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    חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

   הכבשן והכור

 פרשת אייכמן - ארועים בתולדות המדינה

 

 הכבשן והכור | אורה הרמן - הקיבוץ המאוחד

 

 הרמן אורה/  והכור הכבשן

 . המדינה בתולדות מכונן אירוע היה אייכמן משפט

 . לפניו כישראל הייתה לא שוב שלאחריו ישראל

, צעירים ובעיקר, רבים ישראלים וחשף הקולקטיבית לתודעה התפרץ הוא

 השואה. בשואה עמם-בני שחוו קץ אין ולזוועות תקדים חסר אנושי לרוע

 רחוקה כקטסטרופה ולא, לחייהם הנוגעת כממשות לפתע הופיעה

 .אחרת פלנטה על, שם-אי שהתרחשה

  

 ?  הזה השינוי גלגלי את הניע מה

 ? מכוונת יד מאחוריהם עמדה האם

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://sites.google.com/site/60shanalamedina/asor2/eichmann
http://www.kibutz-poalim.co.il/the_furnace_and_the_reactor


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 ? אייכמן לכידת את, גוריון בן דוד, דאז הממשלה ראש יזם האם

 מניפולטיבי שימוש ועשה, להורג הוצאתו ואת משפטו את" ביים" הוא האם

 ? פוליטיים אינטרסים לקדם כדי התקשורת באמצעי

 ? במשפט ישראל קול של חלקו היה מה

 ?הימים ששת מלחמת פרוץ על השפיע שהמשפט, לטענה שחר יש והאם

  

 

 ותכניות חדשות כעורכת ישראל בקול רבות שנים שעבדה, הרמן אורה

-על. מחודשת לבחינה אלה שאלות המעמיד, בשואה שעסקו דוקומנטריות

 וחומר ובמשפטו אייכמן בלכידת מעורבים שהיו אישים עם ראיונות סמך

 חושפת היא, ל"ובחו בארץ לאחרונה שפורסם כזה והן ישן הן, ארכיוני

 . כה עד ידועים היו ולא הקלעים מאחורי שפעלו וקשרים זיקות

 

 במשא קשור היה פטלמש גוריון בן של שיחסו, בעיקר, מראה הרמן אורה

, להם יפה שהשתיקה בנושאים המערבית גרמניה קנצלר עם שניהל ומתן

 ושהרדיו ראווה משפט היה שהמשפט הטענה את שוללת ובמקביל

 .ופוליטיים חינוכיים מסרים העברת לשם גויס הממלכתי

  

 מדינת בתולדות חשוב פרק על חדש אור מטיל והכור הכבשן הספר

 .ישראל

 

000 
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משפט  חדשות   -  נושא: 2  פרק

 אייכמן ומשמעויות היסטוריות

 משפט אייכמן ומשמעותו ההיסטורית

 השפעת פרשת אייכמן על יחסי ישראל

 לכידתו של אדולף אייכמ

 :כך תוכנן ועוצב משפט אייכמן

ובו הועמד  ,1961בשנת  ישראלשהתנהל ב משפטמשפט אייכמן הוא ה

חוק לעשיית דין בנאצים על פי  אדולף אייכמן נאצילדין הפושע ה

 .תלייהב הוצא להורגו נידון למוותובסיומו  שואהבגין מעשיו ב ,ובעוזריהם

 הררשטורמבנפי-אוברבדרגת  ,גרמניהב נאציאייכמן היה מבכירי המנגנון ה

מהאחראים הראשיים לביצועה בפועל של תוכנית  ,אס אסאלוף( ב-סגן)

הוא היה אחראי  .השואהלהשמדת יהודי אירופה במהלך  הפתרון הסופי

אל  אירופהמרחבי  אקציותוה רכבותמטעם הנאצים על כל משלוחי ה

הוא ניהל במישרין את השילוח,  הונגריהב .ההשמדהו מחנות הריכוז

לאחר  .מותםאיש נשלחו אל  מיליוןכמעט חצי  שואת יהודי הונגריהוב

וחי שם תחת השם הבדוי  ,ארגנטינההוא ברח ל מלחמת העולם השנייה

ניצולי "ריקרדו קלמנט". חשיבותו הגדולה של משפט אייכמן היא שרבים מ

 תודעת השואהפתחו את סגור לבם בעת עדותם, וכך גברה  השואה

 .לפי הניצוליםבציבור הישראלי ובעולם, כמו גם האמפתיה כ

 

 

 

 

 

 דפים( 5)קט' אחת,  משפט אייכמן

 דפים( 12)קט' אחת,  משפט אייכמן: אישים ◄
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 משפט אייכמן  

 (אייכמן )סרט  

 הספציאליסט  

 ם ובעוזריהםחוק לעשיית דין בנאצי  

 לשכה   

 

000 

 

 

 החברה  חדשות  -  נושא: 3פרק 

 והשואה הישראלית

 ית והשואה החברה הישראל

 

 משפט אייכמן

, עלה ראש הממשלה דוד בן גוריון 1960במאי  23בכ"ו באייר תש"ך, 

לדוכן הכנסת ומסר את ההודעה הבאה: "עלי להודיע לכנסת, כי לפני זמן 

קצר נתגלה על ידי שירותי הביטחון הישראליים אחד מגדולי פושעי 

, למה שהם קראו יחד עם ראשי הנאצים ,הנאצים, אדולף אייכמן, האחראי

השמדת ששה מיליונים  -כלומר  ,"בשם "הפתרון הסופי של בעיית היהודים

 ."מיהודי אירופה

אייכמן נלכד בידי המוסד בארגנטינה לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על 

, אך מפאת הקושי לקבל 1957 -הימצאותו שם. מידע זה היה קיים כבר ב 

ה והמוסד הישראלי מהמידע התעלמו רשויות התביע ,את המידע כמהימן

שהיה קיים ברשותם, ובמשך שלוש שנים לא נעשה דבר על מנת ללכוד 

נשלח ראש מחלקת החקירות במוסד ואליו  1960את אייכמן. רק בפברואר 

 83כעבור  .הצטרף ראש המוסד איסר הראל על מנת לבצע את המשימה

 .אדולף אייכמן, נחת בלוד מטוס אל על ובתוכו היה 1960במאי  22 -יום ב 
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ובדצמבר שנה זו, גזר בית  1961לאפריל  17 -משפטו של אייכמן החל ב 

 1,600 -הדין על אייכמן מיתה. באמצעות למעלה ממאה עדים וכ 

מסמכים, רבים מהם חתומים בידי אייכמן עצמו, הציגה התביעה בראשותו 

של גדעון האוזנר, בפני בית המשפט את עיקרי האירועים שהתרחשו 

תקופת השואה לקראת ה"פתרון הסופי של בעיית היהודים." התביעה ב

סקרה את הנעשה בכל הארצות הכבושות והראתה מה התרחש בכל אחד 

מן המחנות, והוכחה מעורבותו של אייכמן בכל אחד מן השלבים במדיניות 

  ."הנאצית נגד היהודים עד למימוש ה"פיתרון הסופי

בחינת השתלבותם של ניצולי השואה משפט אייכמן מהווה נקודת מפנה מ

בחברה הישראלית. "המשפט היה דרכה של החברה הישראלית לומר 

לניצולים 'מורשתכם היא גם מורשתנו'" )חנה יבלונקה, מדינת ישראל נגד 

(. חיים גורי היטיב לנסח 175עמ'  ,2001 ,משפט אייכמן, ידיעות אחרונות

יה קיים אודות שהתרחש את תחושת הפער שהייתה קיימת בין המידע שה

הרי " :בתקופת השואה לבין העיבוד של אותו מידע לכדי ידיעה ותודעה

ידענו את הדברים האלה, לא?! ידענו, כן. גם לפני משפט אייכמן ידענו... 

אך כאשר עבר החומר הזה את שולחן התביעה והיה לחלק מכתב 

היה כי האישום, כאשר פרצו המסמכים האלה מדממת הארכיונים, דומה 

כעת הם מדברים בפעם הראשונה, והידיעה ההיא הייתה שונה מאד 

 ..."מהידיעה הזאת

הבנה מחודשת זו של אירועי השואה הביאה לבירור מחודש של מטבעות 

הליכה למוות "כצאן לטבח", הצירוף "שואה ותקומה" וכדו', כמו  :לשון כגון

על מנת להציל האם נעשה די  -גם לחשבון נפש נוקב של היישוב בארץ 

 .את היהודים תחת הכיבוש הנאצי

 

 

 גרמניה-יחסי ישראל

מה היה התהליך שאפשר את החתימה על הסכם השילומים? מה הייתה 

 ?הביקורת על הסכם זה

  ?מהי המשמעות של הסכם השילומים מבחינתה של גרמניה
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כיצדהשפיע הסכם השילומים על המערכת הפוליטית בישראל? מה הייתה 

 ?ל הציבור להסכםהתגובה ש

גרמני? האם מטרות אלה מושגות -מהן המטרות של מפגש נוער ישראלי

 ?לדעתך

האם היחסים הדיפלומטיים שנרקמו בין ישראל לגרמניה מעידים על נרמול 

 :ביחסים שבין שני העמים? )בנושא זה יש לפנות למקורות "עממיים" כגון

 ('עיתונות, סאטירה, סקרי דעת קהל וכו

 ?ן ניתן לדבר על הנצחת השואה בגרמניהבאיזה אופ

 ?כיצד מתמודדת מערכת החינוך הגרמנית עם נושא השואה

 

 משפט אייכמן

מה היה התהליך שקדם ללכידתו של אייכמן ומה היו האתגרים המשפטיים 

  ?בהעמדתו לדין

 ?כיצד התנהל המשפט ומה היו תגובות הציבור בארץ במהלך המשפט

 ?שפט פלילי לכל דברהאם משפט אייכמן התנהל כמ

כיצד השפיע משפט אייכמן על מעמדם של ניצולי השואה בארץ ועל 

 ?ההבנה של הציבור בארץ את סיפור השואה

  כיצד שינה משפט אייכמן את תודעת השואה בחברה הישראלית? 

