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קוראים יקרים

בפתח הגיליון

מאיר אקסלרוד ()1970-1902
על שפת הבור1969-1964 ,
גואש על נייר
 46.7x55.5ס"מ
אוסף המוזיאון לאמנות ,יד ושם ,ירושלים

הזיקה ההדוקה בין התפתחותה של מלחמת העולם השנייה ובין שואת יהודי אירופה היא מן המוסכמות .אך
ככל שהתפתח והתמקצע מחקר השואה ,התרחק מן התמונה הכללית והתמקד בסוגיות מצומצמות (קהילות,
קבוצות או רשויות מסוימות) ,נוסף על החלוקה המשולשת של חקר הרוצחים ,הקורבנות והעומדים מן הצד,
התעמעמה הזיקה של השואה למהלכה של מלחמת העולם השנייה .אך בעשורים האחרונים חזר המחקר
לעיסוק נרחב בזיקות שבין המלחמה לדרך אל "הפתרון הסופי" ,מתוך הבנה כי אי אפשר להפריד את השואה
מן המלחמה ,אלא שבשדה החינוכי עדיין לא הוטמעה הבנה זו כל צורכה .גיליון זה יעסוק בזיקה שבין השואה
והמלחמה ויציג תובנות חשובות בהיבטים המרכזיים של הזיקה הזאת.
במאמר הראשון זיקה זו נבחנת ממעוף הציפור .ההיסטוריון הצבאי דני עוזיאל סוקר את השלבים ואת הזירות
של מלחמת העולם השנייה כרקע היסטורי הכרחי להבנת השואה .הוא מאמץ את הגישה הגלובלית במחקר
שבעשורים האחרונים התמקדה בבחינת הזיקות בין הזירות של המלחמה ושטחי הכיבוש הנאצי הן מהבחינה
הצבאית הן מהבחינה האזרחית .לבסוף הוא מצביע בקצרה על אירועים של מלחמת העולם השנייה שהשפיעו
השפעה של ממש על התפתחות הרדיפה והרצח של היהודים.
במאמר השני ההיסטוריון כריסטופר בראונינג עומד על הקשר שבין שלבי המלחמה להתפתחות "הפתרון
הסופי" ובין שיאי אופוריית הניצחונות של הנאצים לרדיקליזציה של המדיניות האנטי-יהודית שלהם .לטענתו
היטלר התווה את הדרך להשמדת היהודים כבר ערב המלחמה ,תוך קשירתה למלחמה הממשמשת ובאה.
הימלר ביקש לממש זאת בתוכניות מעשיות של גירוש מתחומי הרייך ורצח נלווה ,והן השתנו על פי התפתחויות
המלחמה .בסוף אוקטובר  ,1941כשהיטלר ומקורביו האמינו שהניצחון על ברית המועצות קרוב ,החלה להתגבש
התוכנית של השמדת כל היהודים שבהישג ידם של הגרמנים בהמתה ישירה בגז.
הבנת המערכים הלוגיסטיים של מלחמות היא בדרך כלל נחלתם של היסטוריונים צבאיים וכלכליים ,אך הבנה
כזו בכוחה לשפוך אור מזווית נוספת על הזיקה שבין המלחמה לתוכנית ההשמדה של היהודים .במאמר
השלישי ירון פשר עומד על ההשפעה של הקצאת המשאבים הלוגיסטיים להשמדת היהודים על המערכות
הצבאיות הגדולות של המלחמה שהצבא הגרמני נכשל בהן וממחיש זאת בסוגיה של ניצול מסילות וקרונות
הרכבת לשילוח היהודים למחנות המוות .הוא סוקר את הקרבות הגדולים בחזית המזרח ואת פלישת בעלות
הברית לנורמנדי בחזית המערב ומסיק כי הקצאת המשאבים הלוגיסטיים למימוש "הפתרון הסופי" פגעה
ביכולת ההובלה של תגבורת חיילים ואספקה לכוחות הלוחמים במערכות הללו וסייעה לכישלון של גרמניה
בהן ובמלחמה כולה.
המאמר הרביעי עוסק בזיקה שבין המודיעין הצבאי של בעלות הברית ובין הידיעות על רצח היהודים .יואל
זיסנויין דן במאמרו בידיעות על "הפתרון הסופי" שהגיעו לבעלות הברית בימי מלחמת העולם השנייה .בצד
הידיעות הספורות שהתפרסמו כבר בימי המלחמה ,הוא מציג סוג מובחן של ידיעות שמקורן בהאזנת סתר
לשיחות של שבויי מלחמה גרמניים בדרגות שונות על מעשים של רצח המוני של יהודים .לטענתו עקב
העדיפות המשנית שניתנה לידיעות שאינן קשורות להיבטים הצבאיים ,לא נותחו הידיעות הללו ניתוח מיטבי
וכולל ,והיה קשה להבין את המשמעות המלאה שלהן.
מדור סקירת הספרים יוחד הפעם לספרו של עומר ברטוב אנטומיה של רצח עם :חייה ומותה של עיירה ושמה
בוצ'אץ' העוסק ביחסי הגומלין בין שלוש הקבוצות האתניות בעיירה – אוקראינים ,פולנים ויהודים – לפני
המלחמה ,בזמן השלטון הסובייטי ובזמן השלטון הגרמני וברצח היהודים.

קריאה מעניינת
אסף ידידיה
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מלחמת העולם השנייה –
היבטים גלובליים ומקומיים
דני עוזיאל

ההיסטוריון הצבאי דני עוזיאל סוקר את השלבים ואת
הזירות של מלחמת העולם השנייה ,רקע היסטורי הכרחי
להבנת השואה .לטענתו המגמה היום במחקר היא
לראות בשואה אירוע שהתרחש בתוך המלחמה ושאינו
נפרד ממנה בשום אופן .לשם כך הוא מאמץ את הגישה
הגלובלית במחקר שבעשורים האחרונים התמקדה
בבחינת הזיקות בין הזירות של המלחמה ושטחי הכיבוש
הנאצי הן מבחינה צבאית הן מבחינה אזרחית .לבסוף הוא
מצביע בקצרה על אירועים של מלחמת העולם השנייה
שהשפיעו השפעה של ממש על התפתחות הרדיפה
והרצח של היהודים.

