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האידיאולוגיה האצית
תורת הגזע
.1
האושות מחולקת לגזעים שוים בדומה לבעלי החיים .האדם הוא חלק מהגזע שאליו הוא שייך.
התכוות של הגזע עוברות בתורשה .הגזעים מחולקים לשלושה סוגים  :יוצרי תרבות )הַ ָא ִרים( ,ושאי
תרבות )כל השאר( והורסי תרבות )היהודים והצועים( .בין הגזעים מתקיימת מלחמה רצופה .החזק שורד
והחלש כחד .הגזע הַ ָא ִרי עומד בראש סולם הגזעים – הוא גזע אדוים .כדי שישמור על עליוותו – אסור
לו להתערבב עם גזעים חותים.
שאת היהודים )אטישמיות(
.2
השאה ליהודים בעה מתורת הגזע ומעקרוות האטישמיות המודרית שצמחה במאה ה .19-הדימוי
השלילי של היהודי הוביל לתהליך של "דה-הומיזציה" של היהודים שמשמעו – ביטול האושיות של
היהודים .הם חשבו לתתי-אדם ,טפילים ,מזיקים והורסי תרבות .היהודים הם ההיפך הגמור של הַ ָא ִרים:
הם השטן ,הם מחלה ! יש להם תכוות בזויות ,מבחיה פיזית – הם מלוכלכים ומסריחים ,מפיצי מחלות,
בעלי אף ארוך ועקום ,ובעלי גוף מעוות .הם שואים מים ,לא מתקלחים ,מכוערים מאוד ,וגופם חסר
פרופורציה .מבחית האופי – הם תאווי בצע כסף ,חמדים וסוטי מין .בוסף הם רמאים ,שקרים וצלים,
במ ְר ָמה במטרה לשלוט בעמים אחרים.
ופועלים תמיד ִ
ייחודה של האטישמיות האצית  :אין שום יכולת לשות את תכוותיו של היהודי או "לתקן" אותו.
הוא תמיד יישאר יהודי ,זה גורלו .היהודים שואפים להתבולל )להתערבב( עם הגזע הארי ולהרוס אותו.
הם יעשו זאת באמצעות כסף ,הון ,וקשרים פוליטיים חזקים .השאה אל היהודים הפכה לכלי פוליטי
שועד לחזק את המפלגה האצית וללכד את העם הגרמי .המאבק גד היהודים תפס כמאבק "לחיים או
למוות" .סיבה וספת לשאת היהודים הייתה הטעה שהם הגורם המרכזי לעליית הקומויזם ברוסיה.
מרחב מחייה
.3
האוכלוסייה של עם בריא מתרבה וגדלה כל הזמן ,זהו התאי להמשך קיומו של העם .ככל שהעם גדל
הוא צריך יותר משאבים – מזון ,אוצרות טבע ושטח .המלחמה על "מרחב המחייה" היא מאבק טבעי בין
העמים השוים .כל עם רוצה להתרחב על חשבון העמים האחרים .זוהי זכותו הטבעית של הגזע הארי
העליון להתרחב מבחיה גיאוגרפית והוא יעשה זאת על ידי מלחמה .השטחים שיהיו "מרחב המחייה" של
העם הגרמי מצאים במזרח אירופה – בפולין וברוסיה .אלה שטחים עקיים ופוריים שמאוכלסים בגזעים
סלאבים חותים ,ובהרבה יהודים .הסלאבים יהיו עבדים ,את היהודים צריך לסלק.

עקרון המהיג )"פיהרר פריציפ" (
.4
המהיג הוא מושלם ,הוא "אדם עליון" ,הוא יוצר החוק ומצא מעל לחוק .המהיג הוא היחיד שיכול
להוציא את גרמיה מהבוץ ולהחזיר אותה למקומה הטבעי מעל כל שאר המדיות והעמים .האמוה במהיג
צריכה להיות טוטאלית )מוחלטת( – צייתות עיוורת ,ללא היסוס ,ללא פחד וללא מוסר .רק המהיג יודע
מה כון ומה טוב ,ההחלטה שלו היא כמו צו הגורל ואסור אפילו לחשוב עליה – רק לבצע .היטלר הוא
המהיג של העם הגרמי ,הוא "הפיהרר" .האמות להיטלר חייבת להיות מוחלטת; האזרחים צריכים
להיות מוכים אפילו למות למעו !
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.5

ביטול הדמוקרטיה ושלילת הקומויזם

• השוויון הוא עיוות של הטבע .זכויות האדם והאזרח וחופש הביטוי והבחירה הם ערכים פסולים
לא ְָ רכיָה )תוהו ובוהו( .הבחירות הדמוקרטיות הם דבר מסוכן ,העם לא אמור לבחור
שהביאו את החברה ַ
את מהיגיו ,זה יהיה "שלטון האספסוף" .המדיה לא קיימת בשביל האזרח – הוא קיים בשבילה .האציזם
שאף לבטל את ערכי הליברליזם .בַּ ז )זלזל( לערכים הישים שהיו פסולים בעייו .הדמוקרטיה האמיה
בפתרון סכסוכים בדרכי שלום ודבר זה גד את תפיסת העולם "הלוחמית" של האציזם .מבחית האצים
הערכים הראויים היו כוח ,הקרבה ,חישות ,משמעת ושמירה על טוהר הגזע.
• האצים שללו את הקומויזם .הם התגדו לשוויון בין בי האדם או שוויון בין המיים .מעבר לכך,
הקומויזם היה אויברסאלי והאמין באחדות של כל הפועלים בעולם – דבר זה היה מוגד לחלוטין
לעקרוות תורת הגזע והלאום הגרמי .מבחיה היסטורית – הקומויזם היה "המצאה יהודית" )קרל
מרקס( ,הוא שואף להשתלט על העולם ומרכז כוחו מצא בברה"מ – "ארצם של היהודים והסלאבים".
הלאום )הַ פוֹלְק( הגרמי – ערך עליון
.6
האחדות של האומה הגרמית היא ערך עליון וכל האזרחים והפעולות של השלטון צריכים לשרת מטרה
זו .לפרט )האדם( אין חשיבות בתור פרט אלא רק כחלק מהלאום .רק במדית הלאום הגרמית – "הרייך
השלישי" – יוכל העם הגרמי לממש את כל הפוטציאל שטמון בו .המדיה צריכה לשלוט בחיי האזרחים
ולכוון אותם לפי הצרכים של הלאום .כל מי שאיו גרמי טהור לא יכול להיות חלק מהלאום הגרמי
)"הפולק"( .בוסף ,גרמיה צריכה לשלוט על כל האדמות שבהם חיים עמים ארים ,למשל אוסטריה
וצ'כוסלובקיה ,ולהחזיר לגרמיה את כל השטחים שלקחו ממה בהסכמי ורסאי ).(1919

