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השואה בימי ביצוע "הפתרון הסופי"
יוי  – 1941מאי 1945
"הפתרון הסופי" הוא הכיוי שיתן לתכיתם של האצים לחסל סופית את כל
"הפתרון הסופי":
יהודי אירופה .בוגע למקור של "הפתרון הסופי" ההיסטוריוים חלוקים )אים מסכימים( .חלקם
סבורים ש"הפתרון הסופי" היה מהלך מתוכן מראש .אחרים טועים ש"הפתרון הסופי" הוא תוצאה
מאוחרת של התפתחויות בשטח ,בעיקר בזמן ההשמדה בבורות הירי בברה"מ.
מה שידוע הוא מה שקרה בפועל :רק לאחר הפלישה לברה"מ ביוי  1941התחילו האצים לחסל את
היהודים בצורה שיטתית .עד אז ,הם עסקו בעיקר בריכוזם של היהודים בגטאות ובמחות העבודה.
חיסול היהודים התבצע בכמה שלבים ואלו ממחישים היטב את תהליך ההסלמה )החרפה ,התגברות(
שהתרחש במקביל בשיטות הרצח ,במספרי הרצחים ובאכזריות הרוצחים.
ב 22-ביוי  1941פלשו האצים לברה"מ )כולל מזרח פולין והארצות הבלטיות(.
מבצע "ברברוסה":
הפלישה קראה "מבצע ברברוסה" והיא הייתה הפרה של הסכם "ריבטרופ-מולוטוב" .לפלישה היו שתי
מטרות עיקריות  :האחת ,להשיג מרחב מחייה עבור העם הגרמי )כולל שיעבוד הסלאבים(; השייה,
עקירת המשטר "הבולשביקי-יהודי" מברה"מ .מבחיה אידיאולוגית – היהודים חשבו לכוח הגדול
שמאחורי המהפכה הבולשביקית )הקומויסטית( .הבולשביזם )קומויזם( תפס על ידי היטלר בתור
סכה גדולה לעולם ולגרמיה ,ולכן היה הכרח להכחידו במלחמה .השמדת הבולשביזם הייתה קשורה
באופן טבעי בהשמדת היהודים ולכן סימלה הפלישה לברה"מ את ראשיתו של הרצח ההמוי של היהודים.
מבחית מהלכי המלחמה – מבצע "ברברוסה" הכיס את ברה"מ לעימות ישיר עם גרמיה האצית
והרחיב את מלה"ע השייה לעומק מזרח אירופה .אשליית ריבטרופ-מולוטוב הסתיימה; בהמשך
הצטרפה גם ארה"ב לברה"מ ולבריטיה במלחמה הישירה גד גרמיה כאשר המטרה המוצהרת הייתה
לחסל סופית את המשטר האצי ואת העומדים בראשו.

שלבים בביצוע "הפתרון הסופי"
"בורות הירי"
אל הצבא הגרמי הפולש הצטרפו ארבע יחידות "אייזצגרופן" )"עוצבות המבצע"( .בכל יחידה
היו בין  500ל 1000-איש .יחידות אלה היו כפופות לס.ס .ולא לצבא ואשיהן הוכו מראש לתפקידיהם
)רצח( .היו להם פקודות ברורות – "לטהר" את השטח מכל הגורמים החשודים כעויים למשטר האצי.
במילים אחרות ,לחסל בעיקר את הבולשביקים ואת היהודים.
בחלק מהשטחים ,לאחר גל החיסול הראשון על ידי האייזצגרופן ,הוקמו גטאות בדומה למצב שהיה
בגרל-גוברמן )יודראט ,טלאי צהוב וכו'( .יהודי הגטאות חוסלו ביערות הסמוכים ,בדר"כ כשה או שה
וחצי לאחר הכיבוש .רובם לקחו אל היער ב"אקציות" מאורגות .דוגמה לדפוס )צורת( פעילות זה הוא
גטו וילה ,בירת ליטא .מתוך  57,000יהודי העיר רצחו מעל  30,000בגיא ההריגה "פואר" הסמוך לעיר.
ב"פואר" רצחו מעל  70,000איש.
בשטחי ברה"מ בוצע הרצח השיטתי זמן קצר לאחר הכיבוש .בכל עיר ,עיירה או כפר ריכזו אשי
"האייזצגרופן" את יהודי המקום והעבירו אותם לחיסול ביער הסמוך לעיירה .יהודים רבים חוסלו גם
באזור "טרסיסטריה" שהועבר לרומיה.
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המחסלים היו רומים ,אוקראיים וגרמים .היהודים לקחו ברגל אל יער מרוחק שבו חיכו להם בורות
גדולים או תעלות גד טקים .את הבורות חפרו לעיתים היהודים בעצמם .היו מקומות שבהם היה עמק
טבעי "שהתאים" למטרה והפך לגיא-הריגה )כמו למשל ערוץ החל ביער "באבי יאר" ליד קייב( והיו גם
מקרים שבהם הושלכו הגופות אל ההר .לפי הבורות הורו האצים ליהודים להתפשט ולמסור את חפצי
הערך שלהם .אז הורו להם להתקדם בקבוצות קטות לכיוון הבורות .היהודים הועמדו עם פיהם אל
הבור והאצים ירו בגבם באמצעות רובים או מכוות ירייה .הבורות עם הגופות הרבות כוסו בסוף היום
והפכו בכך ל"-קבר אחים".
דוגמה  :הטבח הגדול ביותר התרחש ביער שקרא "באבי יאר" ,ליד העיר קייב שבאוקראיה .ביער זה
רצחו כ 35-אלף ) (35,000יהודים בתוך יומיים .הרצח עשה על שפת ואדי טבעי שהיה במקום ושימש
כגיא הריגה עק .הדבר קרה בספטמבר .1941


בסה"כ רצחו בבורות כמיליון וחצי יהודים )וכן אלפים רבים של לא-יהודים( .היו אלה יהודי

ברה"מ והארצות הבלטיות ,ויהודי פולין המזרחית .ההרג חסר ההבחה בידי האייזצגרופן סימל את
המעבר מתקופת הדיכוי "החוקי" )גטאות( לתקופת הרצח השיטתי .בורות הירי היו השלב הראשון
בהשמדתם של יהודי אירופה.
* חשוב לציין ! לרצח בבורות הירי הייתה השפעה קשה על אשי האייזצגרופן .בקרב היורים התגלו
תופעות של שתייה מוגברת ושל הפרעות פשיות .אפילו הימלר ,שכח באחת הרציחות ההמויות טען
שהוא "סולד מן המלאכה מלאת הדם הזו" .בוסף ,שיטת הרצח בבורות הייתה יקרה ולא מספיק יעילה.
עם הזמן חיפשו האצים אמצעים "פחות ישירים" לחיסול היהודים.
מחה ההשמדה "חלמו"
"חלמו" היה מחה ההשמדה הראשון .הוא הוקם עוד לפי "מבצע רייהארד" ,ליד העיר לודז',
והחל לפעול כבר בסוף  .1941המחה והל על ידי הס בותמן ,וועד להשמדת יהודי גטו לודז' והסביבה.
הראשוים שהושמדו בו היו צועים ויהודים .ההשמדה עשתה באמצעות שלוש משאיות גז .האצים
דחסו כמה עשרות יהודים אל החלק האחורי של המשאית וחיברו לשם את ציור המפלט של המשאית
)"האגזוז"( .היהודים חקו בתוך  20דקות והגופות קברו ביערות ,ב"קברי-אחים" .קבורת הגופות
עשתה על ידי אסירים יהודים .המחה יסגר בתחילת  1943ופתח שוב באמצע  ,1944כדי לחסל סופית
את יהודי גטו לודז' .ב"חלמו" רצחו כ 320,000-איש ,כמעט כולם יהודים.
* חשוב לציין ! גם שיטת הרצח במשאיות חשבה בשלב מסוים לאיטית מדי ולא מספיק יעילה .זו הסיבה
שהמחה סגר בפעם הראשוה .האצים העדיפו לשלוח את היהודים לאושוויץ ,שההשמדה ההמוית בו
התחילה באביב  .1942לאחר סגירתו הסופית של המחה הוצאו הגופות מהאדמה ושרפו .המחה פורק
ובמקומו יטעו עצים.

