
 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 1שעה    2017  יולי  15שבת עולמית  

 

 

 ד'ר יצחק נוי 

   סיכום  המשדר   שבת עולמית  

 

 נושאים  מהשידור

 2 ........................................ וורשה בגטו לאקציה שנים 75 השבוע של היסטוריה  -:נושא  1  פרק

 2 ............................................................................................................. הגדולה האקציה

 7 ........................................... ורשה בגטו האקציה בזמן בולטים אישים   חדשות -  :נושא 2  פרק

 9 ....................................................................... העולם   אומות יחסיד חדשות -  :נושא3  פרק

 לעולם חלק להם שאין אנשים פירוט ישנו בפרק([11] משניות שש) הבא לעולם חלק להם יש ישראל כל

.11-ה הפרק זהו, הבבלי בתלמוד. הנידחת עיר ודיני העולם אומות ולחסידי ישראל לבני השמור הבא

 .................................................................................................................................. 9 

 10 .................................................................................. יה לן פה    חדשות -  :נושא4   פרק

 10 ..................................................................... פולין -. ואיננו שהיה עולם אל מסע - יה לן פה

 10 .......................................................................................................................... פולין

 11 ............................................................................................................. בפולין היהודים

 12 ................................................................. אירופה יהדות השמדת  חדשות -  :נושא 5  פרק

 16 .................................................................... השואה של כרונולוגיה חדשות -  :נושא 6  פרק

 23 ................................................................................ שואה ציטוטי חדשות -  :נושא 7  פרק

 23 ....................................................................................................................... השואה

 

 

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      

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 השבוע של היסטוריה  -נושא:  1פרק  

 שנים לאקציה בגטו וורשה 75

 האקציה הגדולה

 הגדולה האקציה

   :    Großaktion Warschau, "הגדולה בוורשה האקציה") 

 גטו ורשה

  - ות על אקציה בגטו ורשהזיכרונ

 שואת יהודי פולין

 דים למחנות השמדהגירוש היהו

warsaw.daat.ac.il/o.htm 

פינו הגרמנים את רובו של  1942ספטמבר -בחודשים יולי

 ,מחצי מיליון יהודים :הגטו

 גירוש היהודים למחנות השמדה

warsaw.daat.ac.il/o.htm 

הגרמנים את רובו של  פינו 1942ספטמבר -בחודשים יולי

 ,מחצי מיליון יהודים :הגטו

 

 

בתקופת  פוליןב יהודייםה בגטאותגטו ורשה היה הגדול 

-בשיאו מנה הגטו כ .1943עד אביב  1940מסתיו  השואה
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היה הגדול מבין מרידות  מרד גטו ורשה .נפש 450,000

 .היהודים בתקופת השואה

 הקמת הגטו 1.1

 החיים בגטו 1.2

 האקציה הגדולה 1.3

 האקציה השנייה וההתנגדות הראשונה 1.4

 מרד גטו ורשה וחורבן הגטו 1.5

 לאחר חורבן הגטו 1.6

  אישים בולטים בגטו 2  

 אישים בולטים נספים 2.1

 אישים בולטים ניצולים 2.2

 לאחר מלחמת העולם השנייה: הנצחה 3  

 

 יה הנאציתגרמנהסתערו גייסותיה של  1939 בספטמבר 1-ב

מוטטו  אווירו ארטילריהכוחות  .פוליןעל גבולה המערבי של 

 .את קוי ההגנה הפולנים, אשר היו בעלי ציוד מיושן

 

יומיים לאחר שנכבשה העיר ורשה פקדו שלטונות הכיבוש על 

מועצת יהודים(.  :גרמנית) "יודנראט" :הקמת מועצה יהודית

ליושב ראש  אדם צ'רניאקובמינה את המהנדס  גסטאפוה

סגנים.  24-חברי מועצה ו 24היודנראט, אשר כללה עוד 
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ליודנראט נמסר כי תפקידה הוא להוציא לפועל את כל 

 .ההוראות והפקודות של שלטונות הצבא בעיר

 

 ים בגטוהחי

בתחילה היו היהודים יכולים לנוע בחופשיות אל מחוץ לגטו, 

והגסטאפו הבטיח ליודנראט כי כך יימשך המצב וכי היהודים 

 1940 בנובמבר 16-ב .אינם צריכים להעביר את עסקיהם לגטו

נחסמו כל המעברים בחומה שהלכה ונבנתה סביב הגטו. רק 

הייתה חיונית לשלטונות הכיבוש או לבודדים, שעבודתם 

שהחזיקו צו מיוחד, הותר לצאת את חומות הגטו. בתי העסק 

של היהודים בחלקים האחרים של וורשה נאטמו, ולאחר זמן 

חנויות מזון  1,700מה עברו לידיים אחרות. נגזלו מן היהודים 

חנויות אחרות על תכולתן. לאחר  2,500ובהן סחורות, וכן 

וורשה הפך היודנראט לסמכות השלטונית שנותק הגטו מ

הבלעדית בגטו, כאשר הוא כפוף ישירות לשלטונות הכיבוש 

והמחלקה היהודית בגסטאפו. היודנראט הפך למעשה כלי 

חוקיהם וגזרותיהם, ועל  ,בידי הגרמנים להגשמת מטרותיהם

 "שירות הסדר היהודי" כן הם דאגו להגדיל את כוחו. הוקם

מבוטא: יִיִדיֶשע  ,Juedische Ordnungsdienst :גרמנית)

שכונה גם "המשטרה היהודית", שתפקידו  ,(ִדיְנְסט-אֹוְרְדנּוְנְגס

הגטו חולק לשש  ;יודנראטהיה אכיפת הסדר והחוק בחסות ה

 .נפות, שבכל אחת מהן מפקד ולרשותו שלוש פלוגות

 האקציה הגדולה
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 בגטו ורשה שירות הסדר היהודיסרט סימון של 

הגיעה אל  ,1942 תש"ב תשעה באבערב  ,1942 ביולי 21-ב

-ו ,אס דהו אס אסבניין היודנראט קבוצה מצומצמת של אנשי 

מחברי הנהלת היודנראט ששהו אותה עת בבניין ועימם  11

עשרות פקידים, הועלו על רכבים והובלו אל בית כלא בוורשה. 

באותה העת עברה פלוגה של חיילים ברחובות הגטו, וביצעה 

 .ירי ללא הבחנה באנשי גטו

 האקציה השנייה וההתנגדות הראשונה

דול שעבר הגטו הביא את היהודים למסקנה כי הגירוש הג

הגירוש הבא יבשר את סופו של הגטו. הגישה האקטיביסטית 

הארגון  .התחזקה משמעותית, וארגוני המחתרת גדלו

התרחב: אל בני הנוער  ,אי"ל ,המחתרתי שהוקם זה מכבר

 פועלי ציון שמאל ,הבונד - נוספו פעילי מפלגות פוליטיות

 ,אצ"י ,והיהודים הקומוניסטים. ארגון המחתרת המקביל

 .המשיך בתהליך אגירת החימוש והציוד

 באפריל 19-תש"ג, ה פסחהחיסול הסופי של הגטו החל בערב 

הגטו כבר עמד בכוננות מסוימת, והרחובות היו ריקים  .1943

מאנשים. כאשר נכנס אל הגטו כוח גרמני חמוש הוא הותקף 

טנק אשר  .אצ"יו אי"ל ,על ידי לוחמי המחתרות היהודיות

ם. בֶקֶרב הוכנס לגטו הוצת על ידי פצצות וחסם כוחות נוספי

הסיג את כוחותיו  אס אסהגרמנים נרשמו אבדות ומפקד כוח ה
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לאחור. בשלושת הימים הראשונים של המרד התקיימו קרבות 

שינו הגרמנים את פעולתם והחלו  באפריל 22-ב רחוב.