אם בעבר היתה נטייה במחקר ובחינוך להפריד
במידה רבה בין השואה ובין מלחמת העולם השנייה,
הרי כיום המגמה היא לראות באסון השואה אירוע
שהתרחש בתוך מלחמת העולם השנייה .מגמה זו
באה לידי ביטוי בהבלטת ההקשרים המלחמתיים
של שלבי התפתחות השואה והבנתם כפועל יוצא
של אירועי המלחמה ברמה הגלובלית והמקומית.
המחקר ההיסטורי של השואה בשלושת העשורים
האחרונים התמקד במידה רבה בבחינת הקשרים
אלו ,אולם נראה שהידע הרב שנצבר בתחום זה אינו
בא דיו לידי ביטוי בחינוך.
כדי להבין את ההיסטוריה של השואה ,נדרשת
היכרות יסודית למדי עם ההיסטוריה של מלחמת
העולם השנייה ועם היבטים פחות מוכרים שלה.
מאמר זה ינסה להקל את הבנת ההיסטוריה של
המלחמה באמצעות הצגת מאפיינים בולטים שלה,
סרטוט קו זמן כללי חלופי והצבעה על כמה היבטים
חשובים ,אך מוכרים פחות .באופן כללי ,הכוונה היא
ליצור כאן תבניות להבנה טובה יותר של אירועי
המלחמה.

מבטים היסטוריים חדשים
ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה נכתבה
פחות או יותר מחדש לאחר סיום המלחמה הקרה.
בעקבות זאת יצאו לאור כמה מחקרים היסטוריים
חדשים של המלחמה אשר מנסים לשקף את מצב
המחקר העדכני .מעבר לשימוש במקורות חדשים
שמתגלים מדי פעם ,המחקר המודרני משתמש
בגישות מחקריות חדשות ובוחן היבטים שאינם
ברורים מאליהם.
ההתייחסות אל המלחמה כאל אירוע גלובלי שבו
אירועים מרוחקים קשורים ומשפיעים זה על זה היא
אולי הגישה החדשה החשובה ביותר ,והיא מושפעת
בעיקר מלימוד תהליכי גלובליזציה מודרניים.
בפרפרזה על האמרה המפורסמת של הגלובליזציה,
ניתן לומר שכאשר סוללת ארטילריה גרמנית יורה
באזור סטלינגרד ,חייל אוסטרלי ייאלץ לשאת על
קֹוקֹודה הנורא
ָ
גבו מטען כבד יותר במעלה נתיב
שבגינאה החדשה .ארץ ישראל היא דוגמה מצוינת
לגלובליזציה של המלחמה .רק באמצעות הבנת
ההקשר הרחב של המלחמה בקיץ-סתיו  1940ניתן
להבין למשל מדוע הפציצו האיטלקים את חיפה

ממד גלובלי .חיילים אוסטרלים חוצים נהר בגינאה-החדשה (ארכיון יד ושם .)1947/93 ,זכויות -ארכיון המדינה
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מלחמת האזרחים בספרד .כניסת הרפובליקנים לברצלונה בינואר 1939

כמעט באין מפריע על אף חשיבותה האסטרטגית.
ההקשר הוא כמובן הקרב על בריטניה אשר דרש
מאנגליה גיוס כללי לצורך הישרדות איי הבית
ושבגללו לא היה ביכולתה להקצות כוחות להגנת
רוב שטחי האימפריה הבריטית.
הדוגמה של ארץ ישראל מדגימה גם את ערכם של
מחקרים המתמקדים באירועים ובמקומות שנחשבו

ההתייחסות אל המלחמה כאל אירוע גלובלי
שבו אירועים מרוחקים קשורים ומשפיעים
זה על זה היא אולי הגישה החדשה החשובה
ביותר ,והיא מושפעת בעיקר מלימוד תהליכי
גלובליזציה מודרניים
בעבר שוליים בסיפור הגדול .כך למשל אנו למדים
ממחקר הכיבוש של יפן בקמבודיה כי בניגוד לדעה
הרווחת ,במקומות מסוימים נקטו היפנים מדיניות
כיבוש מתקדמת למדי :במקום לפרק את המנהל
הקולוניאלי הצרפתי ששלט בקמבודיה ,הותירו אותו
היפנים על כנו והניחו לו במידה רבה לנהל בעבורם
את הארץ עד סיום המלחמה.
גישות מחקריות אחרות בוחנות אירועים ,מקומות
ואנשים דרך הפריזמה של חקר תרבויות ,סוציולוגיה

[  ] 08בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 38סיון תשפ"א  //יוני 2021

ואנתרופולוגיה .ההתמקדות במקרים רבים היא לא
באירועי לחימה אלא במרחב האזרחי .מחקרים
סוציולוגיים על מבנה המשפחה ברייך השלישי
בתקופת המלחמה מלמדים על תהליכי גיבוש ופירוק
בחברה הגרמנית .מחקרי תרבות הפנאי מגלים כי
אנשים רבים יצאו לנופש בתקופת המלחמה באתרים
שהמשיכו לספק שירותים כאלה .לעיתים נמצאים
קשרים מפתיעים בין אירועי המלחמה ופיתוחים
אזרחיים ,בתחום הרפואה למשל .ממשלת ארצות
הברית יזמה בזמן המלחמה מחקר מקיף על מחלת
המלריה באזורי לחימה טרופיים .מחקר זה הוליד את
השיטות ואת התרופות המודרניות לטיפול במחלה
ולמניעתה .עוד דוגמה ראשיתה בתכנון של מטוסי
הקרב הבריטייםְ :מכַ ל שמן המנוע הורכב בהם לפני
תא הטייס ונטה להתלקח כאשר המטוס נפגע,
וטייסים רבים שהופלו סבלו מכוויות קשות בפניהם.
כדי לטפל בהם ,פותחו בבריטניה תהליכים רפואיים,
ומהם התפתחה הכירורגיה הפלסטית המודרנית.

קדימונים – מתי התחילה המלחמה?
הזיכרון והמחקר של מלחמת העולם השנייה
דוחק לעיתים קרובות הצידה את ארבע המלחמות
החשובות שקדמו לה בשנות ה.30-
המלחמה הסינית-יפנית השנייה ,אשר התנהלה
לסירוגין מ 1931-ועד  1937עד שהתפרצה במלוא