"מבצע רייהארד"
"מבצע רייהארד" היה מבצע בהיקף רחב שמטרתו העיקרית הייתה לחסל את כל יהודי "הגרל-גוברמן"
)בערך  2.3מיליון( .המבצע התחיל בסוף  1941ומשך שה וחצי .בסה"כ רצחו במהלך "מבצע רייהארד"
 1.7מיליון יהודים ,רובם מפולין .הוא קרא על שמו של רייהארד היידריך ,ראש משטרת הביטחון,
שחוסל בפראג )בירת צ'כיה( על ידי המחתרת הצ'כית ב.1942-

3

מפקד המבצע היה אודיליו גלובוציק – קצין ס.ס .בכיר .מטה המבצע )המפקדה( הוקם בלובלין.
המשימות היו :ארגון וביצוע של הגירושים ההמויים מהגטאות אל מחות ההשמדה; הקמתם והפעלתם
של מחות ההשמדה; ביצוע ההשמדה בפועל; החרמת דברי ערך של הקורבות והעברתם לגרמיה.
מהלך המבצע  :שלושה מחות השמדה הוקמו במזרח פולין ,אזור ידח ומרוחק ,דבר שהקל על הגרמים
לשמור על הרצח בסוד .מחה בלז'ץ הוקם ראשון והחל לפעול במרץ  .1942אחריו הוקמו סוביבור
וטרבליקה .המחות הוכו לקליטה מהירה של כמויות גדולות של אשים .יהודי הגרל-גוברמן הועברו
למחות על ידי גירושים" ,אקציות" :פעולות מאורגות לריכוז היהודים ,הוצאתם מהגטאות והובלתם
ברכבות אל המחות.
שיטת ההשמדה  :במחות בו תאי גזים שחוברו אל ציורות הפליטה של טקים או של מכוות שועדו
לכך .קליטת היהודים במחות הייתה מהירה והתבססה על הואה .היו אלה מחות השמדה בלבד ! לא
היו להם מטרות עבודה ולכן כמעט שלא ערכה "סלקציה" )מיון ,בחירה של החזקים למטרות עבודה(.
היהודים הורדו מהרכבת וחולקו לשתי קבוצות – גברים מכאן ,ושים וילדים מכאן .אמר להם שעליהם
להתקלח כדי למוע התפשטות מגיפות .הם לקחו אל המקלחות דרך מעבר מוסווה ואטום שהאצים
קראו לו "הדרך לשמים" .במקלחות הוחדר הגז במקום מים וכעבור  25דקות היו כולם מתים .את הגופות
הוציאו פועלים יהודים והשליכו אותם ל"קברי אחים" גדולים מחוץ למחה .הבגדים ,חפצי הערך
והתכשיטים של המתים הועברו לגרמיה .במחות לא היו משרפות ורק בסוף  1942החלו האצים להוציא
את הגופות ולשרוף את השאריות כדי לכסות על מעשיהם.
עד סוף  1942הושמדו רוב יהודי הגרל-גוברמן .הותרים שלחו לאושוויץ .בלז'ץ יסגר ראשון ואחריו
טרבליקה וסוביבור .בטרבליקה ובסוביבור פרצו מרידות שהאיצו את סגירתם.