להבעיר באופן שיטתי את בתי הגטו. בימים הבאים אחזו את 

בות ענק, והשהייה בתוך מקומות סגורים הייתה הגטו לה

לבלתי אפשרית. עם זאת, המשיכה להתנהל לחימה עיקשת 

של חוליות המחתרות בגטו. יהודים בגטו נאלצו לנטוש את 

בתיהם הבוערים וליפול אל ידי הגרמנים, אשר הובילו אותם 

אל רחבת השילוחים. לצד זאת היו רבים שהצליחו להמשיך 

שאילץ את הגרמנים לפוצץ ולשרוף את הגטו ולהתחבא, מה 

 8-יהודים נשרפו במחבואם או נחנקו בעשן. ב 6,000-כולו. כ

בימי  .מרדכי אנילביץאי"ל, ובו נפל הבונקר של מפקדת  במאי

 במאי 16-מי האצ"י. בתחילת מאי כבר נפלו חלל גם רוב לוח

אשר הובא אל ורשה לצורך חיסולו  ,יורגן שטרופהכריז הגנרל 

דיווח כי "אין עוד רובע  הוא .אקציהשל הגטו, כי הסתיימה ה

 .בית הכנסת הגדול של ורשהיהודי בורשה", ופקד לפוצץ את 

עם זאת, שורדים בודדים ניהלו עוד מספר קרבות ירי עד יוני 

  .מתוך החורבות

000 
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אישים  חדשות   -  נושא: 2פרק  

 בולטים בזמן האקציה בגטו ורשה
 

000 

 אישים בולטים נספים

 ;נספו בתחומי הגיטו או במחנות ההשמדה

 ;איש תנועת השומר הצעיר, ממנהיגי המרד בגטו ורשה - 'מרדכי אנילביץ

 אצ"י ארגון צבאי יהודיאיש בית"ר מנהיג מחתרת  - פאוול פרנקל

 ;ילדים ומחנך סופר - יאנוש קורצ'ק

 ;'היסטוריון הגטו, ממקימי ארכיון 'עונג שבת - עמנואל רינגלבלום

 ;ראש היודנרט - אדם צ'רניאקוב

 "ומחנך. כונה "מקונן השואה משורר - יצחק קצנלסון

 משורר יהודי - ולדיסלב שלנגל

 מפורסם חזן - גרשון סירוטה

 ראש ישיבהו רב - רבי מנחם זמבה

 הוגה דעותסופר ו - הלל צייטלין

 ומחנך אדמו"ר - רבי קלונימוס קלמיש שפירא

 אדמור מגוראחיו של ה - רבי מנחם מנדל אלתר

 רב, מנהיג ומחנך - רבי אלכסנדר זושא פרידמן

 רב ומחנך - יהודה לייב אורליאןרבי 

 אדמו"ר - רבי דוד בורנשטיין

 אישים בולטים ניצולים

 ;(מכונה "אנטק", ממייסדי ומנהיגי הארגון היהודי הלוחם )אי"ל - יצחק צוקרמן
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 ;'מראשי המחתרת היהודית בפולין וממקימי ה'הארגון היהודי הלוחם - צביה לובטקין

 ;הפולני סייםולימים חבר ה הבונדממנהיגי מרד גטו ורשה, איש תנועת  - מארק אדלמן

אחד מהלוחמים הבולטים של מרד גטו ורשה. חבר בתנועת אי"ל ששימש כקשר  - שמחה רותם

 ;הראשי. היה ידוע בכינויו קאז'יק

 ;סופר ילדים ומתרגם - אורי אורלב

ישראלי, חוקר השואה ופעיל בהנצחתה. לחם ונפצע במרד גטו ורשה, ניצול  היסטוריון - ישראל גוטמן

 ;אושוויץו מיידנק

אחד מהלוחמים הצעירים של מרד גטו ורשה. חבר בתנועת אצ"י. הנער שהניף את הדגל  - ג'ק אייזנר

 ;היהודי מעל חומות הגטו במהלך המרד. ניצול מיידנק

נטל חלק פעיל במרד גטו ורשה ושרד כשהסתתר בתעלות הביוב, סיפורו תועד בספר  -דוד פלונסקי

 .ת מכיכר שלושת הצלביםמוכרי הסיגריו
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   אומות חסידי חדשות -  נושא:3פרק  

 העולם

שנו פירוט אנשים שאין בפרק י([11] כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא )שש משניות

ודיני עיר הנידחת.  חסידי אומות העולםלהם חלק לעולם הבא השמור לבני ישראל ול

   .11-בתלמוד הבבלי, זהו הפרק ה
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 פה לן יה   חדשות  -  נושא:4 פרק  

 פה לן יה - מסע אל עולם שהיה ואיננו. - פולין 
 

 פולין
קיגניה, המיזם הגנאלוגי העברימתוך וי  

 חיפוש ,ניווט :קפיצה אל

 

 

 בוורשה Nożykówבית הכנסת 

 בלרוסו אוקראינהבדרום,  סלובקיהו צ'כיהבמערב,  גרמניההיא מדינה במרכז אירופה, הגובלת ב פולין

 והים הבלטי בצפון.  רוסיה, ליטאבמזרח ו

שנים תחת שושלת פיאסט, והגיעה לתור הזהב שלה לקראת  1000-המדינה הפולנית נוסדה לפני יותר מ

תחת השושלת היגליונית, כאשר פולין הייתה אחד המדינות העשירות והחזקות ביותר  16-סוף המאה ה

הצביע עבור חוקת  ליטא-נט( של ברית פוליןהסיים )הבית התחתון של הפרלמ 1791במאי  3-באירופה. ב

מאי של פולין, החוקה הראשונה הכתובה באירופה והשנייה בעולם אחרי חוקת ארצות הברית. זמן קצר 
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 אוסטריה, האימפריה הרוסיתלקה על ידי שכנותיה: לאחר מכן, פולין חדלה מלהתקיים לאחר שחו

 . פרוסיהו

ונקראה "הרפובליקה השנייה של  חוזה ורסאיתו של לאחר חתימ 1918-היא קיבלה ריבונות מחדש ב

בבחירות  1989-הפכה פולין למדינת חסות של ברית המועצות. ב מלחמת העולם השנייהפולין. לאחר 

ולם השנייה השתתפה תנועת הסולידריות, וזו הנחילה החופשיות למחצה הראשונות מאז מלחמת הע

נוסדה  1997תבוסה למפלגה הקומוניסטית. לאחר מכן הוקמה הרפובליקה השלישית של פולין, ובשנת 

 הצטרפה לאיחוד האירופי 2004-הפכה פולין לחברה רשמית בברית נאט"ו וב 1999-חוקה חדשה. ב

 

 היהודים בפולין

י הביניים מהגדולות והחשובות שבקהילות עם ישראל יהדות פולין הייתה למן ימ

בתפוצות. ההיסטוריה בת למעלה מאלף השנים של היהודים בפולין כוללת 

תקופות של סובלנות ופריחה דתית ותרבותית, בצד תקופות של אנטישמיות 

פרעות וגרושים, ששיאן היה השמדתה הכמעט מוחלטת  ,קשה, רדיפות

המלחמה הייתה יהדות פולין הגדולה בתפוצות במלחמת העולם השנייה. ערב 

מיליון נפש ואף למעלה מכך אם כוללים במניין את  3.4-היהודים באירופה בת כ

היהודים בשטחיה ההיסטוריים של פולין, יהודים שהפכו לנתיני ארצות אחרות 

  .עם השינויים התכופים בגבולותיה של פולין לדורותיה

 

000 
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 השמדת חדשות  -  נושא: 5פרק  

