האחרים שצוינו לעיל. כמה 
מאסירים יהודים אלה שרדו את מחנות הריכוז וחיו עד לשנים 
האחרונות, חלקם בישראל וחלקם בגרמניה. הם העלו על הכתב 

את זיכרונותיהם, ואלה נתפרסמו בספרים.
מווירצבורג,  היהודי  היינות  סוחר  של  מקרהו  גם  היה  זה 
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שאול  ההיסטוריון  מדווח  מקרהו  שעל  אוברמאייר,  ליאופולד 
פרידלנדר בספרו "הרייך השלישי והיהודים". ב–29 באוקטובר 
הדואר  שדברי  וירצבורג  במשטרת  אוברמאייר  התלונן   1933
לתחנת  והובא  אוברמאייר  נעצר  כך  אחר  יומיים  נפתחו.  שלו 
אישית  טיפל  גרום,  יוזף  המקומי,  הגסטאפו  מפקד  המשטרה. 
בעניינו: גרום האשים את אוברמאייר שהוא מסית נגד המשטר 
החדש. מאוחר יותר נמצאו בכספת של אוברמאייר תמונות של 
ראש  בשביל  היה  זה   — הומוסקסואל  וגם  יהודי  גם  מאהביו. 
הגסטאפו רווח כפול ומכופל שנפל לידיו כפרי בשל. אוברמאייר 
נשלח למחנה דאכאו. על תקופת מעצרו שם דיווח מאוחר יותר 
שנאתם  את  הרף  ללא  ביטאו  במחנה  השומרים  דינו.  לעורך 
היוקדת ליהודים ואמרו לו, שלא יזכה לצאת מהמחנה בחיים. 
הם ניסו ללא הרף לאלצו להתאבד. הם לא רצחו אותו בעצמם 
כיוון שאוברמאייר החזיק גם באזרחות שווייצית, ובשנת 1935 
ֶרצח יהודי, שהוא גם אזרח זר, עוד לא היה בגדר מעשה שגרתי. 
ולבסוף  רגיל  לכלא  אוברמאייר  הועבר  הזרה  אזרחותו  בזכות 
לחומרה  היחס  על  מעידה  עדותו  גרמניה.  את  לעזוב  הצליח 
שננקט כנגד אסירים יהודים במחנות הריכוז. פעמים רבות כתב 
בעדותו–דיווחו, איימו לירות בו למוות. אוברמאייר לא היסס 
והתלונן אישית אצל מפקד המחנה, ס"ס אוברפיהרר דויבל על 
היחס הקשה כלפיו. מפקד המחנה אמר לו, בעודו שעון על אדן 

החלון:" אתה הרי לא בן אדם, אלא חיה". 
הראשונות,  שלטונם  בשנות  הפנו  הנציונל–סוציאליסטים 
עיקר  את  בטוחה,  קרקע  על  עומדים  עצמם  חשו  טרם  עת 
והאידיאולוגיות  הפוליטיות  הקבוצות  לכל  ושנאתם  סלידתם 
או  דיים"  אוהדים  "לא  או  כ"מתנגדים"  ותייקו  תייגו  אותן 
מקבוצות  חלק  היו  לא  היהודים  אך  פוטנציאלית",  "מסוכנים 
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במסגרת   — אסירים  בהיותם  גיסא,  מאידך  מחד–גיסא.  אלה, 
הקבוצות השנואות הכלליות — לא שפר גורלם והיחס כלפיהם 
הלא–יהודים.  האסירים,  בהשוואה לשאר  חמור שבעתיים  היה 
מעצר יהודים מחמת היותם יהודים — מקרים כאלה כמעט שלא 

אירעו בשנות השלושים המוקדמות. 
כבר ציינו לעיל, שהמחנות פעלו מחוץ למסגרת המשפטית 
הקיימת וגם מחוץ למסגרת המשטרתית הקיימת, ואחד מקווי 
נתקבלו  ההחלטות  רוב  השרירותיות.  היה  שלהם  ההיכר 
שרווחו  ה–ס"ס  של  הבלתי–כתובים  והחוקים  לב,  בשרירות 
במחנות גם הם השתנו חדשות לבקרים. מה שלא השתנה למן 
ההתחלה ועד הסוף היה חוסר האנושיות, הברוטאליות, הסדיזם 
והלעג לאסירים. מבחינות אלה לא חל שום שינוי, אפילו לא 

קל שבקלים, לאורך 12 שנות השלטון הנציונל–סוציאליסטי.
ברם, מצב עניינים זה באשר ליהודים בגרמניה ובאוסטריה 
 — השלישי  הרייך  לגבולות  כורחה  בעל  סופחה  שבינתיים   —
הגיע לנקודת מפנה בנובמבר 1938 עם אירועי "ליל הבדולח". 
של  מעצרם  לגבי  השלטונות  בגישת  שינוי  מציין  זה  אירוע 
ל–10  ה–9  שבין  מהלילה  הריכוז.  במחנות  וכליאתם  יהודים 
היהודים לקבוצות האוכלוסייה,  גם  בנובמבר 1938 מצטרפים 
שהשלטון מתנכל להן רשמית ומחליט לכולאן במחנות הריכוז 
ולא  ישיר  באופן  נרדפת  קבוצה  אפוא  נעשים  היהודים  שלו. 
בנימוק של "סעיפי האישום" הקודמים, כמו למשל השתייכותם 
למפלגה הקומוניסטית, או היותם סוציאל–דמוקראטים וכדומה. 
ולרכזם  לסלקם מבתיהם  כדי  כיהודים מספקת  לידתם  עובדת 
יהיו נתונים למשטר אימים ואף למוות. במהלך  במחנות, שם 
הפוגרום, שנמשך ימים אחדים, נבזזו בתי עסק יהודיים, נגרם 
נזק עצום לתכולת דירות של יהודים, נשרפו למעלה מ–1400 
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בתי כנסת ברחבי גרמניה ואוסטריה, ונעצרו כ–30 אלף גברים 
בין   .45-18 בגיל  והגבוה  הבינוני  בני המעמד  בעיקר  יהודים, 
העצורים בלטו בעלי מקצועות אקדמיים, כמו רופאים ועורכי 

דין. 
אישי:  באופן  היטב  זה  מאמר  לכותב  מוכר  העצורים  אחד 
היה זה סבו, הרופא היהודי ד"ר קרל דנציגר מהעיר הינדנבורג 
בשלזיה העילית, שנעצר בלילה הראשון לפוגרום והובל למחנה 
הריכוז בוכנוואלד. רשימת העצורים הוכנה מבעוד מועד מראש 
ולא אולתרה ברגע האחרון, כמו שגם אירועי הפוגרום האחרים 
כבר הוכנו לפרטיהם במסמכי מגירה מפורטים. השלטונות טרחו 
להדגיש חזור והדגש שמאחורי אירועי הדמים עומד "זעם העם" 
)"Volkszorn"( הספונטני, אך מסמכים אותנטיים מאותם ימים 
מוכיחים שטענה זו שקרית ושאין לה על מה לסמוך. היהודים 
הגרמנים והאוסטרים עמדו במכוון תחת המתקפה הברוטאלית, 
על  ואוסטריה,  גרמניה  שיהודי  בלא  וההרסנית,  המהירה 
היו  והאינטלקטואלית  ההתנהגותית  התרבותית,  מורשתם 
למזער  או  כראוי  מולה  להתגונן  עמה,  להתמודד  מסוגלים 
הצעדים  ושאר  הבדולח"  ב"ליל  היהודים  מעצר  ממדיה.  את 
ההרסניים שננקטו נגדם היו עליית מדרגה במאבק השלטונות 
נגד היהודים, והסלמת המאבק כללה הפעם מעצר יהודים באופן 
ישיר, בשם האישום של עצם היותם יהודים, ולא כל השתייכות 
היהודים  העצורים  אחרת.  רעיונית–פוליטית–אידיאולוגית 
בוכנוואלד  דאכאו,  ריכוז:  מחנות  לשלושה  בעיקר  הובלו 
וזכסנהאוזן. צוות שומרי מחנות אלה הונחה "לטפל" בעצורים 
באכזריות יתרה. לא פלא, שמאות יהודים מתו במחנות כתוצאה 
הבלתי–אנושיים,  מהתנאים  או  עליהם  שהופעלה  מהאלימות 
ומאות בחרו להתאבד לנוכח העינויים הפיסיים והנפשיים שהיו 

מנת חלקם במחנות אלה. 
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ועונו  הוכו  לילות  באותם  נעצרו  שלא  מהיהודים  רבים 
בייסורים  מתו  וחלקם  ברחוב,  או  בבתיהם  נוראה  באכזריות 
או מתו  נרצחו  ימי הפוגרום  בימים שלאחר הפוגרום. במהלך 
לא  אפוא  זה  היה  יהודים.   1000 לפחות  ובאוסטריה  בגרמניה 
רק המעצר הראשון של יהודים מחמת היותם יהודים בשואה, 
אלא גם הרצח ההמוני הראשון בתולדות השואה. רובם נרצחו, 
המעצר  תנאי  בגלל  בייסורים  מתו  והאחרים  התאבדו  חלקם 
היהודים  המתאבדים  מספר  כלפיהם.  האלימה  וההתייחסות 
בבוכנוואלד לבדו ביום הראשון למעצרם במחנה ריכוז זה הגיע 

ל–70 יהודים! הנתון המזעזע הזה מדבר בעד עצמו.
בוכנוואלד  למחנה  יהודים,   10,911 שולחו  דאכאו  למחנה 
יהודים.   10,000 זאכסנהאוזן  ולמחנה  יהודים   9,845 שולחו 
ואילו   ,185 בדאכאו  יהודים,   207 נרצחו  או  מתו  בבוכנוואלד 
ידוע.  אינו  בזאכסנהאוזן  נרצחו  או  שמתו  היהודים  מספר 
הנרצחים או המומתים היהודים מתו כתוצאה מירי, מהתעללות, 

מעבודת פרך או כתוצאה מהתנאים הבלתי–אנושיים. 
רשמית התבצעו המעצרים בימי פוגרום נובמבר 1938 תחת 
העילה  סעיף  היה  זה   .)Schutzhaft( מנע"  "מעצר  הסעיף של 
למעצרי הקבוצות האריות שמנינו לעיל גם בשנים שלפני "ליל 
הבדולח". המעצרים נומקו ברצון הבדוי והמזויף, כמובן, להגן 
על העצורים מפני זעמו הגואה של ההמון. בפועל, היה זה זעמם 
לעצורים  והסב  גדותיו  על  שגאה  המרושעים  השומרים  של 
של  הכבד  בקור  לעמוד  אולצו  הם  בל–יתואר:  סבל  היהודים 
נובמבר שעות רבות ב"אפל" — המפקד, תוך שדואגים  חודש 
כאסירים  זכויות שהן  כל  להם  אין  כי במחנה  באוזניהם  לשנן 
אלא רק חובות, וכי מותר לשומרים לירות בהם למוות בכל דקה 
בלא אזהרה מוקדמת. לעג, ציניות ובדיחות פוגעניות הושמעו 
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טרח  בוכנוואלד  במחנה  ה–ס"ס  מאנשי  אחד  הזדמנות.  בכל 
להודיע לאסיריו היהודים, כי אל להם לשכוח שאינם נמצאים 

בסנטוריום אלא בקרמטוריום.
עת  באותה  גרמניה  של  מדיניותה  כי  ולהזכיר,  לחזור  יש 
לאוויר  בא  טרם  הסופי"  "הפתרון  היהודים.  רצח  אינה  עדיין 
בנובמבר  היהודים  מעצרי  מטרת  אפוא  הייתה  מה  העולם. 
1938? המטרה הייתה להפחיד, לזעזע ולאיים על היהודים, כדי 
הפיסי  ביטחונם  ברור:  היה  הרמז  גרמניה.  את  לעזוב  שימהרו 
אלף   525 מתוך  ואילך.  מעתה  מובטחים  אינם  חייהם  ואפילו 
יהודי גרמניה ואוסטריה עזבו עד פרעות נובמבר פחות מ–50% 
את ארצותיהם. השלטונות היו מאוכזבים ומתוסכלים וחיפשו 
פתרון דראסטי לעידוד ההגירה היהודית הכפויה, תוך החרמת 

רכוש ה"בורחים".
פרעות אשר תכלולנה הרס דירות ועסקים, שריפת בתי כנסת 
נראו כפתרון  הביניים —  יהודים משכבת מעמד  ומעצר אלפי 
ליציאה  הולם  וקטליזאטור  אדמה  כרעידת  ויעיל,  עוצמתי 
מזורזת. הנחה זו אכן התממשה. אחרי הפוגרום יצאו מגרמניה 
ומאוסטריה בחיפזון עוד עשרות אלפי יהודים שהיססו עד אז 
הריכוז  ממחנות  להשתחרר  כדי  האהובה.  מולדתם  את  לעזוב 
נאלצו היהודים לחתום על הצהרה, לפיה הם מתחייבים לעזוב 
את גרמניה עם בני משפחותיהם בתוך ימים אחדים. מי שלא 
עלה בידו לעשות כן הסתכן במעצר מחודש. עד לאוגוסט 1938 
אכן שוחררו ממחנות הריכוז כל היהודים. לדאבון הלב, נרצחו 

או מתו במחנות מאות יהודים.
מספר היוצאים הניכר עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה עלה 
כל   .1938-1933 היהודים בשנים  על מספר המהגרים  בגודלו 
אלה מיהודי גרמניה ואוסטריה שלא עזבו או לא יכלו לעזוב עד 
לתחילת המלחמה נדונו, למעשה, למוות בגטאות מזרח–אירופה 
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ובמחנות ההשמדה, בעיקר בשנים 1943-1942. הם כמובן לא 
היו יכולים לדעת זאת מראש. איש מיהודי גרמניה ואוסטריה 
וכנראה איש מיהודי העולם דאז, לא היה יכול לנבא או לנחש 
מה מצפה ליהודים החל מאביב 1941 בכל אותן ארצות שידיה 

הארוכות והרצחניות של גרמניה תגענה אליהן. 
הפכו   1938 משנת  החל  מעניינת:  בתופעה  להבחין  אפשר 
היהודים להיות מטרת היעד העיקרית למעצר וכליאה במחנות 
אנשי  זה.  במאמר  שמנינו  האחרות  הקבוצות  ולא  הריכוז, 
קבוצות אלה כבר נחלשו כדבעי במהלך חמש שנות הרדיפות 
סכנה  להוות  יכלו  לא  כבר  הם  שנרצחו.  או  וההתעללויות 
בינתיים  שהתחזק  הנציונל–סוציאליסטי,  למשטר  מוחשית 
חגגה  הנציונל–סוציאליסטית  הדיקטטורה  משמעותית.  בצורה 
בשלהי שנות ה–30 את ניצחונה בהשלטת רעיונותיה ובהטמעת 