 

 

 

000 
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: זאת בכל חדשות  -  נושא: 4 פרק 

 ראווה משפט

 
 עניין אם, אייכמן משפט על יבלונקה חנה של ספרה בעקבות

 ראווה משפט שמא או היסטורי משפט, פלילי משפט עם לנו

 .פוליטי

, ישראלים פטריוטים זאת בכל הם הכותבים שרוב מאחר

 לפסוק הטבעית שנטייתם הרי, בשואה כשמדובר בעיקר

 עמק ממכללת אלמוג עוז ר"ד או, בספרה יבלונקה כחנה

 היסטורי במשפט מדובר כי(, 27.6", ספרים, הארץ)" יזרעאל

 ד"כעו או(, אלמוג -" בארץ המשפט למערכת כבוד תעודת)"

 ורק. ומכובד תקני פלילי במשפט שמדובר - דוידוביץ יעקב

, רבה בעדינות אמנם, האצבע את מפנה צימרמן משה' פרופ

 לזכר( ס"ג, יבלונקה) עשתה חסד" כי בכותבו הנכון לכיוון

 אכן כי, הולמת היותר למסקנה הגיעה שלא, אייכמן משפט

 ".פוליטי משפט או ראווה משפט היה

 

 סביב הנבובות המליצות כל את להוריד הזמן הגיע, ואכן

 ראווה משפט היה אייכמן משפט: האמת את ולומר, המשפט

, ראויות היו הפוליטיות המטרות אם להתווכח אפשר. פוליטי

 בשעת המשפט אחר שעקב כמי אולם, מומשו היעדים אם
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 תפקיד אז שמילא מי עם יומי-יום במגע היהו, התנהלותו

 מה כי ספק לי אין, המשפט של הציבור יחסי במלאכת

 את מילאו משתתפיו שכל, ראווה משפט היה שהתרחש

 במאיו, גוריון בן, הראשי המנצח להנחיות בהתאם תפקידם

 של הפתיחה נאום בטקסט התערבות כדי עד שהגיעו) ועורכיו

 מינוי אפילו(. האוזנר גדעון התובע, המשנה משחקני אחד

 והוא, בתוקף אז שהיה לחוק הושאר לא השופטים שלושת

 הרכב את לקבוע המחוזי המשפט בית מנשיא למנוע כדי שונה

 .השופטים

 

 לומר אפשר היום ובלשוננו לתפקידם מודעים היו השופטים

, הקהל גם כך; הפרטיטורה פי על" אותה שיחקו" שהם

 מיותר היה תפקידו כי שברור, הגרמני הסניגור וכמובן, העדים

 לוהק הוא אבל, המשפט מהלך על השפעה חסר, לחלוטין

. המשפטית העין מראית את להצגה לתת כדי הכרחית כחוליה

 רלוונטיות בלתי היו במשפט שהושמעו מהעדויות רבות

, ראווה למשפט חשובות אבל, האיש לאייכמן באשר לחלוטין

 .תפקידם את למלא לעדים השופטים נתנו כן ועל

 

 גם כך, המשפט לתוצאות באשר ספק היה לא שלאיש כמובן

 .הדין לגזר הקשור בכל

 

 הראווה משפטי בין הבדל כל היה לא, המשפט לניהול באשר

. אייכמן משפט ובין 20-ה המאה של 30-ה בשנות במוסקווה

, לפועל הוצא והוא מראש כתוב היה התסריט המקרים בשני

 .אופייני ישראלי ברדק קצת שרר אצלנו כאן אם גם

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 

 משתמשים וחבריה יבלונקה שחנה", היסטורי משפט" המושג

 משפט. עצמו של הסתירה את מכיל, אייכמן למשפט באשר בו

 של, מסמכים קריאת של, מחקר של תוצאה הוא היסטורי

 משפט. הלאה וכך עדים עם שיחות של, בארכיונים נבירה

 יכול אינו, גרידא משחקכ לא, תקני באופן בפועל שמתנהל

 הוא(. המדעי-המחקרי בהיבט) היסטורי להיות טבעו מעצם

 המחקר לכתיבת המקורות אחד, השנים בחלוף, לשמש יכול

 .ההיסטורי

 

 השיגו אייכמן משפט של והבמאים התסריט כותבי, להערכתי

 תודעת את חידד אייכמן משפט. ממטרותיהם מעט לא

 התעניינות של למוקד מה לזמן ישראל את הפך הוא, השואה

 והוא, העולם מכל עיתונאים של לרגל עלייה ומקום בינלאומית

 .מחקרים לכתיבת היסטוריונים של דורות פירנס

 

 אייכמן משפט היה, המשפטי להיבט הקשור בכל אולם

    .הקומוניסטית מוסקווה משפטי כמו, גדולה אחת פארסה
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ות עדים ועדוי  חדשות  -  נושא: 5פרק 

 במשפט אייכמן
trial/testimonies.pdf-drupal/he/eichmann-http://www.yadvashem.org/yv/pdf 

 אייכמן במשפט ועדויות עדים
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-בן ממשלתחדשות  -  נושא: 6פרק  

 יכמןאי ופרשת גוריון

 ממשלת בן-גוריון ופרשת אייכמן
 גוריון התערב באופן אישי במשפט-מסמכי אייכמן: בן

 מבוא

 הבאתו של אדולף אייכמן לישראל וההכנות לכליאתו ולחקירתוב 

 ארגנטינה-השפעת פרשת אייכמן על יחסי ישראלג 

התגובות בעולם ללכידתו של אייכמן, להבאתו למשפט בישראל ופעולות ד 

 שרד החוץ בענייןמ

התגובות בממשלה, בעיתונות ובציבור בגרמניה ללכידתו של אייכמן ולמשפטו ה 

 בישראל

 איסוף הראיות וההכנות למשפטו 

 פרשת הסנגוריהז 

 גוריון ופרשת אייכמן-ממשלת בןח 

 הסיקור העיתונאי והתקשורת במשפט אייכמןט 

נאצים ספיחי משפט אייכמן: אפשרות חידוש משפט קסטנר והבאת פושעים י 

 נוספים לדין

 סוגיות שעלו במהלך המשפטיא 

ן עונש המוות ולהוצאתו להורג של תגובות בישראל ובעולם לעניי –גזר הדין יב 

 אייכמן

 אחרית דבריג 

 רשימת התעודותיד 

 ביבליוגרפיה ותודותטו 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.archives.gov.il/chapter/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%9E%D7%9F/
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1169987
http://www.archives.gov.il/publication/%d7%9e%d7%90%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%95-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%90/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%94%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a3-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%94%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a3-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9e%d7%9f-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%a0%d7%98%d7%99/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%94%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%93%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%90%d7%aa/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%94%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%93%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%90%d7%aa/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%94%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%93%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%90%d7%aa/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%94%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%93%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%90%d7%aa/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%94%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%93%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%90%d7%aa/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%94%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%9e/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%94%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%9e/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%94%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%9e/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%90%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a3-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%90%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a3-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a0%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a0%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa-%d7%91%d7%9f-%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9e%d7%9f/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9e/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9e/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%97%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9e%d7%9f-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a9-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%a7%d7%a1/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%97%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9e%d7%9f-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a9-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%a7%d7%a1/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%9c%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%9c%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%9c%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%9c%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%92%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a2/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%92%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a2/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%93%d7%91%d7%a8/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%93%d7%91%d7%a8/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-6/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-6/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%91%d7%99%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa/
http://www.archives.gov.il/chapter/%d7%91%d7%99%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 הסיקור העיתונאי והתקשורת במשפט אייכמןטז 

 

 

000 

פרשת חדשות  -  נושא: 7פרק  

 הסנגוריה

 הנס גלובקה
 אייכמן בתא זכוכית, בן-גוריון במקדש בודהיסטי

  ?מי חטף את אייכמן

 ע"י בן גוריון הנס גלובקהטיהור 
 ?מה מסתיר הביון הגרמני על אייכמן

 ?מה מסתיר הביון הגרמני על אייכמן

 