מחה "אושוויץ-בירקאו" ומחה מיידק – מתקי השמדה המויים
קבלת ההחלטה על השמדת כל יהודי אירופה )"הפתרון הסופי"( גרמה לאצים לחפש אתר הרג מרכזי
שיהיה יעיל יותר מהמחות של "מבצע רייהארד" .כמו כן ,חיפש הימלר )ראש הס.ס (.מקום קרוב יותר
למרכז יבשת אירופה ,שיהיה סמוך לצמתים ראשיים של מסילות ברזל .מחה מיידק תן מעה חלקי
למטרות אלה  :הוא לא מצא על צומת ראשית והיקף ההשמדה בו היה דומה לזה של מחות מבצע
רייהארד .הוא הוקם כמחה ריכוז )אסירים ושבויים( ובהמשך הפך גם למחה עבודה ומחה השמדה
)באמצעות תאי גזים( .החידוש המרכזי במחה מיידק היה העובדה שהוא ועד להשמדתם של יהודים
מכל רחבי אירופה ,ולא רק מפולין .המחה סגר ב 1944-אך האצים לא הספיקו להשמיד את ההוכחות
לפשעים שבוצעו בו וחיילי הצבא הרוסי מצאו במחה עדויות רבות למתקי ההשמדה )תאי גזים,
משרפות ,אפר הרצחים( .עדויות אלה קיימות עד היום וזו הסיבה שהמחה משמש מוקד חשוב במהלך
המסעות של בי הוער לפולין.
מחה אושוויץ-בירקאו
היה זה מחה ההשמדה הגדול מכולם .הוא החל לפעול כבר בשת  1940בתור מחה ריכוז של אסירים
פולים ושבויים רוסים .בהוראת הימלר הורחב המחה וחלק ממו שקרא "בירקאו" הפך למחה
השמדה .בשער מחה הריכוז והעושין התוססה הכתובת "העבודה משחררת" .בבירקאו בו מתקי
ההשמדה שכללו תאי הגזים ומשרפות .מפקד המחה היה רודולף הס .באושוויץ הושמדו למעלה ממיליון
יהודים !
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השלחים אל המחה היו יהודים מכל רחבי אירופה הכבושה ,כולל הארצות המערביות  :צרפת ,בלגיה,
הולד ,יוון ,הוגריה ,איטליה וכמובן פולין )מהגטאות( .הם הגיעו אל המחה ברכבות משא שהיו מיועדות
להובלת בקר .רבים מתו בדרך .כשהגיעו לרציף בבירקאו ,הורדו מהרכבות ועברו תהליך של "סלקציה"
– מיון לפי מין )גברים ,שים ,ילדים( .הם עברו בטורים לפי רופאים של הס.ס .שבדקו אותם בצורה
מהירה וכללית והחליטו בהיף יד מי יחיה ומי ימות !
אלה שועדו להשמדה שלחו למקלחות .הם הופשטו ושיערם גזז .המקלחות היו בעצם תאי גזים
אטומים .אל התאים הוחדר גז ציקלון ) Bציאיד( שבמגע עם האוויר הפך לקטלי .הקורבות מתו בתוך
דקות ! מהגופות עקרו שיי הזהב והן הועברו אל המשרפות .את כל העבודה הוראית הזו עשו יהודים,
תחת פיקוח של האצים .הם קראו "זודרקומדו" )"יחידה מיוחדת"(.
היהודים שלא שלחו למוות שלחו לעבודה במחה .שיערם גזז והם הולבשו בחליפות עם פסים .על היד
שלהם קועקע מספר זיהוי .הם סבלו מרעב ,מקור וממחלות .חלקם ירדו במשקל וחיו במצב של "מוזלמן"
)מת-חי( ,מעיין שלד אדם ששוקל  30קילו !!! האסירים באושוויץ חיו בפחד מתמיד מרצח או מסלקציה.
סדר יומם היה מפרך וכלל מספר רב של טקסים מתישים ומשפילים .על הצריפים ועל העבודה השגיחו
אסירים אחראים שקראו "קאפו" .באושוויץ עבד הרופא המפלצתי ד"ר ג'וזף מגלה ,שעשה יסויים
אכזריים באסירים – בעיקר בשים ,בתאומים ובגמדים .בסוף המלחמה הוא הצליח לברוח לדרום
אמריקה ומעולם לא תפס.
רק בסוף  ,1944כאשר היה ברור שהאצים בדרך לתבוסה הורה הימלר על הפסקת ההשמדה באושוויץ
ועל פירוק מתקי הרצח והעברתם לגרמיה .אסירים הוכרחו לקות את בורות העפר ולשתול דשא מעל
"קברי האחים" .כאשר התקרב הצבא האדום )הרוסי( למחה הוצאו ממו  60,000האסירים האחרוים
בצעדות מוות לכיוון גרמיה .מחה אושוויץ שוחרר ביואר .1945
צעדות המוות
בשים  1944ו 1945-התקדמו צבאותיהן של ברה"מ ושל בעלות הברית וסגרו על הגרמים .האצים סוגו
לאחור ואלצו לפרק את מחות ההשמדה בפולין .ואולם ,גם אז הם לא ויתרו על רציחת האסירים
ששארו .עשרות אלפי יהודים ולא-יהודים הוצאו מהמחות בפולין והוכרחו לצעוד ברגל בשיירות לכיוון
גרמיה ואוסטריה ,דרך של מאות קילומטרים .הם צעדו שבועות ארוכים בתאים קשים וללא ביגוד
מתאים לחורף הקשה .הדבר לא תוכן מראש.
לצעדות המוות היו כמה מטרות .בראש ובראשוה הייתה זו דרך וספת להשמדת היהודים שותרו בחיים
בעקבות הפירוק של מחות ההשמדה .היהודים השורדים היו אמורים להיות מוצלים לצרכי עבודות
כפיה בגרמיה .מעבר לכך ,האצים לא רצו להשאיר מאחוריהם עדים לזוועות שהתרחשו במחות ולכן
לקחו את היהודים איתם .יש הטועים שהאצים רצו להשתמש ביהודים בתור קלף מיקוח במשא ומתן
עתידי שיהלו עם בעלות הברית ,במקרה של תבוסה וכיעה.
בסה"כ פוו מהמחות בסביבות  200,000איש; שליש מהם מתו או רצחו במהלך הצעדות .הם מתו מקור,
מחולשה ומהכדורים של החיילים הגרמים .לא היו להם אמצעים רפואיים .אסיר שחלש ולא עמד בקצב
– ורה .לפעמים ורו אסירים סתם כך; ההוראות לא היו ברורות .אלה ששארו בחיים הגיעו לגרמיה
והוכסו שם למחות הריכוז השוים )בוכוולד ,ברגן-בלזן ואחרים( .כשהבריטים והאמריקאים כבשו את
גרמיה ,שוחררו האסירים במחות האלו .רובם היו במצב של תת-תזוה.
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מדוע החלה השמדת העם היהודי )"הפתרון הסופי"( במקביל לפלישת הצבא הגרמי
לברה"מ )"מבצע ברברוסה"( ?
המלחמה גד ברה"מ הייתה מלחמה על בסיס אידיאולוגי גד האויב הבולשביקי
.1
)קומויסטי( .האצים זיהו את הבולשביזם עם היהדות; זאת בעיקר בגלל חלקם הגדול של יהודי רוסיה
במהפכה הבולשביקית ,ובתועות הקומויסטיות השוות .אבי-הקומויזם היה היהודי קארל מארקס.
היהודים ,כמו הבולשביקים ,חשבו לאויביהם הגדולים והשואים ביותר של האצים והעם הגרמי ,ולכן
חיסול האויב הבולשביקי היה בעצם גם חיסול האויב היהודי.
בפועל ,החלה השמדת היהודים עם ביצועה של "פקודת הקומיסרים" שלפיה רצחו קציי תעמולה
קומויסטים של הצבא הרוסי .במסגרת זו רצחו אלפי יהודים שחשבו למפיצי תעמולה קומויסטית.
ההמשך היה רציחתם של כל היהודים .המאבק האידיאולוגי גד היהודים במזרח היה חלק מהמאבק על
"מרחב המחייה" של העם הגרמי ותאם את מטרות "הסדר החדש".
בברה"מ וגרורותיה )הארצות הבלטיות( ישבו כ 5.5-מיליון יהודים .עם כיבוש אזורים אלה
.2
היו בידי האצים כ 11-מיליון יהודים )ראה בפרוטוקול של ועידת ואזה( .מספר כה גדול של יהודים לא
היה יתן ל"טיפול" בדרכים שעשו עד כה – כלומר גירוש ,הגירה או ריכוז .אפשרויות ההגירה הסתיימו.
במצב שכזה חשבו המוי היהודים כמתחרים על מרחב מחייה עם העם הגרמי .השמדת היהודים ראתה
כפתרון היעיל והטוב ביותר.
.3
סיבה וספת שאיה מרכזית אך בהחלט הייתה לה השפעה הייתה העובדה שתאי השטח
התאימו להשמדה המוית .היערות הגדולים והמרוחקים במזרח הקלו על הסוואת מעשה הרצח .חיילי
"האייזצגרופן" – ארבע יחידות של רוצחים מקרב ה – SS-אומו מראש למטרות של טיהור אתי וחיסול
אוכלוסיות שלמות; הם הו משיתוף פעולה רחב מצד האוכלוסייה המקומית – בעיקר באוקראיה
ובארצות הבלטיות .היחס השלילי והבוז כלפי העמים הסלאבים "החותים" ,בוסף על ההתעלמות
המוחלטת מדעת הקהל במערב – שחררו את הרוצחים ואת מפקדיהם בשטח מכל העכבות המוסריות
שבלמו אותם עד כה.