הגורמים והסיבות לעליית האצים לשלטון
תוצאות מלחמת העולם הראשוה
רבים בגרמיה התגדו לסיום המלחמה )למשל תומכיו של הקיסר( .חלק מהחיילים בחזית הופתעו
מכיעת גרמיה ,הם היו בטוחים שגרמיה בכלל מצחת ! המפלגה "הסוציאל-דמוקרטית" ושותפיה
)ובייהם היהודים( חשבו לאויב הראשי של העם הגרמי כיוון שהם חתמו על הסכם הכיעה .אשי הימין
הקיצוי האשימו את החותמים על ההסכם שהם "בוגדים" שתקעו "סכין בגב האומה" .התבוסה במלחמה
פגעה קשות בגאווה הלאומית הגרמית .גרמים רבים הצטרפו מאוחר יותר אל היטלר שהבטיח "למחוק
את חרפת ורסאי".
חוזה ורסאי המשפיל )"חרפת ורסאי"(.
חוזה ורסאי המשפיל שכפה על גרמיה פגע בה קשות :כלכלית ,צבאית ומוראלית .גרמיה איבדה
שטחים ,סבלה מהגבלות רבות )צבאיות וכלכליות( ,ואלצה לשלם פיצויים כבדים ,בעיקר לצרפת השואה.
היטלר ואשיו האשימו את הראשי המשטר הדמוקרטי בגרמיה בחתימה על החוזה המשפיל .היטלר
הבטיח להפר את חוזה ורסאי ,לקום באחראים ולהחזיר לעם הגרמי את הכבוד שלקח ממו .רבים
האמיו לו והלכו אחריו ואחרי מפלגתו.
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חולשת רפובליקת וויימאר הדמוקרטית
בסוף מלחה"ע ה (1918) I-הופל הקיסר הגרמי מכיסאו ובגרמיה וסדה "רפובליקת וויימאר" שהייתה
בעצם דמוקרטיה .הייתה לה חוקה דמוקרטית ,ממשלה שבחרה על ידי העם ,ראש ממשלה )"קאצלר"(
ובית בחרים )"רייכסטאג"( .המשטר הדמוקרטי החדש כפה על התושבים ולא הצליח להתמודד עם
הקשיים החברתיים והכלכליים במדיה .שכבות מרכזיות בחברה התגדו למשטר הדמוקרטי ופעלו גדו.
האצים יצלו את חולשת רפובליקת ויימאר – הם הקימו לעצמם צבאות פרטיים ,פעלו בטרור ובאלימות
ושללו את הדמוקרטיה בכל דרך ובכל הזדמות.
תסיסה חברתית-כלכלית בלתי פוסקת ברפובליקת ויימאר
לכל אורך השים שאחרי המלחמה לא הצליחו הממשלות הדמוקרטיות לייצב את המשק הגרמי ,והן
התחלפו בזו אחר זו .וצרו משברים רבים ,חברתיים וכלכליים .קבוצות ומפלגות מימין ומשמאל יצלו את
המשברים ,גרמו לתסיסה חברתית ופוליטית ויסו להפיל את המשטר .העם הגרמי חיפש מהיג חזק
שיוציא את גרמיה מהבוץ .היטלר היה התשובה והוא הדגיש זאת בכל אומיו.
• המשבר הכלכלי הגדול )(1929
אחת הסיבות המרכזיות לעלייה בכוחה של המפלגה האצית הייתה המשבר הכלכלי הגדול שפקד את
כל העולם המערבי בשת  .1929בגרמיה פגעו המסחר והתעשייה ומיליוי גרמים הפכו למובטלים.
הממשלה לא הצליחה להתמודד עם המשבר הגדול .המצוקה הקשה דחפה גרמים רבים לתמוך במפלגות
הקיצויות ,ובראשן המפלגה האצית .היטלר יצל את ההזדמות בחכמה והבטיח שממשלה בראשותו
תפתור את בעיית האבטלה ותשקם את הכלכלה הגרמית.
פעולות שעשו האצים כדי לעלות לשלטון.
• מפלגה מאורגת היטב  :המפלגה האצית הייתה מאורגת יותר מכול האחרות .היו לה מגוי
טרור ותעמולה שפעלו ביעילות ובתיאום .פלוגות ה-ס.א .הפעילו טרור ובריוות ,פגעו ביריבים הפוליטיים
)בעיקר קומויסטים ודמוקרטים( והשתתפו בקרבות רחוב .יחידת ה-ס.ס .הורכבה מאליטה גזעית ואשיה
התחילו את דרכם בתור שומרי הראש של היטלר.
• התעמולה האצית הפיצה בקרב ההמוים את האידיאולוגיה האצית .היא עשתה באמצעות
מצעדים ,אומים ,הפגות ,אספות המויות ,עיתוות ,כרוזים וכמובן אלימות .בראש מערכת התעמולה
האצית עמד הואם הכריזמתי יוזף גבלס.
• למפלגה האצית היו גם תועות וער לבים ולבות – "וער היטלר" .תועות אלה שאפו למשוך
את הצעירים אל המפלגה ואל ערכיה .בוסף היו למפלגה ארגוים מקצועיים שיסו לגייס את תמיכת
השכבות המוכות – למשל ארגון מורים ,ארגון שים וארגון "חזית העבודה" )פועלים(.
פּוּטש במרתף הבירה" וספרו של היטלר "מיין קאמפף"
• "הַ ְ
ואריָה שבגרמיה באמצעות הפיכה אלימה,
בובמבר  1923יסו האצים לתפוס את השלטון במדית בַּ ָו ְ
"פּוּטש"( שהתחיל במרתף בירה בעיר מיכן – וכשל ! היטלר ,שהיה מהיג ה"פוטש" ,תפס והועמד
ְ
)
למשפט .הוא ידון לחמש שות מאסר )אך השתחרר הרבה קודם לכן( .בכלא כתב היטלר את ספרו
אמפְ ף"( ובו הופיעו האידיאולוגיה האצית ותפיסת עולמו של היטלר.
)"מיין ַק ְ
"מלְחָ ְמ ִתי" ַ
ִ
בעקבות כישלון "הפוטש" הבין היטלר שלא יוכל לתפוס את השלטון בגרמיה בכוח ולכן יהיה חייב לסות
להגיע אל השלטון בדרכים דמוקרטיות ,כלומר באמצעות בחירות.
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המשברים הפרלמטריים של שת  – 1932סיבות עלייתו של היטלר לשלטון
בגרמיה היו בשת  1932מספר משברים פרלמטריים אשר החלישו מאוד את הרייכסטאג והביאו
לבסוף למיויו של היטלר לקצלר .בשה זו ) (1932התקיימו פעמיים בחירות )!( והתחלפו שלושה קצלרים
בזה אחר זה ! בבחירות זכתה המפלגה האצית במספר הקולות הגדול ביותר אבל השיא הידבורג חשש
לתת להיטלר את משרת הקצלר .היטלר יצל את כוחו ופעל בחכמה במטרה להכשיל את הממשלות שקמו
בלעדיו .שי הקאצלרים לפי היטלר אלצו להתפטר .העם הגרמי מאס בדמוקרטיה .היטלר טען שגרמיה
צריכה מהיג חזק שיוכל לפעול בחופשיות .רק כך אפשר יהיה להציל את גרמיה .סעיף  48בחוקה איפשר
לשיא לפעול על דעת עצמו וללא התחשבות ברייכסטאג ,במצבי חירום קיצויים .אחת מהן הייתה הזכות
למות קאצלר ללא בחירות .ב 30-ביואר  1933הזמין השיא הידבורג את היטלר ללשכתו ומיה אותו
לקצלר של גרמיה .האצים עלו לשלטון !