 BNDלמרות החלטת בית משפט עליון מסרב השירות החשאי הגרמני

ים של המאה הקודמת לחשוף את רוב המסמכים משנות החמישים והשיש 

מתיק אייכמן. מה מסתתר מאחורי עמדה שערורייתית זו? מדוע לא 

 ?נזעקים התקשורת העולמית, מדינת ישראל, אירגונים יהודים ומי לא

לאחר מאבק משפטי ארוך נגן שניהלה העיתונאית הגרמנית גבריאלה 

בית המשפט העליון לעיניינים  2010לאפריל  19 -)גבי( וובר הורה ב

מסמכים של  3,500ינהליים בלייפציג לשרות החשאי הגרמני לחשוף מ

באוגוסט. ההחלטה אבל לא היתה גורפת והכילה  31-תיק אייכמן עד ה

מצד אחד   .וגם משרד הקנצלרית לא היססו לנצל BND-חורים רבים שה

אמנם בית המשפט לא השתכנע מטיעוני ההגנה שלכאורה אינטרסים 

ו אם המסמכים כולם יפורסמו. האינטרסים שבהם חיוניים של גרמניה יפגע
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דובר הם שיתוף פעולה עם שירותים חשאיים אחרים ומדיניות גרמניה 

במזרח התיכון. אבל לעומת זאת קבעו השופטים שבהיקף סביר רשאית 

כלומר הם המליצו שימחקו  .ההגנה לשמור על חסיונם של מקורות מידע

ים לחשוף מקורות מידע. אותו אותם חלקים של המסמכים היכולים/עלול

הדין, קבע בית המשפט, חל גם לגבי שמירת חיסיון זהות אנשים 

 .המעורבים בפרשה ואשר שמם לא נחשף עד כה

בתחילת ספטמבר הודיעה העיתונאית גבי וובר שניתנה לה אפשרות לעיין 

עמודים  1000רק בבית המשפט בחלק ממש קטן מתוך המסמכים. 

חומר שהיא קיבלה מלא קטעים שחורים ולבנים וכל חסרים לגמרי ורוב ה

מה שהיה לה בינתיים להגיד לגבי התוכן הוא שהשם הנס גלובקה מככב 

 .בהם

גלובקה היה יועצו הקרוב של קנצלר מערב גרמניה קונראד אדנאואר והוא  

סחב, כמו רבים בממשל אדנאואר, תיק שרצים כבד מתקופת הנאצים. בין 

לפרשנות המשפטית של חוקי הגזע האנשטי השאר הוא היה אחראי 

 .יהודיים מנירנברג ולפי עדויות שונות עמד גם בקשר ישיר עם אייכמן

מלמדים שגם השירות החשאי   2006-ששוחררו ב  CIA-מסמכי ה

האמריקאי וגם זה של גרמניה המערבית היו מאוד מודאגים מהאפשרות 

צל על ידי הגוש ששמו של גלובקה יועלה במסגרת משפט אייכמן וינו

הסובייטי לצורכי תעמולה והתקפה כהוכחה לשיתוף הפעולה של המערב 

עם נאצים ולכך שהם מעסיקים אותם. החשש היה בהחלט מוצדק כי לא 

רק שעל ראש הגנב בער הכובע, אלא אכן ארצות הגוש המזרחי ובראשן 

 .גרמניה המזרחית ניהלו קמפיין שהתמקד על גלובקה

בבקשה לצנזר  1960-דים שהשירות הגרמני פנה במלמ CIA -מסמכי ה

את השיחות שערך עיתונאי הולנדי בשם ויללם סאסן עם אייכמן לפני 

 CIA-פנה ל BND-ה .Life שנתפס ואשר תמיצתם עמדה להתפרסם במגזין

ואכן במאמר לא הופיע שמו של  .ודרש שתימחק כל הזכרה של גלובקה 

משך בחוטים מאחורי הקלעים האיש החזק במימשלו של אדנאואר, אשר 

 .BND-ובמיוחד שלט ב

במקביל הפעיל המימשל הגרמני לחץ על בן גוריון ותבע ששמו של גלובקה 

לא יועלה במשפט אייכמן. בספר זכרונותיו מספר עיתונאי גרמני ואיש 

השירות החשאי איך נשלח לישראל על ידי אדנאור ונפגש עם בן גוריון 
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יח לו שגלובקה לא יוזכר. ליתר ביטחון, כפי בהרצליה ובי.ג'י. אכן הבט

שמלמדים מסמכי משרד החוץ הגרמני, השעו הגרמנים את התשלומים 

לא הסתפק בהבטחתו  BND-ה  שהובטחו לישראל עד תום המשפט. אבל

של ראש הממשלה הישראלי, ושוב לפי רישומי משרד החוץ הגרמני, ושלח 

המשקיף מגרמניה  סוכנים אשר פרצו בבית מלון בירושלים לחדר

 .המזרחית למשפט אייכמן כדי לברר שאין לו חומרים נגד גלובקה

בן גוריון אכן התערב במשפט אייכמן ועמד בהבטחתו לשליח אדנאואר 

ועזר לטהר ולהגן על שרץ נאצי, ממש כמו שבזמנו "ממשלת" בן גוריון 

שלחה את ישראל קסטנר לנירנברג להגן על פושעים נאצים שהבטיחו 

למרות שהושג הנוסח המלא של שיחותיו של אייכמן עם  רה כספית. תמו

סאסן ואייכמן התבקש על ידי חוקרו הישראלי להתייחס גם למאמר 

שהתפרסם בלייף וגם לשיחות עם סאסן, לא פורסם בפומבי שום איזכור 

עמודים  40של גלובקה. אייכמן אף כתב מבית הסוהר תזכיר המחזיק 

יום בארכיון הפדראלי הגרמני ובו הוא כתב שנמסר לסנגורו ונמצא ה

דברים מרשיעים מאוד על גלובקה. דברים אשר ממילא לא נדונו בבית 

 .המשפט בישראל וגם לא מופיעים בין המסמכים שאושרו ע"י בית הדין

במאמר מוסגר חשוב לציין שהנוסח הכמעט מלא של תעתיקי שיחות 

ט סיבות רבות להטיל סאסן הוא ממש מרתק. למרות שיש בהחל-אייכמן

ספק במהימנות הרבה מהדברים שאייכמן אמר שם, ברור שהמאמר 

 1956-שפורסם בלייף די מסלף את אייכמן. מטרת השיחות שהתקיימו ב

היתה לפרסם ספר זכרונות של אייכמן ונראה שלכן בקטעים רבים הוא 

מנסה להציג עצמו באור חיובי ככל האפשר. הוא חוזר ושולל את המספר 

מישה מיליון קרבנות השואה והמספר ששה מיליון בכלל לא מופיע. ח

חשוב לציין בהקשר זה שהמספר המאגי ששה מיליון התקבל לאחר שקצין 

מודיעין האס.אס. וילהלם הטל הגיש הצהרה בשבועה שאייכמן אמר לו 

מיליון יהודים הושמדו על ידי הנאצים. הואיל ואייכמן  6-ש 1944בדצמבר 

מעורבתו בקבלת ההחלטה ל"פתרון הסופי" קשה לראות  לא מכחיש את

מדוע אפילו שני מיליונים פחות יורידו מאשמתו. הוא חוזר וטוען שלא היה 

מעורב ישירות בתהליך ההשמדה עצמו שאותו אינו מכחיש. אך מדגיש 

שכמה אנשים הושמדו באושוויץ בדיוק אינו יכול לומר שכן ההחלטה 

נראה לו שהמספרים שעליהם דיווח מפקד  התקבלה במקום. יחד עם זאת

 .אושוויץ מוגזמים
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כפי שהוא העיד בישראל גם כלפי סאסן ניסה אייכמן להפחית מחשיבותו 

בתהליך ההשמדה והדגיש שהוא היה אחראי לגירוש היהודים ולא 

להשמדתם הפיזית שאליה אבל היה מודע. הוא חזר והדגיש את תמיכתו 

לבעית היהודים". הוא " " הפתרון הסופיבציונות ושבה ראה בעצם את "

 .טען שלמעשה השם "הפתרון הסופי" נוצר בהשפעת כתבי הרצל

אייכמן שלמרות -זה על קצה המזלג כמה וכמה פנינים משיחות סאסן

שהתעתיקים שלהם וגם סלילי ההקלטה נגישים לא פורסמו אף פעם. 