ועידת ואזה20.1.1942 ,
למרות שההחלטה על "הפתרון הסופי" כבר התקבלה והרצח כבר היה בעיצומו ,היו זקוקים אשי הSS-
– שהיו אחראים על הרצח – לשיתוף פעולה מצד משרדי הממשלה השוים .את ועידת ואזה כיס
רייהארד היידריך ,ראש משטרת הביטחון .הדבר עשה בהוראתו של הימלר ובאישורו של היטלר.
הועידה קראה כך מכיוון שהתכסה ברחוב ואזה ,בפרבר של הבירה ברלין.
המשתתפים בועידה :
מזכיר המדיה; ציג משרד הפים; ציג משרד המשפטים; ציג משרד החוץ; ציג משרד הביטחון; ציג
המשרד לעייי גזע ויישוב; ציגי לשכת המפלגה האצית; מפקד משטרת הביטחון בגרל-גוברמן; ראשי
הגסטאפו ,הס.ס .והמשטרה מהאזורים הכבושים במזרח.
אדולף אייכמן ,מהל המחלקה היהודית בגסטאפו ,השתתף בתור מומחה לגירושים המויים.
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מטרותיה של הוועידה :
תיאום ארגוי ומהלי .מכיוון שהועידה כוסה אחרי שהוחלט על "הפתרון הסופי" הרי
(1
שמטרתה העיקרית הייתה ליצור תיאום בין הס.ס .והרשויות המרכזיות בגרמיה כדי להוציא לפועל את
תכית ההשמדה ביעילות המירבית .שיתוף הפעולה המלא בין הגופים השוים שהיו אמורים לקחת חלק
פעיל ב"תעשיית" ההשמדה היה תאי הכרחי להצלחת ביצוע "הפתרון הסופי".
תכון המשלוחים .לפי הערכותיהם של היידריך ואייכמן היה צורך להעביר  11מיליון
(2
יהודים מאירופה ומצפון אפריקה לכיוון מזרח אירופה )פולין( .בוסף על הפעילות הארגוית )רכבות(
הדבר הצריך גם פעילות דיפלומטית .הוועידה ועדה לקבוע את סדרי העדיפויות בקשר לתהליך ההשמדה
ואת ההירארכיה )סולם הדרגות( של מקבלי ההחלטות המבצעיות בשטח .הובהר שבמקרים של חילוקי
דעות – ה-ס.ס .ומפקדיו הם אלה שיכריעו וייקבעו.
הרחבת האחריות .הייתה זו אחת המטרות הלא-מוצהרות של הוועידה .ראשי הס.ס.
(3
רצו לשתף כמה שיותר גורמים באחריות על השמדת העם היהודי .בגלל ההיקף הגדול של ההשמדה
המתוכת ,חשש היידריך מקשיים וממכשולים שעלולים להתגלות מצדם של המשתתפים בוועידה
ובתהליך כולו ,אבל הדבר לא קרה .המשתתפים גילו התלהבות גדולה למלא את תפקידיהם במימוש
"הפתרון הסופי".
הושאים שהועלו בישיבה :
סקירה .היידריך הציג סקירה של המדייות האצית כלפי יהודי גרמיה ואירופה .הוא
(1
התייחס לצעדים שקטו כלפי היהודים בגרמיה ובפולין עד הפלישה לברה"מ ודיבר על ההגירה היהודית
שעצרה בזמן המלחמה .בהמשך דיבר גם על התאים החדשים שוצרו במזרח אירופה בעקבות מבצע
"ברברוסה" ועל תחילת הביצוע של "הפתרון הסופי" ,אשר התבצע על ידי ה-ס.ס .ואושר על ידי היטלר.
מספר היהודים בארצות הכבושות .היידריך הציג בפי המשתתפים טבלה מפורטת ובה
(2
מספרים מדוייקים של היהודים בכל ארצות אירופה .הוא ציין את העובדה שכ 11-מיליון יהודים "באים
בחשבון" במהלך "הפתרון הסופי" .בטבלה צויו גם מדיות ייטרליות )שווייץ ,שבדיה( ומדיות שעדיין
לא כבשו )אגליה( .יהודי צפון אפריקה )מרוקו ,תויס ,אלגי'ריה( ספרו ביחד עם יהודי צרפת .לדוגמה
 :יהודי ברה"מ –  5מיליון; הגרל-גוברמן –  ;2,284,000אגליה –  ;330,000ורווגיה –  ;1,300יהודי
אלביה – ! 200
יצול כוח העבודה של היהודים .הגברים יופרדו מהשים ויעבדו לטובת הצבא והרייך.
(3
זקים וכים ישלחו ל"גטו זקים" מיוחד בטרזישטט )צ'כיה( .אלה שישרדו את "תהליך ההתמעטות
הטבעית" מהווים סכה כי הם החזקים ביותר ועלולים להוות גרעין לגזע יהודי חזק בהרבה מהגזע
הוכחי .הם עלולים למרוד ,ולכן ייתן להם "טיפול מתאים" )חיסול כמובן(.
בעיית ה"משיליגה" )המעורבים( .הייתה זו הבעיה החמורה ביותר מבחית היידריך:
(4
כיצד יש להוג עם יהודים "חלקיים" )שואים לארים( ועם צאצאיהם ? חלק כבד מהדיוים הוקדש
לושא זה אך בפועל לא מצאו לושא תשובות חד משמעיות.
סדרי עדיפויות .הוסברו סדרי העדיפויות השוים בוגע להעברת מיליוי היהודים
(5
מאירופה למזרח ,למחות העבודה וההשמדה בפולין .כמו כן הוסברו דרכי הטיפול בקבוצות מיוחדות של
יהודים .הדברים אמרו בשפה קייה ,מבלי להשתמש במילים "רצח" או "חיסול".
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מקומה של הועידה בתהליך ביצוע "הפתרון הסופי"
כאמור ,תהליך "הפתרון הסופי" כבר היה בעיצומו בזמן כיוס הועידה .הועידה הייתה בעצם שלב הכה
הכרחי על מת להפוך את "הפתרון הסופי" למבצע בקה מידה כלל-אירופי .בוועידה הורחב מעגל
המושמדים .עד אז הובלו אל היערות או אל מחות ההשמדה בעיקר יהודי פולין וברה"מ .לאחר הועידה
החלו להתבצע המשלוחים מכל רחבי אירופה הכבושה.
בוועידה הורחב גם מעגל השותפים ברצח .בעקבות הוועידה לקחו חלק בביצוע "הפתרון הסופי" גם
משרדי הממשלה השוים וכן גופים ארגויים אחרים )בעיקר בוגע לרכבות ,לוגיסטיקה ודיפלומטיה( .עד
אז עסקו בהשמדה בעיקר אשי הס.ס) .אייזצגרופן( ומשתפי פעולה מקומיים.
הטוטאליות של ההשמדה כפי שבאה לידי ביטוי בוועידת ואזה :
הטבלה שהציג אייכמן וגעת בכל  11מיליון יהודי אירופה וצפון אפריקה )צרפת( .הטבלה מוכיחה את
הכווה להשמיד את היהודים עד האחרון שבהם )באירופה() .לפרט על הטבלה(.
הדיון הארוך בבעיית היהודים המעורבים – "מישיליגה" – מעיד גם הוא על הרצון להשמיד גם "חצי-
יהודים".
הדרישה מכל משרדי הממשלה וכוחות הביטחון להשתתף בצורה יעילה ,מתואמת ופעילה בתהליך
ההשמדה – מעידה על הטוטאליות והמחויבות המלאה של הממשל הגרמי למשימה העליוה – השמדת
העם היהודי באירופה.
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דרכי הלחימה של היהודים בתקופת ביצוע הפיתרון הסופי
את הלחימה היהודית במהלך השואה יתן לחלק לארבע קבוצות :מרידות בגטאות ,מרידות במחות
ההשמדה ,לחימה במסגרת הפרטיזים ולחימה במסגרת צבאות בעלות הברית.

המרידות בגטאות
המרידות בגטאות השוים התחילו לאחר שהתברר ליהודי הגטו שהם מועמדים להשמדה ודאית .הדבר
קרה כבר ב .1942-הראשוים שחשו בכך היו הצעירים ,רובם אשי תועות הוער השוות ,שהמידע על
הרציחות הגיע אליהם לפי כולם .הם היו חדורי אידאולוגיה ורצו להטביע את חותמם על ההיסטוריה.
הם היו אקטיביסטיים וסרבו להשלים עם מצבם הקשה בגטאות .הם היו הראשוים שהכירו בעובדה
שמתקיים רצח עם מתוכן ושאין טעם לחכות לעזרה מבחוץ .עדיף להילחם ולמות – אין מה להפסיד .עד
תחילת "הפתרון הסופי" ) (1941לא התעמתו אשי תועות הוער עם היודראט ,אבל לאחר שהביו שכל
יהודי הגטו היו מיועדים להשמדה ,החלו להתארגן במטרה למרוד ולמות "בכבוד".
 מי היו המורדים ?
ברוב המקרים היו אלה בי תועות הוער – השומר הצעיר ,בי עקיבא ,בית"ר – וצעירים אחרים
שהצטרפו אליהם במהלך ההכות למרד ,חלקם חברים בתועות פוליטיות )קומויטסים( .הם היו בגילאי
 .25-17במקרים מעטים מאוד הצטרפו אל הצעירים גם תושבים אחרים מהגטו .בגטו ורשה ,למשל ,תמכו
במרד כל תושבי הגטו שעדיין לא הושמדו .בכל מקרה ,ראשי תועות הוער הם אלה שארגו את המרידות,
דאגו לשק ולאספקה ,ופיקדו על פעולות הלחימה.
 מה היו מטרות המרד ?
מוות בכבוד  :מכיוון שהסיכוי להיצל היה אפסי ,הרי שהמטרה המרכזית של המרידות בגטאות הייתה
למות בכבוד ,תוך כדי מאבק ,ולא ללכת אל המוות בכיעה מוחלטת ,כפי שיסח זאת אבא קובר מגטו
וילה" :אל לך כצאן לטבח" .היו מורדים שראו במוות בזמן המרד כמוות של "בי חורין" )חופשיים(.
קמה  :כמובן שהיה לה חלק גדול ומרכזי .היסיון להרוג כמה שיותר חיילים גרמים במהלך המרד
ביטא את השאיפה לקום באצים על רציחתם של מיליוי היהודים במזרח אירופה.
אות ומופת לדורות הבאים  :מדובר בעיקר בחברי תועות הוער הציויות )כלומר אלה ששאפו להקים
מדיה יהודית בארץ ישראל( .צעירים אלה רצו שמותם בקרב יהיה סימן לדורות הבאים ,שילמדו מהם
כיצד להיאבק ללא פחד ובכך יזכו להקים בארץ ישראל מדיה לעם היהודי.
מחאה  :המרד היה בעצם סוג של מחאה כלפי החברה היהודית בעולם ,וכלפי החברה האושית כולה.
המאבק בגרמים תן למורדים תחושה שהם שייכים לעולם שמחוץ לגטו.
דבקות באמת הפימית  :רוב הלוחמים היו צעירים חדורי אידיאולוגיה שהתחכו בתועות הוער .הם
האמיו שעליהם להישאר אמים לרעיוות שהחו אותם עד כה ,גם במחיר של מוות.
 קשיי ההתארגות
הקושי המרכזי בע מכך שהיה צורך להתארגן בתאי מחתרת )בסתר( בגטו ,כאשר רוב האוכלוסייה בגטו
איה משתפת פעולה ,ולפעמים אפילו מתגדת למרידה .הגטו היה לרוב קטן וצפוף ותון לפיקוח חמור
של האצים או של המשטרה היהודית .במקרים רבים התגדו חברי היודראט למרד ולפעמים גם הקשו
על ההתארגות.