ביית המשטר האצי הטוטליטרי
צעדים ראשוים לביסוס המשטר האצי 1935-1933 :
פיזור הרייכסטאג והחלטה על קיום בחירות חדשות )מרץ (1933
כאשר קיבל היטלר את משרת הקאצלר היו למפלגה האצית רק  33%מקולות הבוחרים .היטלר שאף
להגיע למצב שלמפלגה האצית יהיה רוב ברייכסטאג – כך יוכלו האצים לחוקק את החוקים במדיה ללא
הפרעה .לכן החליט היטלר לפזר את הרייכסטאג מיד לאחר עלייתו לקיים בחירות חדשות.
שריפת ביין הרייכסטאג )מרץ (1933
לקראת הבחירות הפעילו האצים טרור ברחובות .מסע ההפחדה וההכפשה עשה תוך כדי אלימות
והפרה בוטה של החוק .שבוע לפי הבחירות שרף ביין הרייכסטאג בברלין .היה זה אירוע חריג ומזעזע
מבחית אזרחי גרמיה .היטלר האשים את הקומויסטים בשריפה למרות שהיו אלה אשי ה-ס.א .שהיו
אחראים לשריפה )כראה( .השריפה יצרה אווירה של מצב חירום בגרמיה.
היטלר יצל את השריפה ברייכסטאג כדי לפגוע קשות בדמוקרטיה הגרמית .הוא שכע את השיא לאשר
צווי חירום שפגעו "זמית" בזכויות אדם ואזרח .הצווים חתמו מתוקף סעיף 48-בחוקה .הצו הבולט ביותר
היה צו החירום להגת העם והמדיה .מתוקף צו זה בוטלה הזכות להתאגדות ולהתאספות ,התאפשר
לשלטון לצותת לטלפוים של חשודים ,להטיל צזורה ,לסגור עיתוים ,לערוך חיפושים בבתים ,להחרים
רכוש ולעצור אזרחים ללא צו בית משפט .בוסף ,יצל היטלר את השריפה כדי להביא להוצאתה של
המפלגה הקומויסטית אל מחוץ לחוק )בטעה שמדובר בבוגדים(.
•