עוצמתה בשנת  ,1937מעלה את הבעייתיות
שבהגדרת תחילה וסופה של תקופה .בעיני הסינים
ובמידה מסוימת גם בעיני היפנים ,מלחמת העולם
השנייה החלה ב ,1937-אם לא קודם לכן .מחוץ
לסין נוטים גם לשכוח שמ 1937-ועד  1945נהרגו
 15עד  20מיליון סינים – נתון קודר שמציב את סין
במקום השני אחרי ברית המועצות במניין האבדות
(בפער גדול מגרמניה – כ 7-מיליון הרוגים) .המלחמה
הארוכה בין יפן וסין יצרה קרע הולך ומעמיק בין יפן
והמערב ,והוא הקצין את מדיניות החוץ של יפן ערב
כניסתה למלחמה.
פלישת איטליה לקיסרות העצמאית של חבש
(אתיופיה של ימינו) ב 1935-הרסה את היחסים
הטובים בין איטליה ,אנגליה וצרפת .מלחמה זו ,עם
המלחמה הסינית-יפנית ,חשפה את חולשתו של
חבר הלאומים ,ארגון של ביטחון קיבוצי ,ותרמה
להתמסמסותו .מעבר לכך ,המשבר ביחסים עם
צרפת ואנגליה דחף את מוסוליני לברית הולכת
ומתהדקת עם היטלר .תהליך זה הגיע לשיאו ב1939-
עם חתימת "הסכם הפלדה" בין שתי המדינות.
מלחמת האזרחים בספרד החלה בסכסוך פנימי אבל
שאבה אליה במהירות חילות משלוח סובייטיים,
איטלקיים וגרמניים לסיוע לצדדים הלוחמים .נוסף
עליהם נלחמו בספרד מתנדבים רבים שהגיעו אליה
באופן פרטי .יותר מכל מלחמה אחרת לפניה ,מלחמת
האזרחים בספרד ייצגה התנגשות של אידאולוגיות
פשיסטיות ,קומוניסטיות ודמוקרטיות-ליברליות.
המחנות האידאולוגיים של מלחמת העולם שפרצה
חצי שנה לאחר סיומה הוגדרו במידה רבה בשדות
הקרב של ספרד .מעבר לכך ,בשדות קרב אלו
נוסו כלי נשק ושיטות לחימה שהיו בשימוש נרחב
במלחמת העולם השנייה.
המלחמה הידועה פחות מהארבע הייתה מלחמת
חלקין-גול .מלחמה נשכחת זו בקיץ  1939בפינה
נידחת של העולם ,בגבול מונגוליה-סין ,התחוללה
הרחק מעיני העולם .היא הסתיימה בניצחון מוחץ
של הסובייטים ותרמה בין השאר לחששה של
יפן במלחמת העולם השנייה להצטרף לגרמניה
במלחמתה בברית המוצעות.
ביחד ולחוד השפיעו ארבע המלחמות האלה של שנות
ה 30-במידה רבה על אופייה של מלחמת העולם
השנייה .הן עיצבו בראש ובראשונה את המחנות
שנלחמו במלחמה ואת הבריתות שנוצרו במהלכה.
למשקיפים בני התקופה היה נדמה שהעולם ניצב
בפני חזית פשיסטית הולכת ומתעצמת .עם זאת
כבר אז בלטו ההבדלים הגדולים בין הצורות השונות
של הפשיזם המדיני ,ובעיקר ההבדלים בין גרמניה,

איטליה ויפן .חוסר אחידות זה נבע במידה ניכרת
מפערים תרבותיים והשפיע לשלילה על לכידות
המחנה הפשיסטי ועל איכות שיתוף הפעולה של
החברות בו.

המלחמה המערבית
אף על פי שמלחמת העולם השנייה החלה במרכז
אירופה עם פלישת גרמניה לפולין ,הרי לאחר

בשל הסתמכותם על כוח יבשתי ,לא פלא
בדיעבד שהמקום הראשון שבו נכשלו
הגרמנים היה במערכה על בריטניה ,כאשר
היה עליהם להסתמך על כוח אווירי וימי
במבצע "ארי הים" – הפלישה לאנגליה
כיבושה היא נהפכה למלחמה מערב-אירופית.
בעבור היטלר זה היה היפוך יוצרות אירוני כי על פי
חזונו המדיני ,היה עליו להילחם לצידן של אנגליה
וצרפת נגד האויב המשותף הגדול של תרבות
המערב – האיום הסובייטי .בזכות הסכם מולוטוב-
ריבנטרופ שנחתם באוגוסט  ,1939עד קיץ  1941היה
יכול היטלר להתמקד בכיבוש נתחים נרחבים ממערב
אירופה .הנאצים ביססו בתקופה זו שליטה דווקא
במערב היבשת ולא ב"מרחב המחיה" המזרחי אשר
עמד במרכז אידיאולוגית ההתפשטות שלהם.
מלחמות הכיבוש הגרמניות במערב אירופה הכו את
העולם בתדהמה וכונו "בליצקריג" (מלחמת בזק).
תורת הקרב המשולב ,שלא הייתה ייחודית לגרמנים,
לא נקראה אצלם כך ,אבל הייתה למיתוס שעליו
נשען במידה רבה דימוי הצבא הגרמני במלחמה.
הצלחתם של הגרמנים נשענה ללא ספק על תורת

עורק ימי .שיירה של בעלות הברית באוקיינוס האטלנטי
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הקרב המשולב ,אבל גם על כוח צבאי מאוזן ,על
ארגון יסודי ועל פיקוד קרבי רב-יוזמה .כל אלה
אפשרו לוורמכט (הצבא הגרמני) לבצע פעם אחר
פעם תמרון יבשתי נרחב ,עמוק ומהיר וכך להכריע
שורה של יריבים .באופן כללי ניתן לומר שאויביה של
גרמניה התקשו בעיקר להתמודד עם הקצב המהיר
של לוחמת היבשה הגרמנית .מקיץ  ,1940בעקבות
נפילת צרפת ,ועד יוני  1941הצטמצמה המלחמה
מבחינה מדינית על אף התרחבותה הגאוגרפית.
בתקופה זו הייתה המלחמה ביסודו של דבר בין ציר
גרמניה-איטליה ובין בריטניה.
בשל הסתמכותם על כוח יבשתי ,לא פלא בדיעבד
שהמקום הראשון שבו נכשלו הגרמנים היה במערכה
על בריטניה ,כאשר היה עליהם להסתמך על כוח
אווירי וימי במבצע "ארי הים" – הפלישה לאנגליה.
הלופטוואפה (חיל האוויר של גרמניה) נועד להכין
את הקרקע לפלישה ונבנה בעיקר כדי לסייע לכוחות
היבשה המתמרנים ,ולכן יכולתו לנהל מבצעים
עצמאיים בעומק שטח האויב היתה מוגבלת .לעומת
זאת הבריטים התכוננו לעימות אווירי זה מ,1918-
וכך עלה בידיהם להיחלץ בעור שיניהם מאיום
הפלישה של גרמניה.
בכל אותה תקופה לא הרפו הגרמנים מיעדם העיקרי.
מחורף  ,1940בעקבות התבוסה בשמי בריטניה,
הפנה הרייך השלישי את עיקר תשומת ליבו ומשאביו
להכנת מסע המלחמה העצום נגד ברית המועצות.
התוצאה הייתה שהמלחמה במערב דעכה במידה

רבה .הגרמנים ניהלו מעתה במערב מערכת מגננה,
ולמעצמות המערב לא הייתה עוצמה מספקת כדי
לפתוח חזית מערבית חדשה עד  .1944בינתיים
התמקדה המלחמה במערב בניסיונות למוטט את
גרמניה באמצעות הפצצה אסטרטגית ומצור ימי.
הללו נכשלו בגלל כושר הספיגה הגרמני ובגלל
עוצמתה היבשתית של הכלכלה הגרמנית .בתוך כך
היה על מעצמות המערב להתמודד עם המצור הימי
שהטילו הגרמנים על בריטניה באמצעות צוללות.
לאחר הפלישה לנורמנדי ,אשר התאפשרה רק אחרי
שנוטרלו הצוללות ,נמשך שחרורן של הארצות
שנכבשו ב 1940-הרבה יותר זמן מהזמן שנדרש
מהגרמנים כדי לכבוש אותן .הדבר נבע מזהירותן
הרבה של בעלות הברית המערביות ,מהקושי לנהל
מבצעים גדולים הרחק מהבסיס העורפי באנגליה
ומעוצמת ההתנגדות של גרמניה עד חודשי המלחמה
האחרונים.