 אירופה יהדות
 

שבוצעו לפני ובמהלך  ,אתניותורדיפות  רצח עםהייתה שורת מעשי  השואה

 ,אדולף היטלרבהנהגתו של  גרמניה הנאציתעל ידי  המלחמת העולם השניי

עוזריה ובעלי בריתה, כשתכליתם היו בהתחלה פגיעה במעמד היהודים, 

 העם היהודיובהמשך, בעיצומה של המלחמה, השמדתם השיטתית של כל בני 

מספר הנרצחים היהודים בשואה וכתוצאה ישירה ממנה נאמד  .(הפתרון הסופי)

 העת החדשהבדברי הימים של  .(המשך הערךראו ב)סביב שישה מיליון 

 .פשעים נגד האנושותמוכרת השואה כגדול ה

 ,צועניםביניהם  יהודים במלחמת העולם השנייה-לארצחו גם מיליוני  נאציםה

שבויי מלחמה מברית ו אזרחים פולנים ,גרמנים בעלי מוגבלויות ופגועי נפש

 .משמש על פי רוב בהקשר של השמדת היהודים "שואה "אך המושג ,המועצות

 

  מאפייני השואה

  הרקע ההיסטורי והרעיוני של השואה 2

 עליית האנטישמיות בגרמניה בעת החדשה 2.1

 האידאולוגיה הנאצית 2.2

  אהשלבי השו 3

  : רדיפת היהודים בגרמניה הנאצית1939–1933שלב ראשון, בשנים  3.1

 מחנות ריכוז 3.1.1

  : תחילת מלחמת העולם השנייה1941–1939שלב שני, בשנים  3.2

  מדיניות נאצית באזורי הכיבוש במזרח אירופה 3.2.1

 מחנות עבודה בכפייה 3.2.1.1

 הקמת הגטאות וניהולם 3.2.2

 דיונים על הכחדת היהדות ברייך השלישי 3.2.3
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( להקים "מועצות 2קן )בשפה הנאצית: "לטהר"( כך את השטחים מנוכחות יהודית; )רכבת, ולרו

( העברה של מפעלי ייצור או קווי 3כאחראיות על ריכוזי היהודים; )שתתפקדנה  (יודנראטים) "זקנים

חובה על  (4) ;סחר שבבעלות יהודית לידיים גרמניות, אבל תוך התחשבות בצרכי הכיבוש והצבא

 .[13]שמירת החתירה ל"מטרה הסופית" בסוד, וזאת לעומת הצעדים המעשיים שכללו ההנחיות

 .האנס פרנקשבועות אחדים לאחר כיבוש פולין התארגן הממשל האזרחי הגרמני, ובראשו הועמד 

 :הוא פרסם סדרה של צווים ותקנות, בהשראת "איגרת הבזק", שמשמעותם והשלכותיהם היו

 .ריכוז היהודים ובידודם )גם אם לא הרמטי( מהאוכלוסייה המקומית הכללית

 .ברחההרס התשתית הכלכלית היהודית, וענישה חמורה במקרים של מסתור או ה

 .שלילה מוחלטת של כל זכויות האזרח ליהודים

 .הרס חיי התרבות, ובכלל זאת סגירת מוסדות החינוך היהודים

 .מעצרים, חטיפות וטקסי השפלה ציבורית ,הטלאי הצהובהיכר מיוחדים, כמו -סימון יהודים בסימני

 .(בשלל עבודות )בעיקר עבודות כפיים עובדי כפייהשימוש נרחב ביהודים כ

 .השלטת רדיפה והתעללות ללא אסור ומותר ברורים, שגבולותיהם עמומים

 מחנות עבודה בכפייה

צל את כוח למרות התוכניות לרוקן את הרייך השלישי מיהודים וקבוצות אחרות, עלה הרעיון לנ

העבודה של העמים הכבושים או הנידונים למוות לפי תורת הגזע, או של אלו שנתפסו כ"אויבי 

שכן, מחנות העבודה הופעלו גם על פי רעיון של  .המשטר" הנאצי עד לשחיקתם הגופנית הגמורה

העובדים רוכזו במחנות מגודרים  .(Vernichtung durch Arbeit :גרמניתב) השמדה באמצעות עבודה

ציים, והועסקו במילוי שלל צרכים או תוכניות של השלטונות הנא ,(גטו ורשהאו שונעו מהם )למשל מ

וכן, מתוך כוונה להרבות משאבים ונכסים של האומה  ,[14]ובמיוחד כחלק מן המאמץ המלחמתי

העובדים הגרמנית. מחנות עבודה בכפייה הוקמו בפולין עם כניסת הצבא הגרמני לשטחי הכיבוש. 

ברית ליד הגבול עם  ביצוריםנוצלו למאמץ המלחמתי של גרמניה הנאצית: הם הועסקו בהקמת 

בסלילת כבישים, בבניית גשרים ובסדנאות ומפעלי תעשייה. העבודות נעשו ללא כל תמורה  ,המועצות

כספית, ולוו בהשפלות ובפגיעות גופניות. תנאי המחיה, העבודה, המגורים והתזונה במחנות העבודה 

האסירים לא זכו אלא לאספקת צורכיהם הבסיסיים המינימליים ביותר. כך נשחקו היו גרועים ביותר, ו

 .והם סבלו מתחלואה ומשיעורי תמותה גבוהים ,במהירות כוחותיהם של העובדים

ניצול כוח העבודה של היהודים עלה שלב. עשרות אלפים הופרדו ממשפחותיהם ונשלחו  1940בשנת 

 .[15]גנרלגוברנמןלמחנות העבודה, שהיו מפוזרים בכל רחבי ה

 הקמת הגטאות וניהולם

 ,ארצות הבלטיותשהוקמו על ידי הגרמנים בפולין, ובהמשך גם בשטחי ברית המועצות וב גטאותה

יהודית. בהדרגה רוכזו היהודים בגטאות, שרובם הוקמו -נועדו לבודד את היהודים מן האוכלוסייה הלא

ברבעים יהודיים ובסביבתם בערים. אף כי טרם גובשה תוכנית הפעולה להשמדה המונית, בגטאות 

והטרור במחנות  עבודות הכפייהאנושיים. בנוסף לכך -ור, מחלות ותנאי מחיה תתשררו רעב, ק

, ורובם 1939הפילו חללים רבים. הגטאות הוקמו בהדרגה למן החודשים האחרונים של  העבודה

. ראשוני הכלואים בגטאות היו יהודי פולין, שאיכלסו גטאות שקמו בשנים 1941–1940בשנים 

התגוררו בגטו  1941בשיאו, במרץ ) ורשה. שני הגטאות הגדולים ביותר הוקמו בערים 1941–1939
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 164,000, התגוררו בו 1940במאי  1-בעת סגירתו למעבר חופשי ב) 'לודזבני אדם( ו 445,000זה 

 .אות בשטחי כיבוש נוספים של הנאציםבני אדם(. אחר כך הוקמו גט

זמן קצר לאחר שהוקמו וגודרו, נסגרו הגטאות למעבר חופשי. סביב גטו ורשה הוקמה חומת לבנים 

בגובה שלושה מטרים ועליה גדר תיל ושברי זכוכית, כדי למנוע הסתננות או בריחה. רוב היהודים לא 

למחנות ההשמדה. אלפים אחדים  טרנספורטיםיכלו ולא הורשו לצאת מתחומי הגטו, עד לגירושם ב

סו זכו לעונשים חמורים שהגיעו עד יצאו מדי יום לעבודות כפייה. ואף כי היוצאים ללא רישיון שנתפ

הוצאה להורג, רבים )בהם גם היוצאים לעבודות כפייה( עסקו בפעילות הברחת מוצרים ענפה אל 