שריפת הרייכסטאג וצו החירום שאחריו היוו פגיעה ראשוה מצדו של היטלר בזכויות אדם ואזרח
בגרמיה )פגיעה בדמוקרטיה( .מעבר לכך ,היה זה שימוש בטרור וצעד מרכזי בדרך לשלילת
הקומויזם בגרמיה.
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"חוק ההסמכה"
בבחירות שערכו במרץ  1933הצליחו האצים להשיג רוב ברייכסטאג ובאמצעות הרוב – לחוקק את
"חוק ההסמכה" .חוק זה העביר את סמכויות החקיקה לידי הממשלה )במקום הרייכסטאג( .בוסף,
הועברו לידי הממשלה השליטה והפיקוח על תקציב המדיה והזכות המלאה לאשר הסכמים בילאומיים.
"חוק ההסמכה" היה תקף ל 4-שים )אבל מעולם לא-בוטל( .החוק קבע שהקאצלר יסח את החוקים.
במילים אחרות  :החוק הסמיך את הקצלר )היטלר( לחוקק חוקים ללא צורך באישור של הרייכסטאג.
היטלר מצדו טען שגרמיה מצאת בשעת חירום ומצב זה מחייב ריכוז סמכויות.
• חוק ההסמכה היה ביטוי מובהק לעקרון המהיג ולעקרון שלילת הדמוקרטיה מתוך האידיאולוגיה
האצית .החוק ביטל את הפרדת הרשויות והעיק למהיג סמכויות מלאות בתחום החקיקה ,התקציב
ומדייות החוץ.

תהליך ההאחדה
תהליך ההאחדה ועד לאחד את כל מערכות החיים בגרמיה תחת השלטון האצי ובהתאם
לאידיאולוגיה האצית .התהליך גע בכל תחומי החיים – חיוך ,תרבות ,כלכלה ,פוליטיקה וחקיקה .כל
זאת על פי הסיסמה "עם אחד ,רייך אחד ,מהיג אחד" .תהליך ההאחדה כלל כמה צעדים בולטים.
• חוק ההאחדה  :בטול בַּ פּוֹעָ ל של  18המדיות הגרמיות .בתי הבחרים )הפרלמטים( של 18
המדיות פוזרו ,וגרמיה הפכה למדיה אחת ריכוזית ,עם שליט אחד בלבד )היטלר(.
פירוק האיגודים המקצועיים  :במאי  1933פורקו כל האיגודים המקצועיים בגרמיה ורכושם
•
הוחרם .מהיגי האיגודים אסרו וכל הפועלים והעובדים בגרמיה הוכרחו להשתייך לארגון עובדים אחד
ששלט כמובן על ידי המפלגה האצית " :חזית העבודה הגרמית".
איסור על קיום מפלגות מלבד המפלגה האצית – הפיכת גרמיה ל"-מדית ִמפְ לַ גָה"  :בעקבות
•
שריפת הרייכסטאג וחוק ההסמכה הוצאו המפלגה הקומויסטית והמפלגה הסוציאל דמוקרטית אל מחוץ
לחוק ומהיגיהן אסרו .בהמשך הוצאו כל שאר המפלגות אל מחוץ לחוק.
מחה הריכוז "דכאו"  :היה זה מחה הריכוז הראשון שהוקם בגרמיה ,בקרבת העיר מיכן.
•
המחה שימש בתחילת דרכו לכליאתם של אסירים פוליטיים אך בהמשך כלאו בו אסירים מכל הסוגים :
"אויבי העם" ,מתגדי המשטר ,א-סוציאלים )חולים ,משוגעים( ,הומוסקסואלים ,קומויסטים ,אשי דת,
אסירים פליליים ,אסירים בילאומיים וכמובן יהודים וצועים.
חוק הפקידות )"החוק לשיקום שירות המדיה המקצועי"(  :החוק חקק באפריל  1933ומטרתו
•
הייתה לסלק מהשירות הממשלתי את כל מי שאיו בעל דם גרמי .במסגרת חוק זה פוטרו אלפי יהודים
ולא יהודים ממשרות מפתח בממשל כגון :שופטים ,עורכי דין ציבוריים ופקידים במשרדי הממשלה.
• איחוד משרות הקאצלר והשיא .באוגוסט  1934מת השיא הידבורג .היטלר איחד את משרות
הקאצלר והשיא ובכך הפך ל"-פיהרר" .הצבא הגרמי היה כפוף לשיא וכעת שבע אמוים להיטלר.
• סמלי המפלגה הפכו לסמלי המדיה .הסמלים של המפלגה האצית הפכו לסמליה הרשמיים של
גרמיה – בראשם צלב הקרס והדגל האדום לבן שעיצב היטלר בעצמו.
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"ליל הסכיים הארוכות" )(30.6.1934
הכיוי "ליל הסכיים הארוכות" מתייחס לליל ה 30-ביוי .1934 ,בלילה אחד חוסלו למעלה מ 200-איש,
רובם מצמרת ה-ס.א ; .הם הואשמו ביסיון הפיכה וחוסלו בירייה ,ללא משפט .בין הרצחים היו מתגדיו
של היטלר במפלגה ובממשלה  :למשל גרגור שטראסר )בכיר במפלגה האצית( וגרל שלייכר )הקאצלר
לשעבר !( .כמו כן חוסל מפקד הס.א – .ארסט ראהם .המחסלים היו אשי ה-ס.ס .לאחר החיסול חלש
מאוד ארגון ה-ס.א .וכמעט עלם .חלק גדול מאשיו הצטרפו אל הצבא.
הסיבות לחיסול הס.א .היו השאיפה של היטלר השיג לעצמו את תמיכת הצבא ואת תמיכתם של בי
המעמדות הגבוהים .,וכן הרצון שלו לטרל את כוחם העולה של יחידות ה-ס.א .שכללו מיליוי חיילים.
"ליל הסכיים הארוכות" היה ביטוי קיצוי לעקרון המהיג ועקרון "המדיה" מתוך האידיאולוגיה
האצית .חיסול ה-ס.א .אפשר להיטלר לשלוט בצורה אחידה ,ללא התגדות מבפים ,ללא מחלוקות
חברתיות וכלכליות ,וללא גופים חזקים ועצמאיים מתחתיו.