המלחמה במזרח
למסע המלחמה נגד ברית המועצות היו שני יעדים
בראש רשימת היעדים ארוכי הטווח של האידאולוגיה
הנאצית :סילוק האיום "היהודי-בולשוויקי" מהעולם
ויצירת "מרחב מחיה" לצורך פיתוח כלכלי ודמוגרפי
של הרייך השלישי .תפיסת המלחמה נגד ברית
המועצות כמשחק סכום אפס נגד תפיסת עולם
יריבה קבעה במידה רבה את אופייה האידאולוגי-
רדיקלי של המלחמה במזרח .כדי לסלק את

הצבא הטוב בעולם .חיילים גרמנים גוררים תותח נ"ט באמצעות מזחלת שלג בחזית המזרחית1942 ,
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הקומוניזם מן העולם ,חשבו הגרמנים כי יש לחסל
ממש את בני האדם המייצגים שיטה פוליטית זו –
בייחוד היהודים .על כך נוספה ראיית הנאצים בעמים
הסלוויים גזע נחות .לכן תכננו הגרמנים את "מבצע
ברברוסה" כמלחמת השמדה שבה יחוסלו חלקים
ניכרים מאוכלוסיית האויב והשאר ישועבדו או
יגורשו מזרחה.
התכנון הברוטלי בא לידי ביטוי בעיקר ב"תוכנית
הכללית מזרח" ( )Generalplan Ostאשר נועדה
ליצור סדר חדש דמוגרפי ,כלכלי וחברתי במזרח.
תוכנית זו החלה בשלהי  1939בניסיונות לגרמניזציה

כדי לסלק את הקומוניזם מן העולם ,חשבו
הגרמנים כי יש לחסל ממש את בני האדם
המייצגים שיטה פוליטית זו – בייחוד
היהודים
של פולין הכבושה באמצעות טיהור אתני ונועדה
להגיע לשיאה לאחר כיבוש חלקה האירופי של ברית
המועצות .הגרמנים תכננו להרוג או לגרש לאורך זמן
כ 30-מיליון בני אדם בשטחים אלו ולהחליפם בכ-
 30מיליון מבני הגזע הארי" .התוכנית הכללית מזרח"
סיפקה מסגרת ומניע מנטלי למדיניות הכיבוש
הברוטלית במזרח ,ובכלל זה רצח היהודים.
אף על פי שהשמדת ברית המועצות נועדה לשמש
בעיקר את מטרותיהם ,הגרמנים לא התקשו לגייס
למאבק נגדה קואליציה של מדינות שלכולן היה
מכנה משותף אחד :החשש מפני ברית המועצות
והקומוניזם .לאחר הפלישה לברית המועצות
הצטרפו לקואליציה זו עוד מדינות ואף מתנדבים
רבים מהארצות הכבושות ,והיא נשענה על טענתה
של גרמניה כי המלחמה בברית המועצות היא "מסע
צלב להצלתה של התרבות המערבית".
הגרמנים חשבו כי בגלל חולשתה המבנית ,החברתית
והאנושית ,תתמוטט ברית המועצות בתוך חודשים
ספורים על אף גודלו של הצבא האדום .הם התכוונו
לעשות זאת באמצעות מכה צבאית חזקה וקצרה
שכוונה אל נקודות מפתח במדינה הסובייטית:
לנינגרד ,מוסקווה ומשאבי הכלכלה של אוקראינה.
בפועל ,זמן קצר לאחר תחילת "מבצע ברברוסה"
נתגלו כמה פגמים מהותיים בתוכנית.
כדי לחסל את ברית המועצות במהירות ,בנו
הגרמנים תוכנית צבאית חסרת מעוף אשר פרסה את
כוחו של הצבא הגרמני ושל צבאות הקואליציה על
פני חזית רחבה ללא נקודת כובד ברורה .במרחבי
הענק של חזית זו נתגלתה בעיה מבנית יסודית של

הוורמכט שלא באה עד אז לידי ביטוי :זה היה צבא
שרק חלק קטן ממנו היה מודרני והתאים לדימוי של
צבא ה"בליצקריג" עתיר הטכנולוגיה .רובו המכריע
של צבא היבשה לא היה ממוכן .התוצאה הייתה
שכאשר ראשי החוד הממונעים פרצו קדימה ,רובו
של הצבא שנע בעקבותיהם ברגל או על גבי סוסים
ובהמות משא התקשה לשמור על הקצב .כך הואטה
ההתקדמות של הגרמנים לאחר כחודש של לחימה.
לשיבוש לוחות הזמנים תרם גם מצב האספקה.
הצבא הענקי שפלש לברית המועצות נזקק לכמויות
גדולות של אספקה ,ובמהרה התברר כי הגרמנים לא
נערכו במובן הלוגיסטי למסע מלחמה בסדר גודל
כזה .הקשיים הלוגיסטיים הוחמרו ככל שהתקדמו
הגרמנים אל עומק ברית המועצות תוך שהם

צעדת המוות של בטאן .חיילים אמריקאים שנפלו בשבי
היפנים בפיליפינים ,אפריל 1942

מתרחקים מבסיסי האספקה שלהם .כאן באה לידי
ביטוי גם העובדה שהתעשייה הגרמנית לא הייתה
מוכנה ולא גויסה במלואה למאמץ המלחמתי .אחת
התוצאות של המחסור באספקה הייתה ביזה נרחבת
שעשו הגרמנים בפולין הכבושה .בקיץ  1941למשל
החרימו הגרמנים כ 15,000-עגלות כדי להשלים את
מערך התחבורה של דיוויזיות חיל הרגלים במזרח.
מכיוון שהגרמנים החרימו כמות אדירה של מוצרי
מזון בממשל הכללי ,נוצר מחסור חמור במזון
בשטחיו לאחר תחילת "מבצע ברברוסה".
נוסף על הקשיים התכנוניים והמבניים ,הגרמנים
שגו בהערכת חסר של היריב ,במידה רבה בשל
ההטיה האידאולוגית .הם הופתעו בעיקר מעוצמת
ההתנגדות של הסובייטים ומאיכות ציוד הלחימה
של ה"תת-אדם" ,כפי שהם קראו לתושבי ברית
המועצות .הסובייטים יצאו למספר רב של התקפות
נגד נואשות .אומנם מחיר ההתקפות היה מספר
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אבדות עצום ,אבל הם הצליחו לשבש את מהלכי
הגרמנים ,לגרום לאבדות ולערער את עצביהם.
התוצאה הייתה שקצב ההתקדמות של הגרמנים היה
איטי הרבה מהמצופה ושיעור האבדות הלך ועלה
מחודש לחודש.
שורשי התבוסה של הגרמנים היו אפוא תוכנית
הפלישה הפגומה והגורמים שבאו לידי ביטוי עוד
בשלבים שבהם נראה לבני התקופה כי הסובייטים
סופגים תבוסות קשות וכי המלחמה תסתיים לפני
סוף שנת .1941