בו רוכזו  ,טרזינשטאטהגטו, תוך שהם נעזרים באוכלוסייה הפולנית. יוצא דופן היה הגטו שהוקם ב

כדי להטעות את דעת הקהל במערב  ,בלגיהו הולנד ,צ'כיה ,מגזרים נבחרים מיהודי גרמניה, אוסטריה

על ולהציג "יישוב יהודי לדוגמה". אולם גם מטרזינשטאט נשלחו יהודים )חלקם מרצונם, ומבלי לדעת 

חוסלו רוב  1942בשנת  .אושוויץהמתרחש, כדי להתאחד עם קרובי המשפחה שכבר נשלחו( ל

 .הגטאות, ושרידי הנשארים הועברו לגטאות מרכזיים, שם נרצחו גם הם

בתקופה הראשונה לקיומם, היו בגטאות בעלי אמצעים שהמשיכו לנהל בגטו חיי פאר. בעשרות 

 ;כלליתמהגטאות קמה תנועת התנגדות חמושה לשלטונות הנאציים, בסיועה של החברה המקומית ה

בני  .נחשב כהתקוממות הגדולה והידועה ביותר. אחוזי התמותה בגטאות היו גבוהים מרד גטו ורשה

 43,000-מהתאבדות. בגטו ורשה לבדו נספו למעלה מאדם מתו מרעב, ממגפות, מאלימות כלפיהם ו

 .[16]וורשהנפשות, עשרה אחוזים מן האוכלוסייה שחייתה ב

 דיונים על הכחדת היהדות ברייך השלישי

 תוכנית לובלין ,תוכנית מדגסקר – ערכים מורחבים

בשנה הראשונה לכיבוש נערכו דיונים על הטיפול באוכלוסייה היהודית הגדולה בשטחים הכבושים 

, פעל 1939להגר בשל תנאי המלחמה. באוקטובר בידי גרמניה הנאצית, שנותרה כמעט ללא יכולת 

יהודים מאוסטריה, הפרוטקטורט של בוהמיה,  20,000-וסביבתו כ יסקונאייכמן להעביר אל הכפר 

 ,מדגסקראחר כך הוצע להעביר את היהודים לאי  .[17]מורביה ומערב פולין, והופסקה לאחר כשנה

 .[18]ונזנח
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כרונולוגיה של חדשות  -  :נושא 6פרק  

   השואה

 כרונולוגיה של השואה

השואה:  •1943–1942השואה:  •1941–1939השואה:  •1939–1919התקופה שקדמה לשואה: 

1944–1945 

 

 

 מאפיינים של תעשיית המוות

 שיתוף פעולה בין זרועות המדינה

כוח השליטה של מדינה מודרנית, על זרועותיה ומנגנוניה, ואת יש הרואים בשואה ביטוי קיצוני ל

השפעתה הניכרת על חייהם של בני אדם הנתונים למרותה. זרועות השלטון בגרמניה הנאצית תרמו 

 .כל אחד את תרומתו למנגנון הגירוש וההשמדה המסועף

אמר כי גרמניה של תקופת השואה הפכה ל"מדינה רצחנית" ותיאר  מיכאל ברנבאוםאיש האקדמיה 

מת של המדינה היה מעורב בתהליך אותה כך: "כל אחת מזרועות השלטון בבירוקרטיה המתוחכ

המעידות מי הוא יהודי; משרד הדואר  תעודות לידהומשרד הפנים סיפקו  כנסיות הרובע .הרצח

החרים רכוש יהודי; חברות גרמניות  משרד האוצר ;העביר את פקודות הגירוש ושלילת האזרחות

פיטרו עובדים יהודים ונישלו יהודים מאחזקה במניות חברות כלכליות. האוניברסיטאות פיטרו אנשי 

סגל הוראה ומנהל יהודים, סירבו לקבל יהודים ללימודים, ומנעו מאלה שכבר למדו לקבל את תוארם; 

כוז ליהודים שגורשו; חברות תרופות משרדי התחבורה השונים אירגנו את הרכבות למחנות רי

גרמניות בדקו תרופות ניסיוניות על אסירים יהודים במחנות; חברות התחרו והגישו הצעות למכרז 

של חברת  כרטיסי הניקובורשימה מפורטת של קורבנות נוצרה באמצעות מכונות  ;משרפותלבניית ה

 .(שפעלה בגרמניה IBMחברת בת של ) דהומג

עם כניסת האסירים למחנות ההשמדה הם נדרשו להפקיד את כל רכושם בידי שלטונות המחנה. 

רכוש זה היה מקוטלג ומתויג, ואחר כך מועבר לגרמניה לצורך שימוש ציבורי או פרטי לפי צורכי 

 .הלאום

לא הייתה אף קבוצה חברתית, קהילה דתית, מוסד אקדמי " : שאול פרידלנדרלדעתו של ההיסטוריון 

ל אירופה שהצהירה הזדהות עם היהודים". בין אם הדבר נבע או איגוד מקצועי אחד בגרמניה ובכ

מהזדהות עם המשטר הנאצי ובין אם נבע מחשש מתגובת הנאצים לביטויי התנגדות, עובדה זו 

הופכת את השואה לאירוע ייחודי בהיסטוריה בכך שמדיניות אנטישמית הצליחה להתפתח ללא 

דמות מודרניות דוגמת התעשייה, עסקים התנגדותם של גורמים מרסנים הקיימים בחברות מתק

 .[22]קטנים, כנסיות וקבוצות אינטרס שונות

 ניסויים רפואיים בבני אדם

  RomanichildrenAuschwitz.jpg:קובץ
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 נות לניסויים רפואיים באושוויץשהיו קורב צועניםילדים 

ו . הקורבנות כלל30-בבני אדם במסגרת המדינה הנאצית החלו כנראה בסוף שנות ה ניסויים מדעיים

לחיסולם של מוגבלים  אותנסיה - T4 תוכנית .תאומיםכמו גם צמדים של  אוטיסטיםו חולי נפש ,נכים

שאיפיינו את פעילות האנושיות והשיטתיות -וחולים הייתה אחד המופעים הראשונים של חוסר

 .פתרון הסופיהנאצים, והם עצמם הפיקו ממנה לקחים רבים ששימשו אותם ב

אחוז גדול מהרופאים הגרמנים היו חברים במפלגה הנאצית בהשוואה " ,ראול הילברגלפי ההיסטוריון 

אחדים מרופאים אלה ביצעו ניסויים רפואיים בבני אדם באושוויץ,  .[דרוש מקור]"למקצועות אחרים

מבין אלה, הרופא הידוע ביותר  .שטרוטהוף-נאצוויילרוב זקסנהאוזןב ,ראוונסבריקב ,בוכנוולדב ,דכאוב

 ,תאי לחץבאושוויץ. ניסוייו של מנגלה כללו הכנסת אנשים לתוך שפעל  ,יוזף מנגלהלשמצה הוא 

צבע עיניים על ידי הזרקת כימיקלים בדיקת תרופות ניסיוניות עליהם, הקפאתם, ניסיונות לשינוי 

לעיניהם של ילדים וביצוע ניתוחים וקטיעת איברים. מעט האנשים שהצליחו לשרוד את ניסויו נרצחו 

כמעט תמיד. היקף עבודתו המלא של מנגלה לא יוודע כנראה לעולם משום שרשומות הניסויים 

הושמדו על ידי פון ורשואר. מנגלה ערך ניסויים על  מכון הקייזר וילהלםמ אוטמר פון ורשוארששלח ל

צעצועים, ולאחר מכן היה לוקח אותם בעצמו לתאי ילדים צוענים. הוא היה נוהג להביא להם ממתקים ו

הגזים. הילדים נהגו לקרוא לו "דוד מנגלה". ורה אלכסנדרה, אסירה יהודייה באושוויץ, קיבלה תפקיד 