9

בידי המורדים היה מעט מאוד שק והיכולת להשיג שק הייתה מוגבלת )הברחות( .המחתרות הלא-
יהודיות לא תמכו במורדים היהודים ולא שתפו עמם פעולה )למשל המחתרת הפולית( .למורדים
היהודים לא היה עורף תומך .הם היו חייבים להיעזר ביהודים מחוץ לגטו ,והדבר סיכן את חייהם .כמו
כן ,לצעירים לא היה כסף או רכוש על מת לרכוש עמם שק.
קושי וסף בהתארגות בע מכך שלמהיגי המרד לא היה יסיון צבאי .מעטים מהם עברו בחייהם
אימוים צבאיים ובגטו היה כמעט בלתי אפשרי לערוך אימוים כאלה .ההתארגות עשתה בצורה מאוד
חובבית .היה אי שוויון מוחלט בין שי הצדדים הלוחמים )הגרמים מול היהודים(.
 לבטים ודילמות של המורדים
הדילמה המרכזית של המורדים הייתה האם כדאי בכלל לקיים את המרד וזאת מתוך רגש של אחריות
לחיי התושבים בגטו .קיום המרד יביא כמעט בוודאות לחיסולם של יהודי הגטו בעוד שהמתה "בשקט"
ושיתוף פעולה עם האצים עשויים להציל חלק מהיהודים .ככל שהתקדם הזמן הלכה דילמה זו והחריפה:
מצד אחד התקדמה ההשמדה ,אבל מצד שי היה סיכוי גבוה יותר שגרמיה תובס ויהודי הגטו ישתחררו.
פתיחה במרד עלולה הייתה לזרז את חיסול הגטו .לחלק מהמורדים היו בי משפחה בגטו.
דילמה קשה וספת הייתה בחירת העיתוי לתחילת המרד )כלומר ,מתי בדיוק להתחיל את המרד ?( .מכיוון
שהמרד יביא לחיסול הגטו ,צריך להתחיל אותו רק כאשר יהודי הגטו יהיו בטוחים שהאצים כסים
אליו כדי לחסלו סופית )כלומר ב"אקציה" הסופית( .אלא שהגירושים בגטאות הגדולים עשו בשלבים
ובהפסקות ולא היה ברור מתי יתבצע הגירוש הסופי .פתיחה במרד מוקדם מדי עלולה הייתה לגרור מוות
מיותר של עשרות אלפים.
בוסף לשתי הדילמות המרכזיות ה"ל היו דילמות וספות  :תוצאת המרד תהיה מוות ודאי של הלוחמים
הצעירים ,בזמן שיש להם אפשרות לברוח ליערות ולהציל את חייהם .אם ירצו להילחם ,יוכלו להצטרף
לפרטיזים .כמו כן ,האם צריך להילחם בתוך הגטו הצפוף או מחוצה לו ? לחימה בתוך הגטו תסכן באופן
ישיר את תושביו )זקים ,חולים ,שים וילדים( .הלחימה מחוץ לגטו יכולה להימשך זמן רב יותר – למשל
ביערות או במרכז העיר.
 ייחודו של המרד בגטו ורשה לעומת מרידות בגטאות אחרים
המרד בגטו ורשה היה שוה משאר המרידות בגטאות .השוי המרכזי היה בכך שוצרה ברית לא-כתובה
בין הלוחמים לבין שאר תושבי הגטו .ההגת המרד החליפה בעצם את היודראט בההגתו של הגטו.
המרד פרץ לאחר שבגטו שארו רק  55,000יהודים מתוך  350,000שהיו שם לפי תחילת ה"אקציות"
)המשלוחים לטרבליקה( .מספר הלוחמים היה כ ,700-אבל כל תושבי הגטו שיתפו עמם פעולה  :הם
הסתתרו בבוקרים ולא פעלו על פי הוראות האצים .הייתה זו בעצם מרידה עממית ועירוית ,הראשוה
מסוגה באירופה הכבושה .למרד הייתה השפעה גדולה על ארגוי מחתרת אחרים ,בעיקר המחתרת
הפולית שמרדה באצים כשה אחר כך – בהשראת מרד גטו וארשה .המרד זכה לפרסום בעיתוות
העולמית.
מבחית האצים ,לקח להם זמן ממושך להכיע את המורדים ולחסל את הגטו .הקרבות ברחובות משכו
כמעט חודש )!( והאצים זקקו לכוחות מתוגברים כדי להכריע את הלוחמים היהודים .עמידתם של
היהודים התאפשרה בזכות הכה ממושכת וקפדית והקמת בוקרים תת-קרקעיים מלאים בציוד ובמזון.

10

גורם וסף לייחודו של המרד בגטו ורשה הייתה העובדה שלא הייתה אפשרות לברוח מהגטו אל היערות
)בגלל מיקומו( .כך או כך ,ממילא לא הכיו לעצמם המורדים שום דרך מילוט .לא היו אופציות אחרות –
רק להילחם עד מוות !
 מפקד המרד בגטו ורשה – מרדכי אנילביץ' – נפל בקרב כאשר פוצצו הגרמנים את הבונקר של המפקדה הראשית ,ברחוב
מילה .הוא היה בן  23בלבד .מעטים מהמורדים הצליחו לברוח וחלקם אפילו שרד את השואה והגיע לארץ ישראל )צביה לובטקין ,אנטק
צוקרמן( .מרד גטו ורשה סימל את תעוזתם וגבורתם של היהודים בשואה .הצלחתם החלקית היוותה אות ומופת הן לבני דורם ,והן לבני
הדורות הבאים.
 מלבד ארגון אי"ל בהנהגת אנילביץ' פעל בגטו וארשה ארגון יהודי נוסף – אצ"י – שהיה מזוהה עם התנועה
הרוויזיוניסטית .אנשי אצ"י היו לוחמים מאומנים ומנוסים יותר מאנשי אי"ל והיה להם נשק רב יותר ויעיל יותר .שני הארגונים היהודיים
לא שתפו פעולה ביניהם במאבק נגד הנאצים !

לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית
מיליון וחצי יהודים הצטרפו לצבאות בעלות הברית בזמן מלחמת העולם השייה – בראשם ארה"ב,
ברה"מ ובריטיה )וכן צבאות פולין ,קדה וצרפת( .חצי מיליון יהודים שרתו בצבא האדום )ברה"מ(
ומספר דומה שרתו בצבא האמריקאי .בצבא הבריטי שרתו כ 60-אלף יהודים.
קרוב ל 200-אלף לוחמים יהודים הרגו בקרבות גד גרמיה ויפן ועשרות אלפים פלו בשבי .כמו כן זכו
עשרות אלפי לוחמים יהודים לאותו גבורה ועיטורי הצטייות בארצותיהם השוות .יהודים שרתו בכל
התפקידים :לוחמים קרביים ,קשרים ,בעלי מקצוע ,מפקדים ומהלים ,בחילות הים ,האוויר והיבשה.
הם לחמו בעוז ובגבורה בכל החזיתות ,באירופה ובאוקייוס השקט .בחלק מהארצות היה אחוז היהודים
בצבא גבוה בהרבה מחלקם באוכלוסייה.
בוגע לצבא הבריטי :כבר בתחילת המלחמה פו הסוכות היהודית ומהיגי היישוב לבריטים בבקשה
להקים כוח צבאי יהודי שיילחם לצד בעלות הברית גד האצים .הבקשה בעה בהתחלה מרצום של אשי
היישוב לעזור לאחיהם באירופה על ידי מאבק ברוצחיהם ,ואחר כך גם מתוך רגשות קמה שהתפתחו
כאשר ודע על ההשמדה השיטתית .בהתחלה טו הבריטים שלא להסכים מחשש שהדבר יפגע ביחסיהם
עם הערבים .בהמשך גייסו הבריטים יהודים וערבים לשורות הצבא ,אבל בעיקר לתפקידים לא קרביים.
לקראת סוף המלחמה הוקמו יחידות יהודיות במסגרת הצבא הבריטי  :הצחים והבריגדה היהודית.
המיעים להצטרפות יהודים לצבאות בעלות הברית :
רצון לסייע לכוחות הברית שלחמו גד האצים במטרה להביס את האצים ,לשחרר את אירופה
.1
ובכך להביא לסיומה של השמדת העם היהודי .חלק מהיהודים גויסו בגיוס חובה ואחרים התגייסו
בהתדבות לצבאות ארצם כיוון שלא יכלו לעמוד מגד בזמן שאחיהם רצחים .הייתה זו דרך טובה עבורם
ליצור קשר עם אחיהם בגטאות ובארצות הכבושות ,לסייע להם ולעודד אותם .ככל שגברו הידיעות על
ההשמדה – עלה מספר היהודים המתגייסים.
שאיפה לקום באצים על מעשיהם .יהודים שלחמו בחזית – בצבא זה או אחר – פגשו בחיילים
.2
גרמים בשדה הקרב ויתה להם הזדמות לקום באופן ממשי בגרמים שרצחו את אחיהם .זו הסיבה
שהבריטים חששו מגיוס יהודים מארץ ישראל לצבאם ,והשתדלו למוע מחיילי הבריגדה היהודית להגיע
למרכז אירופה.
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שאיפה של היהודים להפגין אמות לארצם )ארה"ב ,ברה"מ ,בריטיה( .מעבר לכך – יהודים
.3
רבים ציפו – ובהם התועה הציוית – שלאחר המלחמה יוכלו היהודים לבקש מהמעצמות "תמורה" על
תרומתם בזמן המלחמה – לקבל מדיה יהודית .מעבר לכך – יהודים שלחמו בצבאות בעלות הברית רכשו
יסיון צבאי יקר ערך שסייע מאוחר יותר בפיתוחו וחיזוקו של צה"ל.
ב 1943-הסכימו הבריטים להקים
דוגמאות  :הקמת יחידות יהודיות במסגרת הצבא הבריטי.
יחידות יהודיות פרדות שיפעלו ביחד עם כוחות הברית  :הצחים ,יחידה שהוקמה ב 1943-וכללה
אשי פלמ"ח שאומו ע"י הבריטים ושלחו למשימות ריגול באירופה .בין הצחים הייתה חה סש,
שעלתה לארץ מהוגריה והוצחה ביוגוסלביה ב .1943-היא עברה ברגל את הגבול להוגריה במטרה לעזור
ליהודים ששארו שם אבל תפסה ,אסרה ,עותה והוצאה להורג מול כיתת יורים .הבריגדה היהודית
הוקמה בשת  1944תחת פיקוד יהודי-בריטי .בראשה עמד תת-אלוף ארסט בג'מין ,יהודי קדי .על
סמלה היה מגן דויד .אשי הבריגדה לחמו באיטליה בחודשים האחרוים של המלחמה ,הם רכשו יסיון
רב ושיים מהם אפילו הפכו לרמטכ"לים בצה"ל.
דוגמה ללוחמת יהודיה  :פוליה גלמן ,טייסת יהודיה בצבא האדום )הרוסי(
יהודיה רוסיה ,אביה רצח בפוגרום כשהייתה ילדה .לאחר הפלישה האצית לברית המועצות התדבה
לצבא האדום .הצטרפה ליחידת מפציצים שהורכבה משים בלבד והוכשרה בתור ווטת .במהלך
המלחמה ביצעה מאות גיחות קרב )טיסות( למטרת הפצצות והצחה .כשה לאחר המלחמה זכתה בתואר
"גיבורת ברית המועצות" וכן זכתה בעיטור לין ,ועיטורי הדגל האדום והכוכב האדום .לאחר המלחמה
היא המשיכה את שירותה בצבא הקבע והשתחררה בשת  1957בדרגת רב סרן.

יחס האוכלוסיה בארצות הכיבוש באירופה כלפי היהודים הזמן
ביצוע "הפיתרון הסופי"
תוך כשתיים מיום פרוץ מלחמת העולם השייה הייתה תוה אירופה כמעט כולה תחת השלטון האצי.
פולין ,מערב ברה"מ ,צרפת וארצות השפלה ,יחד עם שטחיהן של מדיות חסות ומדיות גרורות – הפכו
לאזורים שבהם מומש "הסדר החדש" האצי .גורל היהודים בארצות אלו הושפע גם מיחס האוכלוסייה
הכבושה המקומית אליהם .עמדת האוכלוסייה המקומית כלפי היהודים לא הייתה אחידה.
אפשר להצביע על שלוש גישות שוות בקרב האוכלוסייה הכבושה באירופה " :הרב הדומם" ,משתפי
פעולה ,ומעטים שיסו להציל יהודים )"חסידי אומות העולם"(
היו אלה מרבית אזרחי המדיות שהיו מעורבות במלחמה .הם
"הרוב הדומם" )העומדים מגד(
לא עשו דבר כדי לעזור ליהודים במהלך המלחמה ,אך גם לא פגעו ביהודים .הסיבה העיקרית שבגללה לא
סייעו ליהודים הייתה שאיפתם לשרוד בעצמם בתאים הקשים שיצרה המלחמה .כל אחד דאג לעצמו
ולמשפחתו ,כך שבאופן טבעי לא מצא זמן ורצון לעזור לאשים אחרים; במיוחד אם מדובר ביהודים.
זאת ועוד ,סיוע ליהודים היה מסוכן והיה עלול לגרור עושים כבדים למסייע ולמשפחתו ,או אפילו עושים
קולקטיביים לכפר ולעיירה .מעבר לכך ,רבים מהתושבים היו אדישים לגורל היהודים או אפילו
אטישמיים בעצמם .לכן העדיפו להביט מן הצד על העוול הוראי שגרם ליהודים – ופשוט לשתוק.
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משתפי הפעולה עם האצים
רבים מאזרחי המדיות הכבושות שיתפו פעולה עם האצים בדרכים שוות :הסגרה של יהודים ,רדיפתם
במקומות המסתור שלהם ,הלשות על יהודים ועל המסתירים הלא-יהודים ,סיוע לאצים בתור בעלי
תפקידים בממשל ובמשטרה המקומיים ,ואפילו השתתפות פעילה ברצח יהודים ביערות ובמחות )פולין,
ליטא ,אוקראיה ,רומיה(.
המיעים )הסיבות( של משתפי הפעולה היו מגווים :אטישמיות קיצוית ,הזדהות עם המטרות של
האצים ועם האידיאולוגיה הגזעית שלהם ,שאיפה לשדוד ולגזול את רכושם של היהודים ,קמות על
רקע אישי – ביהודים ובמסתירים שלהם ,וכמובן הרצון לקבל טובות האה מהאצים בתמורה להלשה,
כמו גם הגה על המלשין ועל בי משפחתו.