יקצְ ָיה של מערכת החיוך
ַאצִ יפִ ָ
לפי תפיסת העולם האצית ,המהפכה האצית לא ועדה לתפיסת השלטון בלבד אלא גם לחיוך האדם.
האצים שאפו לעצב "אדם חדש" ,אדם עליון .יצירת האדם החדש עשתה באמצעות מגוים יעילים
ומתוחכמים של שטיפת מוח והטמעה אקטיבית של הערכים ה"ראויים".
שיוי תוכיות הלימוד  :תוכיות הלימוד הישות בוטלו וספרי הלימוד הישים הוצאו משימוש .תוכיות
הלימוד החדשות התבססו על עקרוות האידיאולוגיה האצית .התלמידים למדו על תולדות חייו של היטלר
והשקיעו שעות רבות בלימוד תורת התורשה והגזע .במדעי הרוח )היסטוריה ,ספרות( התרכזו הלימודים
בטיפוח ההיסטוריה הגרמית והרגש הלאומי; ספרי הלימוד הדגישו את השפלת וורסאי .גם לימודי
המדעים )ביולוגיה ,מתמטיקה( עוצבו כך שישרתו את האיטרסים האצים .כמו כן ,הושם דגש על פיתוח
גוף בריא וחזק ,במטרה ליצור את האדם ארי "יפה התואר והפש" .מבחיה פורמאלית )התהגותית,
רשמית( ,הוכרחו התלמידים להצדיע במוהל יד )ההצדעה האצית( בכל בוקר וכן לברך את מוריהם ואת
חבריהם בברכת "הייל היטלר".
החלפת מורים והכשרת מורים חדשים  :סגל המהלים והמורים הקיים עבר "טיהור" יסודי; מורים רבים
סולקו והוחלפו .כל מורה שחשד בכך שאיו משתף פעולה עם המשטר החדש פוטר לאלתר )מיד( .אל
המורים ששארו במערכת הצטרפו מורים חדשים וכולם חויבו לפעול בהתאם לתוכיות הלימוד החדשות.
המורים עברו הכשרה מטעם המשרד להשכלה עממית ולתעמולה בראשותו של יוזף גבלס; משרד זה גם
פיקח בצורה הדוקה על המורים ודאג שאלה לא יסטו מתכית הלימודים האצית.
פיקוח על ההוראה באויברסיטאות  :תהליך זה התרחש במקביל לשיויים שעשו במערכת החיוך והיה
לו אופי דומה .מרצים שלא קבלו על עצמם ללמד בהתאם לעקרוות האידאולוגיה ,המפלגה והמדיה –
פוטרו .ספרים וכתבים מדעיים שוים הוכרזו "בלתי ראויים" ואסור היה ללמדם .חלקם הועלו באש .בתי
ספר שמצאו בלתי מתאימים – סגרו .דוגמה טובה לכך היה מכון "הבאוהאוס" לאדריכלות שסגר על ידי
האצים ב .1933-מדעים שוים אלצו לברוח מגרמיה – בראשם המדען היהודי אלברט איישטיין.
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הקמת תועות הוער
תועות הוער השוות שהיו בגרמיה עד  1933פורקו ביחד עם פירוק האיגודים המקצועיים ופירוק שאר
הארגוים החברתיים )ארגוי מורים למשל( במקומם הוקמו שי ארגוי וער:
" .1ערי היטלר" )בים(
הייתה זו תועת וער שהקימו האצים ומשת  1936חויב כל ער בגרמיה להצטרף אליה ! עד אז הצטרפו
אליה המוים ,חלקם בכפייה ורובם מרצון ובהתלהבות .תועת הוער ,שקראה גם "וער-היטלר" ,הפכה
את חבריה לאמים להיטלר בצורה טוטלית .הוחדרה בהם רוח הקרבה וכוות לציית לפיהרר .בדרך של
שטיפת מוח ,שללה מהם כל יכולת להפעיל שיקול דעת ולקבל אחריות על מעשיהם .הם עשו בדיוק מה
שאמר להם לעשות ! תועת "ערי-היטלר" ארגה את ערי גרמיה במסגרות שוות החל מגיל  6ועד גיל
 .18הארגון פעל לפי כללי התהגות צבאיים וחבריו לבשו מדים וקיבלו אימון קדם צבאי שיטתי .בוסף
עסקו הערים במחאות ובספורט.
" .2ברית הערות הגרמיות" )בות(
תועת וער זו ועדה בשביל הערות הגרמיות והייתה שייכת גם היא למפלגה האצית .הייתה זו תועה
כלל-ארצית וגם אליה השתייכו כמעט כל ערות גרמיה .הערות – כמו הערים – לבשו גם הן מדים
מיוחדים והשתתפו באימוי ספורט שוים .בוסף ,ספגו גם הערות את האידיאולוגיה האצית וחוכו על
פיה .ההבדל הגדול בין התועות היה שהערות חוכו מגיל צעיר להיות "שים אידיאליות"  :מטרתן
החשובה הייתה להפוך לאימהות טובות בעתיד ,ולחך ילדים גרמים בריאים .תפקיד האישה הגרמייה
הוא לשמור על טוהר הגזע הארי וללדת ילדים לרייך הגרמי !