דצמבר 1941
אם בעבר נטו לראות את נקודות המפנה של מלחמת
העולם השנייה במערכות שהתרחשו בשנים –1942
 ,1944הרי כיום רואים את נקודת המפנה האמיתית
בשני אירועים שהתרחשו בדצמבר  .1941רק מעטים
מבני התקופה ,כמו צ'רצ'יל ,השכילו לראות זאת
בזמן אמת.
האירוע הראשון היה מתקפת החורף הסובייטית
שהחלה באזור מוסקווה ב 5-בדצמבר .עוד לפני
כן הבינו המנהיגים הנאצים כי בשל הקשיים
המתגברים לא יעלה בידם לחסל את ברית המועצות
בחודשים הקרובים .ההנחה הרווחת הייתה שיש
להיכנס למחנות חורף ,להתארגן מחדש ולצאת
למתקפה מחודשת באביב  .1942הגרמנים לא שיערו

שהסובייטים הכינו בחשאיות גמורה מתקפת נגד
גדולה .במתקפה השתתפו יותר ממיליון חיילים
סובייטים ,והיא הפתיעה לחלוטין את הגרמנים
שנחלשו מפגעי החורף .הם איבדו כמות גדולה של
חיילים וציוד שטח ,ואולי החשוב מכול – אבדה להם
היוזמה האסטרטגית .הסובייטים המותשים נאלצו
להפסיק את המערכה לאחר כמה שבועות ,אבל
הם השיגו את מטרתם .משלב זה הניחו המנהיגים
הגרמנים כי הניצחון על ברית המועצות – אם יושג –
יהיה קרוב לוודאי ניצחון על חוט השערה.
הבנה זו נבעה גם מאירועים שהתרחשו בצידו האחר
של העולם .ב 7-בדצמבר התקיפו היפנים את פרל
הרבור .ההתקפה המפורסמת שימשה פתיח למסע
מלחמה אדיר ממדים במערב האוקיינוס השקט
ובדרום-מזרח אסיה .מטרותיו היו כיבוש שדות
הנפט של דרום-מזרח אסיה ,הרחבת אזורי השליטה
של יפן והקמת רצועת הגנה נרחבת לשטחים אלו.
במשך כמה חודשים היפנים התפשטו ,כבשו והכניעו
שלל יריבים באין מפריע.
אף שהיו חברים ב"ציר" ,היפנים לא תיאמו את
מהלכם עם בעלי בריתם .לכניסתם למלחמה היו
שתי השפעות קטסטרופליות ארוכות טווח בעבור
מעצמות הציר .ראשית ,במקום להצטרף אל הגרמנים
במלחמה ברוסיה ,אויבתם הוותיקה מתחילת
המאה ,הם פתחו חזית חדשה לגמרי .הדבר אפשר

לסובייטים להעביר כוחות שניצבו עד אז מול היפנים
(מלחמת חלקין-גול) ולהפעילם נגד הגרמנים באותו
חורף קריטי .שנית ,היפנים הכניסו את ארצות הברית
למלחמה .ממשלו של הנשיא רוזוולט אומנם ניהל
באותה שנה מדיניות של הליכה על הסף מול גרמניה
באוקיינוס האטלנטי ,אבל קרוב לוודאי שלולא
המתקפה של יפן ,ארצות הברית לא הייתה נכנסת
למלחמה .ארצות הברית לא הייתה מוכנה למלחמה,
וחודשים עברו עד שעלה בידיה לגייס את כוחותיה,
אולם פוטנציאל הגיוס שלה היה ידוע לאויביה.
היפנים קיוו לממש את יעדיהם ולהתבסס בשטחיהם
החדשים לפני שיכולת זו תבוא לידי ביטוי ,והגרמנים
קיוו שהיפנים יצליחו לעשות זאת ובכך להרחיק
מהם את עוצמתה של ארצות הברית .בסופו של דבר
עוצמה זו אפשרה לארצות הברית לעשות את מה
ששום מדינה אחרת לא הצליחה לעשות :להילחם
כארבע שנים בעוצמה ובהצלחה בשתי זירות לחימה
גדולות ורחוקות זו מזו .ללא ארצות הברית ,בריטניה
לעולם לא הייתה יכולה לפתוח מחדש את החזית
המערבית וכך הגרמנים היו יכולים להמשיך להפעיל
במזרח את רוב עוצמתם הצבאית .בצידו האחר של

בעיני הבריטים ובמידה פחותה בעיני האמריקאים ,זירת הים התיכון הייתה זירת
לחימה עיקרית .לא בעיני סטלין .בעיניו ,ובמידה רבה של צדק ,ברית המועצות
נשאה ברוב נטל המלחמה בגרמניה בשעה שבעלות הברית המערביות ניצבו מן
הצד
העולם ניהלה ארצות הברית את רוב המערכה נגד
יפן.
ההקשרים הגלובליים המורכבים יצרו אם כך בדצמבר
 1941מציאות מלחמתית ומדינית חדשה .ברור לנו
כיום כי גרמניה הפסידה במלחמה בברית המועצות
ובמלחמת העולם השנייה באותו דצמבר גורלי.