הגורמים שהשפיעו על יחס האוכלוסייה המקומית בארצות הכיבוש
כלפי היהודים
א .מידת האטישמיות .בארצות בהן האטישמיות הייתה עמוקה ומגובה בשורשים דתיים ,בעיקר בקרב
אוכלוסייה קתולית ,יחס האוכלוסייה היה עוין יותר ,וסיכויי ההצלה היו מוכים יותר .ככל שהמדיה
הייתה בעלת מסורת אטישמית כך צומצמו אפשריות ההצלה .דוגמת פולין בה התקיים משטר כיבוש
מוחלט שהפעיל טרור בסיוע האוכלוסייה המקומית .ברומיה ,ליטא ,לטביה ואוקראיה רצחו יהודים
מתוך רצון והתלהבות של האוכלוסייה המקומית רווית השאה .ומין הצד השי – ככל שהמדיה הייתה
דמוקרטית וטולת מסורת אטישמית כך גדלה הכוות לסייע ליהודים דוגמת דמרק בה התגייסה
החברה כולה להצלת יהודי דמרק.
ככל שהמדיה הייתה דמוקרטית יותר ,כך התרחשו
ב .קיומו או אי קיומו של משטר דמוקרטי.
בה יותר מקרים של עזרה והצלה כלפי היהודים .זאת מכיוון שבארצות אלה הייתה רגישות גבוהה יותר
לזכויות אדם ואזרח ,ושוויון בפי החוק ללא הבדלי דת מין וגזע .בהכללה יתן לומר ,שבארצות מערב
אירופה שם הייתה מסורת דמוקרטית והיחס אל היהודים לפי המלחמה היה שוויוי פחות או יותר ,עשו
יותר פעולות להצלת יהודים .ואילו במדיות מזרח אירופה ,הלא דמוקרטיות ,שבה סבלו היהודים עוד
קודם מיחס שלילי ומגילויי אטישמיות ,היו פחות מקרי הצלה בזמן השואה ויותר מקרים של שיתוף
פעולה עם גרמים כגד היהודים.
ג .מבה שלטון הכיבוש הגרמי .מדובר במקומה של הארץ הכבושה בתוך "הסדר החדש" .בארצות בהן
השלטון הגרמי היה ישיר ותון בידי ה-ס.ס .או אשי המפלגה האצית ,יחס האוכלוסייה היה בד"כ עוין
יותר ,שכן גם האוכלוסייה הלא-יהודית סבלה רבות מן הכיבוש .בארצות בהן הותרה מידה גדולה יותר
של שלטון עצמי )אוטוומיה( יחס האוכלוסייה היה אחיד פחות .בשטחים ומדיות שסופחו לגרמיה
הוקמו משטרים אצים .מדיות אחרות הוקמו בחסות גרמיה והיו תלויות בה באופן מוחלט .היו גם
מדיות ששיתפו פעולה עם גרמיה האצית .אף שהממשל והמהל במדיות אלה ותרו הרי שלגרמים
הייתה השפעה רבה ומשמעותית על מדיות אלה .היחסים המיוחדים של כל מדיה ומדיה עם גרמיה
האצית היו גורם חשוב בקביעת גורל היהודים שחיו בה.
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ד .אחוז היהודים באוכלוסייה הכללית .ככל שמספר היהודים באוכלוסייה היה גדול יותר ,כך היה היחס
אליהם עוין )גרוע( יותר והצלתם הייתה קשה ומורכבת .גם להפרדת היהודים משאר האוכלוסייה הייתה
השפעה לרעה על אפשריות ההצלה .עד להפרדה עוד יתן היה להציל יהודים אך משעשתה ההפרדה
ההצלה הייתה קשה ואף בלתי אפשרית.
ה .מקומה הגיאוגרפי של הארץ הכבושה .למיקום הגיאוגרפי הייתה השפעה מכרעת על אפשריות
הבריחה של היהודים מידי האצים .כך לדוגמא ,מצרפת ואיטליה יתן היה לברוח לשוויץ ולספרד
היטרליות ולהיצל .ואולם מהולד לא יתן היה לצאת ישירות לארץ יטרלית או בלתי כבושה ,ולכן
הצלת יהודייה הייתה קשה ביותר .הדוגמה הטובה ביותר להצלת יהודים אל ארץ שכה היא דמרק.