האידיאולוגיה שלה בקרב מיליוני גרמנים. 
מרכזי  מקום  מעתה  ויתפוס  ילך  ביהודים  המאבק  נושא 
שיגיע  עד  ביניים  שלבי  כמה  ויעבור  גרמניה,  של  במדיניותה 
של  הסופי  "הפתרון  תכנית  בדמות  ביותר  הקיצוני  לשלבו 

השאלה היהודית".1

 Edward Adler ראה:  יהודי  אסיר  של  )באנגלית(  בעדותו  לצפייה   1
http://www.ushmm.org/wlc/en/media_oi.php?ModuleId=10005
538&MediaId=1121 http://www.ushmm.org/wlc/en/media_oi.p

hp?ModuleId=10005538&MediaId=1120
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 נרדפי המשטר הנאצי —
הומוסקסואלים ואסוציאלים

משה צימרמן

ההומוסקסואלים   — זה  במאמר  נדון  שבהן  הקבוצות  שתי 
ידי הרייך השלישי בתור חריגים  והא–סוציאלים — סומנו על 
"סומנו"  הן   .)Volksgemeinschaft( העם"  "שותפות  במסגרת 
גם במובן המעשי של המילה, למצער אלה מהם שהגיעו למחנות 
לאסירים  ייעד  צבעוני  משולש  באמצעות  הסימון  הריכוז: 
ולא–סוציאלים  הורוד  המשולש  את  ההומוסקסואלים  מקבוצת 
את המשולש השחור )בתחילה משולש חום(. בציניות האופיינית 
למשטר המחנות אפשר היה לסמן גם סימון כפול — החריגה 
כפולה  חריגה  להיות  יכלה  העם"  "שותפות  של  המסגרת  מן 
המצדיקה סימון בשני משולשים בצבעים שונים שיצרו מבנה 
אירוני של מגן דוד. השילוב של משולש ורוד וצהוב — הצהוב 
הלא סימן את היהודים — או שחור וצהוב לא היה בחזקת חריג.
בידוע היה שדווקא ביחידות הלוחמות של המפלגה הנאצית, 
SA, הייתה תופעת ההומוסקסואליות נפוצה,  בפלוגות הסער, 
יתירה  הומוסקסואל.  היה  רוהם,  ארנסט   ,SA–ה מנהיג  וגם 
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מזאת, כאשר ב–30 ביוני 1934 חיסל היטלר בעזרת ה–SS את 
הנהגת ה–SA כדי לאפשר את מתן מונופול הפעילות הצבאית 
בידי הצבא, הווהרמאכט, השתמשו היטלר ותעמולת המפלגה 
לא רק בטענה השקרית, שהס.א. תכנן פוטש נגד היטלר, אלא 
גם בטענה הנכונה לכשעצמה שהנהגת הארגון הייתה מושחתת 
ו"נגועה" בפעילות הומוסקסואלית. טענה זו התאימה לגישתה 
בהומוסקסואליות  שראתה  הנאצית,  המפלגה  של  העקרונית 
פגם מוסרי והתנהגותי המאיים על החברה הגרמנית. טענה זו 
כנגד הנהגת הס.א. אולי הפתיעה בכך, שמה שהיה ידוע ברבים 
נודע לכאורה להיטלר רק שנה וחצי לאחר עליתו לשלטון. אבל 
מצד  ההומוסקסואליות  תופעת  לעצם  השלילית  ההתייחסות 
המפלגה לא היתה הפתעה, שהרי המשטר החדש גילה מראשית 
דרכו התלהבות למלחמה בהומוסקסואליות )כאמור, כל עוד לא 

נגעו הדברים באנשי הס.א.(.1
המפלגה הנאצית היתה כל כולה ערעור על ערכי רפובליקת 
ויימאר, ו–14 שנות הרפובליקה נחשבו בעיניה 14 שנות חרפה, 
בכל  והן  ורסאי(  חוזה  על  )החתימה  הבינלאומי  בתחום  הן 
המאבק  גם  נכנס  כך  מבית.  ולחברה  לפוליטיקה  שקשור  מה 
עם  מזוהה  היה2  ויימאר  משטר  לתמונה:  בהומוסקסואליות 
בברלין.  בעיקר  ומתוקשרת,  גלויה  הומוסקסואלית  פעילות 

 Burkhard Jellonek/Rüdiger Lautmann (Hg.), 	.1
 Nationalsozialistischer Terror gegen Homosexuelle. Paderborn
 2002; Till Bastian, Homosexuelle im Dritten Reich. München
 2000; Günter Grau, Homosexualität in der NS-Zeit. Frankfurt
2004.
 Robert Beachy, Gay Berlin: Birthplace of a Modern Identity  .2
New York 2014
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כריסטופר  של  והתנסותו  ספרו  על  המבוסס  קברט,  המחזמר 
זאת  מציאות  של  תאורה  את  הביא  מברלין(  )פרידה  אישרווד 
לקהלים גדולים. המפלגה הנאצית ראתה בתופעה זו עוד ביטוי 
היהודים  של  הבולטת  נוכחותם  שילדה  התרבותית  לחרפה 
ברפובליקה. לכן לא היה פלא בכך, שאך שלושה שבועות אחרי 
מינוי היטלר לקנצלר, חמישה שבועות לפני החרם על העסקים 
היהודיים, כבר הורה הרמן גרינג כראש ממשלת פרוסיה לסגור 
בכל רחבי המדינה את מקומות המפגש להומוסקסואלים. עבור 
ברלין, בירת פרוסיה וגרמניה, בירת הקשרים ההומוסקסואליים, 

הייתה לגזירה זו משמעות מרחיקת לכת.
הרייך  בימי  כבר  עיגן  הגרמני  הפלילי  בחוק   175 סעיף 
הקיסרי )1872( את היחסים ההומוסקסואליים בין גברים כבני 
עונשין. שנתיים אחרי עלות הנאצים לשלטון הוחמר החוק, הן 
ע"י  והן  מאסר(  שנות   10 אף  או   5 )עד  הענישה  הגברת  ע"י 
175a )הגדרת המעשה כפשע,  הגדרת חומרות נוספות בסעיף 
לא כעוון, וענישה חמורה יותר על יחסים תחת גיל 21 ועוד(. 
מאז  מאד  גדלה  זה  סעיף  פי  על  שנוהלו  המשפטים  כמות 
אופייני  היה  היחס  להחמרה  התיאורתי  הבסיס  בחוק.  השינוי 
לאידאולוגיה הנאצית: על פי התפיסה הנציונל–סוציאליסטית 
)כך  העם"  ב"בריאות  לפגיעה  הומוסקסואליים  יחסים  נחשבו 
הימלר בנאום מראשית 1937(. מאחר ו"שותפות העם" זקוקה 
לחיילים, כל פעילות מינית שאינה מובילה לגידול באוכלוסייה 
הריהי בחזקת פגיעה בחוסנו של העם. מעבר לכך, סיפק התיקון 
בחוק גם את הלגיטימציה שבדיעבד לחיסולם של אנשי ה–ס.א. 

ב–30 ביוני 1934.
מכיוון שברייך השלישי אפשר היה לנקוט צעדים שמעבר 
למערכת המשפט הפלילי הרגיל — מעצר אדם ב"מעצר מגן" 
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הומוסקסואלים  זו  בדרך  לעצור  היה  ניתן   — ריכוז  במחנה 
ל"סורם",  שיחזרו  חשש  היה  אך  תומו  עד  העונש  את  שנשאו 
יחסים  שיקיים  חשש  שהיה  מי  ריכוז  במחנה  לכלוא  דהיינו 
כאלה. הגסטפו הקימה יחידה מיוחדת למאבק בהומוסקסואלים 
שבראשה עמד מאז חודש מאי 1934 קצין הס.ס. יוזף מייזינגר. 
הסכינים  ל"ליל  שקדמו  החודשיים  במשך  שהכין  האיש  הוא 
הס.א.  בתוך  ההומוסקסואליות  נגד  המאבק  את  הארוכות" 
ומאוקטובר 1936 ועד 1938 היה הממונה על "הלשכה המרכזית 
ב"לשכה  שבגסטאפו.3  בהומוסקסואליות"  למאבק  הרייך  של 
המרכזית" הייתה כרטסת חשאית של הומוסקסואלים שתפחה 
ללמעלה ממאה אלף איש. כל אלה ייחדו את השיטה הנאצית 
לעומת רדיפת/ענישת הומוסקסואליים בארצות אחרות, לרבות 
ההומוסקסואלים  הריכוז  מחנות  אסירי  מספר  הדמוקרטיות. 
שסומנו במשולש הורוד היה כ–15,000 ועל פי החישובים שנעשו 
בוכנואלד  הריכוז  במחנה  שם.  מתו/נרצחו  ממחציתם  למעלה 

נעשו גם ניסויים רפואיים שנועדו ל"ריפוי מהומואיות".
ישנו ויכוח בשאלה על מספר הנרצחים ועל מעמדם בסולם 
בתחתיתו.  נמצאו  לא  האם  המחנות,  אסירי  של  הקורבנות 
האסירים  בקרב  המתים  שאחוז  הוכיח  לאוטמן  רידיגר  החוקר 
ל"עדי  או  הפוליטיים  לאסירים  בהשוואה  ההומוסקסואלים 
Bent מאת מרטין שרמן  יותר. אבל המחזה  גדול  היה  יהווה" 
שלהיות  המוטעה  הרושם  את  עורר  מ–1980  בארה"ב  שהוצג 

אימת  להיות  נשלח  והוא  עליו  הממונים  בפני  חן  נשאה  לא  להיטותו   .3
היהודים בורשה עם כיבושה, כממונה על שירות הביטחון. הוא גם תכנן 
כשנשלח לשגרירות גרמניה ביפן את השמדת יהודי שנחאי שלא יצאה 

לפועל. הוא נשפט ונתלה אחרי המלחמה על ידי הפולנים.
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הומוסקסואל.  אדם  של  היותו  על  עדיף  היה  במחנות  יהודי 
ולעשות  הנספים4  במספר  להגזים  נטיה  גם  בשעתו  הייתה 
שימוש אינסטרומנטלי בסיפור הנרדפים ברייך השלישי עד כדי 
רציניים  חוקרים   .Homocaust "הומוקוסט"  במונח  השימוש 
מתרים מפני הגזמות ומיתולוגיזציה בנושא זה, לרבות הניסיון 
לבנות סיפור מקביל על רדיפת נשים לסביות ברייך השלישי. 
עם זאת יש עדויות על הקשר בין היותה של אישה לסבית לבין 
על  שויכו  לסביות  רוונסברוק:  לנשים  הריכוז  במחנה  מעצרה 
נעסוק  שבה  ה–"א–סוציאלים",  לקתגורית  המשטר  שיטת  פי 
בחלקו השני של מאמר זה. הסופרת אריקה פישר העלתה לפני 
 Aimee & Jaguar השטח את רדיפת הנשים הלסביות בספרה
שגם הופיע בצורת סרט בשנת 1999. זה היה סיפורה של לילי 
היהודיה  ווסט, שקיימה קשרים לסביים עם פליצה שרגנהיים 
והחביאה אותה מפני הגסטאפו, עד שזו נתפסה ושולחה למחנה 

ריכוז.
שהחוק  לאנשים  מתייחס  כאן  האמור  כל  כי  לציין  חשוב 
היה  הפלילי הגרמני חל עליהם, לא למי שהחוק החל עליהם 
מכח הכיבוש או מכח חוק אחר שבתוקף בשטחי הרייך המורחב. 
הגרמנית  העם"  "שותפות  היא  עוסקים  אנו  שבה  המסגרת 
והקבוצות שאנו דנים בהן הן החרגות מ"שותפות העם". היחס 
להומוסקסואלים לא גרמנים או לא–סוציאלים לא גרמנים היה 

גזור מהתייחסות שונה לגמרי.
מקומם של יהודים גרמנים במסגרת נושא ההומוסקסואליות 
היה מיוחד. מגנוס הירשפלד, שהיה בעצמו הומוסקסואל וחלוץ 

בארצות  מילק  הרווי  הלהט"בים  זכויות  לוחם  שעשה  השימוש  כך   .4
הברית בסיפור ההומוסקסואלים ברייך השלישי.
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מחקר של ההתנהגות המינית היה כמובן מטרה להתקפות של 
ואכן, כבר במאי 1933, ארבעה חודשים אחר עליית  הנאצים. 
הנאצים לשלטון, הותקף מכון המחקר שלו על ידי סטודנטים 
ועל ידי אנשי ס.א. ונהרס כליל. יהודים גם נכנסו לפנתיאון של 
אוטוביוגרפיה  או  ביוגרפיה  בזכות  ההומוסקסואלים  הנרדפים 
שהתפרסמה, למשל גד בק וולטר גוטמן. ברשימה זו מצוי גם 
וילפריד ישראל, שמוזיאון על שמו מצוי בקיבוץ הזורע. ענשו 
של הומוסקסואל יהודי היה באופן עקרוני כמוהו כעונשו של 
כל הומוסקסואל, אלא שהיותו יהודי איפשרה החמרה בעונש או 
צירוף עבירות אחרות לעבירה זו. המושג הרלבנטי שבו נעשה 
יהודים הומוסקסאולים  שימוש משפטי בהתייחסות לקשר עם 
"פגיעה בתחושת העם הבריאה" של האוכלוסיה הארית.  היה 
החומרה היתרה בטיפול בהומוסקסואלים יהודים תושבי הרייך 
החל  המגן".  "מעצר  במשמעות  גם  ביטוי  לידי  באה  השלשי 
"נוקו"  למזרח,  גרמניה  יהודי  גירוש  תחילת  עם   1941 משנת 
מזרחה".  ו"הועברו  מיהודים  שבגרמניה  הריכוז  מחנות  אפילו 
האופייני  ה"טיפול"  קבלת  הייתה  זו  "העברה"  של  משמעה 
שכלל גם השמדה במחנות הריכוז וההשמדה שמחוץ לגבולות 