ויזיה דרמה יקרת הפקה ששידר הערוץ הראשון של הטלו-אפילו דוקו

הגרמנית לא מזמן שעסקה בשיחות אלו ממש לא הטריחה עצמה לעסוק 

 .בפנינים אלו ואחרות, אלא התמקדה בכל מיני דברים טפלים

בתיק אייכמן מלמדים גם שנציג אמריקאי קיים שיחה  CIA-המסמכים של ה

ארוכה בפרנקפורט עם התובע של מדינת הסן, פריץ באואר. באואר 

רק האיש שאילץ את ישראל לחטוף את אייכמן  היהודי הוא למעשה לא

ולהעמידו למשפט אלא גם מי שניהל בעוז ובדבקות רבה קמפיין רב שנים 

לטיהור המימשל הגרמני מפושעים נאציים. זה עולה בבירור לא רק 

החושד בו  CIA מהספרות העשירה על איש רב פעלים זה, אלא גם מתזכיר

חטיפת אייכמן שיש לראותה ובצדק שהוא בעצם מי שהססתר מאחורי 

 .במסגרת קמפיין זה

ברור שגלובקה בלשון המעטה לא אהב את באואר וזה גם לא מפתיע 

שהתובע האמיץ חזר והודיע גם לאנשי המוסד איתם היה בקשר שהוא 

 .BND-מקבל איומי רצח והוא חשד שמאחוריהם מסתתרים אנשי ה

ביעים בהחלט על כך תחקירים שונים על פעילות מוסד זה באותם שנים מצ

 .שאנשים מסוגו של באואר היו על הכוונת

נמצא פריץ באואר ללא רוח חיים ועד היום מקורביו מסרבים  1968ביוני 

להאמין לגרסא הרשמית שלכאורה הוא התאבד. האם הקמפיין נגדו שייך 

 ?מחביא עד עצם היום BND-לסודות שה

עקשנית גדולה והיא העיתונאית גבי וובר היא אישה קטנת מידות אבל 

הגישה בינתיים ערעור על מספר הפירורים המעליב שנזרקו לה ואינם 

משביעים את תאבונה. למרות שחשוב מאוד לתמוך במאבקה יש לציין 

שהיא דוחפת באותה עקשנות תיאוריה הזויה לחלוטין לגבי חטיפת אייכמן. 

של  למעשה)לטענתה היא מצאה ראיות לכך שלא צוות המוסד הישראלי 
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הש.ב.( חטף את הפושע הנאצי אלא הוא נמסר לידי השרות הישראלי 

באורגוואי או בברזיל שם ביצע לכאורה מטוס אל על שהביא אותו ארצה 

-נחיתת ביניים. לטענתה הפריע אייכמן למיזם גרעיני משולש גרמני

ארנטינאי ולכן היה צורך להריחקו ולהשתיקו ואז הוא הוסגר  -ישראלי

די גרמנים שהיו בקשר גם עם השירות החשאי הגרמני וגם לישראל על י

 .עם האמריקאי

אז נכון שלטענתה על המיזם המשולש ישנו ביסוס רציני ועל תגליתה זו 

היא ראויה בהחלט לשבחים, אבל התיאוריה שלה לגבי חטיפת אייכמן היא 

והמוסד  BND-מופרכת בעליל, למרות שהיא מאמינה שסוד זה הוא מה שה

ם עד היום. לגרסתה יצר המוסד אגדה כדי להאדיר את שמו על ידי מסתירי

מבצע מדהים ומתהדר בנוצות לא לו. אבל אלו שרצו להשתיק את אייכמן 

היו יכולים לחסלו די בקלות ולא היו נזקקים אחר כך להפעיל מאמצים 

   .כבירים כדי למנוע שיעלו פרטים מביכים במשפטו של הנבל

ל מה שנוגע באייכמן מקבל משום מה מימדים האמת חייבת להיאמר שכ

לא רציונליים ומבצע החטיפה והברחתו אל מחוץ לארגנטינה של גבר בן 

חסר הגנה היה בעיקר מסובך מבחינה לוגיסטית אבל לא משהו  54

שהצריך סוכנים מסוגו של ג'יימס בונד וגם לפי הגירסא המקובלת היום 

 .בעצם על הישגי ה"מוסד" עצמואפילו לא איתורו של הפושע הנאצי נמנה 

לאישוש טענותיה מביאה העיתונאית הגרמנית עיניינים שבמקרה הטוב 

ביותר היו יכולים לשמש רמז אבל בוודאי לא הוכחה. כך היא טוענת 

שמטוס "בריטניה" של אל על לא היה מסוגל לפי נתוני היצרן לטוס ישירות 

ה הישראלית המקובלת מבואיינוס איירס לדקר שבסנגל כפי שנטען בגרס

לפי נתוניה חסרים בטווח  .ולכן נזקק לנחיתת ביניים כמו בטיסת ההלוך

כמאה קילומטרים, אבל היא לא נותנת לעובדות לבלבל אותה שנתוני 

היצרן הם לא מוחלטים, אלא תלויים בכיוון ועוצמת הרוח וגם במשקל 

יותר שבדרך כלל טיסה ממערב למזרח היא מהירה   המטוס. כך ידוע

מאשר בכיוון ההפוך וגם טווח המטוס משתנה בהתאם. הסיבה נעוצה 

זרם הסילון( ואכן מטוס הבריטניה, או )המכונות ג'ט סטרים   ברוחות

בכינויו אז "הענק הלוחש" היה הראשון שטס בשרות אל על מניו יורק לתל 

 .אביב ללא נחיתת ביניים. דבר שבכיוון ההפוך היה בלתי אפשרי

ספת שהעלתה וובר היא בהחלט מבוססת אך ניתנת לפרשנות נקודה הנו

בצורות רבות ובוודאי אינה מהווה "אקדח מעשן". היא מצאה שאייכמן 
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נמחק כבר למחרת החטיפה מרשימת עובדי מרצדס בארגנטינה ולכן היא 

ברור אבל שלעובדה זו  .מאמינה שראש החברה היה חלק מהמזימה

כל מזימה.נמשל מאוד סביר שמהלך זה  יכולים להיות הסברים שונים ובלי

נעשה מכיוון שכפי שידוע אשתו של הצורר הנאצי התלוננה בחברה 

שבעלה נעלם. אסור לשכוח שבשעת החטיפה משקפיו נשארו במקום 

שלא היה רחוק מביתו ולכן זה מאוד סביר שהאשה דיווחה שהיא חוששת 

ד כבר לפני שהוא נחטף. אייכמן עצמו טען בחקירתו בישראל שהוא חש

 .שנחטף ששירות הביון הישראלי עלה על עקבותיו

לוובר אין הוכחה מתועדת משכנעת על מהלך החטיפה כפי שהיא 

מדמיינת. והראיות הנסיבתיות שהיא מביאה, אם אפשר בכלל לקבלן 

ככאלו, ממש לא משכנעות. בכל זאת זוכה התיאוריה שלה לפופולריות לא 

צוני. מין הסתם ישנה נכונות גבוהה להאמין מבוטלת בחוגי שמאל ווימין קי

ישראלי. לפני זמן לכל שטות הנכתבת על שירות ביטחון כלשהו ובמיוחד ה

קצר לא הותרה לגברת כניסה לארה"ב כדי לחקור בארכיון המדינה 

בפרשה והיא פירסמה בהצלחה רבה באמצעי תקשורת רבים שכאילו 

ישנה מזימה אמריקאית למנוע אותה מלחקור. היא ומראייניה הרבים דחו 

משום מה על הסף את ההסבר היותר הגיוני שמתוך הפראנויה 

הוחמרו בצורה לא הגיונית תנאי הכניסה  9/11חר האמריקאית לא

לארה"ב לזרים ודברים לא תקינים זעירים לחלוטין מנופחים מעבר לכל 

פרופורציה. במקרה של וובר מסתבר שהיא הגישה לפני כמה שנים בקשה 

לוויזת עבודה בארה"ב ולא קיבלה תשובה ולכן היא לא מילאה בטופס 

פעם וויזה. הטענה שכניסתה  הבקשה הנוכחי שסירבו להעניק לה

לוושינגטון נאסרה כדי למנוע את תחקירה נשמעת הזויה כמו חלקים שונים 

של פרסומיה שבהם מככבות עובדות אמיתיות לצד טעויות גסות והיקשים 

 .מוטעים ו/או לא הכרחיים או מוכחים

כך או כך ברור שכאשר היום מנהלת גרמניה הרשמית משפט ראווה יקר 

רקק מסוגו של איוואן דמיאניוק זה צורם שבעתיים שבאותה נגד דגיג 

נשימה ממשיכה להסתיר ולגונן על לווייתנים מסוגו של גלובקה, חבר 

 מרעיו וכל מיני גוויות מסריחות במרתפי השירות החשאי

000 
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בן גוריון   חדשות  -  נושא: 8פרק  

 וגרמניה, היחסים

 ?האם מכר בן גוריון את נפשו לשטן

 ?יש עוד להסתיר על חטיפת אייכמן מה 

 מרד איסר נגד "הזקן" הגרעיני

  

בין הנושאים עליהם הוארך חיסיון המסמכים לשבעים שנה נמנית גם חטיפת  תום שגבלפי 

כבר יכול להיות כל כך סודי ולא ידוע על אייכמן. על פניו נראה העניין מוזר לחלוטין, שכן מה 