זירות נוספות של הממד הגלובלי

"אסטרטגיה של מים כחולים" .פריקת אספקה בריטית בנמל בנגזי (ארכיון יד ושם - )1947/89 ,ארכיון המדינה

[  ] 12בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 38סיון תשפ"א  //יוני 2021

התחרתה באסטרטגיה האטלנטית של "מים אפורים".
אסטרטגיה זו שמה את הדגש באבטחת נתיבי
האספקה החיוניים של בריטניה באוקיינוס האטלנטי
כדי לאפשר לה לבנות כוח לקראת התמודדות חזיתית
עם גרמניה במערב אירופה .האסטרטגיה האטלנטית
לא נזנחה ,אבל נדחקה הצידה לטובת הניסיון
להכריע את איטליה ,אשר נחשבה בצדק לשותפה
הזוטרה והחלשה ב"ציר" .בפועל ,האסטרטגיה הים-
תיכונית נכשלה לאחר הצלחה ראשונית .התבוסות
של איטליה בשנים  1941–1940שאבו לזירה את
גרמניה ,ובסופו של דבר נדרשה בריטניה להשקיע
כמות אדירה של משאבים בזירה שהעסיקה רק
חלק קטן מהעוצמה הצבאית של גרמניה .בריטניה
אף הצליחה לגרור למלחמה בים התיכון את ארצות
הברית לאחר כניסתה למלחמה .התוצאה הייתה
שעד סופה ריתקו כוחות גרמניים קטנים למדי בזירה
זאת כוחות גדולים בהרבה של בעלות הברית.
ערב פרוץ המלחמה הייתה בריטניה אימפריה
שוקעת ,והדבר בא לידי ביטוי בעיקר במזרח הרחוק.
עוד לפני שתקפו היפנים ,התקשו הבריטים למצוא
כוחות פנויים לזירה .בריטניה איבדה במהירות

במלחמת העולם השנייה היו כמה זירות צדדיות,
ולכמה מהן הייתה השפעה עמוקה על מהלך המלחמה
בגלל אופייה הגלובלי .הזירה הצדדית הגדולה
מכולן והמפורסמת ביותר היא זירת הים התיכון.
כאן ניסו הבריטים מסתיו  1940לפצות על חוסר
יכולתם להתמודד התמודדות חזיתית עם העוצמה
היבשתית של גרמניה באמצעות יכולתם ההיסטורית
להקרין את כוחם מעבר לים בעזרת הצי החזק
שלהם .האסטרטגיה הים-תיכונית – "אסטרטגיה של
מים כחולים" ,שהתומך הגדול שלה היה צ'רצ'יל –

חלק גדול ממושבותיה (בורמה ,מלאיה והונג קונג),
ולא היו לה כוחות כדי להגן על השאר ,ובעיקר על
מדינות חבר העמים אוסטרליה וניו-זילנד .הן נאלצו
למצוא חסות ביטחונית תחת העוצמה הצבאית של
ארצות הברית ,ומצב זה נותר כך עד ימינו .מעבר
לכך ,המחסור הכללי בכוחות אילץ את הבריטים
להישען במידה רבה על גייסות אוסטרליים וניו-
זילנדיים במימוש האסטרטגיה הים-תיכונית.
בעקבות המתקפה של יפן נקראו כוחות אלו לחזור
כדי להגן על המולדת ,וכך מצאו הבריטים את עצמם
ללא כוחות בצפון אפריקה ובים התיכון .לכן תלותם
בכוחות האמריקאיים גברה גם בזירה זו.
בעיני הבריטים ובמידה פחותה בעיני האמריקאים,
זירת הים התיכון הייתה זירת לחימה עיקרית .לא
בעיני סטלין .בעיניו ,ובמידה רבה של צדק ,ברית
המועצות נשאה ברוב נטל המלחמה בגרמניה
בשעה שבעלות הברית המערביות ניצבו מן הצד.
גם ההפצצות האסטרטגיות המתגברות של הבריטים
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והאמריקאים על גרמניה נחשבו בעיניו מאמץ
זניח בהקשר הכולל .דרישתו לפתוח "חזית שנייה"
במערב אירופה נהפכה לסלע מחלוקת מרכזי בברית
בעייתית שהתבססה על זהות אינטרסים קרה של
לחימה באויב משותף ולא על זהות ערכית ותרבותית.
החשדנות ההדדית בין הקומוניסטים והדמוקרטים
מעולם לא נעלמה ,והיא השפיעה לרעה על שיתוף
הפעולה הצבאי והמדיני בין בעלות הברית.

אף מגבלות רבות ,כמו בידודה הגאוגרפי ,תשתית
תעשייתית מיושנת ,פריסת יתר אסטרטגית ואיגודי
עובדים טורדניים ,הצליחה אנגליה לגייס משאבים
ביעילות רבה למדי .עם זאת הסובייטים ,שהשכילו
לנצל את שליטם הברוטלית והמוחלטת באוכלוסייה,
והאמריקאים ,שהצליחו להשתמש בתמריצי השיטה
הכלכלית הליברלית ,הגיעו לשיאי ייצור שגימדו את
הישגי שאר המדינות.

כלכלה ומלחמה

שיתוף הפעולה היעיל היחיד היה הסיוע
הכלכלי והצבאי העצום שהעבירו בעלות
הברית המערביות ,ובעיקר ארצות הברית,
לסובייטים .זה היה מעין פיצוי לברית
המועצות על כך שצבאה ועמה נשאו ברוב
נטל הלחימה ועל כך ש"החזית השנייה"
התעכבה.

שיתוף הפעולה היעיל היחיד היה הסיוע הכלכלי
והצבאי העצום שהעבירו בעלות הברית המערביות,
ובעיקר ארצות הברית ,לסובייטים .זה היה מעין פיצוי
לברית המועצות על כך שצבאה ועמה נשאו ברוב נטל
הלחימה ועל כך ש"החזית השנייה" התעכבה" .השאל-
החכר" ,כפי שנקרא סיוע זה ,היה סממן לעוצמת
הכלכלות של בעלות הברית במלחמה .הסיוע אפשר
לסובייטים להתרכז בייצור אמצעי לחימה תוך שהם
נשענים במידה רבה על יכולת המערב ,ובעיקר ארצות
הברית ,לייצר מוצרי צריכה ,חומרי גלם ורכיבים
חיוניים .בשעה שיכולת הגיוס הכלכלי של הסובייטים
ושל גרמניה ואיטליה נשענה בעיקר על ניצול משאבים
פנימיים ,שתי מדינות האיים ,יפן ואנגליה ,ניצלו לשם
כך גם את רשת המסחר העולמית הנרחבת שעמדה
לרשותן .האמריקאים יכלו להישען על שני המקורות.
האיום העיקרי על רשת הסחר במערב היה הצוללות
הגרמניות שפעלו באוקיינוס האטלנטי .המאבק בהן,
שרבים באנגליה ובארצות הברית ראו בו מאבק קיומי,
נהפך ל"מערכה על האטלנטי" ודרש הקצאת משאבים
גדולה מכל הצדדים .הניצחון במערכה זו אפשר את
הפלישה למערב אירופה ואת כיבושה של גרמניה.
במזרח הרחוק הצליחו הצוללות האמריקאיות היכן
שנכשלו הצוללות הגרמניות בכך שחנקו את כלכלת
יפן ושיתקו את יכולת הלחימה של יפן עוד לפני הטלת
הפצצות הגרעיניות.
בסופו של דבר הכלכלות החזקות הן שניצחו במלחמה,
או ליתר דיוק ,הכלכלות בעלות יכולת הגיוס הגבוהה
ביותר .למרבה ההפתעה ,דווקא גרמניה בעלת
השלטון הטוטליטרי חסר המעצורים לא הצליחה
לגייס ביעילות את משאביה ואת משאבי הארצות
שתחת כיבושה עד שהיה מאוחר מדי .מגבלות
הכלכלה הגרמנית נבעו במידה רבה ממחסור בכוח
אדם גרמני ,והגרמנים נאלצו להסתמך על מספר הולך
וגובר של עובדים זרים ופועלי כפייה מכל הסוגים
כדי לקיים כלכלת מלחמה מתפקדת .בריטניה הייתה
ההפתעה הגדולה ביותר מבחינת הגיוס הכלכלי .על
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לא פלא אפוא שברית המועצות וארצות הברית יצאו
מן המלחמה עם כלכלות חזקות במיוחד ועם מעמד
מדיני של מעצמות-על .שתי האימפריות ,בריטניה
וצרפת ,אשר סבלו מנזקי מלחמה קשים ,יצאו מן
המלחמה פושטות רגל והתפרקו בתוך כעשור מרוב
נכסיהן האימפריאליים.
המלחמה הקרה שפרצה בין בעלות הברית לשעבר
בשל הפערים האידאולוגיים ביניהן ברגע שהאויב
המשותף נעלם חשפה את המציאות הכלכלית-
מדינית החדשה .ארצות הברית הייתה המדינה
היחידה שיכלה להציע לאחר המלחמה תוכנית סיוע
כלכלי נדיבה לשיקום המדינות שנפגעו מהמלחמה.
הסובייטים סירבו לקבל את הסיוע של "תוכנית
מרשל" ואף מנעו אותו ממדינות החסות החדשות
שלהם ,וחלק גדול מהסיוע הופנה אל האויבים
לשעבר .מערב גרמניה ויפן ,אשר בחרו בעקבות