הרייך.
לענין  ייחוד  יש  המלחמה  לאחר  הזיכרון  במלאכת  גם 
על–ידי  הודחקו  או  נדחקו  שאלה  מכיוון  ההומוסקסואלים, 
המשטר  מתנגדי  צוענים,  יהודים,   — אחרות  נרדפים  קבוצות 
בקבוצה  שעסקה  הזיכרון  למלאכת  בהסתייגות  שהתייחסו   —
הנרדפים  התקבלו  לא  המלחמה  לאחר  כי  לומר  אפשר  זו. 
הנאצים.  נרדפי  של  הסולידריות  לקהילית  ההומוסקסואלים 
את היחס החברתי ביטא גם החוק: עד שנת 1969 עמד בתוקפו 
השינוי  הפדראלית.  ברפובליקה  גם  הפלילי  בחוק   175 סעיף 
התודעתי בנוגע לזיכרון רדיפת ההומוסקסואלים ברייך השלישי 
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לקח זמן רב עוד יותר, ונבע מהמהפך בהתייחסות לנושא המין 
להומוסקסואלים  זיכרון  לוח  נקבע  ב–1984  השבעים.  בשנות 
אחר  שנה  שבאוסטריה.  מאוטהאוזן  הריכוז  במחנה  ולסביות 
כך קמה יוזמה למצבת אבן בצורת משולש העומד על קודקדו 
ועד אסירי המחנה,  ורוד במחנה הריכוז לשעבר דכאו.  משיש 
שדעתו לא הייתה נוחה, הצליח לדחות במשך תשע שנים את 
הביצוע המתוכנן. במקום מפגש מוכר, בתחנת הרכבת של כיכר 
"נהרגו  הכותרות  ב–1989 שלט תחת  נקבע  בברלין,  נולנדורף 
ההומוסקסואלים.  הנרדפים  לזכר  המשולש  ובו  והושתקו" 
היחס החברתי  מן  רבות שנבעו  היו התנגדויות  זה  גם במקרה 
מאבק  דומיננטי.  היה  שעדיין  ההומוסקסואלים  אל  המסתייג 
זיכרון למגנוס הירשפלד הוליד תוצאה מינימלית —  על אתר 
שלט ליד בית הולדתו, וזאת רק ב–1995. ב–2011 הוקמה קרן 
ממשלתית על שמו למלחמה בהומופוביה. הסרט "סעיף 175" 
)2000( ובו ראיונות עם נרדפים הומוסקסואלים, "האיינשטיין 
של הסקס" )1999( על הירשפלד, וסרט העלילה "אימה ויגואר" 

)1999( הביאו את המודעות לנושא בפני ציבורים רחבים.
מושא  הייתה  אשר  בה,  עוסק  זה  שמאמר  השניה  הקבוצה 
רדיפה של הרייך השלישי, היא קבוצת ה"א–סוציאלים", או מי 
זו הגדרה רחבה  שאינם מסוגלים להתאים את עצמם לחברה. 
המושגית  המערכת  במסגרת  אפילו  מדעית,  תשתית  וחסרת 
הגזענית שהייתה מקובלת על המשטר הנאצי. מושג זה, שהיה 
קיים כבר במילון לפני עליית הנאצים לשלטון, תורגם על ידי 
דוגמא  זו  גם  פעילותו.5  מראשית  למדיניות  הנאצי  המשטר 

5. Ayas, Wolfgang, ‚Asoziale‘ im Nationalsozialismus. Stuttgart 
1995.
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לפרקטיקה שהנאצים לא המציאו ואשר הנחתה כבר את רשויות 
הרווחה בגרמניה הויימארית. זו תיאוריה ופרקטיקה שהמומחים 
להגיינת הגזע אימצו והתייחסו אליהן כחלק מן המסגרת הכוללת 
שבעזרתה יש למיין את מי ששייכים ל"שותפות העם" ומי לא 
יהיה בה. ברייך השלישי היה אפשר ללכת בדרך זו באופן גורף 
וקיצוני, הרבה מעבר לנסיונות הספורדיים בתקופה שקדמה לה 

או בקרב אומות אחרות עם סמכויות משטרה נוקשות פחות.
קבוצות  מקרב  ב–אסוציאליים  "לטפל"  היה  קל  יחסית 
יהודים  כמו  העם",  ל"שותפות  מחוץ  נמצאו  שמלכתחילה 
להבדיל  היה  יותר  קשה  אז(.  המקובל  )במינוח  צוענים  או 
אלה  בין  בלשונם(  ארים,  )או  כגרמנים  שמוגדרים  מי  בקרב 
העבודה  הנחת  כאלה.  שאינם  אלה  ובין  א–סוציאליים  שהם 
הוגדרו  אחד  מצד  עצמה:  בתוך  סתירה  והכילה  כפולה  הייתה 
שני  ומצד  מובהקים  כ–א–סוציאליים  מעבודה  המשתמטים 
הוחשבו אנשים הקרויים "מסוכנים לחברה", בעיקר בעלי רקע 
ניתן היה כמובן להגדיר גם את  פלילי, גם הם כאסוציאליים. 
בכינוי  להסתפק  העדיפו  אך  לחברה",  כ"מסוכנים  הראשונים 
של  גבה  על  "עול  או   )Volksschädling( לחברה"  "מזיקים 
קבוצת  כמו  חסד,  לחם  אוכלי  כביכול  שהיו  מכיוון  החברה" 
 — )lebensunwert( "הקרבנות האחרת הקרויה "חיים חסרי ערך
הנכים, החולים במחלות תורשתיות וכיו"ב שהיו קרבנות מבצע 

האויתנזיה.
כמה חודשים לאחר עליית הנאצים לשלטון החלה מערכה 
נכנסו  הם  הקבצנים.   — א–סוציאלים  של  מוגדרת  קבוצה  נגד 
מעבודה"  "מתחמקים  ההגדרה  דרך  זו  קתגוריה  לכלל 
)Arbeitsscheu( והוצגו כמטרד לציבור, פגם אסתתי בתמונת 
למען  המפלגה  של  המסודרים  למנגנונים  ומתחרים  הרחוב 
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"א–סוציאלים", במקרה  כי בהפעלת הקתגוריה  ניכר,  נזקקים. 
נשא  שלא  מי  בכל  לפגוע  הנאצים  ביקשו  באחרים,  כמו  זה 
לקטגוריה  לשייכו  היה  ניתן  ולא  המשטר  מן  מי  בעיני  חן 
קונקרטית יותר או בעלת הגדרה חוקית או מדיצינית מדוייקת 
בנפרד  הוגדרה  אמנם  המקצועיים"  ה"פושעים  קבוצת  יותר. 
בנובמבר   24 מאז  לגביה  והוחל  קרימינולוגים,  של  בעצתם 
סוהר  בבתי   )Sicherungsgewahrsam( המונע  המאסר   1933
או )Vorbeugungshaft( במחנות ריכוז. קבוצה זו כללה בעיקר 
ובמעברם  בגוף,  הפגיעה  בתחום  לא  הרכוש,  בתחום  פושעים 
של אלה מבתי הסוהר למחנות הריכוז לא הגיעו כולם לקבוצה 
גם  אלא  פליליים(,  )לפושעים  הירוק  במשולש  המצויינת 

לקבוצת הא–סוציאלים בעלי המשולש השחור.
גם בתחום המאבק ב–א–סוציאלים נעשו נסיונות מנסיונות 
הרייך  ימי  כל  לאורך  מעמד  בהכרח  החזיקו  שלא  שונים, 
החליטו  לשלטון  הנאצים  עלית  לאחר  שנים  שלוש  השלישי. 
לבנות מושבה )או רובע( בצפון גרמניה ליישובן של משפחות 
א–סוציאליות, מתוך כוונה "לתקנן" ולהחזירן למעגל העבודה, 
ענין  היא  גם  ש–אסוציאליות  הזמן,  עם  שהתקבלה  הנחה  אך 

מולד, חיסלה את הנסיון הזה עוד טרם המלחמה.
רק  קיבעו  "א–סוציאלים"  בנושא  החוקית  ההוראה  את 
לקראת סוף 1937, לאחר שהאבטלה ירדה באופן דרמטי ואפשר 
האפשרות  מעבודה".  "המשתמטים  לנושא  להתפנות  היה 
לתרגם את רעיון רדיפת האסוציאליים לכלל מעשה של ממש 
הזדמן למערכת באמצע שנת 1938. לאחר שסופחה אוסטריה 
לרייך,  ניכרת  אוכלוסיה  הצטרפה  שבו  מצב  נוצר  לגרמניה 
וממילא גדל באופן דרמטי מספר נרדפי המשטר שאמורים היו 
להישלח למחנות ריכוז. מקץ שלושה חודשים שבהם "טופלה" 
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שנמצאו  הגדולים  הריכוז  במחנות  מקום  התפנה  זו  אוכלוסיה 
בתהליך של הרחבה, דכאו, בוכנואלד וזכסנהאוזן, ואפשר היה 
להתחיל במבצע חדש, מבצע שכוון כל כולו נגד הא–סוציאלים. 
אדם.  בני  כ–8,000  ותפסה  מצוד  המשטרה  ערכה  יוני  בחודש 
יהודים  גדולה של  קבוצה  כלל  "המשתמטים מעבודה"  מבצע 
ההתחמקות  או  הפשע  בתחום  עבר  לה  ליחס  היה  שאפשר 
מעבודה מועילה. אלה היו כמובן הגדרות שרירותיות: עבירות 
כדי לתת עילה  די  היה בהם  עיסוק ברוכלות  או  של מה בכך 
במחנה  להיכלא  הראויים  כא–סוציאליזם  אלה  יהודים  להגדיר 
המוני  למאסר  הראשונה  ההזדמנות  נוצרה  זו  במסגרת  ריכוז. 
של יהודים במחנות ריכוז, שכן קודם לכן הגיעו יהודים בעיקר 
כאסירים פוליטיים במסגרת הרדיפה של חברי מפלגות יריבות 
לנאצים — קומוניסטים, סוציאל–דמוקרטים וליברלים — וזאת 
במספרים קטנים יחסית. כאן אנו נתקלים אפוא במסגרת שלא 
דווקא  המונית  פגיעה  איפשרה  אך  ליהודים,  מיועדת  הייתה 

באוכלוסייה יהודית.
לחברה"  "סכנה  של  המגדיר  זכה  המלחמה  משהחלה 
נפתרה  ממילא  ליהודים  כפיה  עבודות  הפעלת  עם  לקדימות. 
פרודוקטיביים  שאינם  ביהודים  הטיפול  בעית  המשטר  עבור 
לשיטתו. עתה הפכו גרמנים שאינם כשרים לגיוס לצבא אובייקט 
משמעותי לרדיפה. וכך, במצב המלחמה הפכה השיטה הנאצית 
יותר לא רק בטיפול ביהודים, אלא גם  לאכזרית וחריפה עוד 
בטיפול בא–סוציאלים. מעתה הוגדר עצם הרעיון של כלכלתם 
של אסירים בבתי הסוהר לתקלה שיש לטפל בה, וכאן הגיעו 
לא רק למסקנה, כי מקומם של אלה במחנות ריכוז עם עבודת 
כפיה, אלא גם כי יש הגיון בהשמדה פיזית ממש. ההקצנה ביחס 
לא–סוציאלים ניכר גם בהחמרה בעונש בבתי הדין )עליה גדולה 
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בפסקי דין מוות( ובהמתה דרך שיטת מחנות הריכוז — בעבודה 
והרעבה. כשהתמנה באוגוסט 1942 אוטו טיראק לשר המשפטים 
אמר לו היטלר אישית, כי אין לשמר בחיים את "סוג החלאות 
הזה" — שעה שטובי הבנים נופלים נוצרת כך, לשיטתו, בחירה 
טבעית שלילית. טיראק לקח את דברי היטלר ברצינות, והוא 
הסכים באוקטובר 1942 עם ראש הס.ס. הימלר להעביר את כל 
הא–סוציאלים מבתי הסוהר למחנות ריכוז, החלטה שמשמעותה 
בעיקר  כך  ובהרעבה,  בעבודה  ברובה  תושמד  זו  שאוכלוסיה 

במאוטהאוזן, אך גם בדכאו בוכנואלד ובאושויץ.
דוגמא נוספת לאפשרות להשתמש בקתגוריה "אסוציאלים" 
כדי לרדוף את מי שהמשטר רואה בו פסול, אך בלי להתייחס 
שעוסקים  מי  של  הרדיפה  היא  שיטתית,  או  מדעית  להגדרה 
בזנות,6 בין אם סרסורים ובין אם זונות, וכאמור, הרדיפה של 
הזנות  בנושא  נשים לסביות. במקורה ההתערבות של המדינה 
נובעת מן החשש למחלות מין, והרשויות הממונות על הטיפול 
בכך היו מן המחלקות לבריאות הציבור. כך היה בימי ויימאר. 
הרייך השלישי, שויימאר הייתה עבורו דגל שחור, ניסה להפך 
בהגדרה  והשתמש  הויימארית  החקיקה  ואת  היוצרות  את 
"א–סוציאלי" כדי להעביר את הטיפול בנושא זה, שכבר היטלר 
בספרו "מיין קמפף" תקף אותו בשצף קצף, במידת האפשר לידי 
המשטרה, משטרת המוסר )Sittenpolizei(. עתה נטען כי מדובר 
בהגנה על המוסר, המשפחה והגזע הגרמניים )כפי שהבינו אותם( 
ימי  מעבר להגנה על בריאות הציבור גרידא. בעיקר בתחילת 

6. Anette F. Timm, “Prostitution, Promiscuity and VD Control in 
Nazi Berlin” in: Robert Gellately & Nathan Stolzfuss (eds.), 
Social Outsiders in Nazi Germany. Princeton 2001, 192-211.
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הרייך השלישי היה המאבק בזנות נמרץ, בין השאר כדי לזכות 
בשיתוף פעולה מצד הכנסיות בגרמניה. גם כאן הוכיחה אפוא 
הקתגוריה "א–סוציאלים" את יתרונה בשיטת המשטר הנאצית, 
 )Gemeinschaftsfremde( לקהילה"  ה"זרים  את  המדירה 
בין התנהגות בתחום  לקישור  ניצחת  הוכחה  מ"קהילת העם". 
המין והא–סוציאליות היתה בשיוך העוון של "חילול הגזע" על 
פי חוקי נירנברג לקתגורית הא–סוציאליות )עבור מחללי הגזע 
שנוצר  הגזע"  "חילול  גם  כמו  ה"ארית"(,  האוכלוסיה  מקרב 