אני זוכרת זוג תאומים אחד במיוחד: גוידו " :זוגות של תאומים צוענים, והעידה על כך 50לשמור על 

לקח אותם. כאשר הם חזרו, הם היו במצב איום ונורא. הם נתפרו ואינה בני כארבע. יום אחד מנגלה 

הם צרחו יום ולילה.  .מוגלתייםפצעיהם היו מזוהמים ו .תאומים סיאמייםאחד לשני גב אל גב בדומה ל

והם הרגו את ילדיהם  מורפיוםאמא הייתה סטלה, הצליחו להשיג מעט הוריהם, אני זוכרת ששם ה

 .[23]"כדי להפסיק את סבלם

 מספר הנספים בשואה

 5-אין מידע מדויק על מספר הקורבנות היהודים בשואה, אך מקובל להעמידו על כשישה מיליונים. כ

הכבושה ולמעלה ממיליון בשטחים הכבושים  פוליןמיליון ב 3מיליון יהודים נרצחו באירופה, ובהם 

ועידת לפי הפרוטוקול של  .יווןו יוגוסלביה ,בלגיה ,צרפת ,הולנדמברית המועצות. מאות אלפים נרצחו ב

ובכל המדינות  בריטניהופי של שאלת היהודים" גם בהנאצים תיכננו ליישם את "הפתרון הס ואנזה

 .ספרדו פורטוגל ,שוודיה ,טורקיה ,שווייץ ,אירלנדהנייטרליות באירופה כגון 

ומספר זה  [24]1944ההערכה המקובלת שמספר הנרצחים הוא כשישה מיליונים עלתה בנובמבר 

המספר שישה מיליונים מבוסס על הערכה שנתן  ,אתר יד ושםלפי  [25]התבסס בחודשים שלאחר מכן

מן האחראים המרכזיים לביצוע "הפתרון הסופי" )והיחיד שנשפט והוצא להורג  ,אדולף אייכמן

בישראל(. חוקרים שונים, כגון ראול הילברג ויעקב לשצ'ינסקי, מעריכים כי מספר הקורבנות היהודים 

גוטמן וד"ר רוברט רוזט העריכו את מספר הנרצחים היהודים כנע  מיליון. פרופ' ישראל 6-ל 5נע בין 

ירופה על אוכלוסייה יהודית בא נתונים סטטיסטייםמיליון. במחקר זה נעשה שימוש ב 5.86-ל 5.59בין 

מספר היהודים נרצחו מוערך  ,פרגולה-סרג'יו דלה 'פרופ דמוגרףגם לפי ה .[26]לפני השואה ואחריה

 [27]מיהו יהודימיליון. לדבריו, הקושי להגיע להערכה מדויקת נובע, בין השאר, מסוגיית  5.9-ו 5.6בין 

 .[28]מבין הנרצחים, כמעט מיליון וחצי הם ילדים

אסף מתוך תיעוד שערך המשטר הנאצי עצמו בזמן ההשמדה. מוסד "יד ושם" מידע סטטיסטי נוסף נ

תיאום -שכוללים גם כפילויות בגלל אימיליון שמות של קורבנות יהודים,  4-של כ דפי עדאסף עד כה 

מיליון לכל  11עומד מניין הנרצחים על  יהודים-הקורבנות הלאבין המתעדים. משערים שבצירוף 

 ,חולי נפש ומפגרים גרמנים ,צוענים :הפחות. הקבוצות העיקריות האחרות אותן רצחו הנאצים היו

 .שבויי מלחמה רוסים ועוד ,אזרחים פולנים

 שלכותיההתגובות לשואה ולה
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 תגובות במדינות העולם

 תגובת היישוב היהודי בארץ ישראל לשואה ,תגובת העולם לשואה – ערכים מורחבים

  Museum33.jpg:קובץ

 בית הכנסת הגדול של בודפשטהונגריה במוזיאון היהודי, ליד  חדר הנצחה לשואת יהודי

התגובות למתחולל בגרמניה הנאצית החלו לאחר עליית הנאצים לשלטון. אספות מחאה המוניות 

יהודים קראו להטיל חרם כלכלי על -בארץ ישראל. יהודים ולא יישוב היהודיועצרות תפילה נערכו ב

הביעו המדינות השונות  1938ביולי  ועידת אוויאןגרמניה; אבל הדעות היו חלוקות כיצד ליישם אותו. ב

כלל לא הסכימו הסכימו לקלוט רבים מהם, אך בדרך  ,גרמניה הנאציתאמפטיה לסבלם של היהודים ב

 הפליטים היהודיםלהגדיל את מספרם מעבר לכמות המהגרים שנקבעה. בעקבות החמרת בעיית 

את ועידת  ארצות הבריתופליטים אחרים, בעיקר מתנגדי המשטר הנאצי, מגרמניה הנאצית יזמה 

אוויאן, שבה הסכימו המדינות השונות להמשיך ולקלוט פליטים, אך במספר שאינו עולה על המכסות 

 .שקבעו

החליטה ממשלת בריטניה לאפשר העברת ילדים יהודים מגרמניה הנאצית  ליל הבדולחלאחר אירועי 

ילדים. גם  10,000-וכלל כ טרנספורט-קינדרכונה  1938לבריטניה. מבצע הצלה זה, שהחל בדצמבר 

בל ילדים יהודים כפליטים. המדיניות הבריטית באשר להגירת יהודים לארץ הסכימו לק שווייץו הולנד

 .1939ישראל שתחת שליטתם, נשארה כפי שנוסחה ב"ספר הלבן" של 

, הגיע לארצות הברית ולבריטניה מידע רב על האלימות 1939לאחר פרוץ המלחמה, בספטמבר 

דוגמאות מקריות ממה שהתרחש  הקשה המופעלת נגד היהודים בפולין. התיאורים אשר שיקפו רק

בפועל, הגיעו מפי נציגים דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים, מאזרחים שהושבו למולדתם ומאנשי 

צבא, והתקבלו בחוסר אמון ובהסתייגות. למעשה, בשנים הראשונות למלחמה, כשידיעות על 

הציבור. אולם הידיעות הופצו בעולם, רבים לא האמינו להן ורובן הועלמו מידיעת  ""הפתרון הסופי

, מסר שגריר בריטניה 1941הגיעו בזו אחר זו ופרצו אל התודעה הציבורית. כך למשל, בנובמבר 

בברן מידע שקיבל מאזרח פולני מהימן, כי קרוב למיליון וחצי יהודים באזור מזרח פולין נעלמו "ואיש 

ת הבונד, שהועברה באמצעות פורסמה בלונדון איגרת מפלג ,1942אינו יודע איך והיכן". ביוני 

במזרח  ("אקציות") המחתרת הפולנית. האיגרת פירטה סדרה של חיסולים בגטו ורשה ומשלוחים

פרצה מחאתם של  נפש. לאחר פרסומה 700,000-ומרכז פולין, והעריכה את מספר הנרצחים בכ

אישים רבים בבריטניה: חברי פרלמנט, ראשי הכנסייה וחברי הפזורה הפולנית הגולה בעיתונות 

מסרו פקידים סוביטים איגרת חתומה בידי שר החוץ  1942ובשידורי הבי.בי.סי. אחר כך, ביולי 

 1942ביולי  .באבי יאראלף יהודים ב 52מולוטוב ובה פורטו מעשי אכזריות והתעללות, בהם רצח 

נמסר לראשונה למערב על תוכנית גרמנית כוללת להשמדת היהדות בשטחי הרייך השלישי בשדר 

גרהארט ריגנר, נציג הקונגרס היהודי העולמי בשווייץ, קיבל את המידע הנורא  .מברק ריגנרהידוע כ