אציפיקציה של מערכות המדיה וההמוים  -תעמולה
בראש המשרד לתעמולה עמד שר התעמולה יוזף גבלס .התעמולה עשתה בדרכים רבות ומגווות :
בתקשורת ,באומים ישירים ,באמצעות עיתוות מגויסת ובאירועי-עק מטעם המדיה .התכים היו
פשוטים וחזרו על עצמם; הם לקחו מתוך האידיאולוגיה האצית  :אחדות העם וטוהר הגזע ,עליוותו של
המהיג ,שאת היהודים והקומויזם ,והשאיפה להחזיר את העם הגרמי ואת גרמיה כולה לגדולתם
הצבאית והכלכלית ,אל "מקומם" הראוי בהיסטוריה.
תעמולה בקולוע )תקשורת(  :גבלס הטיל על האולפים להפיק סרטים שיתמכו במשטר האצי ויפארו את
היטלר ואת גרמיה "שלו" .צלב הקרס הופיע בסרטים פעמים רבות והיטלר הוצג בהם כמעט כאל .בימאית
הסרטים האצית המפורסמת ביותר הייתה לי ריפשטאל שהייתה אהודה מאוד על היטלר .בין סרטיה
המפורסמים היו "יצחון הרוח" ו"-אולימפיה".
מופעים מרהיבים ורבי השפעה  :השפעה עצומה הייתה למצעדים מהממים ,חזיוות אור-קוליים ,אסיפות
עק ,מפגי ראווה ,חגים לאומיים ,פולחי אלילים ,טקסי זיכרון לגיבורים שפלו ,שירי לכת ומוזיקה
כובשת .כל אלה הדהימו והקסימו את הצופים הלהבים וסחפו את העם בסערה אחרי האצים.
טקסי שריפת ספרים  :היו אלה טקסים המויים בהם שרפו אלפי ספרים באש גדולה ,במרכז העיר ולעיי
קהל גדול ומשולהב .הספרים ששרפו הכילו תכים אסורים וכתבו על ידי סופרים לא ראויים – יהודים,
קומויסטים ,ליברלים ,סוציאל דמוקרטים ,וכן מדעים ופילוסופים שהתגדו לשלטון .טקס שריפת
הספרים הגדול הראשון התרחש בכיכר מרכזית בברלין ,בירת גרמיה ,כבר בחודש מאי .1933
העיתון "דר-שיטרמר" )ראה בהמשך(.
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יעדי מדייות האצים כלפי היהודים ודרכי מימושם 1939-1933
יעדי המדייות האצית כלפי היהודים )המטרות(
•

המטרה המרכזית – גרמיה קייה מיהודים .האצים שאפו להוציא את היהודים מגרמיה ולהפוך
אותה ל"קייה מיהודים" )"יודריין"( .הדבר בע ישירות מעקרוות תורת הגזע ,אטישמיות
והלאום הגרמי.
מטרות-משיות :

•

איתור היהודים והגדרתם :היה צורך להגדיר מי הוא יהודי .חשוב לזכור שהיו יהודים רבים שישאו
בישואי תערובת עם גרמים ומעמדם לא היה ברור.

•

בידוד חברתי וכלכלי  :הפרדת היהודים מהחברה ומהתרבות הגרמית תוך כדי השפלתם וביזויים,
ובמקביל דחיקת היהודים החוצה על ידי פגיעה קשה ביכולת שלהם להתפרס.

הצעדים שקטו האצים גד היהודים בשים  : 1939-1933חקיקה ,תעמולה וטרור.
1.4.1933
יום חרם )צעד בתחום התעמולה(
יהודי גרמיה הואשמו בהפצת תעמולה אטי-גרמית בעולם .בתגובה לכך ,הוטל על יהודי גרמיה חרם
כלכלי .באופן רשמי משך החרם רק יום אחד .שומרים אציים הוצבו בכיסה לחויות ולבתי עסק יהודיים
ומעו מהציבור לקות שם .במקביל ,צבעו סיסמאות וכתובות אצה על חלוות ראווה של חויות יהודיות.
כמו כן כלל יום החרם גם פעולות אלימות מצד אשי ה-ס.א .וה-ס.ס .שהתפרעו בשכוות יהודיות ,ופגעו
בעיקר ברכוש.
חשוב לציין  :החרם פסק מהר מכיוון שרוב תושבי גרמיה ותרו אדישים לחרם ולא שיתפו פעולה עם
האצים ,והעולם איים בחרם-גדי על גרמיה .עם זאת ,המשמעות המרכזית של יום החרם הייתה בתחום
התעמולה והגברת האטישמית בגרמיה.

חקיקה אטי יהודית

בין השים  1933-1938חקקו לא פחות מ 180-חוקים אטי-יהודים !

דוגמה ראשוה לכך אפשר למצוא בחוק הפקידות שהוצג בעמודים הקודמים .למרות שהחוק לא דיבר
מפורשות על יהודים ,בפועל מי שפגעו ממו היו בעיקר פקידים יהודים .החוקים האטישמיים המשמעותיים
ביותר היו חוקי ירברג.

חוקי ירברג )(1935
בסוף שת  1935חקקו בגרמיה חוקים גזעיים-אטישמיים חסרי תקדים .בבסיסם של חוקים אלה
)חוקי ירברג( עמדו שי חוקים" :חוק אזרחות הרייך" ו"-החוק להגת הדם הגרמי והכבוד הגרמי".
" (1חוק אזרחות הרייך" .החוק קבע שאזרחות גרמית תיתן רק לבעלי דם-גרמי או דם קרוב לו ,אשר
"ריְיך" )גרמיה( .תושב גרמיה שאיו "אזרח" ייחשב ל"-תין" ויהיו לו זכויות מוגבלות
הוכיחו אמות לַ -
מבחיה פוליטית ומשפטית.
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" (2החוק להגת הדם הגרמי והכבוד הגרמי" .החוק ועד לשמור על טוהר הדם הגרמי ועל הכבוד
של הגזע הארי .החוק כלל מספר תתי-סעיפים )תקות( :
 איסור על ישואים בין גרמים ליהודים )כולל ביטול של ישואים קיימים(. איסור על קיום יחסי מין עם יהודים. איסור על יהודים להעסיק עוזרות בית גרמיות מתחת לגיל .45 איסור על יהודים להיף את דגל גרמיה ולעשות שימוש בצבעי הדגל )מותר להם להציג את הצבעיםהיהודיים באישור של הממשלה(.
•

תקה מיוחדת שוספה לחוקי ירברג עסקה בהגדרה מיהו יהודי :
משלושה סבים יהודים גמורים .יהודים שהתצרו חשבו אף הם ליהודים.