המלחמה במדיניות חוץ פציפיסטית ,השכילו להזרים
את הסיוע שקיבלו לשיקום תשתיות ולהשקעות
אזרחיות .בצרפת ובאנגליה חלק ניכר מהסיוע נבלע
בהוצאות ביטחון שוטפות ולא נוצל לשיקום כלכלי.
התוצאה הייתה שבשנות ה 50-התחולל בגרמניה
וביפן "נס כלכלי" ,ותוצאותיו ניכרות עד היום
בעוצמתן הכלכלית של שתי המפסידות הגדולות.

הקשר של המלחמה להיסטוריה של
השואה
בתוך המסגרות הכלליות שהוצגו כאן ניתן למקם
את אירועי המלחמה ,לרבות האירועים הקשורים
להתפתחות "הפתרון הסופי" .יש דוגמאות רבות
לכך .הגטאות של  1940–1939הוקמו והתקיימו
במידה רבה במסגרת תוכנית הטיהור האתני שניהלו
הגרמנים בניסיון לעצב מחדש את הדמוגרפיה של
פולין הכבושה" .תוכנית לובלין" השתלבה גם היא
בטיהור זה; "תוכנית מדגסקר" נוצרה בעקבות נפילת
צרפת וננטשה לאחר המערכה האווירית על בריטניה,
כאשר הצי הבריטי הוסיף לשלוט בימים והתברר כי
לא יהיה אפשר להשיט מיליוני יהודים אל מדגסקר;
הקשיים שבהם נתקלו הגרמנים בתחילת "מבצע
ברברוסה" תרמו להרחבת הרצח בשטחי ברית
המועצות הכבושים בקיץ  ,1941בייחוד במסגרת
המאמץ לאבטח את האזורים העורפיים והניסיון
לעקור את הקומוניזם מן השורש בשטחים הכבושים;
התפתחות תוכנית ההשמדה בשטחי פולין הכבושה
ב 1941-קשורה במישרין לקשיי האספקה של הצבא
הגרמני בחזית המזרחית ,כאשר ביזת האספקה
בממשל הכללי יצרה מחסור כללי במזון; התפתחותה
של תשלובת מחנות אושוויץ ,ובייחוד של בירקנאו,
קשורה אל הרחבת ההפצצות האסטרטגיות של
הבריטים על התעשייה הגרמנית במערב ואל הניסיון
של גרמניה לבנות משק מלחמה אוטרקי באזורים
מרוחקים ובטוחים מהפצצות במזרח הרייך; ולבסוף,
ההפצצות הכבדות על התעשייה של גרמניה ב1944-
גרמו להגדלה חדה של מספר עובדי הכפייה היהודים
שנדרשו כדי לשקם את הייצור המלחמתי באמצעות
ביזור והעברה חלקית אל מתקנים תת-קרקעיים.
אלו הם רק חלק מהמקרים שבהם אירועי המלחמה
יצרו את ההקשר ואת הדחף להחלטות ואירועים
הקשורים לשואה .לפיכך בכל דיון באירוע מתקופת
השואה כדאי להרים מעט את הראש ולבחון את
ההקשר ההיסטורי-מלחמתי הרחב שלו.

כלכלת מלחמה .עובדי כפייה במפעל זימנס לציוד אלקטרוני
במחנה בוברק שליד אושוויץ1944 ,
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הקשר בין מלחמת העולם השנייה ו"הפתרון הסופי"
נבע הן מהאידאולוגיה של היטלר הן מהדרך שבה
נכרך מהלך המלחמה ההיסטורי בהתפתחותה
ובהחלתה של המדיניות הגזעית של הנאצים ,במיוחד
כלפי היהודים.

מלחמת העולם השנייה
ו"הפתרון הסופי"
כריסטופר ר' בראונינג

ההיסטוריון כריסטופר בראונינג עומד במאמרו על הקשר
שבין שלבי המלחמה להתפתחות תוכנית "הפתרון הסופי"
ובין שיאי אופוריית הניצחונות של הנאצים לרדיקליזציה
של המדיניות האנטי-יהודית שלהם .לטענתו היטלר
התווה את הדרך להשמדת היהודים כבר ערב המלחמה,
תוך קשירתה למלחמה המתקרבת ובאה .הימלר ביקש
לממש זאת בתוכניות מעשיות של גירוש מתחומי הרייך
והרג נלווה ,והן השתנו על פי התפתחויות המלחמה :כיבוש
פולין ,כיבוש מערב אירופה וההכנות לפלישה לברית
המועצות .בסוף אוקטובר  ,1941כשהיטלר ומקורביו
סברו שהניצחון על ברית המועצות ממש קרוב ,החלה
להתגבש התוכנית של השמדת כל היהודים שבהישג ידם
של הגרמנים בהמתה ישירה בגז.
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גזעים; 1