 .דידו, תעשיין גרמני, וכתב על כך לפקידים בוושינגטוןמי

עם היוודע היקף מעשי הרצח ההמוני ביהודים שבוצעו על ידי הנאצים, פירסמו  ,1942בדצמבר  17-ב

בעלות )" :הברית ומדינות נוספות את ההודעה הבאה-ות הברית בראשות בריטניה, ארצותבעל

הברית מגנות( בכל לשון של גינוי מדיניות חייתית כזו של השמדה בקור רוח. הן מכריזות ואומרות כי 

מעשים כאלה אין בכוחם אלא לחזק את החלטתם של כל העמים אוהבי החירות למגר את העריצות 

ההיטלראית. הן חוזרות ומאשרות את החלטתן המקודשת להבטיח שהאשמים בפשעים הברברית 

 ."הללו לא יימלטו מעונש
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כאשר נודעו פעולות ההשמדה, הועלו נימוקים שונים להימנעות מסיוע מסיבי ליהודים, כגון הצורך 

ים לסייע לכל הפליטים מכל הלאומים, והפגיעה במאמץ המלחמתי שעלולה להיגרם מהסטת משאב

לסיוע ליהודים. העמדה המקובלת הייתה כי ניצחון מהיר במלחמה הוא שיביא גם לסיום פעולות 

 .הרצח ההמוני של הנאצים

שדנה בהתמודדות עם הצלת היהודים בשטחי גרמניה  ,ועידת ברמודההתכנסה  1943באפריל  19-ב

הנאצית. למעשה, הבריטים והאמריקנים חששו האחריות שתוטל עליהם למצוא קורת גג למאות אלפי 

ת זאת באחדות ממדינות אירופה שתחת והוועידה הסתיימה עם מעט תוצאות מעשיות. לעומ ,פליטים

 ,פוליןו פעלו התושבים באופן מאורגן למען היהודים. במדינות אחרות כמ ,דנמרקהכיבוש הנאצי, כמו 

ומדינות נוספות היו יחידים, שסייעו ליהודים באופן עצמאי, תוך סיכון חייהם. אלה ידועים  צרפת ,הולנד

זאת כשמנגד, רבים באותן ארצות פעלו כמשתפי פעולה עם שלטונות הכיבוש  .חסידי אומות העולםכ

 .הנאציים

 לאחר המלחמה

 הליכים משפטיים נגד הנאצים

 

 משפטי נירנברגראשי המשטר הנאצי מועמדים לדין ב

הברית שחררו את אסירי מחנות הריכוז באירופה עם התקדמותם. הם העניקו סיוע  כוחות בעלות

ראשוני לניצולים. הפליטים היהודים התגוררו במחנות מעבר שונים ושאלת גורלם עלתה על סדר היום 

שבהם הועמדו מנהיגי הנאצים לדין על  משפטי נירנברגהבינלאומי. רצח היהודים תפס מקום חשוב ב

עם תום המלחמה נעשו ניסיונות להביא לדין את הנאצים ועוזריהם במסגרת  .פשעים נגד האנושות

על ידי הניצולים  ,ם ועוזריהם בקרב אומות שונותמשפטית, לצד חיסולים רבים של פושעי מלחמה נאצי

ועל ידי חיילים. מנהיגי הנאצים הבכירים נשפטו במסגרת משפטי נירנברג על ידי בעלות הברית, 

עשר מהם הוצאו -בבית הדין הבינלאומי הראשון מסוגו. הם הואשמו בפשעים נגד האנושות ושנים

 .להורג

באזורי גרמניה שנשלטו על  1949–1945רשעו בין השנים פושעי מלחמה נאצים הו 5,025בסך הכול, 

 .משפטי מיידנקוב י דכאומשפטב ,משפטי אושוויץידי ארצות הברית, בריטניה וצרפת, בין היתר ב

זרחי המדינה. רבים הוצאו להורג, ורבים משפטים אחרים נוהלו במדינות שבהן המואשמים היו א

אחרים נשפטו לתקופות מאסר ממושכות. מנגד, חלק מהנאשמים קיבלו עונשים קלים משום ש"פעלו 

 .על פי הוראות", זכו לתנאים מקלים, ורבים חזרו לחברה זמן קצר לאחר מכן

הממונה מטעם הנאצים על  ,אדולף אייכמןבמסגרת המאמצים לרדיפת הנאצים והבאתם לדין, נתפס 

-בישראל ב והועמד למשפטתחת שם בדוי, הובא לארץ  ארגנטינהמימוש הפתרון הסופי, שהסתתר ב

 .ונידון למוות 1961
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 שארית הפליטה

במהלך המלחמה נלחמו היהודים על שרידתם בנתיבים אחדים, בהם: בריחה אל מחוץ לגבולות 

או תמורת  לםחסידי אומות העווסייה הכללית )בהתנדבות של הרייך השלישי, מחבוא אצל האוכל

יהודים או ל"ארים", חיים ביערות -תשלום( בבתים פרטים ובמוסדות )כגון מנזרים(, התחזות ללא

מאות אלפי  צפון אפריקהו אירופהואף לוחמה כ"פרטיזנים". לאחר המלחמה היו ברחבי  ובמערות

מחנות  ,נאציםשל ה אנטישמיתשהצליחו לשרוד את החקיקה ה ,ניצולי השואהפליטים יהודים 

 .גטאותוה ההשמדה

שיכנו את חסרי הבית היהודים במחנות פליטים )שכונו "מחנות העקורים"( וניסו לדאוג  בעלות הברית

ניסו לחזור אל בתיהם וארצותיהם, ונתקלו שם באנטישמיות פרועה )כגון  לצרכיהם. חלק מהם

שאלת גורלם לאחר חשיפת היקף השמדת העם היהודי בשואה הפכה לאחד  .(הפוגרום בקילצה

שהתנהל  ארץ ישראלהנושאים שעלו למרכז דעת הקהל בעולם, ושולבה בדיון על גורלה המדיני של 

 .באותו זמן

תנועה בולטת ומיישבת לפני המלחמה, קיבלה אחרי השואה תמיכה כוללת  שהייתה ,התנועה הציונית

בקרב יהודי התפוצות ואומות העולם. ציונים רבים טענו כי לּו הייתה קיימת מדינה יהודית בעת 

 ארץ ישראלהשואה, השואה לא הייתה מתרחשת בממדים שהתרחשה. עם עליית הציונות הפכה 

יהודים רבים, אך הערבים בארץ התנגדו להגירה ובריטניה סירבה לאפשר לפליטים  פליטיםליעד ל

שבמסגרתן עלו  ,ההעפלהופעילות  תנועת הבריחהשל העמדה הבריטית אורגנו להיכנס לארץ. ב

 .אלפי פליטים (ממשלת המנדטלארץ בצורה לא חוקית )על פי חוקי 

 250-ו ,50-שנות הבעקבות יציאתם מאירופה, בתהליך הדרגתי, פורקו מחנות הפליטים עד תחילת 

 עלו (אלף 136אלף היהודים ששכנו בהם מצאו מקלט במדינות שונות. למעלה ממחצית הפליטים )

ובמדינות במרכז ובמערב  קנדהוהאחרים התיישבו ב ,ארצות הבריתאלף נוספים היגרו ל 80לישראל, 

 .ובמדינות אחרות בעולם דרום אפריקהכמו גם ב ,אירופה

 עגונות השואה

גברים יהודים שנעדרו ית שהתעוררה בעקבות ההיקף הגדול, והיחידאי בהיסטוריה, של בעיה ייחוד

 ,ניצולות השואהנשים יהודיות, בדרך כלל  -הייתה בעיית עגונות השואה  ,בנסיבות לא מתועדות