 ?אירוע שקרה לפני יובל שנים וים של ספרים, מאמרים, סרטים ומה לא, נשפך עליו

נאבק בחירוק שיניים בניסיונו  BND אבל אם מביאים בחשבון שגם השירות החשאי הגרמני

ד נוסף מסמכי אייכמן, מקבלת טענתו של שגב מימ 3,500-לשמור על חיסיונם של מעל ל

המסמכים האמורים הנמצאים ברשותו   BND-וסביר להניח שהדברים קשורים. לפי טענת ה

 .2025-ולפי המחמירים ב 2017-ולא בגנזך הפדראלי ישוחררו לכל המוקדם ב

בפסק דין של בית המשפט העליון הגרמני נאמר שחלק מהמסמכים החסויים מכילים סודות 

ישראלית, אבל לא כאלו שנתקבלו ממנה. בסוף  ציבורית זרה" ככל הנראה  של "רשות

אוגוסט אמורים להיחשף לפחות חלק מהמסמכים לפי הוראת בית המשפט, אך כבר עכשיו 

 .ניתן להעריך מה טיבם של העיניינים החסויים

העיתונאית הגרמנית גבי וובר שהגישה את התביעה לחשיפת המסמכים מאמינה שבשנות 

שיתוף פעולה בפרוייקט הגרעין בין גרמניה המערבית, השישים של המאה הקודמת היה 

ישראל וארגנטינה ולכאורה מכיוון שאדולף אייכמן הפריע לפרוייקט הגרמני בארגנטינה הוא 

נמסר ע"י הגרמנים לישראל ולמעשה אפילו לא נחטף ע"י אנשי השב"כ, כפי שהגרסא 

 .הישראלית הרשמית טוענת היום

החטיפה נראית הזויה לחלוטין, חסרת הגיון וביסוס עובדתי  בעוד שהתיאוריה של וובר לגבי

רציני, הרי היא הצליחה לעלות על עניין בהחלט מעניין והוא שאכן ישנם מסמכים גלויים 

מארגנטינה הגיע אוראניום   .גרמנים וארגנטינאים המלמדים שהיה משולש אטומי שכזה

מימון לפרוייקט הישראלי  לישראל ומגרמניה ככל הנראה טכנולוגיה חשובה ובעיקר

 .מיליון מארקים גרמניים 500בסדר גודל של לפחות 
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ואכן בעוד שחלקים רבים בהיסטוריה של הפרוייקט הגרעיני הישראלי ידועים, שאלת המימון 

 .של מיזם כה יקר לא פתורה ולמעשה לא טופלה

לגמרי ממה לתמיכה הגרמנית בפרוייקט ישנו קשר לחטיפת אייכמן אבל הוא נראה אחרת 

 .שוובר מפנטזת

נפגשו בניו יורק קנצלר מערב גרמניה קונראד אדנאואר וראש ממשלת  1960למרץ 14-ב

ישראל דויד בן גוריון. מסמכים גרמנים מלמדים שבמסגרת פגישה זו הבטיח אדנאואר לשלם 

מיליון  500מיליון מארקים בשנה ובתוכם לפחות  200סכום של   שנים 10לישראל במשך 

   .וייקט הגרעינילפר

במאי הודיע בן  23-נחטף אייכמן בארגנטינה וב 1960במאי  11-חודשיים מאוחר יותר, ב

 .גוריון שהפושע הנאצי נמצא כבר בישראל

 ?האם זה אפשרי ששני האירועים קשורים אחד בשני

אין כל ספק שחטיפת אייכמן הקשתה על ההסכם בין אדנאואר ובן גוריון שכן הקנצלר הגרמני 

נציג לישראל  רתח והשעה את מועד התשלום הראשון עד לתום משפט אייכמן. הוא שלח גם 

ונציג  שקיבל הבטחה אישית מבן גוריון שלא יתנהל "מסע הסתה" נגד גרמניה המערבית 

הפושעים  2,000ישראל בגרמניה הבטיח מעבר לזאת לקנצלר שישראל לא תרדוף אחר 

 .ורגהנאצים הרשומים בארכיון בלודוויסב

ההיסטוריון יחיעם ואכן ידוע שבן גוריון התערב לפחות בשני נושאים במשפט כפי שכותב 

 :ווייץ

בפעם  .מיים בנוגע לנושא אחד: יחסנו עם גרמניה המערביתגוריון התערב במשפט פע-בן "

הראשונה דרש מהתביעה לא להעלות בבית המשפט את שאלת הנס גלובקה, יועצו הקרוב של 

הקנצלר אדנאואר שהיה מעורב בחקיקת "חוקי נירנברג" בימי השלטון הנאצי. בפעם השנייה 

שלח אליו את טיוטת נאום  "פןהיוזמה היתה של האוזנר. בצעד שמוגדר כ"הליך יוצא דו

גוריון העיר על נקודה יחידה: שאלת גרמניה. הוא דרש להוסיף את המלה -הפתיחה ובן

"הנאצית" אחרי המלה "גרמניה" כדי להבדיל בין גרמניה הנאצית לגרמניה החדשה, שבעיניו 

 .(23.1.2009 "היתה "אחרת"." )"הארץ

צי שהיה לו ככל הנראה קשר עם אייכמן וגם בן גוריון ידע בבירור שגלובקה היה פושע נא

שמנגנוני גרמניה שרצו באותה תקופה בפושעים נאצים שכמותו. כלומר שהיה אז עדיין 

 .בהחלט מוקדם מדי לדבר על גרמניה אחרת

ת הפרק העוסק בראש הממשלה דאז: "תעלומה מכנה חנה יבלונקה א בספרה על משפט אייכמן

ושמה בן גוריון." ההיסטוריונית מצביעה על מקצת מהתנהגותו הסתירתית של בן גוריון אך 

 .אינה פותרת את הסתירה

יש לראות בחטיפת אייכמן מרד  :ההסבר ההגיוני ביותר, שנתמך גם על ידי עובדות נוספות

ל נגד בן גוריון. כלומר מדובר בניסיון של של הממונה על שירותי הביטחון, איסר הרא

"הממונה" לחבל בהתקרבות ישראל לגרמניה המערבית. חטיפת אייכמן, לפי פרשנות זו, 
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היתה מהלך נגד בן גוריון והוא נאלץ להלך בין הטיפות כדי למזער את הנזק למהלכיו 

 .מול גרמניה

ין שלא רק שברור שלא היה דיון מבלי להיכנס לכל הנימוקים התומכים בתיאוריה זו כדאי לצי

מסודר בממשלה לאישור החטיפה וגם בן גוריון נראה מופתע, הרי העיתונאי ומקורבו של 

רומן מרתק המהווה כתב האשמה נגד בן גוריון על יחסיו עם  1966-הראל, אורי פז, פירסם ב

נקרא הרומן המערב דברים בדויים עם אמיתות  "שלטון השטן–דימונקרטיה " .גרמניה

שבחלקן ניתנות להוכחה. השטן הוא בן גוריון שמוכן לטהר שרצים נאציים, לאפשר לגרמניה 

מיליון מארק  500כה בסך של לפתח תוכנית פצצה אטומית משל עצמה וזאת כדי לקבל תמי

 .ומדענים גרמנים לדימונה

ממצאיי בארכיונים גרמניים עד עכשיו אכן מאוששים את התמיכה הכספית וראיון עם מדען 

גרעין גרמני שהיה בישראל בשנות השישים מחזק את החשד שהיה שימוש בידע של פיזיקאים 

 .גרמניים שעבדו עבור פרוייקט האטום הנאצי

ק חלק מהתיאוריה המועלת פה נכון, לא רק שהיא מעמידה את משפט אייכמן אפילו אם ר

בישראל באור אחר, אלא היא יכולה להסביר למה גם בישראל וגם בגרמניה ישנם מסמכים 

 .חסויים על חטיפת אייכמן

 רשימה נוספת: 
.themarker.com/post/1773436http://cafe/ 

-מצורף לינק לשיחה שקיימתי בנושא בתכניתו של משה טימור "שישי אישי" ברשת בית ב

7.8.2010: 

-567e210ef008/se-ae11-4030-43b6-ehttp://www.esnips.com/doc/52f1d5b

timor-eichmann 
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 בן דוד פגישת חדשות  -  נושא: 9פרק  

 1960 יורק בניו אדנאואר וקונרד גוריון

  1960פגישת דוד בן גוריון וקונרד אדנאואר בניו יורק, 

שנה בלבד לאחר השואה, לא היה מובן  15, 1960בשנת  
מאליו שתהיה אפשרות לקיים מפגשים בין נציגים רשמיים 

 מישראל ומגרמניה. 
 

ואה זכר פשעי הנאצים היה עדיין טרי מאוד בקרב ניצולי הש
האוכלוסייה הגרמנית ובחברה הישראלית בכלל, בעוד מרבית 

 נותרה בשתיקתה. 
 

אמנם נוצרו כבר קשרים מסוימים במהלך משא ומתן על 
, אולם התגובות של 1952הסכם השילומים בסביבות שנת 

הציבור בישראל הוכיחו שאפילו ההתקרבות הזאת לא הייתה 
 .מקובלת על חלק מהאוכלוסייה בארץ

 
רשמיים עמדה תמיד שאלת -ב המגעים הרשמיים והבלתיסבי

כינון היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. בשעת החתימה 
על הסכם השילומים אותת הצד הגרמני שהוא מוכן לצעד 

כזה, אך הצד הישראלי היסס, ונימק את היסוסו בכך שעדיין 
 מוקדם מדי להרחיק חלק עד כדי יחסים דיפלומטיים מלאים. 