מקשר עם עובדים זרים בגרמניה במהלך המלחמה.
גם לגבי הזנות חלה מדצמבר 1937 התקנה במסגרת החקיקה 
נגד א–סוציאלים המאפשרת שילוחן של זונות במסגרת קתגוריה 
זו ל"מעצר מגן" )דהיינו מחנה ריכוז(, הגם שאמצעי זה הופעל 
מפיקוח  מתמשך  באופן  מתחמקות  שנתפסו  מי  כנגד  בעיקר 
יכול היה להיות מופעל גם כנגד נשים שקיימו  הבריאות, אך 
יחסים עם יותר מבן זוג אחד בלי להתפרנס מזנות. מחנה הנשים 
ברוונסברוק קלט את עיקר קרבנות המאבק הזה באסוציאליות. 
האירוניה האכזרית היא, שקל היה למשטר הרבה יותר להלחם 
הזנות.  במוסד  מאשר  א–סוציאלים  בחזקת  הגזע"  ב"מחללי 
לא  והס.ס.  הצבא  בחסות  ובעיקר  המדינה,  בחסות  בושת  בתי 
רק שהמשיכו להתקיים, אלא זכו לאישור חוקי כבר ב–1937. 
בנאומו הנזכר לעיל של הימלר מפברואר אותה שנה עולה גם 
הצידוק האידיאולוגי לכך — קיומה של הזנות הממוסדת היא 
לפעילות  אלטרנטיבה  להומוסקסואליות,  ההדרדרות  נגד  כלי 
מטעם  המאורגנים  הבושת  בתי  לגישתו.  הומוסקסואלית, 
כדי  עד  המלחמה,  במהלך  הדברים  מטבע  התרבו  המדינה 
כדי  הריכוז  במחנות  גם  בושת  בתי  הוקמו   1942 שבמרס  כך 
לעודד מוטיבציה של אסירים בעלי פריבילגיה. הקתגוריה של 

א–סוציאליות גילתה כאן איפוא גמישות מירבית.
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הקתגוריה  במסגרת  שנרדפו  אלה  כל  היו  מי  רואים  אם 
אחרי  הזיכרון  שבמלאכת  כך,  על  להתפלא  אין  א–סוציאלים, 
עד  אמורפית  רק  לא  זו  קבוצה  הייתה  השלישי  הרייך  נפול 
או  צוענים  ליהודים,  בניגוד  במיוחד.  חלשה  גם  אלא  מאד 
הייתה  שמלכתחילה  זו,  קבוצה  התארגנה  לא  הומוסקסואלים, 
הגדרתה מפוקפקת, כדי להאבק על פיצוי או שימור בזיכרון. 
הפדראלית  הרפובליקה  ידי  על  הוכרו  לא  גם  זו  קבוצה  חברי 
כראויים לפיצוי. אך דוקא קבוצה זו של מודרים מ"קהילת העם" 
הגרמנית מלמדת, עד כמה גדול היה הפער בין הדימוי השיטתי 
ובין  והנרדפות  המודרות  הקבוצות  כל  שבהגדרת  והמסודר 
ממשותן. משטר השרירות של הרייך השלישי הצליח להשתמש 
תוכן  ליצור  כדי  קודמות,  מתקופות  ירש  שחלקם  במונחים, 
למושג "קהילת העם" ומסגרת של אינסיידרים ואאוטסיידרים 

שיטתית לכאורה, לכאורה בלבד.
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שעּונים

 12 כבר  ובעולם  בישראל  במות  על  מציגה  "שעּונים"  ההצגה 
שנים וזוכה לביקורות נלהבות. ההצגה מתאפיינת במינימליזם 
היהודי–גרמני,  השען   — בנימין  דמויות:  שלוש  על  ונשענת 
שם.  נטול  אכזר  וקאפו  מוחצן  גרמני  הומוסקסואל   — האנס 
חייהם,  על  לשמור  המנסים  ריכוז  במחנה  אסירים  שלושתם 
כל אחד בדרכו: בנימין הקפדן דרך עבודה אינטנסיבית, האנס 
בנימין  התעללות.  דרך  והקאפו  גופו  ומכירת  אישי  קסם  דרך 
הומופוב  הוא  היהודי  בנימין  כלואים באותו חדרון קטן,  והנס 
האנס  הנס.  של  המוחצנת  הזהות  עם  להתמודד  המתקשה 
ההומוסקסואל, שייך לקבוצת מיעוט הנרדפת גם היא על–ידי 
הנאצים, אך זה לא מונע ממנו להעיר מדי פעם הערות המעידות 
מתחיל  השניים  בין  הכפוי  החיבור  בסיסית.  אנטישמיות  על 
על  הנשענת  אמיצה  בחברות  ומסתיים  ונתק  גדולה  בשתיקה 
סולידריות ועל אהבת האופרה. שם ההצגה הוא בעל משמעות 
כפולה: הנס ובנימין עוסקים בשעוני יד אך גם נשענים האחד 

על השני מבחינה נפשית.
"תמונע"  בתיאטרון  בישראל  לראשונה  הועלתה  ההצגה 
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בבמוי לי גילת. היא מאושרת על–ידי "סל תרבות" ומוצגת בפני 
תלמידי תיכון בישראל. שעּונים פותחת בפני התלמידים צוהר 
הנאצים  על–ידי  שנרדפו  היהודים  מלבד  אחרות  קבוצות  אל 
ומרחיבה את הגבולות של זכרון השואה הממסדי, הנשען, לרוב, 
על דיון בהיסטוריה היהודית במלחמת העולם השניה. במסגרת 
הדיאלוגים בין הנס ובנימין נחשפת העובדה כי הטלאי הצהוב, 
שעבור היהודים מסמל את השואה, היה רק צבע אחד מני כמה 

צבעים שונים דרכם קטלגו את הקבוצות השונות במחנות.

ליאת שטייר–לבני
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"ש ע ו נ י ם"

דן קלאנזי

גרסה עברית: שילה פרבר

הדמויות

1793 — בנימין הירשפלד
9355 — האנס

קאפו

המקום

זאכסנהאוזן — מחנה ריכוז מחוץ לברלין

הזמן

1941-1940



הקורבנות הלא–יהודים של המשטר הנאצי | 177

קטע 1

.....

אתה רוצה משהו? בנימין: 

ברור שאני רוצה משהו, כל אחד רוצה משהו. האנס: 

מה אתה רוצה? בנימין: 

אני רוצה שאתה תלמד אותי לתקן שעונים. האנס: 

זה הדבר היחיד שמחזיק אותי כאן בחיים. בנימין: 

"פיצי"  אבל  שהבנת,  חושב  לא  אני  תראה,  ואותי?  האנס: 
לו  להראות  צריך  ואני  יחזור  מעט  עוד  )הקאפו( 

שעשיתי משהו. 

למה סיפרת להם שאתה יכול לתקן שעונים? בנימין: 

זה מה שהידיד שלי מליל אמש אמר לי להגיד, זה מה  האנס: 
שהם צריכים כאן.

אז שהידיד הזה שלך מליל אמש יעזור לך. אם הוא  בנימין: 
עשה ממך שען — הוא גם יכול לעשות ממך סנדלר 

— או חייט — או...

אבל זה מה שהם צריכים כאן... האנס: 

אז מי שתשכב אתו הלילה ימצא לך כבר איזה סידור.  בנימין: 
פה לא צריכים אותך, חתיכת ———

הומו. קשה לך להגיד? אז תגיד האנס: 
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]מצביע על המשולש שלו[  

אתם   — עוזר  היית  כבר  צהוב,  הייתי  אם  ורוד.   
הצהובים הרי עוזרים רק אחד לשני — ככה זה היה 

מאז ומתמיד

]פאוזה. שתיקה כבדה[  

איפה המשפחה שלך?  

]בנימין לא מגיב. חוזר לעבוד[  

כאן?  

]בנימין לא מגיב[  

הם ברחו? נעדרים?  

זה לא העסק שלך! בנימין: 

אהה, אז תגיד: מתים! האנס: 

]מדבר לתוך ידיו[ בנימין: 

אני לא יודע.  

מה אמרת? האנס: 

]צועק[ אני לא יודע! בנימין: 

— פאוזה — 

אולי אני יכול לעזור? האנס: 

איך? בנימין: 

ה"ידיד שלי" האנס: 
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הוא לא יידע בנימין: 

אבל אולי הוא יכול לברר האנס: 

לא בנימין: 

אולי האנס: 

הוא לא יידע בנימין: 

אולי האנס: 

ואתה תבקש ממנו? בנימין: 

]האנס מניד בראשו לחיוב[  

למה?  

]ואחרי רגע[  

אני יודע למה...  

לתקן  יודע  לא  בכלל  שאני  יגלו  שהם  ברגע  תבין,  האנס: 
ואני  לי  יותר. תעזור  שעונים, אתה לא תראה אותי 

אנסה לעזור לך.

איך אני אדע שאתה לא משקר?  בנימין: 

אתה לא תדע. אבל אני לא. האנס: 

]"נשבר", מרים שעון ומוסר אותו להאנס[ בנימין: 

לא  הוא  אם  עליו,  מסתכלים  כל,  קודם  שעון.  זה   
שבור, ואם הכל במקום. אם זה לא עובד, מותחים לו 

את הקפיץ. מתחת, וזה עדיין לא עובד...

]נותן לו שעון אחר[ בנימין: 
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רק  תדבר,  אל  טובה,  לי  ותעשה  עובד.  לא  זה  אז   
תקשיב

]פותח את מכסה השעון בעדינות[   

......

קטע 2

לפרדי יש חדשות האנס: 

"פרדי"? מי זה "פרדי"? בנימין: 

הידיד שלי האנס: 

על המשפחה שלי? בנימין: 

כן האנס: 

המשפחה שלי — למה לא אמרת לי? בנימין: 

הוא סיפר לי רק אתמול בלילה האנס: 

זה בקשר לבת שלי, דוקי?  בנימין: 

לא. האנס: 

אז מי? בנימין: 

]חושב רגע לפני שהוא מדבר[ האנס:  

בקשר לבן שלך, מקס  

מקס... הוא בחיים?  בנימין: 

כן. האנס: 
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איפה הוא? בנימין: 

]האנס לא מגיב[  

תענה.  

תלמד אותי משהו חדש האנס: 

בבקשה, איפה הוא? בנימין: 

בבקשה, תלמד אותי האנס: 

איך אתה יכול לעשות את זה? בנימין: 

אתה יודע למה אני חייב האנס: 

....

מקס נמצא בבוכנוואלד. האנס: 

בוכנוואלד? אחד הגרועים שיש... בנימין: 

לא, הוא בסדר. הוא הולך בעקבותיך, עובד יפה עם  האנס: 
הקטנות  לידיים  זקוקים  הם  הנשק  במפעל  הידיים, 

שלו בשביל החלקים העדינים.

הוא צריך היה לשחק כדורגל... בנימין: 

]פאוזה[  

אבל הוא בחיים!!!  

]מרגיש את ליבו[  

הוא חי!!!  

כן, כן! האנס: 

ושרה — אשתי? בנימין: 
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אין חדשות. האנס: 

אתה בטוח שלא היה כלום בקשר לדוקי? בנימין: 

אין חדשות. האנס: 

אתה בטוח? אתה נשבע?  בנימין: 

אני נשבע האנס: 

בנימין  במי אתה נשבע?

אני נשבע לך בקורט, החבר המתוק שלי האנס: 

מישהו אחר  בנימין: 

]נפנה ממנו בכעס[ האנס: 

לך תזדיין...  

איפה קורט עכשיו? בנימין: 

זאת התנצלות? האנס: 

זו שאלה פשוטה בנימין: 

בואנוס איירס האנס: 

בואנוס איירס? איך הוא הגיע לשם? בנימין: 

כשהאס אס התחיל לצוד הומואים בברלין, המשפחה  האנס: 
איזה  עם  שהתחתנה  שלו,  לסבתא  כתבו  קורט  של 
לדעתי,  אליה.  אותו  שתזמין  ארגנטינאי,  תעשיין 
אתה  שם,  יתיישר  שלהם  ההומו  שהבן  קיוו  הם 
יודע, "יותר שמש של בואנוס איירס ופחות האנס". 
ובאמת, הגיעו כרטיס ואשרת מעבר — ליחיד. זה היה 
שהוא  שאחרי  ידענו  שנינו  אבל  קשה,  מאוד  קשה, 
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יגיע לשם הוא ישלח גם בשבילי. רק שזה כבר אף 
פעם לא קרה. מישהו כבר הספיק להוסיף את השם 

שלי לרשימה...

אני מבין. בנימין: 

מה זה אומר "אני מבין"? אני מצטער — אני מסכים  האנס: 
עם המשפחה שלו — אני שם עליך זין — מה?

כמה זמן היית אתו? בנימין: 

שלוש שנים. האנס: 

אני נשוי לשרה כבר שתיים עשרה שנה. הכרתי אותה  בנימין: 
מאז ומתמיד. המשפחות שלנו היו מיודדות — אפילו 
בתור ילדים המשפחות היו אומרות — שרה ובניומין 

— בניומין ושרה.

אם אבא שלי היה צריך להגיד "קורט והאנס, האנס  האנס: 
וקורט", הוא בטח היה חייב להקיא קצת אחרי זה...
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 גזענות והשבחה בגרמניה הנאצית:
מה שאפו הנאצים להשיג?

אייזיק לובלסקי

פתח דבר

לאחר התבססותו המהירה והאלימה של השלטון הנאצי בגרמניה 
בשנת 1933, פנתה הנהגת המדינה לטיפול רב–מערכתי בשורת 
והפיכתה  הגרמנית  החברה  קידום  הייתה  שמטרתו  נושאים 
למוצלחת יותר, כמובן על פי אמות המידה של אדולף היטלר. 
מיד לאחר שהמשטר החדש סיים לקעקע כל זכר לדמוקרטיה 
של רפובליקת ויימאר, התפנו מערכות השלטון לטיפול מואץ 
בתחומים שונים. עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה, בשנת 1939, 
גרמניה עברה "מתיחת פנים" משמעותית באמצעות פרויקטים 
מחדש  בבנייתו  השאר,  בין  ביטוי,  לכדי  שבאו  היקף  רחבי 
בסלילת  בתשתיות,  מאסיבי  בטיפול  )הצבא(,  הוורמאכט  של 
ארכיטקטוניים  מיזמים  ובשלל  המדינה  ברחבי  אוטוסטראדות 
שנבנה  האולימפי  האצטדיון  הקמת  למשל  כמו  גרנדיוזיים, 
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קודמה  במקביל,   .1936 של  האולימפיאדה  לקראת  בברלין 
חקיקה סוציאלית נרחבת לטובת מעמד הפועלים. כל אלה לוו 
אופטימיות  של  מסרים  שהפיצה  משומנת  תעמולה  במערכת 
ואכן, כך נדמה, הצליחה  ואמונה בקדמה על פי החזון הנאצי 
לזקוף ולשקם את המורל הגרמני הלאומי ולהשכיח את ההפסד 

שנתפס כמשפיל במלחמת העולם הראשונה.
התשתיות,  של  המואץ  לקידומן  מערכה  מאותה  כחלק 
שמטרתם  מנגנונים  בגרמניה  לפעול  החלו  והחברה,  הכלכלה 
אסכולת  על  התבססו  אלה  מוסדות  הגזע.  השבחת  הייתה 
האאוגניקה שדגלה בהשבחת המין האנושי על פי קריטריונים 
הגזע  השבחת  בתחום  הנאצית  הפעילות  פסאודו–מדעיים. 
זה. לטענתי,  והחברה הגרמנית היא עניינו המרכזי של מאמר 
יש להשקיף על פעילות השבחת הגזע הנאצית לא כעל תופעה 
נפרדת ומפלצתית )כפי שלרוב מנתחים אותה(, אלא כעל חלק 
בלתי נפרד ממכלול תודעתי במילים אחרות, כפי שהיטלר שאף 
להחזיר לגרמניה את עוצמתה הצבאית, לקדם את תשתיותיה 
ולשפר את מצבם של הפועלים, כך הוא גם קידם את פרויקט 
השבחת הגזע, שמטרתו, על פי השקפת העולם הנאצית, הייתה 
לשפר את החברה הגרמנית באופן משיק ובלתי נפרד ממגמות 