כל מי שמוצאו לפחות

משמעות חוקי ירברג  :חוקי ירברג היוו צעד קיצוי גד יהודי גרמיה ולראשוה כללו את כל יהודי
גרמיה .הם הגדירו את היהודים על פי תורת הגזע ושללו מהם את זכויותיהם האזרחיות ואת היכולת להגן
על עצמם בדרך משפטית .מבחית גרמיה האצית – תורת הגזע הפכה לחוק מדיה והייתה זו הגשמה מעשית
של האידאולוגיה האצית .בי העם הגרמי היו חייבים "להוכיח" שהם ראויים להיות אזרחים גרמים.

תעמולה אטישמית
לאחר עליית האצים לשלטון התגברה מאוד התעמולה האטישמית בגרמיה וקשה היה לרסן אותה.
בעזרת מגוי השלטון שבידיהם החדירו האצים את התעמולה האטישמית לכל תחומי החיים  :לספרי
הלימוד בבתי הספר ,לכתבות בעיתוים ,לאומים פוליטיים ,לצבא ,לאויברסיטאות ואף לשלטי החוצות.
• דוגמה לתעמולה אטישמית  :העיתון "דר שטירמר" בעריכת יוליוס שטרייכר.
העיתון היה בעל אופי אטישמי מובהק ותקף גם אויבים אידאולוגים אחרים של המפלגה כגון הקומויסטים
והליברלים .עורך העיתון היה חבר המפלגה האצית ,אטישמי להב ופעיל .בשיאו הגיע העיתון לתפוצה של
 600,000עותקים בשבוע ! בעמוד הראשון של העיתון הופיעו קריקטורות מזוויעות שבהם הוצגו היהודים
כמפלצות או כתאבי בצע כסף חסרי מצפון .בתחתית עמוד השער היה כתוב תמיד "היהודים הם אסוו".
• דוגמה וספת – קולוע אטישמי .תעשיית סרטי התעמולה תה דחיפה גדולה לתעמולה
האטישמית .סרטים כגון "היהודי זיס" ו"-היהודי הצחי" הציגו את היהודי כסכה קיומית לעם הגרמי
ולאושות כולה .הסרטים השוו את היהודים לעכברים מעבירי מחלות .הייתה להם השפעה גדולה על
ההמוים.
•

דוגמאות וספות לתעמולה אטישמית " :יום החרם" וטקסי שריפת הספרים.

אריזציה
משמעות המילה "אריזציה" היא לקיחת רכושם ,עסקיהם או משרותיהם של יהודים והעברתו לידים
גרמיות )אריות( .המטרה של האצים בביצוע "האריזציה" הייתה כפולה  :מצד אחד ,לשל את היהודים
מהחיים הכלכליים בגרמיה ולהרוס את הבסיס הקיומי שלהם שם .מצד שי ,להעשיר את קופת המדיה
באמצעות הרכוש היהודי .האריזציה עשתה בהדרגה – בהתחלה בדרכים של ִמ ְרמָ ה ובהמשך באמצעות כוח,
אלימות ,גזל וגירוש .בשת  1938תהליך האריזציה כבר היה מעוגן בחקיקה .חוקים אטי-יהודיים אפשרו
לאצים לפגוע בפרסתם של היהודים .כך למשל ,שללו רשיוותיהם של עורכי דין ורופאים יהודים.
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שת  – 1938מפה לרעה