 

 התהפכו העמדות:  50-אמצע שנות הב

 
ישראל הייתה מוכנה עקרונית לכינון יחסים רשמיים עם מערב 
גרמניה, אך דווקא המדינה הגרמנית לא הרגישה מוכנה לכך, 

כי בקונטקסט הפוליטי הרחב יותר היא חששה מתגובת 
מדינות ערב; הללו היו עלולות להכיר במדינת מזרח גרמניה, 
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עקרון "המערבי לא היו מעוניינים בו עקב דבר שמנהיגי החלק 

הלשטיין". לפי עקרון זה, הממשלה בעיר בון רצתה לבודד את 
החלק המזרחי של גרמניה, אשר לא הוכר על ידה כמדינה 

עצמאית. כמו כן, כל מדינה שכן הכירה במזרח 
למשבר ביחסיה הדיפלומטיים עם  הובילה עצמה גרמניה

בה העיקרית לכך שכינון החלק המערבי. זוהי למעשה הסי
  .1965היחסים לא יצא לפועל לפני שנת 

 

 
 

החליטו המנהיגים של ישראל ושל  1960תחילת שנת למרות זאת, ב

גרמניה המערבית שהגיע הזמן להתקרבות מסוימת. הביטוי לכך היה 

וקונרד  פגישה רשמית בין שני ראשי המדינות: דוד בן גוריון

לשם כך קבעו שני הצדדים שבמהלך ביקורים רשמיים של  .אדנאואר

אסטוריה" -"ולדורף-ב השניים בניו יורק, ילונו האישים באותו מלון,

היוקרתי במנהטן. רק שתי קומות הפרידו בין חדרי הפוליטיקאים. 

עיתונאים רבים שמעו שמועות על הפגישה המתוכננת, וחיכו 

במסדרונות המלון בתקווה לצלם את "הרגע ההיסטורי" ולדווח עליו. 

לרדת לחדרו של  –כצעיר בין השניים  –החליט  73בן גוריון שהיה בן 

האחד  –. כאשר שני המדינאים 84ואר, שהיה כבר בן אדנא

נפגשו, התברר מהר מאוד  –בהתאמה  סוציאליסט והשני שמרן,

שה"כימיה" ביניהם מצוינת. הם מצאו בן שיח נעים זה בזה, ושוחחו 

באווירה טובה במשך שעתיים, על אף שעל הפגישה הוטל צלה של 

נייה. מובן מאליו ההיסטוריה, צלה של השואה ושל מלחמת העולם הש
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שהנושא עלה בדיונים ביניהם. העובדה שאדנאואר לא זכה להערכה 

)מצד הנאצים  ( 1933-שפיטרו אותו מתפקידו כראש העיר קלן ב

בוודאי הייתה ידועה לצד הישראלי, והקלה על קביעת הפגישה וגם על 

 .הדיאלוג עם בן גוריון

 

מיכה כספית במהלך השיחה דנו השניים בנושאים שונים, כגון ת

אספקת כלי נשק לצה"ל, בעיות האינטגרציה של העולים  ,לישראל

החדשים בישראל, תנועת הקיבוצים והמצב הפוליטי העולמי בכלל. 

השיחה הטובה גרמה לכך, שבעקבותיה סיכמו על תמיכה כספית 

לישראל לשנים רבות ובסופו של דבר גם לכינון היחסים הדיפלומטיים 

עם חזרתו של בן גוריון לארץ ציפתה לו  חמש שנים לאחר מכן.

התנגדות עזה של הימין הפוליטי ושל אזרחים, שראו בכל מגע רשמי 

, כאשר 1965עם גורמים גרמניים בגידה בקרבנות השואה. בשנת 

אדנאואר ובן גוריון כבר לא היו  ,שתי המדינות החליפו שגרירים

בשנת בתפקידיהם כראשי ממשלה, אך שמרו על קשר במכתבים. 

והתארח אצל בן גוריון  אדנאואר בא לישראל לביקור פרטי, 1966

בשדה בוקר. שנה לאחר מכן, בן גוריון נסע לגרמניה לטקס ממלכתי 

. ראש הממשלה הראשון של 91לכבוד אדנאואר, שהלך לעולמו בגיל 

 .מדינת ישראל הביע בכך כבוד אחרון לקנצלר הראשון של גרמניה

 

וותה באורח אינטנסיבי את הפגישה של שני העיתונות הישראלית לי

, וכן את נושא היחסים בין שתי המדינות. 1960המנהיגים בשנת 

העיתונים פרסמו כתבות, תצלומים וגם קריקטורות. אחד 

המוכר  ,הקריקטוריסטים המובילים באותה עת היה קריאל גרדוש

(. הקריקטורות שלו ליוו את 1921-2000לרוב הישראלים כ"דוש" )

 הפוליטיקה ואת החברה הישראלית במשך שנים רבות, בעיקר בעיתון

אך גם בספרים שקיבצו את עבודתו. מובן שאף ההתקרבות  ,"מעריב"

הפוליטית בין גרמניה וישראל הפכה לנושא בקריקטורות של דוש, 

כמו בזו שצייר בעקבות המפגש בין אדנאואר ובן גוריון. מעיון 

ותו המסוימת של דוש מעצם בקריקטורה ניתן להבחין בהסתייג

הפגישה. דוש עצמו היה ניצול שואה, ואיבד את רוב משפחתו שנרצחה 

בהונגריה. גם שתי הדמויות בקריקטורה, היהודי ניצול השואה והנאצי 
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ר לשעב    כיצד יתכן שהזמנים  –כל אחד בדרכו  –אינם מבינים  (?)

כך-השתנו כל . 

 

גרמניה חדשות  -  נושא: 10פרק   

 ים ישראל ובן גוריוןהיהוד

http://web.nli.org.il/sites/NL

I/Hebrew/collections/person

-alsites/Israel

Germany/Pages/default.aspx 
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אלתרמן על דשות  ח -  נושא: 11פרק  

 אייכמן
http://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_ED

03_EDU700334138U&DocID=NNL 

 

 

 

 

 

ספרים  חדשות  -  נושא: 12פרק   

 היסטוריים

   ריםספ
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מחלת  חדשות -  נושא: 13פרק  

 הסוכרת
Diabetes 

 ההשפעות

19 Effects of Diabetes on the Body - Healthline 

World Health Day: Diabetes Soars in Developing 

The Diabetes Drug That Could Be an Anti-Aging Miracle 
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the Effects of  

diabetes on the Body 

Diabetes is a group of diseases that affect the body’s ability to produce or use insulin, 

a hormone that allows your body to turn glucose into energy. Diabetes can be 

effectively managed, but potential complications include heart disease, stroke, and 

kidney damage. 
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Pancreas Malfunction 

Ketoacidosis 

Excessive Urination 

Loss of Consciousness 

Lack of Concentration 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

Damaged Blood Vessels 

High Blood Pressure 

Stroke 

Bacterial, Fungal, and Yeast Infections 

Diabetic Retinopathy 

Extreme Thirst 

Sweet-Smelling Breath 

Protein in the Urine 

Stomach Problems 

Foot Problems 

Heart Disease 

Dry, Cracked Skin 

Peripheral Neuropathy 

Cataracts and Glaucoma 

The Effects of Diabetes on the Body 

After you eat or drink, your body breaks down the sugars in your blood and turns it 

into glucose. The glucose travels through your bloodstream and provides your body 

with energy. To accomplish this, your pancreas needs to produce a hormone called 

insulin. In a person with diabetes (diabetes mellitus), the pancreas either produces too 

little insulin or none at all, or the insulin can’t be used effectively. This allows blood 

glucose levels to rise while the rest of your cells are deprived of much needed energy. 

This can lead to a wide variety of problems affecting nearly every part of your body. 

There are two main types of diabetes. Type 1, also known as juvenile diabetes or 

insulin-dependent diabetes, is an immune system disorder. In Type 1 diabetes, the 

patient’s own immune system attacks the insulin-producing cells in the pancreas, 

destroying the ability to manufacture insulin. People with Type 1 diabetes must take 

insulin to live. Most people with Type 1 diabetes are diagnosed as children or young 

adults. 

The main problem in Type 2 diabetes is the presence of what is called insulin 

resistance. In this sort of diabetes, the pancreas starts off robust in its production of 

insulin. However, cells that need energy don’t respond normally to the usual amounts 

of insulin. The pancreas has to produce much higher levels of the hormone in order to 

manage blood glucose levels. Over time, the insulin-producing cells in the pancreas 

can burn themselves out due to this overproduction. At this point a person with Type 
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2 diabetes begins to require insulin medication. However, in earlier phases of this 

more common type of diabetes, the illness can be effectively managed with diet, 

exercise, and careful monitoring of blood sugars. Some people with Type 2 diabetes 

may require a variety of oral medications and eventually, as described above, some 

will eventually need insulin. 

Gestational diabetes is high blood sugar that develops during pregnancy. Most of the 

time, gestational diabetes can be controlled through diet and exercise, and it typically 

resolves after the baby is delivered. 

Common symptoms of diabetes include excessive thirst, frequent urination, and 

sluggishness. Blood tests will reveal high sugar levels. 