שיפור אחרות, טכניות ומעשיות לכאורה.
רבות נכתב על המשטר הנאצי, על ראשיו ועל האידיאולוגיה 
המקובלת  הגישה  כי  לי  נדמה  זאת,  עם  לקדם.  שאפו  אותה 
של  ידועה  במידה  הדברים,  מטבע  כה,  עד  מאופיינת  במחקר 
זעזוע ושל אימה, לאור התוצאות אליהן הובילה אידיאולוגיה 
)יחיאל די–נור, 2001-1909(  זו. עדותו הידועה של ק. צטניק 
"הפלנטה  כאל  לאושוויץ  התייחס  במסגרתה  אייכמן,  במשפט 
אושוויץ", כלומר כאל מקום אחר, בעל חוקים השונים בתכלית 
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מאלה של העולם ה"נורמלי", מדגימה היטב גישה זו. במאמר 
הנאצי  מהמשטר  מהזעזוע  האפשר  ככל  להתנתק  אנסה  זה 
ומהאימה אותה עורר, וממשיך לעורר, ולהתבונן באידיאולוגיה 
או  מפלצתית  תופעה  כעל  דווקא  לאו  קידם  אותה  הגזענית 
אירוע, השייכים ל"פלנטה אחרת", אלא כעל תופעה אנושית, 
המדגימה אופן קיצוני של רוע שנוצר, מוזר ככל שניתן לחשוב, 
בידי בני אדם, בשר ודם. כמובן, המטרה בגישה זו אינה לגלות 
ראייה  זווית  לאפשר  אלא  זו,  אידיאולוגיה  כלפי  סלחנות 
מציאותית כלפיה, מתוך הבנה כי המשטר הנאצי, כמו משטרים 
טוטליטריים אחרים, היה משטר שנוצר בידי בני אנוש, עבור 
בני אנוש, וככזה קידם תכניות שנתפסו בעיניו כמיטיבות עם 
מעמיקה  להבנה  לתקוותי  תוביל  זו  גישה  שלט.  בה  החברה 
יותר של מטרות הנאצים בפרט ושל מנגנוני שלטון מרושעים 

מודרניים בכלל.

השבחת גזע: מקורות ובחינה מחדש

"אאוגניקה"  בשמה  הידועה  המדעית–פילוסופית  האסכולה 
)Eugenics(, הייתה פופולארית בקרב חוגים אקדמיים–מדעיים 
משלהי המאה ה–19 ואילך במדינות רבות באירופה וכן בארצות 
באסכולה  התומכים  את  שהנחתה  הבסיסית  התפיסה  הברית. 
שונות,  גזע  קבוצות  האנושי  המין  בקרב  קיימות  כי  הייתה  זו 
בעלות תכונות גנטיות מולדות אופייניות וכי תורשה היא גורם 
הם.  באשר  אדם  בני  של  איכותיים  מאפיינים  בעיצוב  קריטי 
ניתן להשביח בעלי  נובעת טענתם כי בדומה לאופן בו  מכאן 
חיים על ידי זיווג בין פרטים "איכותיים", וכך לשפר תכונות 
גזע מסוימות )כפי שנוהגים למשל לעשות מזווגי סוסי מרוץ או 
מגדלים של כלבים וחתולים גזעיים(, כך ניתן גם להשביח את 
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ה"חיה" האנושית באופן מדעי ומבוקר, כדי להגיע למיצוי של 
המחזיקים  המידה של  אמות  לפי  לחיוביות  הנחשבות  תכונות 
שוטים,  עשבים  השורש  מן  לעקור  שניתן  כפי  כך,  זו.  בגישה 
או  לחסל  גם  ניתן  לשגשג,  מבוקשים  צמחים  לזני  לסייע  כדי 
גזע  לקבוצות  המשתייכים  אדם  בני  של  התרבותם  את  למנוע 
הנתפסות כנשאיות של תכונות גנטיות "שליליות", ויתרה מזו, 
כמפריעות לשגשוגן של קבוצות גזע הנושאות תכונות גנטיות 
"חיוביות". מי שנחשב להוגה המרכזי של רעיון האאוגניקה היה 
דודנו של צ'ארלס דרווין )Darwin, 1809-1882(, סיר פרנסיס 
גלטון )Galton, 1822-1911(, שייחס לתכונות תורשתיות את 
הרחיק  ואף  האנושי  ההתפתחות  בפוטנציאל  המרכזי  התפקיד 

לכת בהגיגיו לגבי אפשרויות השבחה של המין האנושי.1
המערבית  בהגות  לאיתור  ניתנים  זו  תפיסה  של  שורשיה 
עוד לפני המאה ה–19 או בראשיתה של זו.2 עם זאת, התמיכה 

למידע נוסף על תולדות האאוגניקה ועל הגותו של גלטון, ראו: מינה   .1
)תל  האדם  של  התורשתית  האיכות  השבחת  אאוגניקה:  גראור,  ודן 

אביב, משרד הביטחון, 1992(. 
 )Jefferson, 1743-1826) דוגמה לכך היא הגותו של תומאס ג'פרסון   .2
אשר  השלישי,  ונשיאה  הברית  ארצות  של  העצמאות  הצהרת  מחבר 
ההתרבות  של  מטרותיה  אודות  על  בתהייה  רבות  שנים  במשך  עסק 
האנושית, בהשוואה לתהליכי השבחת גזע של בעלי חיים וצמחים. ראו 
למשל מכתבו לג'והן אדמס )Adams, 1735-1826(, הנשיא השני של 
ארצות הברית, מאוקטובר 1813, בו הוא דן באפשרות השבחת "החיה 
כזו  טבעית",  "אריסטוקרטיה  מכנה  שהוא  מה  וביצירת  האנושית" 
http://www.let.rug. :שהטבע מייצר ומשביח במסגרת תהליך הקדמה
nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/

jefl223.php
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המשמעותית לרעיונות מעין אלה נמצאת במחשבה הביולוגית 
של המחצית השנייה של המאה ה–19 ובמיוחד בהשפעה האדירה 
ההתפתחות  על  דרווין  של  האבולוציה  לתיאוריית  שהייתה 
של  המודרניות  האקדמיות  הדיסציפלינות  של  המהירה 
הזרם  על  ובמיוחד  והסוציולוגיה,  הביולוגיה  האנתרופולוגיה, 
חברתי"  "דרוויניזם  בשמו  שנודע  האחרונה,  מתוך  שהתפתח 
)Social Darwinism(. הגותו של זרם זה ניסתה בין השאר להחיל 
במקורה  נוסחה  )שכידוע  האבולוציה  תיאוריית  עקרונות  את 
על  והצומח(  החי  עולם  חוקיות  את  להגדיר  כדי  דרווין  בידי 
משפחת האדם. בין ההוגים הבולטים המזוהים עם זרם מחשבה 
 ,)Spencer, 1820-1903( ניתן להצביע על הרברט ספנסר  זה, 
פי  על  הפועלת  חוקיות  קיימת  האנושית  בחברה  כי  שטען 
עקרונות האבולוציה, הן בהקשר לאינדיבידואלים והן בהקשר 
באופן  נמצאים  אלה  גם  אלה  שלמות.  ולתרבויות  לחברות 
מתמיד בתהליך התפתחות בו הם מאותגרים אל מול המציאות 
המשתנה. האופן בו יעמדו במבחנים ובקשיים המזומנים להם, 
עתיד לקבוע את מידת התפתחותם, אם לשגשוג, אם לניוון או 

אף לכליה.
בהקשרים  כמשקף  להצביע,  ניתן  ספנסר  של  לצדו 
של  הדיסציפלינה  מייסד  על  גם  ה–19,  המאה  רוח  את  אלה 
 Tylor,( טיילור  ברנט  אדוארד  המודרנית,  האנתרופולוגיה 
השקפותיו  אך  גזע,  תאורטיקן  היה  לא  שאמנם   ,)1832-1917
של  השנייה  המחצית  של  המדעי  האקלים  על  ללמד  עשויות 
המאה ה–19, אשר איפשר את פריחתן של תורות גזע, במקביל 
למסלולי מחקר אקדמיים "לגיטימיים" יותר. בדומה לספנסר, 
על  גם  פועל  הדרוויניסטי  האבולוציוני  העיקרון  כי  שטען 
על  מתגברות  הן  כאשר  לשגשג  המצליחות  אנושיות,  חברות 
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קשיים הכרוכים בתנאים גיאוגרפיים, אקלימיים, או סביבתיים, 
כך סבר גם טיילור כי מצבן הירוד או ה"מנוון" של תרבויות 
משקף  אסיה,  במזרח  או  באפריקה  בעיקר  מסוימות,  אנושיות 
דרוויניסטית,  טבעית  ברירה  מעין  של  אבולוציוני  תהליך 
בניגוד לשגשוג ולקדמה של תרבות המערב האירופית. ניתוח 
בכלים  העולם  ברחבי  שונות  אנושיות  אוכלוסיות  של  מצבן 
אך  גזענית,  מתפיסה  בהכרח  נובע  אינו  דרוויניסטים–לכאורה 
ללא ספק תורם לתפיסה כזו, בהיותו ניתוח מכליל של קבוצות 
באותן  האינדיבידואלים  ממצב  המתעלם  שלמות,  אנושיות 
קבוצות, וחמור מכך, בהיותו דטרמיניסטי. מיקומן של קבוצות 
אנושיות על מעין סקאלה של אבולוציה אנושית דטרמיניסטית, 
לזה  תואם  יחיד,  כיוון התפתחות  רק  לכאורה  קיים  במסגרתה 
שעבר על תרבות אירופה המערבית, שולל בהכרח אפשרויות 
האופן  את  ומאלץ  אלה  קבוצות  של  תרבותן  לשיפוט  אחרות 
הפערים  את  כך  המסביר  האירופי,  המדען  עליהן  משקיף  בו 
הקיימים בין תרבויות שונות באמצעים מלאכותיים וקשיחים. 
בעל  הלבן  האירופי  היותו של האדם  זו,  מעין  פי השקפה  על 
עברו  שהאירופים  לכך  קשורה  עדיפות,  טכנולוגיות  יכולות 
תהליך אבולוציוני מאתגר ומחייב יותר מזה של האפריקנים או 
של האסיאתים, בין השאר עקב היותם חשופים לתנאי אקלים 
קרים וקיצוניים יותר מאלה השוררים באפריקה או באסיה, אשר 
יכולת  ואת  ולשכלל את מוחם  לכאורה חייבו אותם להתפתח 
ההמצאה שלהם כדי לשרוד. כך, על פי השקפה "דרוויניסטית" 
זו, נאלצו האירופים להמציא כלי נשק יעילים וטקטיקות ציד 
משוכללות שנועדו להכניע חיות טורפות בעלות פרווה עבותה 
ומחממת, אותה יכלו ללבוש כדי להתגונן מהקור העז. בהתאם, 
הם נאלצו לפתח את מוחם כדי לשכלל טכניקות שימור מזון 
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שיאפשרו להם לשרוד בחודשי החורף הקרים, בעת שהאדמה 
כדי  ארכיטקטוניות  יכולות  לפתח  או  פרי,  או  ירק  מניבה  לא 
העזה.  מהצינה  עליהם  שיגנו  עבים  קירות  בעלי  בתים  לבנות 
לעומתם, האפריקנים והאסיאתים חיו את חייהם באקלים ממוזג 

ונוח, וכך לא אותגרו אבולוציונית ונותרו בניוונם.
ומדעי,  לוגי  כרציונאלי,  לכאורה  הנדמה  זה,  מחשבה  הלך 
היה פופולארי למדי במחציתה השנייה של המאה ה–19 ומפתיע 
לגלות שעד היום התפיסה המוטעית הזו רווחת גם בקרב אנשים 
טשרניחובסקי,  שאול  של  הנודע  שירו  כמאמר  הישוב.  מן 
"האדם אינו אלא נוף תבנית מולדתו", כך היה נוח להניח כי 
הסביבה הגיאוגרפית מעצבת את הקבוצה האנושית החיה בה, 
כפופה לכאורה לחוקיות של "הברירה הטבעית" הדרוויניסטית, 
סביבה.  אותה  בפניה  שהציבה  לקשיים  בהתאם  ומתפתחת 
זו ניתנת לסתירה ולהפרכה, ודי להיזכר בכך  כמובן שחשיבה 
שבתקופה בה האירופים עדיין חיו חיי פרא ומצאו מקלט–לילה 
במערות מאימת חיות טרף, כבר התפתחו זה מכבר בטריטוריות 
תרבויות  ואסיה  אפריקה  של  מאתגרות"  וה"לא  ה"נוחות" 
עילית שבנו מבנים מרשימים, דוגמת הפירמידות במצרים או 
המקדשים העתיקים של הודו, וחיברו כתבי קודש ופילוסופיה 
לא  זו  תובנה פשוטה  נפלו מאלה שיצר המערב בשיאו.  שלא 
הופנמה משום מה בשיאה של המאה ה–19, ותרומתה העקיפה 
של דרך מחשבה זו לשיח הגזעני של אותה תקופה אינה מוטלת 

בספק.3

 Herbert Spencer, למשל:  ראו  ספנסר,  של  המשקפים  לרעיונותיו   .3
 Structure, Function, and Evolution, edited by Stanislav Andreski

.((London: Nelson, 1972
לדעותיו של טיילור על אודות האבולוציה הדטרמיניסטית של חברות   
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המדעית  להגות  הכניס  שדרווין  המונחים  העניין,  לסיכום 
ומאוחר   ,1859 משנת  המינים"  "מוצא  בספרו  המודרנית 
"הברירה  ובראשם   ,1871 משנת  האדם",  "מוצא  בספרו  יותר 
הטבעית", "הישרדותו של הכשיר", או "מלחמת המינים", סורסו 
והוצאו מהקשרם בידי שורה של חוקרים והפכו לאבני הבניין 
התנהלותו  האנושי,  המין  אודות  על  החדשות  התיאוריות  של 
והדרכים שבאמצעותן ניתן להסביר באופן מדעי את תחלואיו, 