דוגמה מארץ אחת  :דמרק
דמרק – הגרמים ראו בדים עם הקרוב להם מבחיה גזעית ,והציגו את דמרק כדגם לכיבוש מתון.
המלוכה ,הפרלמט ,הממשלה והצבא ותרו על כם ורק יהול מדייות החוץ יטל מן הממשל הדי ווהל
בידי הרשויות הגרמיות.
הקהילה היהודית בדמרק מתה כ 6000-פש ואליהם וספו במרוצת שות ה 30-עוד כ 1,500-פליטים
יהודיים מהרייך ,ובהם חלוצים ובי עליית הוער .למן ראשית הכיבוש דחו הדים כל יסיון לפגוע
ביהודים או לשות את מעמדם .הדים טעו ,שמבחיתם אין היהודים בדלים משאר אזרחי המדיה,
והשמירה על שוויון זכויותיהם ועל שלומם האישי הם חלק בלתי פרד מעקרוות היסוד של המדיה.
ב 1943-הכריזו הגרמים על מצב חירום במדיה .בסיבות שוצרו החליט הציב הגרמי בדמרק ,ורר
בסט ,מראשי הס"ס ,להוציא לפועל את מבצע הגירוש של יהודי דמרק למזרח .הידיעה על השילוח
המתוכן ועל מועד ה"אקציה" הודלפו לאוזי הדים ,ומיד החל מבצע להצלת יהודים .תוך ימים מעטים
הזהירו הדים את היהודים ,ואשים מכל רובדי החברה רתמו למבצע .רבים הציעו ליהודים מקום
מסתור" :רבים המקרים שאשים זרים יגשו ליהודים ברחוב והציעו להם מפתחות לבתיהם" .גם
מוסדות רבים ,כגון בתי ספר ובתי חולים ,פתחו את שעריהם ליהודים .הפעולה הספוטית ,המאולתרת
והעממית של הדים הוכיחה עצמה כמעשית ויעילה ,והפתיעה את הגרמים .השוטרים הדים לא זו בלבד
שלא הקלו על הגרמים את המצוד אחר היהודים ,אלא אף סייעו ליהודים להסתתר או לצאת מתחומי
המדיה .בתחילה הוצאו מדמרק יהודים בודדים .ואולם ,בחודש אוקטובר פוו אלפי יהודים לחופי הים,
בסיועה של המחתרת הדית ,ומשם עשו את דרכם בסירות דייג לשוודיה ,שהצהירה על כוותה לקבלם.
התגייסותו הרחבה של העם הדי הביאה לכך שרק  492יהודים תפסו בידי הגרמים .הם הועברו
לטרזישטט .כ 7,900-יהודים ,וכאלה שהוגדרו יהודים על פי החוקים האציים ,הגיעו לשוודיה .ואולם,
גם את היהודים ששולחו למחה טרזישטט לא טשו הדים .הם דרשו מידע עליהם ועל גורלם ,שיגרו
להם חבילות מזון והשתדלו לעודד את רוחם .הודות לקשר ההדוק ששמר עם היהודים שגורשו מדמרק,
הם לא שולחו מטרזישטט לאושוויץ ו 342-מהם שארו בחיים.
כאות הוקרה על פעולתם ותעוזתם זכו אשי המחתרת הדית להוקרה קולקטיבית מטעם "יד ושם"
)מעיין תואר של חסיד אומות העולם(.
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חסידי אומות העולם
חסידי אומות העולם הם יחידים ,משפחות ,או קבוצות שאים יהודים ,ואשר
הגדרת המושג
הצילו יהודים במהלך מלחמת העולם השייה והשואה .התואר מועק מטעם רשות הזיכרון ב"יד ושם"
ומעוגן בחוק הישראלי .התואר מועק למי שהציל יהודים באופן פעיל ,תוך כדי סיכון חייו או חיי
משפחתו ,ואשר פעל מתוך מיעים אושיים ולא מתאוות בצע כסף .קבלת התואר מותית בקיומה של
עדות מהימה )אמיה( מצדם של יצולי שואה או עדים אחרים .לא כל שמותיהם של חסידי אומות העולם
ידועים .חלקם ספו עם אלה שאותם יסו להציל ולא ותר מי שיעיד עליהם .אחרים לא רצו להתפרסם
אחרי המלחמה .התואר "חסיד אומות העולם" יכול להיות מועק גם באופן קולקטיבי )למשל המחתרת
הדית( .עד היום רשמו ב"יד ושם" למעלה מ 25-אלף חסידי אומות העולם .רבע מהם פולים.
רבים מבין חסידי אומות העולם היו אשים פשוטים שמצפום
המיעים להצלה )הסיבות(
"הכריח" אותם לפעול אל מול העוול הורא .הם לא יכלו לעמוד מגד והצלת היהודים עשתה מצדם
מתוך מיעים של מוסר ואושיות .במקרים אחרים הייתה למצילים היכרות מוקדמת עם היהודים
שאותם הצילו – שכות ,עבודה משותפת ,וכד' .הצלה זו עשתה ממיעים אישיים .חלק מחסידי אומות
העולם התגדו עקרוית לגזעות ולרצח; מבחיתם הייתה הצלת היהודים סוג של מחאה פרטית גד
האצים .היו גם כאלה אשר הצילו יהודים מתוך אמוה דתית חזקה שראתה ברצח מכל סוג – דבר שהוא
פשע מתועב .עם זאת ,קשה לתאר באופן מדויק את "הפרופיל" של חסיד אומות העולם .מדובר באלפי
סיפורי הצלה ובמצילים שבאו מכל שכבות החברה )איכרים ,משכילים ,עיים ועשירים(.
הדרך הפוצה ביותר הייתה הסתרת יהודים אבל היו גם
דפוסי פעילות )דרכי הצלה(
דרכים וספות כגון זיוף תעודות ,הברחה ,קליטת פליטים והצלת יהודים.
 דוגמה א'  :הסתרת יהודים
הסתרת יהודים בזמן המלחמה עשתה גם בידי יחידים וגם בידי מוסדות )מזרים ,בתי יתומים(.
כל יסיון הסתרה העמיד את המציל ואת משפחתו בסכה גדולה של הלשה מצד השכים .במזרח אירופה
היה החשש מהלשות גדול מאשר במערב אירופה וחשיפה הייתה עלולה לגרור עוש מוות .הסתרת
היהודים במערב הייתה קלה יותר .המצילים דאגו למזום ולבריאותם של המוסתרים וחיו בחרדה
מתמדת .החבאת היהודים עשתה לרוב בדירתו של המציל או בתחומי ביתו )אה פרק ומשפחתה
הוסתרו בעליית גג( .ילדים קלטו במזרים ובבתי יתומים ,וחלקם אפילו "אומץ" על ידי משפחות
וצריות.
 דוגמה ב'  :הצלת יהודים כמפעל חיים – אוסקר שידלר
הצלת יהודים כמפעל חיים עשתה תוך כדי התמסרות אישית והביאה להצלתם של יהודים
רבים .אוסקר שידלר היה גרמי חבר המפלגה האצית .במהלך המלחמה הוא העסיק מאות יהודים
במפעלי ייצור שהקים .תחילה עשה הדבר במטרה להרוויח כסף; אחר כך השתתה המטרה .שידלר
היח שכל זמן שיהיו הפועלים "יעילים" למכות המלחמה האצית – הם יישארו בחיים .מפעליו הפכו
ל"מקלט" עבור הפועלים והוא הקפיד להעבירם ממקום למקום במטרה להצילם מהשילוחים למחות
ההשמדה .יחסו החם אל היהודים גרר איומים על חייו מצד האצים .גם השימוש בשוחד סיכן את חייו.
בזכות שידלר יצלו ממוות למעלה מאלף יהודים !!! לאחר המלחמה ירד שידלר מכסיו ,אשתו עזבה
אותו והוא תמך על ידי יהודים .הוא מת בגרמיה ועצמותיו הועלו לארץ ישראל וקברו בירושלים.
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הדילמות של חברי היודראט בזמן ביצוע "הפיתרון הסופי"
כאשר החלו ה"אקציות" אלצו חברי היודראט להתמודד עם דילמות קשות .הדילמות המרכזיות היו:
 האם לפתח גטו יצרי ? הייתה זו דילמה מרכזית מבחית היודראטים שההיגו את הגטו ויהלו
את החיים בו .מצד אחד ,גטו יצרי יאריך ימים מכיוון שהוא ישרת את האיטרסים של האצים .כך
יהיה ליהודים העובדים סיכוי לשרוד עד שתסתיים המלחמה .מהצד השי ,גטו ייצרי משרת את מכות
המלחמה האצית ומקשה בעקיפין על בעלות הברית לצח במלחמה .מעבר לכך העבודה הקשה מתישה
את היהודים הרעבים ,החולים והחלשים.
 כיצד להתייחס למחתרות בגטו  :חברי המחתרות היו צעירים שהתגדו לאצים ובכך סיכו את
חייהם של כל תושבי הגטו .האצים הגיבו לפעולות המחתרות בעושים קולקטיביים קשים .חברי
היודראט לא ידעו כיצד עליהם להוג ביחס למחתרות – לתמוך במורדים ,להתעלם מהם או אולי
אפילו להסגירם לאצים.
 האם לומר את האמת לתושבי הגטו ? חברי היודראט ידעו שהמשלוחים הם אל המוות אך האם
כדאי לספר זאת לתושבי הגטו הרבים ? איזו תועלת תהיה לזה ? אשי הגטו עלולים להתגד ואז העוש
יהיה כבד ,ולא יהיה לאף אחד סיכוי להיצל.
 את מי לשלוח אל הרכבות  :רוב חברי היודראט ידעו שהרכבות מסיעות את היהודים אל מחות
ההשמדה .היה עליהם לבחור את מי לשלוח אל המוות ! את הילדים והזקים חסרי התועלת ? את
החולים ? לשלוח משפחות או יחידים ? מה אמורה להיות המדייות שעל פיה יפעלו – כמה ימותו או
כמה יתן להציל ? הייתה זו הדילמה הקשה ביותר שלהם.
דוגמא מגטו אחד  :ראש היודראט בגטו וילה ,יעקב גס.
דמות שויה במחלוקת .היה שוי לאישה ליטאית .שיתף פעולה עם האצים ועשה כל מה שביקשו ממו.
הוא האמין שכך יוכל להציל כמה שיותר יהודים .לטעתו ,כל זמן שיהודי הגטו יעבדו וייצרו לטובת
מכות המלחמה הגרמית – רבים מהם יישארו בחיים .העדיף שהיודראט והמשטרה היהודית יבצעו
את "העבודה השחורה" של איסוף היהודים לגירושים )במקום האצים( .בחר לשלוח להשמדה את
לגס היו לא מעט מתגדים בתוך הגטו ,בעיקר במחתרת היהודית.
הזקים והחולים.
הם ראו בו בוגד שכרת ברית עם השטן )האצים( ואפילו האשימו אותו בכך שחיפש הטבות לעצמו
ולמקורביו .הדברים לא היו מבוססים שכן בשת  ,1944כאשר חוסל גטו וילה ,הוצא גם גס להורג
ביחד עם כל השאר וזאת למרות שיכול היה להיצל !
דרכי ההתמודדות של חברי היודראט עם הקשיים והדילמות שיצבו בפיהם :
היו חברי יודראט שיצלו את קשריהם עם המפקדים האצים בשטח והצליחו לדחות את ביצוע
האקציות .הם גם פעלו במטרה לצמצם את מספר היהודים ששלחו בכל אקציה .במקרים מסויימים
הם העדיפו להזהיר את יהודי הגטו מפי מה שמחכה להם ובכך לאפשר להם לבחור את גורלם בעצמם;
במקרים אחרים בחרו חברי היודראט שלא לשתף את אשי הגטו בידיעות השוות וזאת כדי למוע
פאיקה ואי-סדר .היו חברי יודראט שלא השלימו עם חלקם בתהליך ההשמדה ולכן ויתרו על תפקידם
והתפטרו – חלקם רצחו בידי האצים; היו כאלה שהתאבדו – למשל אדם צ'ריאקוב ,ראש היודראט
בגטו וארשה .היו ראשי יודראט ,כמו יעקב גס מווילה וחיים רומקובסקי מלודג' – שבחרו לשתף
פעולה באופן מלא עם האצים ,ופעלו בחישות במטרה לקיים גטו ייצרי .אחרים בחרו לשתף פעולה
עם המחתרות בגטו .היו אפילו כאלה אשר דרשו מאשי המחתרת בגטו שיסגירו את עצמם לאצים.