Endocrine, Excretory, and Digestive Systems 

Your pancreas produces and releases insulin to help make energy out of 

sugars. If your pancreas produces little or no insulin, or if your body can’t use it, 

alternate hormones are used to turn fat into energy. This can create high levels of 

toxic chemicals, including acids and ketone bodies, which may lead to a condition 

called diabetic ketoacidosis. This is a serious complication of the disease. Symptoms 

include extreme thirst, excessive urination, and fatigue. Your breath may have a sweet 

scent that is caused by the elevated levels of ketone bodies in the blood. High blood 

sugar levels and excess ketones in your urine can confirm diabetic ketoacidosis. 

Untreated, the condition can lead to loss of consciousness or even death. 

Diabetes can damage your kidneys, affecting their ability to filter waste products from 

your blood. Elevated amounts of protein in your urine (microalbuminuria) may be a 

sign that your kidneys aren’t functioning properly. Kidney disease related to diabetes 

is called diabetic nephropathy. This condition doesn’t show symptoms until it 

advances to later stages. People with diabetes should be evaluated for nephropathy in 

order to avoid irreversible kidney damage and kidney failure. 

Diabetic hyperglycemic hyperosmolar syndrome (HHS) occurs in Type 2 diabetes. It 

involves very high blood glucose levels but without ketones. Symptoms also include 

dehydration and loss of consciousness. It usually happens to people whose diabetes is 

undiagnosed or who have not been able to control their diabetes. It can also be caused 

by heart attack, stroke, or infection. 

High blood glucose levels can make it hard for your stomach to completely empty 

(gastroparesis). In turn, the delay causes blood glucose levels to rise. Diabetes is the 

leading cause of gastroparesis. Symptoms include nausea, vomiting, bloating, and 

heartburn. 
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Circulatory System 

High blood glucose levels can contribute to the formation of fatty 

deposits in blood vessel walls. Over time, that can restrict blood flow and increase the 

risk of hardening of the blood vessels (atherosclerosis). 

Lack of blood flow can affect your hands and feet. Poor circulation can cause pain in 

the calves while you’re walking (intermittent claudication). People with diabetes are 

particularly prone to foot problems due to narrowed blood vessels in the leg and foot. 

Your feet may feel cold, and you may be unable to feel heat due to lack of sensation. 

A condition called diabetic neuropathy causes decreased sensation in the extremities, 

which may prevent you from noticing an injury or infection. Diabetes increases your 

risk of developing infections or ulcers of the foot. Poor blood flow and nerve damage 

increase the likelihood of having a foot or leg amputated. If you have diabetes, it is 

critical that you take good care of your feet and inspect them often. 

Diabetes raises your risk of developing high blood pressure, putting strain on the 

heart. According to the National Diabetes Information Clearinghouse, people with 

diabetes have double the risk of heart disease or stroke than people without diabetes. 

Monitoring and controlling your blood glucose, blood pressure, and cholesterol can 

lower that risk. So can good eating habits and exercise. 

Diabetes and smoking are a very bad mix, increasing risk of cardiovascular problems 

and restricted blood flow. 

Integumentary System 

Diabetes can affect your skin. Lack of moisture can cause the skin on 

your feet to dry and crack. It is important to completely dry your feet after bathing or 

swimming. You can use petroleum jelly or gentle creams, but be careful: creams or 

oils left between your toes can become so moist that it can lead to infection. 

High-pressure spots under your foot can lead to calluses. If you don’t take good care 

of them, they can become infected or develop ulcers. If you get an ulcer, see your 

doctor immediately to lower your risk of losing your foot. 

You may also be more prone to boils, infection of the hair follicles (folliculitis), sties, 

and infected nails. People with diabetes have a higher incidence of bacterial 

infections, including staph (Staphylococcus), than the general population. 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/stroke/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

Moist, warm folds in the skin are susceptible to fungal or yeast infections. You’re 

most likely to develop this type of infection between fingers and toes, the groin, 

armpits, or in the corners of your mouth. Symptoms include redness, blistering, and 

itchiness. 

A condition called diabetic dermopathy can cause brown patches on the skin. There’s 

no cause for concern and no treatment is necessary. Eruptive xanthomatosis causes 

hard yellow bumps with a red ring. Digital sclerosis causes thick skin, most often on 

the hands or feet. Both of these skin conditions are signs of unmanaged diabetes. They 

usually clear up when you get your blood sugar under control. 

Central Nervous System 

Diabetes causes damage to the nerves (peripheral neuropathy), which 

can affect your perception of heat, cold, and pain, making you more susceptible to 

injury. This also makes it more likely that you’ll ignore an injury, especially if it’s in a 

difficult place to see, such as between your toes, on your heels, or the bottoms of your 

feet. 

Swollen, leaky blood vessels in the eye (diabetic retinopathy) can damage your vision 

and even lead to blindness. Symptoms include floaters or spots in your field of vision. 

People with diabetes tend to develop cataracts at an earlier age than other people. 

They are also more likely to develop glaucoma. Symptoms of eye trouble can be mild 

at first, so it’s important to see your eye doctor regularly. 

Reproductive System 

The hormones of pregnancy can cause gestational diabetes. This also increases the 

risk of high blood pressure (preeclampsia or ecclampsia). In most cases, gestational 

diabetes is easily controlled, and glucose levels return to normal after the baby is 

born. Symptoms are the same as other types of diabetes, but may also include 

repeated infections affecting the vagina and bladder. Women with gestational diabetes 

may have babies with higher birth weight, making delivery more complicated. 

Women who have had gestational diabetes should be monitored, as there’s an 

increased risk of developing diabetes within ten years. 

  

 

 סוכרת על הגוף   ההשפעות של
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  ההשפעות של

  סוכרת על הגוף

של הגוף לייצר או להשתמש באינסולין, הורמון  סוכרת היא קבוצה של מחלות המשפיעות על יכולתו

סוכרת יכולה להיות מנוהלת באופן יעיל, אבל סיבוכים  .המאפשר לגוף שלך להפוך גלוקוז לאנרגיה

  .פוטנציאליים כוללים מחלות לב, שבץ, נזק לכליות
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  לבלב תקלה

  קוטואצידוזיס

  עודף שתן

  אובדן ההכרה

  חוסר ריכוז
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  כלי דם פגומים

  לחץ דם גבוה

  שבץ

  זיהומים בקטריאליים, פטרייתיים ושמרים

  רטינופתיה סוכרתית

  צמא קיצוני

  ריח מתוק ריח

  חלבון בשתן

  בעיות בקיבה

  בעיות ברגל

  מחלת לב

  עור יבש, סדוק

  נוירופתיה פריפריאלית

  קטרקט וגלאוקומה

  ההשפעות של סוכרת על הגוף

הגלוקוז עובר  .לאחר שאתם אוכלים או שותים, הגוף שלך שובר את הסוכרים בדם והופך אותו לגלוקוז

 .הורמון הנקרא אינסולין כדי להשיג זאת, הלבלב שלך צריך לייצר .דרך זרם הדם ומספק לגוף אנרגיה

אצל אנשים עם סוכרת )סוכרת(, הלבלב מייצר כמות קטנה מדי של אינסולין או בכלל לא, או 

זה מאפשר רמות גלוקוז בדם לעלות בעוד שאר התאים שלך מקופחים  .שהאינסולין לא ניתן לשימוש יעיל

  .כמעט כל חלק של הגוף שלך זה יכול להוביל למגוון רחב של בעיות המשפיעות .אנרגיה צורך הרבה

, הידוע גם בשם סוכרת נעורים או סוכרת תלויי אינסולין, 1סוג  .ישנם שני סוגים עיקריים של סוכרת

, המערכת החיסונית של החולה עצמו תוקפת את התאים 1בסוכרת מסוג  .היא הפרעת מערכת החיסון

חייבים  1אנשים עם סוכרת סוג  .נסוליןהמייצרים אינסולין בלבלב, ובכך הורסת את היכולת לייצר אי

  .מאובחנים כילדים או צעירים 1רוב האנשים עם סוכרת סוג  .לקחת אינסולין לחיות

בסוג זה של סוכרת,  .היא נוכחות של מה שנקרא אינסולין ההתנגדות 2הבעיה העיקרית בסוכרת מסוג 

קים לאנרגיה אינם מגיבים באופן עם זאת, תאים הזקו .הלבלב מתחיל חזק בייצור שלה של אינסולין

הלבלב צריך לייצר רמות גבוהות יותר של ההורמון על מנת לנהל  .נורמלי לכמויות הרגילות של אינסולין

 .במשך הזמן, תאים מייצרי אינסולין בלבלב יכול לשרוף את עצמם בגלל עודף זה .רמות גלוקוז בדם

עם זאת, בשלבים מוקדמים יותר של  .אינסולין מתחיל לדרוש תרופות 2בשלב זה אדם עם סוכרת סוג 

סוג זה יותר נפוץ של סוכרת, המחלה יכולה להיות מנוהלת באופן יעיל עם דיאטה, פעילות גופנית, ניטור 

עשויים לדרוש מגוון רחב של תרופות דרך הפה  2יש אנשים עם סוכרת סוג  .זהיר של סוכרים בדם