כמו גם את הישגיו.4
התיאוריות  כל  את  לתאר  מכדי  זה  במאמר  היריעה  קצרה 
הפופולאריות הרלבנטיות מאותה תקופה. במבט לאחור, נדמה 
הוגים  של  פוסקים  בלתי  בניסיונות  התאפיינה  הזמן  רוח  כי 
ומדענים שונים לספק הסברים להבדלים הקיימים בין קבוצות 
אנושיות שונות ברחבי כדור הארץ באמצעות תפיסות כוללניות 
וכמובן לא–מוכחות, אך יחד עם זאת מדעיות–לכאורה באופיין, 

 Edward Burnett Tylor, Anthropology: למשל:  ראו  אנושיות, 
 An Introduction to the Study of Man and Civilization, in The
 Collected Works of Edward Burnett Tylor, Vol. V (London:

.Routledge/Thoemmes Press, 1994): First pub. 1881
וכי כתיבתו המדעית  גזען  כלל  היה  לא  דרווין עצמו  כי  לציין  חשוב   .4
משוללת רעיונות עוועים מעין אלה. נהפוך הוא, דרווין הקפיד להימנע 
מנפילה למלכודת ההשוואה בין קבוצות אנושיות והתייחס תמיד לגזע 
משנת  בחיבורו  בולטת  זו  תפיסה  אחת.  כוללת  יחידה  כאל  האנושי 
1870, "מוצא האדם", בו הרחיב את הדיון שפתח 11 שנים קודם לכן 
ב"מוצא המינים" גם לעבר האדם ומקורותיו המשוערים על פי חוקיות 

תיאוריית האבולוציה. ראו:
 Charles Darwin, “The Descent of Man, and Selection in Relation  
 to Sex”, in The Complete Works of Charles Darwin, ed. Paul H.
 Barrett and R. B. Freeman, Vol. 21 (London, 1989): first pub.
 1870.
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ולוגיות ואמפיריות–לכאורה בגישתן. הצורך למציאת הסברים 
בעידן  המערבי  העולם  שעבר  מהטלטלה  ביסודו  נבע  כאלה 
הקולוניאליסטי, במהלכו התרחב גוף הידע המדעי באופן ניכר, 
בכל הקשור להתוודעותה של אירופה למגוון האתני והתרבותי 

העצום ברחבי העולם.
באירופה,  הדתיים  הממסדים  עוצמת  התרופפות  בבד,  בד 
הפועלים, התקדמות  התעוררות מעמד  הבורגנות,  עליית  לצד 
כחלק  החיים,  ברמת  הכללי  והשיפור  והרפואה  המדעים 
זהות  למשבר  הביאו  התעשייתית,  המהפכה  של  מפירותיה 
עמוק במערב, עם אובדן אמות המידה הדתיות–חברתיות שהיו 
אחר  לחיפוש  בתורו  הביא  זה  זהות  משבר  אז.  עד  מקובלות 
השקפות–עולם אלטרנטיביות, מתאימות יותר לעולם המשתנה 
תפיסות  לעלייתן של  התהליך שהביא  נוצר  כך  התקופה.  של 
אלטרואיסטיות  הומניסטיות,  חילוניות,  ליברליות,  חברתיות 
ודמוקרטיות, כמו גם ללידתן של התיאוריה המרקסיסטית או 
לחלופין האנרכיסטית. בד בבד, אותה קלחת רעיונית אירופית 
גדושה ילדה גם תיאוריות גזעניות בעלות יומרות כוליות דומות 
לספק השקפת עולם חדשה, שתיטיב לבאר את העולם המשתנה 
היו  לעתים  אם  גם  ולוגיים,  מדעיים  בכלים  ה–19  המאה  של 

כלים אלה בעלי אופי גזעני להחריד.
מי שנחשב לראשון התיאורטיקנים של הגזע היה ז'וזף ארתור 
דה–גובינו )Gobineau, 1816-1882(, אשר טבע בספרו משנת 
1854, "מאמר על אי–השוויון בין גזעי האדם" כמה מהמוטיבים 

הגזעניים המרכזיים של העת המודרנית.5

5. Arthur de Gobineau, The Inequality of Human Races (New 
York: H. Fertig, 1967): First pub. in French, 1853-1855.
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בעל  הסבר  לספק  ניסה  צרפתי,  ודיפלומט  סופר  גובינו, 
אופי מדעי למגוון האנושי האתני, או הגזעי, כפי שהוא תפס 
אשר  מקוריים,  אנושיים  גזעים  כמה  קיימים  לטענתו,  אותו. 
כל  של  איכותה  מידת  לדבריו,  בתכלית.  שונות  איכויותיהם 
לפי  או  שלה,  הדם  טוהר  מידת  פי  על  נקבעת  אתנית  קבוצה 
גזע אחרות.  מידת ערבוב הדם שהתקיימה בינה לבין קבוצות 
ככל שדמה של קבוצת גזע מסוימת טהור יותר, כך היא ממוקמת 
במקום גבוה יותר בסולם הגזעי האנושי. בהתאם, ככל שדמה 
של קבוצת גזע מעורב יותר עם דמן של קבוצות גזע אחרות, 
כך תמוקם נמוך יותר באותו הסולם. למותר לציין כי תפיסתו 
המעצבת של גובינו, שנדמה כי "יובאה" במלואה לתורת הגזע 
המודרני,  במדע  המקובלת  לגישה  בתכלית  מנוגדת  הנאצית, 
ובמיוחד בתחומי המחקר הגנטי והרפואי. המחקרים העדכניים 
קבוצות  בין  גנטיות  "ערבוב" של תכונות  דווקא  כי  מסכימים 
אתניות שונות מועיל לשיפור מצבן הבריאותי ותופסים "טוהר" 
גזעי כמתכון לחוליים ולתסמונות שונות ולתוחלת חיים נמוכה. 
הדברים אמורים בבירור בכל הקשור לגזעי בעלי חיים, לא כל 
מחלות  לפתח  נוטות  כי  ברור  אשר  אנושיות,  בקבוצות  שכן 
עוד  שהובן  מה  כך,  מגוון.  גנטי  מאגר  בהיעדר  תורשתיות 
בתרבויות אנושיות עתיקות, אשר בין השאר תפסו כטאבו גילוי 
צאצאים  להולדת  ממנו  הנגרמת  הסכנה  הבנת  )מתוך  עריות 
בעלי מומים(, נשכח ונפסל בידי הוגי הגזע "המדעיים" במאה 

ה–19.
מאוחרים  גזע  הוגי  של  שורה  הזינה  גובינו  של  תפיסתו 
יותר, אשר השפיעו ישירות על היטלר ועל עיצוב תורת הגזע 
סטיוארט  יוסטון  היה  מביניהם  הבולט  השלישי.  הרייך  של 
צ'מברליין )Chamberlain, 1855-1927(, שספרו משנת 1899, 
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"יסודות המאה ה–19", נקרא בידי היטלר ושימש אותו לעיצוב 
בתרבות  שהתאהב  בריטי  צ'מברליין,  הגזענית.  עולמו  תמונת 
הגרמנית ואף נישא לאווה, בתו של המלחין ריכרד ואגנר, קיבץ 
בספרו שלל תיאוריות מהמאה ה–19 לכדי מקשה גזענית אחת, 
במסגרתה נטען כי ההיסטוריה העולמית מוכתבת בידי מלחמה 
היו  הגרמנים  אשר  הנורדי–ארי,  הגזע  לבין  היהודי  הגזע  בין 
ביותר שלו, כבעלי דם טהור  והמוצלחים  המבטאים הטהורים 

יותר מקבוצות אריות אחרות.6

השבחת גזע בגרמניה הנאצית, 1939-1933

הוגי  שני  לבין  וצ'מברליין  גובינו  בין  מחבר  ישיר  רעיוני  קו 
 Rosenberg,( הגזע הנאציים הבולטים ביותר, אלפרד רוזנברג
משנת  ה–20",  המאה  של  "המיתוס  של  מחברו   ,)1893-1946
1930, והאנס גונתר )Günther, 1889-1968(, מחברו של "תורת 
הגזע של העם הגרמני", משנת 1922, ומי שנחשב למורה הרוחני 
ביותר  והנקרא  החשוב  הגזע  ולתאורטיקן  הימלר  היינריך  של 
תיאוריות  קידמו  גונתר  והן  רוזנברג  הן  הנאצית.7  בגרמניה 

 Houston Stewart Chamberlain, The Foundations of the  .6
 Nineteenth Century (London: J. lane, 1911): First pub. in
German, 1899.

למידע נוסף על רוזנברג, האידיאולוגיה הגזענית שלו וספרו "המיתוס   .7
של המאה ה–20", ראו: פיליפ לקו–לברת, המיתוס הנאצי )תל אביב: 

רסלינג, 2004(: יצא במקור בצרפתית, 1991.
"עיקרון  מוריס–רייך,  עמוס  ראו:  ותורתו,  גונתר  על  מפורט  למידע   
אנליטי ותורת חיים: תאוריית הגזע של האנס פ' ק' גונתר", בתוך בין 
גזענות לג'נוסייד בעת המודרנית, עורכים יאיר אורון ויצחק לובלסקי 

)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2011(, 84-65. 
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גזע  קבוצות  היררכיה של  קיימת  לפיהן  פסאודו–מדעיות,  גזע 
הנאצית  גרמניה  של  מדיניותה  על  רבות  והשפיעו  אנושיות, 
לקבוצות  בנוגע  גם  כמו  ולסלאבים,  לצוענים  ליהודים,  בנוגע 
העולם  מלחמת  טרם  עוד  עצמה,  גרמניה  בתוך  א–סוציאליות 

השנייה.
לכנותה  ניתן  אם  עצמו,  היטלר  אדולף  של  הגותו  בפועל, 
בשם התואר "הגות", הייתה לרוב בליל של רעיונות אותם ספג 
מקורבים  עם  ניהל  אותן  ומשיחות  קרא  אותם  הספרים  משלל 
המשמעותי  חיבורו  מסודרת.  להשכלה  לו,  בניגוד  זכו,  שכן 
כתב בעת שישב  אותו   ,)Mein Kampf( "מאבקי"  היה  היחיד 
להוביל  ניסה  אותה  )פוטש(  ההפיכה  כישלון  לאחר  במעצר 
שלמרות  נאמר  עליו   — הזה  הספר   8.1923 בשנת  בבוואריה 
היותו רב המכר הגדול ביותר בגרמניה הנאצית, לא היה אדם 
על  בעיקר  נשען   — סופו  ועד  מתחילתו  אותו  שקרא  אחד 
הציג  אותן  ב"עובדות"  והן  ברוחו  הן  לעיל  הגזע שצוינו  הוגי 
משוכנע  היה  היטלר  כי  ברור  עניין,  של  בסופו  קוראיו.  בפני 
בקיומה של היסטוריה דטרמיניסטית, במסגרתה מתקיים מאבק 
)או  הגזע  להתנגש:  שדינם  מנוגדים  כוחות  שני  בין  אימתני 
תת–הגזע ליתר דיוק( היהודי לעומת הגזע הנורדי–ארי. אמנם, 
כי  טען  היטלר  )לדוגמה,  פנימיות  בסתירות  רצוף  "מאבקי" 
היהודים עומדים הן מאחורי המהפכה הבולשביקית והן מאחורי 
ההיגיון  על  פרפראזה  במעין  ארצות–הברית,  של  הקפיטליזם 
הפנימי העקום של "הפרוטוקולים של זקני ציון"(, אך ברור כי 

של  'מאבקי'  מתוך  פרקים  לעברית:  חלקית  תורגם  "מאבקי",  הספר   .8
אדולף היטלר, עריכה מדעית משה צימרמן ועודד היילברונר )ירושלים: 

אקדמון, תשנ"ב(. 
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הפיהרר, עם מינויו לראש ממשלה )קאנצלר( בשנת 1933, היה 
עצמו,  שלו  הזעם  נבואות  אכן  כי  עמוק  פנימי  בשכנוע  חדור 
הוא,  וכי  להתגשם  עומדות  "מאבקי",  בספרו  שבוטאו  כפי 
כמושיע, ועמו גרמניה כולה, נמצאים בצומת דרכים גורלי, בו 
מגיע לשיאו המאבק ההיסטורי–דטרמיניסטי בין הגזעים, שבו 
יוכרע גורל העולם לשבט או לחסד. במאבק זה עומדת תרבות 
גרמניה הארית כמחסום אחרון המגן על העולם המערבי מפני 
המזימה היהודית. מתוך קו מחשבה פרנואידי זה נולדה תכנית 
הפעולה הרב–תחומית של היטלר ושל הממשלה הנאצית, החל 
משנת 1933. מכאן שכפי שהצעתי בפתח מאמר זה, ניתן לראות 
את תנופת העשייה בגרמניה הנאצית בין השנים 1933-1939 
הגאווה  שיקום  לצד  ובצבא,  בתשתיות  ההשקעה  כמכלול. 
הלאומית, היו חלק בלתי נפרד מהחקיקה האנטי–יהודית, כמו 
גם מרדיפת הקבוצות הלא–יהודיות בגרמניה והחל משנת 1938, 

בעקבות האנשלוס )איחוד(, גם באוסטריה.
תכניות ההשבחה הגזעית בגרמניה הנאצית פעלו בשלושה 
את  למזער  וניסיון  היהודים  רדיפת  א.  מרכזיים:  מימדים 
הזיווג ואפשרות ההתרבות בינם לבין גרמנים–אריים. ב. חינוך 
האוכלוסייה הגרמנית–ארית לקיום יחסי מין "בריאים" שמטרתם 
קבוצות  רדיפת  ג.  גזע.  טהורי  פרטים  בין  מבוקרת  התרבות 
הדם  באיכות  כפוגעות  נתפסו  אשר  לא–יהודיות,  אוכלוסיה 
וכמפריעות לשגשוג הגזע הארי. אוכלוסיות אלה מנו קבוצות 
שונות, שהמכנה המשותף המרכזי ביניהן היה תפיסתן כפגומות 
גנטית באופן חסר תקנה: הומוסקסואלים, בעלי מומים גופניים 
חולי  נפש,  חולי  שכלי,  מפיגור  הסובלים  אנשים  מולדים, 
קומוניסטים  מועדים,  פושעים  גם  הדרך  ובהמשך  אפילפסיה, 
ו"מזוהם"  לקוי  גנטי  מטען  כבעלי  נתפסו  אלה  כל  וצוענים. 
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באופן בלתי הפיך שעל כן יש לבערו מן החברה כדי לאפשר 
לה לשגשג ולהתפתח ללא הפרעה, בדומה לאופן בו חקלאים 
ומזיקים כדי לאפשר לגידולים אותם  מבערים עשבים שוטים 