בהם יהודים שנרצחו ולא נותר  -שלפני המלחמה היו נשואות לגברים שעקבותיהם אבדו במהלכה 

יהן. ולשקם את חי לא התאפשר להן להינשא מחדש ההלכהתיעוד מספק על נסיבות מותם, ולפי כללי 

ברבים מריכוזי שארית הפליטה לאחר המלחמה התארגנו בתי דין מיוחדים שעסקו בהסדרת היתרי 

נישואים לעגונות ועגוני המלחמה. הטיפול בבעיה זו החל כבר במהלך המלחמה, ונמשך בשנים 

 .[29]שלאחריה. ההערכות הן שרובן המכריע של העגונות הותרו לבסוף להינשא

 הגות וזיכרון השואה
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 ושם ידהיכל השמות ב

 

התמונה הייתה לאחד  מהתמונות המפורסמות של השואה. - גטו ורשהעם חיסול  ילד יהודי מרים ידיו

 הדימויים הנודעים ביותר של השואה

זיכרון השואה, מחקרה והצגתה במוזיאונים ניזום לראשונה בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, 

מאמצים נרחבים הושקעו לתיעוד  .ובמשך השנים הלך והתרחב, הן במדינת ישראל והן ברחבי העולם

ובעולם פועלים להוראת השואה ולפרסום במגוון  ישראלונים בסיפורי הניצולים, ומוסדות ומוזיאונים ש

 בית לוחמי הגטאות ,יד ושםמדיה תעודות ומחקרים אודותיה. בין המוסדות המובילים: בראשם 

לשואה השפעה רבה  .ספרות השואהבנדבך נוסף של הנצחת שואה מצוי  .מוזיאון השואה האמריקאיו

יהודים. כמה מהספרים המפורסמים על השואה -ביצירות של יהודים כמו גם של לא ,ספרותעל ה

וכן ספרות  ,פרימו לויו אלי ויזלוניצולי שואה, כגון  ,אנה פרנקנכתבו על ידי ניספים בשואה, כגון 

שואה. זיכרונות ענפה, שכתבו הניצולים בשפות אחדות, הרואה אור במשך עשרות שנים לאחר ה

ונערכים מעת לעת גם פרויקטים שונים  אנדרטאות ואתרי הנצחה לשואהברחבי העולם נבנו הרבה 

בחינות ת הלימודים להשואה היא חלק מתוכני .ארצות הבריתב פרויקט אטבי הניירלהנצחתה, כגון 

צאו משלחות תלמידים רבות לביקור באתרי , י20-של המאה ה 90-בישראל. מאז שנות ה הבגרות

 .השואה באירופה

במסגרת המאמצים להנצחת השואה, נקבעו ברחבי העולם ימי זיכרון אחדים לשואה. בישראל מצוין 

 כיום הרבנות הראשיתהוגדר על ידי  י' בטבתו כ"ז בניסןמדי שנה ב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 .לזכר כל אותם היהודים שנרצחו ומקום קבורתם לא נודע קדישהקדיש הכללי שבו אומרים 

 1-מדינות. ב 35בהשתתפות  כוח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואההוקם  2000בשנת 

יום השנה לשחרור מחנה  ,בינואר 27לציין את  או"םהחליטה העצרת הכללית של ה ,2005 בנובמבר

ולהנצחת קורבנותיה". עוד לפני ההחלטה  יום הזיכרון הבינלאומי לשואה"כ ,בירקנאו-אושוויץהריכוז 
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 ציטוטי שואה חדשות -  נושא: 7פרק  

 השואה

 

 הטלאי הצהוב

היא הכינוי שניתן לרצח העם, והנסיון השיטתי לרצוח את כל בני העם  השואה

מלחמת העולם שביצעו הנאצים, עוזריהם ובני בריתם במהלך  היהודי,

 .(וצ)השנייה

 כללי  

 

"Arbeit macht frei" – "העבודה משחררת" 

סיסמה שהתנוססה על שערם של מחנות הריכוז  ~ "העבודה משחררת"

 "Arbeit macht frei" :הנאציים, במקור בגרמנית

כותב את המילים. הוא נלחם במילים. כי כשהאדם כותב על השואה, הוא לא "

אין מילים לתאר את מה שהקרבנות הרגישו כאשר המוות היה הנורמה והחיים 

 אלי ויזל ~ ".היו נס
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 ~ ".י דברים שאף פעם לא יאפשרו לי לשמוחהייתי מוביל גופות בגטו, ראית"

 רלף קליין

השואה הייתה אירוע נוראי בהיסטוריה של האומה שלנו. אני מתכוון "

חיינו במאה הנוכחית. אני לא חייתי בהיסטוריה של המאה שלנו. אבל כולנו 

 דן קווייל ~ ".במאה הנוכחית

הוא לא דיבר בבירור נגד האנטישמיות. להגיד 'הרג' ולא 'רצח' ביחס למה "

הוגן." ~ אבנר שלו, יו"ר מוזיאון יד ושם, בהתייחסות לא  –שנעשה בשואה 

 2009בחודש מאי  ישראללביקור האפיפיור ב

באתי לאוהל יזכור, לא רק כדי לשמוע תיאורים היסטוריים או את עובדת "

. באתי כיהודי, שמבקש לשמוע בקשת סליחה ומחילה מאלה קיומה של השואה

לגבי ביקור  ,ראובן ריבלין ~ ".שגרמו לאסוננו, וביניהם הגרמנים והכנסייה

 2009בחודש מאי  ישראליור בהאפיפ

השואה דומה לתהום פעורה אשר ככל שאנו קרובים אליה, אי אפשר להבין "

את עומקה. דווקא מן המרחק אפשר לראות אותה בכל גודל הזוועה. ככל 

מספר המתעניינים בשואה גדל ומתרבים החוקרים והגילויים. שעוברות השנים, 

אין לי ספק שבעוד מאה שנים יגדל מספר המתעניינים פי כמה, וכך גם מקומו 

יו"ר  ,ישראל מאיר לאושל יד ושם ותפקידו יהיו חשובים לאין ערוך." ~ הרב 

 מועצת יד ושם

אחריות גדולה במיוחד תהיה מוטלת על כתפי יד ושם כאשר בעוד עשרים שנה "

 שבח וייס ~ ".לערך לא יישאר איש אשר עבר את השואה

היטלר." ~ מתוך הסרט  –דכאו, ה'  –גז, ד'  –בירקנאו, ג'  –אושוויץ, ב'  –א' "

 "התיעודי "פיצה באושוויץ

נפנה־נא לאלה שנולדו יהודים ונגיד: אתם כולכם הינכם ניצולי השואה. אך "

יעו הלום ולא נשארו שם כבני מקרה הוא שאבותיכם או אבות־אבותיכם הג

משפחותיהם, אך מקרה הוא שצבאות היטלר לא עברו בצפון־אפריקה, תימן, או 

ארץ ישראל ]...[ עליכם ללמוד כיצד נהגו ופעלו היהודים שם ומדוע. אתם 

צאצאיהם של יהודים אלה ויורשי תרבות גדולה. אשר קרה כאילו קרה לכם! 