  .יצטרכו בסופו של דבר אינסוליןובסופו של דבר, כפי שתואר לעיל, כמה 

רוב הזמן, סוכרת הריונית יכולה  .סוכרת הריונית היא רמת סוכר גבוהה בדם המתפתחת במהלך ההריון

  .להיות נשלטת באמצעות דיאטה ופעילות גופנית, וזה בדרך כלל פותר לאחר התינוק מועבר
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בדיקות דם יגלו רמות סוכר  .יטיותתסמינים נפוצים של סוכרת כוללים צמא מוגזם, השתנה תכופה, א

  .גבוהות

  אנדוקרינית, הפרעות ומערכות העיכול

אם  .וכריםהלבלב שלך מייצר ומשחרר אינסולין כדי לעזור להפוך את האנרגיה של ס

הלבלב שלך מייצר אינסולין קטן או לא, או אם הגוף שלך לא יכול להשתמש בו, הורמונים חלופי 

זה יכול ליצור רמות גבוהות של כימיקלים רעילים, כולל חומצות וגופים  .משמשים להפוך שומן לאנרגיה

 .של המחלה זה סיבוך רציני .סוכרתית ketoacidosis קטון, אשר עלול להוביל למצב שנקרא

נשימתך עשויה להיות ריח מתוק, אשר נגרמת  .הסימפטומים כוללים צמא קיצוני, השתנה מופרזת ועייפות

רמות גבוהות של סוכר בדם וקטונים עודפים בשתן שלך  .על ידי רמות גבוהות של גופים קטון בדם

  .ן הכרה או אפילו למוותללא טיפול, המצב יכול להוביל לאובד .יכולים לאשר את קטואסידוזיס הסוכרת

כמויות גבוהות של  .סוכרת יכולה להזיק לכליות שלך, המשפיעים על יכולתם לסנן את מוצרי הדם מהדם

 .עשוי להיות סימן לכך הכליות שלך לא מתפקדים כראוי (microalbuminuria) חלבון בשתן שלך

ו מציג סימפטומים עד שהוא מצב זה אינ .מחלת כליות הקשורה לסוכרת נקראת נפרופתיה סוכרתית

אנשים עם סוכרת יש להעריך עבור נפרופתיה על מנת למנוע נזק כליות  .מתקדם לשלבים מאוחרים יותר

  .בלתי הפיך וכשל כליות

הוא כולל רמות גלוקוז  .2מתרחשת סוכרת סוג  hyperglycemic hyperosmolar (HHS) חולי סוכרת

זה קורה בדרך  .ימפטומים כוללים גם התייבשות ואובדן הכרההס .גבוהות מאוד בדם, אך ללא קטונים

זה יכול גם להיגרם  .כלל לאנשים שסוכרת שלהם לא מאובחנים או שלא הצליחו לשלוט בסוכרת שלהם

  .על ידי התקף לב, שבץ או זיהום

וב בתורו, העיכ .(gastroparesis) רמות גבוהות של גלוקוז בדם יכולות להקשות על קיבתך לחלוטין

הסימפטומים כוללים בחילה,  .gastroparesis סוכרת היא הגורם המוביל .גורם רמות גלוקוז בדם לעלות

  .הקאות, נפיחות, צרבת

  מערכת דם

 .של גלוקוז בדם יכולות לתרום להיווצרות משקעי שומן בקירות כלי הדםרמות גבוהות 

  .(עם הזמן, זה יכול להגביל את זרימת הדם ולהגדיל את הסיכון של התקשות של כלי הדם )טרשת עורקים

מחזור הדם המסכן עלול לגרום לכאבים בעגלים  .חוסר זרימת הדם יכול להשפיע על הידיים והרגליים

אנשים עם סוכרת מועדים במיוחד לבעיות ברגל עקב צמצמות כלי הדם  .(צליעה לסירוגיןבזמן הליכה )

 .הרגליים שלך עלול להרגיש קר, ואתה עלול להיות מסוגל להרגיש חום בשל חוסר תחושה .ברגל וברגל

מצב הנקרא נוירופתיה סוכרתית גורם לירידה בתחושת הגפיים, דבר שעשוי למנוע ממך להבחין בפציעה 

זרימת דם ירודה ונזק עצבי  .סוכרת מגדילה את הסיכון לפתח זיהומים או כיבים של כף הרגל .ו בזיהוםא

אם יש לך סוכרת, זה קריטי כי אתה לטפל טוב של הרגליים  .מגבירים את הסבירות לקטיעת רגל או רגל

  .ולבדוק אותם לעתים קרובות
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 Nationalעל פי נתוני . הלחץ על הלבסוכרת מעלה את הסיכון לפתח לחץ דם גבוה, לשים את 

,  Diabetes Information Clearinghouse לאנשים עם סוכרת יש סיכון כפול למחלות לב או שבץ

ניטור ושליטה על רמת הסוכר בדם, לחץ הדם והכולסטרול יכולים  .בהשוואה לאנשים ללא סוכרת

  .אז יכול הרגלי אכילה טובים ופעילות גופנית .להוריד את הסיכון

  .תערובת רעה מאוד, הגדלת הסיכון לבעיות לב וכלי דם והגבלת זרימת הדם סוכרת ועישון הם

  מערכת הכסות

על הרגליים  חוסר לחות יכול לגרום לעור .סוכרת יכולה להשפיע על העור שלך

אתה יכול להשתמש ג'לי נפט או קרמים  .חשוב לייבש את הרגליים לאחר רחצה או שחייה .להתייבש סדק

עדינים, אבל להיזהר: קרמים או שמנים שנותרו בין בהונות שלך יכול להיות לח כל כך שזה יכול לגרום 

  .לזיהום

ה לא לטפל בהם טוב, הם יכולים להיות אם את .בלחץ גבוה כתמים מתחת לרגל שלך יכול להוביל יבלות

אם אתה מקבל כיב, לראות את הרופא מיד כדי להקטין את הסיכון לאבד את  .ulcers נגועים או לפתח

  .הרגל

 .וכן מסמרים נגועים ,sties ,(folliculitis) אתה יכול גם להיות נוטה יותר שחין, זיהום של זקיקי השיער

 ,staph (Staphylococcus) ה יותר של זיהומים חיידקיים, כוללאנשים עם סוכרת יש שכיחות גבוה

  .מאשר בכלל האוכלוסייה

אתה צפוי לפתח סוג זה של זיהום בין  .לחות, קפלים חמים בעור רגישים זיהומים פטרייתיים או שמרים

ת הסימפטומים כוללים אדמומיות, שלפוחיו .אצבעות בהונות, במפשעה, בבתי השחי, או בזוויות הפה

  .וגרידות

אין סיבה לדאגה ואין צורך  .עלול לגרום לטלאים חומים על העור Dermetic dermopathy מצב הנקרא

טרשת עורקים גורמת לעור  .מקשה גורם בליטות צהוב קשה עם טבעת אדומה Xanthomatosis .בטיפול

הם בדרך  .unmanaged שני מצבי עור אלה הם סימנים של סוכרת .סמיך, לרוב על הידיים או הרגליים

  .כלל לנקות כאשר אתה מקבל את רמת הסוכר בדם תחת שליטה

  מערכת העצבים המרכזית

אשר יכול להשפיע על התפיסה שלך  סוכרת גורמת נזק עצבים )נוירופתיה פריפריאלית(,

זה גם עושה את זה סביר יותר כי תוכל  .של חום, קור, כאב, מה שהופך אותך יותר רגישים לפציעה

להתעלם מפציעה, במיוחד אם זה במקום קשה לראות, כגון בין בהונות, על העקבים שלך, או תחתיות 

  .הרגליים

 .רתית( עלולים להזיק לחזון שלך ואף לגרום לעיוורוןכלי דם נפוחים, דולפים בעין )רטינופתיה סוכ

אנשים עם סוכרת נוטים לפתח קטרקט  .או כתמים בתחום הראייה שלך floaters הסימפטומים כוללים
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תסמינים של בעיות עיניים יכול  .הם גם יותר לפתח גלאוקומה .בגיל מוקדם יותר מאשר אנשים אחרים

  .את רופא העיניים שלך באופן קבוע להיות קל בהתחלה, ולכן חשוב לראות

  מערכת רבייה

זה גם מגביר את הסיכון של לחץ דם גבוה )רעלת  .ההורמונים של ההריון עלולים לגרום לסוכרת הריון

ברוב המקרים, סוכרת הריון נשלטת בקלות, רמות גלוקוז לחזור נורמלי לאחר  .(הריון או אקלמפסיה

אחרים של סוכרת, אך הם יכולים לכלול גם זיהומים חוזרים הסימפטומים דומים לסוגים  .הלידה

נשים עם סוכרת הריון עשויות להיות תינוקות עם משקל לידה  .השתןהמשפיעים על הנרתיק ושלפוחית 

נשים שיש להם סוכרת הריונית צריך להיות פיקוח, שכן  .גבוה יותר, מה שהופך את המסירה יותר מסובך

  .כרת בתוך עשר שניםיש סיכון מוגבר לפתח סו
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