הם מטפחים לצמוח באין מפריע.
הדרך ליישום תכנית ההשבחה עברה במימד הראשון דרך 
לשיאה  כידוע  הגיעה  דבר  של  ובסופו  אנטי–יהודית  חקיקה 
באמצעות  טופל  השני  המימד  ובהשמדתם.  היהודים  בגירוש 
תכניות חינוך בבתי–ספר, תעמולה להמונים באמצעי התקשורת 
ה"היטלר  ההיטלראית,  הנוער  בתנועת  מוח  שוטפי  ומסרים 
של  המרכזי  עניינו  השלישי,  המימד  את  לקדם  כדי  יוגנד". 
מיוחדות,  רשויות  השלישי  הרייך  במסגרת  הוקמו  זה,  מאמר 
שעסקו ברישום ואיסוף מידע על אודות אזרחי הרייך שהשתייכו 
אודות  על  "מדעיים"  מחקרים  קידמו  הלא–רצויות,  לקבוצות 
קבוצות אלה ופגמיהן הגנטיים והציעו פתרונות למזעור "זיהום 
הדם" הארי כתוצאה מזיווגים לא רצויים בין אזרחים ואזרחיות 

אריים "טהורים" לבין פרטים "מזוהמים" מקבוצות אלה.
כנגד  הנאצית  הממשלה  נקטה  בה  הראשונה  הפרקטיקה 
קבוצות אלה הייתה עיקור וסירוס, שבוצעו בעיקר בידי רופאים 
ופסיכיאטרים. אלה פעלו מתוקף "חוק העיקור" )"החוק למניעת 
כבר  בגרמניה  שנחקק  תורשתיות"(  במחלות  החולים  צאצאים 
הלא–רצויים  האזרחים  של  מספרם  הנראה,  כפי   .1933 בשנת 
כ–300 אלף לפחות. הרעיון  סירוס עמד על  או  עיקור  שעברו 
שעמד מאחורי קידום העיקור היה בבסיסו, אירוני ככל שהדבר 
עשוי להישמע, "הומאניסטי". במקום לרצוח פרטים המונעים 
את שגשוגו של הגזע הארי, עיקורם וסירוסם יגבילו אמנם את 
יכולת ההתרבות שלהם, אך ישאירו אותם עם האפשרות לקיים 

חיים ארוכים, גם אם לא מלאים.
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כדי "לאזן" מעט את התמונה הנוראית המתקבלת למקרא 
נתונים אלה, כדאי לזכור כי מדיניות של עיקור כפוי נחשבה 
באותה  בדיוק  בעולם  רבות  מערביות  במדינות  לנורמטיבית 
תופסת  אינה  הדעת  הנאצית.  בגרמניה  ננקטה  בה  תקופה 
כמעוז  עצמה  את  המציגה  הברית,  שבארצות  העובדה  את 
הדמוקרטיה המערבית, עוקרו במאה ה–20 עשרות אלפי אנשים, 
רובם חוסים במעונות למפגרים שכלית. בחלק ממדינות ארצות 
מפגרים  לעקר  רופאים  המשיכו  בקליפורניה,  למשל  הברית, 
עד לשנות ה–70 של המאה ה–20, ובו בזמן, במדינה מתקדמת 
כמו שבדיה, נערך עיקור כפוי לעשרות אלפי נשים וגברים לכל 

אורך המאה ה–20.
בבדיקות  כיום  הקיימת  השכלול  רמת  מסוימת,  במידה 
סימני  מספר  לדעתי  היא  אף  מעמידה  ובמהלכו,  טרום–הריון 
שאלה לא פשוטים על אודות הרצון להשבחה, הממשיך להתקיים 
המלאכותיות  ההפלות  של  מספרן  לאור  המודרנית,  בחברה 
בחברה  בעיקר  בעובר,  גנטיים  פגמים  גילוי  לאחר  הנערכות 
הלא–דתית. כמובן שאין להשוות בין הרצון החופשי של אישה 
פגם  הנושא  עובר  גילוי  לאחר  הריון  להפסיק  זוג  בני  של  או 
מוסדות  בידי  הנכפים  חסד  המתת  או  כפוי  עיקור  לבין  גנטי, 
שונה  כה  אינה  התהליכים  שני  מטרת  זאת,  בכל  אך  המדינה, 
בבסיסה. גם כאן וגם כאן מוביל הרצון להימנע מגידול ילדים 
בעלי פגמים פיזיים או נפשיים, ובשני המקרים ברור כי המדינה 
מעודדת הפסקת הריון של עובר "פגום" )במדינת ישראל למשל 
קיים סבסוד מלא לבדיקת מי שפיר לכל אישה הרה מעל לגיל 
35(, כאשר ברור כי טובת ההורים אינה בהכרח מה שעומד לנגד 
עיני המדינה, ביחס לחיסכון הכלכלי בתקציב המדינה המיועד 
)נשים  וכדומה  דאון  לטיפול במפגרים שכלית, בעלי תסמונת 
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מעל לגיל 35 זכאיות במדינת ישראל למימון מלא של הבדיקה, 
משפחתית  היסטוריה  יש  להן   ,35 לגיל  מתחת  שנשים  בעוד 
קופות  בידי  הבדיקה  למימון  זכאיות  דאון  תסמונת  מקרי  של 
החולים(.9 כמובן שהנושא אינו מעניינו המרכזי של מאמר זה, 
אך בכל זאת יש מקום לדון בשאלה עד כמה הבחירה החופשית, 
לכאורה, של אישה הרה להפסיק את הריונה במקרה של גילוי 
פגם בעובר הינה באמת תוצאה של מחשבה חופשית, או לחלופין 

של הטמעה ארוכת טווח של ערכים שקודמו בידי המדינה.
לא  כפוי,  וסירוס  בעיקור  הנאצים  עסקו  עוד  כל  כאמור, 
אחרות,  מדינות  לבין  גרמניה  בין  מהותיים  הבדלים  התקיימו 
שהפעילו תכניות דומות, למעט הרחבת הגדרת הקבוצות שאותן 
יש לעקר ולסרס. עם זאת, השלב הבא במדיניות הנאצית, שהיווה 
עליית מדרגה של ממש, היה הנהגת המתת–חסד )אותנסיה(, של 
אנשים שנחשבו לכאלה החיים "חיים שאינם ראויים לחיותם", 
כלומר אנשים הסובלים ממחלות פיזיות חשוכות מרפא, מפיגור 
תפקוד  מהם  המונעות  קשות  נפש  ממחלות  או  קשה  שכלי 
"נורמטיבי" או שיקום. מכאן, שהמתתם תגאל אותם מייסוריהם, 
ובד בבד תפטור את החברה הגרמנית מעולם. תכנית חשאית 
זו נודעה בשמה T-4 )קיצור כתובת לשכת הקאנצלר בברלין, 
העולם  מלחמת  פרוץ  עם  והופעלה ממש   ,)4 טירגרטן  ברחוב 
בכ–300  קרבנותיה  מספר  את  מעריך  המחקר  כאשר  השנייה, 
אלף. גם כאן ניתן לזהות את אותו קו מחשבה מעוות, שהצדיק 
עצמו כ"הומאניסטי" ורציונאליסטי לכאורה. חשיבה זו מזעזעת 

https://www.knesset.gov. :23.1.2012 ,ראו הנחיות משרד הבריאות  .9
il/mmm/data/pdf/m03060.pdf
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בחוסר אנושיותה, אך כווננה לכאורה לקידום טובתה הכללית 
של החברה הגרמנית, ואף של האנושות כולה.

טיפול  לגבי  השלישי  הרייך  במדיניות  מרכזי  נדבך 
עם   ,1936 בשנת  וגידים  עור  קרם  לא–רצויות  באוכלוסיות 
הקמתה של "מחלקת המחקר לענייני היגיינה גזענית וביולוגית 
ריטר  רוברט  ד"ר  הפסיכיאטר  עמדו  בראשה  באוכלוסייה", 
קידום  למען  באובססיביות  שפעלו  יוסטין,  אווה  וסגניתו, 
בתחומי  וסינטי( שחיו  )רומה  הצוענים  אלף  בכ–50  ה"טיפול" 
גרמניה, תוך כדי עיקור וסירוס אלפים מבין אלה וקידום מחקר 
"מדעי" תורשתי עליהם. מסקנותיהם של "מחקרים" אלה יושמו 
במהלך מלחמת העולם השנייה, עם רצח כ–300 אלף בני ובנות 
רומה בעיקר במזרח אירופה, וכ–15 אלף סינטי בעלי אזרחות 

גרמנית.10

סיכום

מאמר זה תיאר את הגורמים המרכזיים שהשפיעו על מדיניות 
הבולטת  ההגות  את  ובעיקר  הנאצית,  בגרמניה  הגזע  השבחת 
המרכזית של המאה ה–19, הן של מדענים דרוויניסטים והן של 
ומציאות  זהות  באירופה בתקופה של משבר  גזע שפעלו  הוגי 
משתנה, וניסו לנסח תיאוריות כוליות על המין האנושי, במטרה 

ראו:  עמדו,  בראשה  הלשכה  ופעילות  יוסטין  ריטר,  על  נוסף  למידע   .10
האוניברסיטה  )רעננה:  והצוענים  הנאצית  גרמניה  מרגלית,  גלעד 

הפתוחה, 2006(.
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להבין את תהליכי הניוון והשגשוג הנוכחים בתרבויות שונות, 
או בקבוצות גזע שונות, להשקפתם.

האופן בו השפיעו הוגי גזע, דוגמת גובינו וצ'מברליין, על 
ובראשם  נאציים,  גזע  הוגי  של  עליו  השפעתם  לצד  היטלר, 
רוזנברג וגונתר, הביא לכך שעם השתלטות הנאצים על גרמניה, 
החברה  את  גזעית  להשביח  הייתה  שמטרתה  מערכה  נפתחה 
המדינה  בתשתיות  מערכתי  הרב  לטיפול  במקביל  הגרמנית, 
קיבלה  בו  האופן  את  להבין  קל  לא  לאחור  במבט  ובצבאה. 
החברה הגרמנית, ברובה, את העקרונות שבבסיס האאוגניקה. 
למשמע  להתקומם  היה  אמור  נורמטיבי  אדם  כל  כי  נדמה 
השקפות מסוג זה, הבוחנות את החברה האנושית באופן כמעט 
מכני, משל הייתה שדה חיטה אותה שואף האגרונום להשביח. 
נדמה לי כי הפתרון לקושי זה נעוץ בהתוודעות לשיח המערבי 
המדעי ששורשיו במחצית השנייה של המאה ה–19, אשר היה 
רווי בתיאוריות רלבנטיות ובניסיונות להסביר באופן מדעי את 
הלקויות והמחלות האופייניות לחברה האנושית, לצד מאמצים 
מחלות,  להדביר  יהיה  ניתן  שבאמצעותם  המנגנונים  להבנת 

פיגור שכלי ומוגבלויות מולדות שונות.
אין ספק כי האווירה הציבורית והתעמולה היזומה שאפיינו 
בגוונים  נצבעו  אכן   ,1933 משנת  החל  הנאצית,  גרמניה  את 
"מדעיים", של קדמה ושל אמונה בכוח המחקר המדעי לשפר 
העולם  ברוב  כמו  בישראל,  גם  כי  נדמה  האנושי.  הקיום  את 
כיום, יימצא רוב מוצק בחברה שיתמוך בשיפור הקיום האנושי 
ובהעלמתם של מומים מולדים שונים. עם זאת, הנעלם הגדול, 
של  יכולתה  הינו  לעולם,  לאשורו  להבינו  נוכל  לא  שכנראה 
החברה הגרמנית, בין השנים 1945-1933, להפנים את הגדרות 
מוכנותה  ואת  השונות,  הלא–רצויות  לקבוצות  הנאצי  המשטר 
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ולשתף פעולה, במקרה הרע, עם  עין, במקרה הטוב,  להעלים 
של  המוחלטת  שלילתן  ועם  אלה  בקבוצות  האנושה  הפגיעה 
למיועדות  הפיכתן  לכדי  עד  הטבעיות,  האנושיות  זכויותיהן 

לעיקור, להמתת חסד ולהשמדה של ממש.



203

 עדי יהוה — זיכרון והשכחה
בתרבות הישראלית

ליאת שטייר–לבני

הזיכרון הקולקטיבי של קבוצות — אותו נושא סבוך וחמקמק 
של  מהיווצרותן  ואינטגרלי  חשוב  חלק  המהווה  כל–כך 
תרבותיות פוליטיות, כלכליות ומדיניות עמד במרכז מחקרים 
הסוציולוג  של  המפתח  מחקר  האחרונות.  השנים  במאה  רבים 
היהודי–צרפתי מוריס הלבווקס בנושא גרר אחריו שורה ארוכה 
לבחון  ומבקשים  שביקשו  ומרתקים  מורכבים  מחקרים  של 
על  עמדו  המחקרים  הזיכרון.  מעוצב  בהן  הדרכים  את  ולאתר 
המעצב  משותף  זיכרון  לעצמה  מפתחת  קבוצה  כל  בה  הדרך 
אחרות.  קבוצות  לעומת  אותה  והמדגיש  הייחודית  זהותה  את 
בררני  עיבוד  על  מתבסס  הקולקטיבי  הזיכרון  כיצד  הראו  הם 
של ההיסטוריה ומטרתו לשרת אינטרסים שונים של הקבוצה: 
ישות  הוא  הזיכרון  לפיכך,  וחברתיים.  פוליטיים  לאומיים, 
הנתונה לעיבודים שונים בהתאם לצרכיו של השיח ההיסטורי 
בתקופה נתונה, ואין הוא נשמר כתמונה אחידה במשך הדורות, 
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אלא משתנה בהתאם לצרכי החברה. הקבוצה מדגישה באופן 
מחדש  ומסדרת  פרטים  משמיטה  מסוימים,  דברים  סלקטיבי 
מייצג  כך,  אם  העבר,  של  קולקטיבי  זיכרון  אחרים.  פרטים 
את תפיסתה העצמית של החברה בהווה. לצד הדיון בדרך בה 
מוזכרים ומודגשים אלמנטים מן העבר, עסקו החוקרים בהרחבה 
גם בצד השני של המטבע: הדרך בה מודחקים ונעלמים חלקים 
אחרים שאינם תואמים את הצרכים של החברה. מחקרים רבים 
עוסקים, בתהליכי ברירה של חומר היסטורי, בשכחה ובהשכחה 