בפני הניסיון הקשה ביותר בתולדות כיצד עמד עם זה  ?למה זה קרה לכם

השואה כתופעה  –נגד מיסטיפיקאציה  ,(וצ)יהודה באואר ~ "?העולם התרבותי

 היסטורית

היהודים במחנות ההשמדה תמיד ידעו שהם העם הנבחר, שהם מהנרצחים "
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 הרב שך ~ "..והנרדפים ולא מן הרוצחים האכזרים

הקב"ה ניהל חשבון אחד לאחד, חשבון המשתרע על־פני מאות שנים, עד "

שנצטבר לחשבון של שישה מיליון יהודים וכך התרחשה השואה. כך צריך יהודי 

נה זו הוא כופר בעיקר... ואם לא נקבל את ואם היהודי לא שלם באמו ,להאמין

 .הרי כאילו שאיננו מאמינים בקב"ה ח"ו."~ הנ"ל, מתוך נאום ,זה כעונש

האדם הוא זה שהמציא את תאי הגזים, אך הוא גם זה שנכנס אליהם "

 ויקטור פראנקל ~ ".קוממיות, ותפילת 'שמע ישראל' על שפתיו

 אנו עומדים דוממים לפני תופעת השואה ואין בפינו תשובה. 'ואמונתך בלילות' "

 אושוויץ

 

 בירקנאו, מבט מתוך המחנה – II שער הכניסה למחנה אושוויץ

 אושוויץ "

 אלי ויזל ~ ".רוסת לחם היה לאבד את החייםאושוויץ היה המקום שלאבד בו פ"

מאז אושוויץ אנחנו יודעים למה האדם מסוגל, מאז הירושימה אנחנו יודעים "

 ויקטור פראנקל ~ ".מה עומד על המאזניים

במשך שלוש שנים באושוויץ, שני מיליון אנשים מתו; ובמשך שתי השנים "

 ויטולד פילצקי ~ ".שלושה מיליון –הבאות 

אין זה שם ספרותי. אינני רואה את עצמי כסופר הכותב דברי ספרות. זו "

הייתי שם בערך שנתיים. אין הזמן שם כפי  .אושוויץכרוניקה מתוך הפלנטה 

שהוא כאן, על־פני כדור הארץ. כל שבר רגע הולך שם על גלגל זמן אחר. 

זו לא היו ֵשמות. לא היו להם הורים ולא היו להם ילדים. הם לא ולתושבי פלנטה 

לבשו כדרך שלובשים כאן. הם לא נולדו שם ולא הולידו... הם לא חיו לפי 
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יחיאל  ~ ".החוקים של העולם כאן ולא מתו. השם שלהם היה המספר ק. צטניק

 נור-די

קשה לי להגיד 'אתה בחרתנו' בתפילת החגים. אני גם שואל את עצמי איך "

 יהודה עמיטלאמרו המתפללים באושוויץ ובמטהואזן את המילים הללו." ~ הרב 

אחד המשכילים פגש בחסיד ושאלו: למה אתם לא לומדים לימודי חול, תהיו "

 20! ענה לו החסיד: בשבילי המאה ה־20קצת מודרנים... הרי אנחנו במאה ה־

 233"המטמון", עמוד נעצרה בין אושוויץ להירושימה." ~ הרבנית עמר, מתוך 

 ניסיונות הצלה ומרידות

אני חייתי ונשמתי יחד עם הילד. לא שיערתי מעולם, שידי שלי, ייאלצו להגיש "

את הקורבן למזבח. בימי זקנתי אני נאלץ להושיט את ידי ולהתחנן, אחי 

ואחיותי, תנו לי אותם! אבות ואמהות, תנו לי את ילדיכם ]...[ יש לנו בגטו רבים 

י שחפת, שימיהם או אולי השבועות שלהם ספורים. איני יודע, אפשר שזוהי חול

תוכנית שטנית, ואולי לא, אך איני יכול להתאפק מלהביע אותה. תנו לי את 

החולים הללו, ובמקומם אפשר יהיה להציל בריאים." ~ מתוך נאומו של חיים 

 "."תנו לי את ילדיכם –רומקובסקי, ראש היודנראט בגטו לודז' 

היטלר זומם להשמיד את כל יהודי אירופה, ועל יהודי ליטא הוטל להיות "

ראשונים בתור. אל נלך כצאן לטבח! נכון,חלשים אנחנו וחסרי מגן,אבל התגובה 

 אבא קובנר ~ "!היחידה לרצח היא התנגדות

לא אוכל לתאר לפניך את התנאים בהם חיים היהודים. רק יחידי סגולה יחזיקו "

מעמד. כל השאר ייספו, במוקדם או במאוחר. הגורל נחרץ. בכל הבונקרים בהם 

מסתתרים חברינו אי אפשר להדליק נר בלילה מפאת חוסר אויר ]...[ מכל 

ש אחד: יחיאל. אף זה ניצחון הוא. איני יודע מה אוסיף הפלוגות שבגטו נעדר אי

ואכתוב לך. מתאר אני לעצמי, ששאלה רודפת שאלה, אולם הפעם הסתפק נא 

בכך. היה שלום, יקירי. אולי עוד נתראה. העיקר: חלום חיי קם והיה. זכיתי 

לראות הגנה יהודית בכל גדולתה ותפארתה." ~ מתוך מכתבו האחרון של 

 מנהיג מרד גטו ורשה ,'מרדכי אנילביץ

הננו בתוך תוכם של החלאה והניוון. בתוך הזוהמה הזאת נטושה מלחמתנו. "

ת היא המלחמה בנו עצמנו: לא להתרגל ולא אל נשכח שהכבדה במלחמו

להסתגל לתנאים אלה! זכור תמיד: אל תתרגלו! אל תסתגלו! מרדו במציאות 

 'דכי אנילביץמר ~ "!הזאת

נלחם בשביל שלוש שורות בהיסטוריה, ובלבד שלא ייאמר שהנוער שלנו הלך "
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 .סקינדאהרון דולק ליב ~ ".כצאן לטבח

 משפט אייכמן

 ,אדולף אייכמןבמקום בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על "

כאן, בשעה זו, שישה מיליון קטגורים. אך אין  אינני עומד יחידי. עימדי ניצבים

הם יכולים לקום על רגליהם לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק 

כלפי היושב שם 'אני מאשים'. מפני שעפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות 

טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין וקבריהם פזורים על פני אירופה לאורכה 

ק, אך קולם לא יישמע. אהיה על כן אני להם לפה ואגיד דמם זוע .ולרוחבה

 במשפט אייכמן גדעון האוזנרבשמם את דבר האישום הנורא." ~ מתוך דברי 

דענו כי מתהלכים בתוכנו אנשים מן העולם ההוא. היינו נתקלים בהם יום כולנו י"

יום ברחוב, במשרדים, בחנויות, בשוק, באסיפות... אך דומה כי רק במהלכו של 

משפט נורא זה, ככל שהוסיפו העדים לעלות אל דוכן העדויות, הניצולים נצטרפו 

וצלמו של העם החי  בתודעתנו להכרה ברורה... כי הם חלק בלתי יימחה מטיבו

 נתן אלתרמן ~ ".שאנו משתייכים אליו

 על המשפט ,חנה ארנדט ~ ".הבנאליות של הרוע"

 מתוך שירים על השואה

ואין אפילו קופה, גם איש המטענים איננו, ובעבור מיליון לא תקבל כרטיס חזור "

]...[ כאן התחנה טרבלינקה." ~ מתוך "התחנה הקטנה טרבלינקה" מאת 

 ולדיסלב שלנגל

 "רכי האחרונה." ~ מתוך "שיר הפרטיזניםאל נא תאמר הנה ד"

בגטו". ~ מתוך "אין  –הוא היה אחרון, הוא היה אחרון, אין פרפרים פה "

 פרפרים בו בגטו" מאת פאול פרידמן

כאן במשלוח הזה, אני חווה, עם הבל בני, אם תראו את בני הגדול, קין בן "

 ום" מאת דן פגיסאדם, תגידו לו שאני." ~ מתוך "כתוב בעיפרון בקרון החת

 / ועדיין המספר הכי גדול עד היום / שמגלם את התקווה אבל ממחיש את האסון

הוא זה שכשאומרים אותו / כל אדם שפוי עובר לדום הוא... / שש מיליון. " מאת 

 ג נחשהד
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