בקרב החוקרים מקובל לראות בשת  1938שה שבה

התרחש מפה קיצוי לרעה ביחס של השלטוות בגרמיה האצית כלפי יהודי גרמיה ואוסטריה .המפה
לרעה התבטא גם במספר הצעדים גד היהודים ,וגם בעצמת הצעדים .העיקרון המרכזי שהחה את ראשי
המשטר האצי היה הרצון להגביר את קצב ההגירה )עזיבה( של היהודים משטחי הרייך )גרמיה ואוסטריה(.
החרפת הצעדים גד היהודים במהלך שת  1938התבטאה בצעדים רבים ושוים .למשל :
• פורסמו תקות ,צווים והגבלות שפגו ביהודים בכל תחומי החיים ,העמיקו את מצוקתם הכלכלית,
השפילו אותם ובודדו אותם לחלוטין מהחברה הגרמית.
למשל  :יהודים היו חייבים לשאת עליהם תעודת זהות כאשר יצאו מביתם ,היהודים דרשו להטביע בדרכון
שלהם את האות  ,(Jude) Jולהוסיף לשמם הפרטי את הכיוי "שרה" או "ישראל" )בהתאם למים( .אסר
על יהודים לגדל כלבים והם אולצו לסוע ברכבת רק בקרוות מסומים .אסרה כיסת יהודים לגים
ציבוריים ,מופעי בידור ,חויות ובתי מלון שועדו רק לגרמים .יהודים הורחקו מהבורסה הגרמית ואסר
עליהם לעסוק בכל סוג של מסחר ועסקים.
• החל ביצוע של גירושים המויים  :הייתה זו תופעה חדשה בגרמיה ובאוסטריה .עשרות אלפי
יהודים גורשו מגרמיה על פי הוראת השלטוות ,בתירוץ זה או אחר .הגירוש הידוע ביותר היה כמובן "גירוש
זבושיין" שהוביל להתפרצות אירועי ליל הבדולח.
• פגיעה ביהודי אוסטריה  :לראשוה פגעו האצים ביהודים מחוץ לגרמיה וזאת בעקבות "האשלוס"
)סיפוח( האוסטרי .הקהילה היהודית באוסטריה בוטלה באופן רשמי ועל יהודי אוסטריה הוחלו חוקי הגזע
הגרמיים ובראשם חוקי ירברג .אדולף אייכמן ,קצין בכיר ב-ס.ס .קיבל לידיו את הטיפול ביהודי אוסטריה
בהתאם למדייות ה-ס.ס .ופעל גדם באכזריות קיצוית.
• השלמת תהליך האריזציה  :בשה זו הועברו חלק יכר מהרכוש והעסקים שותרו בידי יהודים –
לידיים של גרמים .הדבר עשה באמצעות חוקים ותקות ,קסות אישיים וקולקטיביים ,וכן גם שוד
ואלימות .עשרות אלפי היהודים שעזבו מרצון או בכפייה הותירו מאחוריהם את כל רכושם.
• פגיעה פיזית מאורגת ביהודים ,כליאה המוית במחות ריכוז ,גירוש המוי וקס קולקטיבי – כל
זאת במסגרת ליל הבדולח )ראו למטה(
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"ליל הבדולח" ) (9.11.1938צעד בתחום הטרור
באוקטובר  1938גורשו מגרמיה  17,000יהודים בעלי אזרחות פולית .השלטוות הפולים אסרו על
כיסתם והם תקעו על הגבול .המגורשים מצאו את עצמם במחה פליטים בתאי מחייה קשים ,בקור עז
וברעב כבד .רבים מהם מתו .בין המגורשים היו הוריו של הרשל גרישפן בן ה ,17-שחי באותה תקופה
בפאריס .כקמה ,התקש גרישפן בחייו של מזכיר השגרירות הגרמית בצרפת.
רצח המזכיר שימש עילה )תירוץ( לפוגרום ביהודי גרמיה ואוסטריה – פוגרום שיזם שר התעמולה יוזף
גבלס )בהסכמתו של היטלר כמובן( .בליל ה 9-לובמבר ) (11פשטו יחידות ס.ס .ביחד עם המון רב על מבים
יהודיים ברחבי המדיה .הם תקפו יהודים רבים והסיתו את ההמון המשולהב להשתתף עמם בפרעות.
במהלך הפוגרום הוצתו )שרפו( והרסו מאות בתי כסת ברחבי הרייך יותר מ 800-חויות שדדו ושרפו,
ועשרות בתי מגורים יזוקו או הרסו .לפי הפרסומים הרשמיים רצחו  91יהודים באותו הלילה .עם זאת,
עשרות יהודים וספים רצחו במחות הריכוז דכאו ובוכוולד .הפוגרום היה מתוכן ומאורגן ולא היה פעולה
ספוטית ! הזכוכיות המופצות של חלוות הראווה בחויות ההרוסות הקו ללילה הוראי את השם "ליל
הבדולח" .כ 30,000-יהודים אסרו ושלחו למחות ריכוז .המשטרה וכוחות הכיבוי לא מעו את האלימות
ולא כיבו את האש.
אבל הצרות לא הסתיימו באותו הלילה .רב הרכוש ההרוס היה מבוטח והדבר יצר עומס על משרד האוצר
הגרמי .כדי לכסות את ההוצאות הוטל על יהודי גרמיה מס קולקטיבי )משותף( בסך מיליארד מארק !!!
התשלום היווה גם פיצוי על רצח המזכיר בפאריס .אחרי תשלום הקס לקחה המדיה גם את כספי הביטוח
והיהודים דרשו לממן את התיקוים בכספם שלהם .בעקבות "ליל הבדולח" חוקקו השלטוות חוקים
וספים במטרה לדחוק סופית את היהודים אל מחוץ לחברה הגרמית .לימודי היהודים בבתי הספר הופסקו
לחלוטין ואסר עליהם להתאגד או לקיים מוסדות משלהם )ארגוים ,אגודות( .כמו כן לקחו מהיהודים גם
מעט הזכויות שעוד ותרו להם )למשל רשיון היגה(.

-

• משמעויותיו והשלכותיו של "ליל הבדולח" :
בפעם הראשוה פגעו הגרמים והאוסטרים ביהודים בצורה פיסית מאורגת ,ובאישור השלטוות.
הפגיעה הייתה משולחת רסן )ללא מעצורים( וכללה שריפת בתי-כסת ,דבר שלא עשה קודם לכן.
הפוגרום האיץ את בריחתם של יהודי גרמיה תוך כדי השארת כל רכושם מאחור .כ 80,000-יהודים עזבו
את גרמיה בחודשים שאחרי הפוגרום.
מעצרם של עשרות אלפי יהודים ,חלקם על פי רשימות מוכות מראש ,והגירוש של רבים מתוכם היו גם
הם תופעות חדשות.
הקס הקולקטיבי שהוטל על הקהילה היהודית היה דבר שלא עשה קודם לכן ותן את האות להחרפה
קיצוית של תהליך האריזציה.
חלק ממדיות העולם הגיבו במחאות דיפלומטיות ובגיויים .חלקן אף קטו בצעדים מקלים כלפי
מהגרים יהודים מגרמיה ,אך כל אלה לא עצרו את ההסלמה ביחסם של האצים ליהודים שותרו
בגרמיה.