מכוונת במסגרת עיצוב זהותה של קבוצה.
השואה  זיכרון  מדוע  בשאלה  לדיון  הבסיס  הן  אלו  סוגיות 
והדוגמה  הנאצים  של  יהודים  לא  מקרבנות  מתעלם  בישראל 
המרכזית בענייניו הוא סיפורם הייחודי של עדי יהוה. ב–1933 
היו בין 20,000 ל–25,000 עדי יהוה בגרמניה. הם סירבו להענות 
לדרישות הנאציזם להצדיע במועל יד ולאחוז בנשק ולכן נרדפו. 
למחנות  ונשלחו  נאסרו  אירופה  מרחבי  יהוה  עדי  כ–12,000 
דכאו, ברגן בלזן, בוכנוולד, זקסנהאוזן, רוונסבריק ומאוטהאוזן. 
על בגדיהם ענדו משולש סגול שהבדיל אותם מאסירים אחרים. 
יהוה  עדי  הנאציזם,  על–ידי  שנרדפו  אחרות  לקבוצות  בניגוד 
שהיו  ברגע  ממאסר  להשתחרר  או  להאסר  לא  היו  יכולים 
מסכימים להתכחש לאמונתם, אך רק מעטים חתמו. בין 2,000 

ל–5,000 עדי יהוה מצאו את מותם במחנות הריכוז.
סיפורם של עדי יהוה הוא סיפור מעורר השראה על אומץ, 
הוא מהדהד  ודבקות באמונה. עבורי  בחירה, התנגדות לטרור 
יד  במועל  מצביע  אדיר  המון  המציגה  מפורסמת  בתמונה 
האם  יודעת  אינני  ידיים.  העומד שלוב  אחד  אדם  רק  ובתוכה 
אותו אדם עלום שם וזהות הוא אכן אחד מעדי יהוה, אך סיפורו 

הוא סיפורם.
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ֿ

למרות המרכיבים המרשימים והחשובים במפגש זה של הקבוצה 
עם הטרור הרצחני, החברה הישראלית מתעלמת כבר 70 שנה 
מסיפורם. התעלמות זו צורמת במיוחד בעשורים האחרונים בשל 
השינויים המקיפים שחלו במסגרתם בתודעת השואה בישראל:

מחקרים רבים עסקו ועוסקים בעיצוב זיכרון השואה בישראל. 
החוקרים מציגים את המפגש המורכב של החברה הישראלית 
בשלהי  השואה  ניצולי  ועם  מהשואה  והסיפורים  העדויות  עם 
שנות הארבעים והעשורים הראשונים של המדינה. הם מתדיינים 
אלו,  בעשורים  בישראל  השואה  תודעת  של  מיקומה  בשאלת 
מציגים שורה של אירועי מפתח שלטענתם קירבו את השואה 
יותר ויותר אל הציבור הישראלי )ביניהם משפט אייכמן, תקופת 
ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, המהפך 
הפוליטי ועוד( ומסכימים כי משנות השמונים ואילך חל שינוי 

גדול לטובה בנושא.

ֿ
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לפי המחקרים, עם התמוססות דמותו של "היהודי החדש" 
הלך  ופוסט–ציוניים,  פוסט–מודרניים  זרמים  של  עלייתם  ועם 
ואיבד מתוקפו הניסיון לעצב היסטוריה אחת ותודעה הומוגנית, 
שהופיע בעשורים הראשונים לאחר קום מדינה. השאיפה לכור 
היתוך, שבמרכזו דמות של גיבור הומני, הומרה בשאיפה לייצר 
חברה פלורליסטית, המכירה בזהויות השונות שבה ובריבוי של 
קולות וסיפורים שונים ואף סותרים המרכיבים את הישראליות. 
זיכרונות  פסיפס  של  המגמה  התחזקה  הישראלית  בתרבות 
וזהויות. במסגרת זו, סממנים גלותיים שבעבר נדחקו או הוצגו, 
מקור  גלי,  בריש  להוות,  החלו  בעייתית  בצורה  רבות,  פעמים 
הישראלית.  מהתרבות  אינטגרלי  וחלק  לזהות  בסיס  לערגה, 
החזרה אל הגלות שולבה בשינויה של תודעת השואה והפיכתה 
למורכבת ומרכזית יותר בזהות היהודו–ישראלית. השואה חדלה 
בזיכרון  קיימת  לנוכחות  והפכה  העבר  מן  רחוק  אירוע  להיות 
הקולקטיבי היומיומי ונושא מדובר במערכת החינוך, בספרות, 

בתיאטרון, בקולנוע ובאמנות הישראלית.
אך למרות תמורות מקיפות אלו, אי אפשר לומר שהזיכרון 
תחומים  ישנם  היכר.  לבלי  השתנה  השואה  של  הקולקטיבי 
כבר  השתנו  שלא  הישראלי  השואה  זיכרון  בתוך  מרכזיים 
כטראומה  השניה  העולם  מלחמת  של  הייצוג  שנה.  שבעים 
והדחיקה  היהודים  את  הנאצים  ברדיפות  ההתמקדות  יהודית, 
לשוליים של קרבנות לא יהודיים של הנאצים מהנרטיב המרכזי 
ההתעלמות   — זה  זיכרון  בתוך  לכך.  דוגמה  הם  השואה  של 

מרדיפותיהם של עדי יהוה נותרה על כנה.
בעשורים האחרונים יש היפתחות קלה של מערכת החינוך 
והזיכרון הממסדי אל סיפורים של קרבנות אחרים לא יהודיים 
של הנאציזם )למשל רדיפת ההומוסקסואלים המועלה בהצגה 
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שעונים המיועדת לבתי הספר התיכון, רדיפת הצוענים המוזכרת 
לעיתים בקצרה( אך רוב רובו של הנרטיב מתמקד רק בסיפור 
כי  ודניאל בר–טל עולה  בן עמוס  היהודי. ממחקרם של אבנר 
היבטים אוניברסליים, שניתן ללמוד מן השואה הופיעו בתכניות 
לימוד של משרד החינוך כבר משנות השמונים, אך נראה שלא 
פרטיקורלרים  הם  הנלמדים  העיקרים  ושהלקחים  הוטמעו 
הממלכתיים  הטקסים  היא  נוספת  דוגמה  וציונים.  יהודים   —
המתקיימים בכל שנה בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד 
ושם, לצד הלקח הישראלי המהווה את חלק הארי של הנאומים, 
ניתן למצוא, לעיתים, מסר אוניברסאלי בנאומים של הנשיא )יש 
צורך "לכבד כל אדם, כי כל אדם נברא בצלם אלוקים"( ושל 
הניצולים הקוראים לחנך לשמירת צלם אנוש ופיתוח סבלנות 
וסובלנות כלפי כל אדם "בלי הבדל גזע, אמונה וצבע, כי לכל 
אדם מקום תחת השמיים". אך למעשה הטקסים הממלכתיים, 
עוסקים בשואה כאירוע יחודי ומתעלמים מרצח עם ומצבים של 
פליטות, רעב והשמדה במקומות אחרים מתוך תפיסה שאסור 

להשוות.
ישראלים  חוקרים  בישראל,  במחקר  האחרונים  בעשורים 
בודדים )ישראל טשרני, יהודה באואר, יאיר אורון( החלו לנתח 
רצח עם במקומות אחרים, מתוך ניסיון לקרב את הדיון בנושאים 
ניתן  אורון,  של  לטענתו  למשל,  הישראלית.  החברה  אל  אלו 
לעסוק בנושאים אלו, מבלי לפגוע בזיכרון השואה, אלא מתוך 
בין  והשוני  הדמיון  קווי  את  ולהציג  הידע  את  להרחיב  רצון 
ג'נוסייד, שואה, פוליטיסייד, דמוסייד ואתנוסייד. סדרת ספרי 
הג'נוסייד שהוציא עוסקת בקווי הדמיון והשוני בין הרוצחים, 
הקרבנות, משתפי הפעולה ו"העומדים מהצד", התגובות בעולם 
וההשפעה הפוליטית והחברתית של מקרים שונים של רצח עם. 
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ג'נוסייד ספציפי  אורון הציג בספרים אלו את השואה כמקרה 
קיצוני, בעל מאפיינים ייחודיים, אך טען שהעובדה שמערכת 
החינוך בארץ מתעלמת מג'נוסייד במקומות אחרים היא כשלון 
חינוכי ממדרגה ראשונה. לטעמו, לא יתכן שצאצאים של עם 
שכמעט הושמד לא ידעו על השמדה במקומות אחרים ושמדינת 
ישראל, שקמה לאחר השואה, למעשה תסייע לטורקיה במערך 
פגיעה  הזו  בהתנהלות  רואה  הוא  הארמנים.  רצח  של  הכחשה 

בזיכרון השואה ובמורשת השואה.
במרכז  לעמוד  צריכה  אכן  אירופה  יהודי  של  הטרגדיה 
הדיון וללוות את הזיכרון הישראלי ואת תכנית הלימודים, אך 
התפיסה כי סיפור זה צריך לדחוק לשוליים ואף למחוק כל זכר 
לרדיפות של קבוצות אחרות היא בעייתית. ההתבצרות בתוך 
לערער  מהפחד  אולי  שנובעת  יהודי,  זיכרון  של  אחיד  נרטיב 
את  הישראלי  מהציבור  למעשה שוללת  השואה,  ייחודיות  על 
האפשרות למבט מורכב יותר על הנאציזם, שאיפותיו, מטרותיו 

ומעקרת אפשרויות של לקחים אוניברסלים מהשואה.
מעבר לכך, השינויים בתודעת השואה בעשורים האחרונים, 
הביאו ליצירת זיכרונות אלטרנטיביים לנרטיב הממלכתי–ממסדי 
בתאטרון,  בקולנוע,  ביטוי  לידי  בא  זה  זיכרון  השואה.  של 
שגם  לגלות  מדהים  ועוד.  זיכרון  בטקסי  ביוטיוב,  בסרטונים 
במסגרת אלטרנטיבית זו, אין כמעט זכר לקרבנות אחרים של 
הלקחים  נגד  היוצאים  סאטירים  מערכונים  ישנם  הנאציזם. 
היהודים והציונים המובהקים של השואה וניצול זיכרון השואה 
למטרות פוליטיות בהווה וישנם דוברים בטקסים אלטרנטיבים 
אוניברסליות,  לסוגיות  השואה  לקחי  את  לפתוח  המבקשים 
לישראלים  לגרום  ומבקשים  בהווה  בעיקר  אלו מתמקדים  אך 
שגם  כך  אחרים.  מיעוטים  של  כיום  במצוקותיהם  להכיר 
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במסגרת הנרטיב החתרני, נפקד מקומן של הקבוצות שנרדפו 
בעבר. במסגרת זו, גם השתיקה בנוגע לעדי יהיה נשמרת. מעבר 
לפעילותם של פרופ' יאיר אורון ושרית זייברט בעניין, מעטים 
זיכרון רדיפתה של קבוצה מיוחדת  הפועלים כדי להכניס את 

אל הנרטיב הישראלי.
אל  הנאציזם  של  יהודים  לא  קרבנות  של  סיפורם  הכנסת 
נרטיב השואה בישראל הוא נושא שאמור להיות חשוב לא רק 
לעדי יהוה אלא לציבור הישראלי בכלל, כי יש בו כדי להשפיע 
גם על הבנתנו את הנאציזם וגם על תודעת ההווה. אם נרחיב 
את גבולות הנרטיב הישראלי בנוגע לשואה, ונוכל להביט על 
בתקופת השואה  יהודיות  אחרות, שאינן  קבוצות  מצוקתן של 
רצחני,  משטר  אותו  על  יותר  מורכב  באופן  להסתכל  נוכל 
מעשיו, אמונותיו והיסודות שהדריכו אותו. נוכל ללמוד לעומק 
וגם  במטרה  דבקות  אמונה,  מוסר,  על  התנגדות,  מנגנוני  על 
העובדה  את  סותרת  איננה  שלנו  הקרבנות  כי  להפנים  להבין 
להוביל  תוכל  כזו  הבנה  וסובלות.  סבלו  לצידנו  קבוצות  שגם 
אופטימי  פתח  לפתוח  ואולי  העבר  של  יותר  מורכבת  להבנה 

יותר לעתיד.
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החברה  ביחס  ציון  נקודת  הוא  יהיה  אולי  דרך,  פריצת  מבחינת  הוא  זה  ספר 

הישראלית להיסטוריה של השואה. בפעם הראשונה ניתנת תשומת לב מוסרית 

ואקדמית לקורבנות הלא־יהודים של המשטר הנאצי. חוקרים, ביניהם החוקרים 

החשובים ביותר בחקר השואה ובחקר המשטר הנאצי, כותבים בספר על מה שהיה 

נהוג להגדיר אצלנו “הקורבנות האחרים של המשטר הנאצי". “אחרים" למי? כלפי 

גם  ומתכוונים  מי? האם כשאנחנו מדברים על השואה אנחנו מדברים  ובשביל 

אליהם, או רק לקורבנות היהודים של המשטר הנאצי. בין הכותבים: פרופ' יאיר 

אורון, פרופ' יהודה באואר, פרופ' גדעון גרייף, שרית זייברט, ד''ר אייזיק לובלסקי, 

ד"ר נירה פלדמן, פרופ' משה צימרמן וד"ר ליאת שטייר לבני.

כותרת קובץ המאמרים הייחודי הזה מבקשת להציע מבט ולו קצר על “הקורבנות 

הלא־יהודים של המשטר הנאצי". ואולי – יש לשאול – הרי הם קורבנות בזכות עצמם 

או יותר נכון בעוון עצמם מנקודת מבטם של המחוללים. למתנגדים האפשריים 

חשיפת  לומר:  מבקשים  אנו   – מעטים  לא  שיהיו  להניח  וסביר   – שלנו  לגישה 

הקורבנות הלא־יהודים אינה מגמדת את “השואה שלנו" כהוא זה. להיפך, חשיפתם 

נותנת ל"שואה שלנו" מימד אוניברסאלי. היא גם נותנת היבט נוסף על המאפיינים 

הייחודיים על הג'נוסייד היהודי. בנוסף להיות השואה אירוע בעל משמעות יהודית 

כואבת ונוקבת, היא גם, בפירוש, אירוע בעל משמעות אוניברסאלית. 

קיימים  ג'נוסייד", שאינם  "לימודי  או   )Comperative Studies( במחקר משווה 

לשואה  בשואה.  ייחודיים  מרכיבים  ועל  על השואה  כמובן  ללמוד  יש  בישראל, 

ולמקרי הג'נוסייד האחרים יש משמעות כפולה: קדושת ערך חיי האדם באשר 

יהודי,  צועני,  טוטסי,  ויהא  אדם.  הוא  באשר  אדם  חיי  ערך  ושוויון  אדם  הוא 

דתית,  אתנית,  אנושית שהיא,  קבוצה  כל  בן  אנוש,  בן  כל  או  ארמני,  פלסטיני, 

גזעית, לאומית, מינית או פוליטית.

אנו מקווים שהספר יביא לדיון ולדיאלוג פורה בקרב המוסדות להנצחת השואה, 

וסטודנטים  תלמידים  המורים,  אלפי  ועשרות  הנוער  תנועות  החינוך,  משרד 

העוסקים בנושא חשוב זה.
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