היטלר ראה בהיסטוריה מאבק מתמיד בין
גזעים עלו וירדו על פי מידת כושרם להילחם
ועל פי מרחב המחיה (  )Lebensraumשלהם
– בטריטוריות או במשאבים החיוניים להזנתן,
לחימושן ולהתפשטותן של אוכלוסיותיהם .המלחמה
היא אפוא המצב הטבעי של כל הגזעים ,והם נתונים
במאבק הישרדות תמידי .היהודים היו בעיני היטלר
גזע תת-אנושי נפרד מאויבותיה של גרמניה בתקופת
המלחמה שהתחרו בה על מרחב המחיה .היהודים,
לתפיסתו ,איימו על הישרדותה של גרמניה בדרך
שונה מאוד .ראשית ,בשל היותם חסרי שורשים
וחסרי מדינה מטבעם ,היו היהודים בעיניו עם טפילי
בעצם מהותו .הם לא רק חיו על חשבון המארחים
שלהם אלא בה בעת גם זיהמו את טוהר דמם של
המארחים על ידי עירוב גזעי .ביסוד התפיסה הזאת
הייתה כמובן ההנחה ש"טוהר הדם" הוא תנאי לחוזקו
ולאונו של עם וש"דם מעורב" פירושו ניוון וחולשה
המביאים לידי חורבן .שנית ,היהודים נחשבו נשאים
של הרעיונות החתרניים שאיימו יותר מכול לערער
את רצונם של הגרמנים להיאבק מאבק בלתי נלאה,
חסר עכבות וחיוני להישרדותם על מרחב המחיה נגד
קהילות גזע אחרות .הרעיונות האלה הציגו שורה
של "קנוניות יהודיות" :הנצרות המדברת על אהבת
השכן והגשת הלחי השנייה;  2הליברליזם המעלה
על נס את השוויון בפני החוק ,את החירות האישית
ואת החתירה האנוכית למימוש אינטרסים כלכליים
פרטיים; והמרקסיזם שהעדיף את הסולידריות
הבין-לאומית של בני מעמד הפועלים מהנאמנות
הלאומית .אם חוק הטבע הוא מאבק גזעי ,הרי
תמצית מהותם של היהודים היא אנטי-טבעית –
ניסיון מרושע להחליש גזעים אחרים על ידי עירוב
ועל ידי שכנועם להתנהג בחולשה ובניגוד לטבע.
לכן לא רק ההשפעה שממנה נהנו לכאורה היהודים,
אלא גם עצם נוכחותם הממשית בחברה הגרמנית
היו בעיני היטלר איום בלתי נסבל – סכנה לשיקומה
ולטיהורה של גרמניה שיאפשרו לה לכבוש את
מרחב המחיה שהיא זקוקה לו כדי לשרוד ולשגשג.
אין תמה אפוא שמראשית הקריירה הפוליטית שלו
הוא קרא לסלק את היהודים כליל ושבשש שנותיו
הראשונות חתר המשטר הנאצי לא רק להשיב לאחור
את היטמעותם של יהודי גרמניה בחברה הגרמנית,

קריקטורה אנטישמית בנושא נישואי תערובת ותוצאותיהם.
כיתוב :חתונה בין יהודי לנוצריה' ,שום ברכה לא יכולה לתקן
את חטא טמיעת הדם'

ביסוד התפיסה הזאת הייתה כמובן ההנחה
ש"טוהר הדם" הוא תנאי לחוזקו ולאונו של
עם וש"דם מעורב" פירושו ניוון וחולשה
המביאים לידי חורבן
לבודד אותם ולנשל אותם מנכסיהם ,אלא גם לכפות
על כולם להגר אל מחוץ לגרמניה – חלק חשוב
בהכנות למלחמה הכרחית ובלתי נמנעת.
התקרבותה ולאחר מכן התחלתה של המלחמה
הביאו לידי קפיצה נוספת בהתפתחות המחשבות
הדמיוניות של הנאצים על היהודים :האיום היהודי
אינו מסתכם בעירוב גזעי מנַ וון וברעיונות החתרניים
של הנצרות ,הליברליזם והמרקסיזם שאיימו לערער
את רצונה של גרמניה להילחם מלחמה תמידית; כעת
גם סירובן של המעצמות האחרות פשוט לקבל את
השתלטותם של היטלר ושל הגזע הגרמני על מרחב
המחיה הנחוץ נחשב תוצאה מרושעת של "המזימה
היהודית העולמית" – מזימה של היהודים ששלטו
בסתר הן בדמוקרטיות הפלוטוקרטיות הן בברית
המועצות של סטלין במטרה להמיט חורבן על
גרמניה .בנאומו ברייכסטג בינואר  1939אותת היטלר
לתומכיו שעם פרוץ המלחמה – מלחמה שבכוונתו
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לצאת אליה ובה בעת להאשים בה את היהודים –כבר
לא יהיו יהודי גרמניה המטרה העיקרית :כעת הפתרון
החזוי לבעיה היהודית שיצר לעצמו כבר אינו לסלק
כליל את היהודים מגרמניה ,אלא "השמדת הגזע
היהודי באירופה".
בעיני היטלר וההנהגה הנאצית ,מלחמת העולם
השנייה ו"המלחמה נגד היהודים" לא היו עימותים
נפרדים אלא מאבק אחד ויחיד;  3השמדת היהודים
הייתה הן האמצעי ההכרחי שיאפשר לגרמניה
המותקפת לנצח הן המטרה שהשגתה תשנה את
מהלך ההיסטוריה" .אנו כותבים את ההיסטוריה
מחדש ,מנקודת הראות הגזעית" ,אמר היטלר בסוף
אוקטובר  1941במונולוג שהשמיע ימים ספורים
לאחר שתיאר את השמדת היהודים במילים "מעשה
למען האנושות" .ההיסטוריה כמאבק גזעי ,מלחמה
ורצח עם היו לחסידיו הנאמנים שקיבלו את הנחות
היסוד שלו בבחינת חבילה אידאולוגית עקבית
ומחייבת .בעיני אחרים ,החזון הנאצי הזה היה דוגמה
מזוקקת למה שגווין לנגמיואיר כינה "אנטישמיות
כימרית" – עוינות שהתבססה על האשמות דמיוניות
בלא בדל ראיה אמפירית לנכונותן אך תוצאותיה
הקטלניות היו בכל זאת ממשיות מאוד.
אך למה התכוון היטלר ,ומה הבינו תומכיו מנבואותיו
על "השמדת הגזע היהודי באירופה" בנאומו
ברייכסטג בינואר  ?1939בדיעבד ברור ש"הפתרון
הסופי" עלה בקנה אחד עם הצהרותיו האידאולוגיות
של היטלר .אולם בשעתה ,המשמעות של הנבואה
הזאת לא הייתה ברורה מאליה לתומכיו .גם לא סביר
שהיטלר עצמו ידע בדיוק למה כוונתו מעבר לכוונה
לעודד את תומכיו לעשות מעשים רדיקליים בקנה
מידה אירופי .אם מקבלים את ההנחה שהימלר הבין
את רצון אדונו טוב יותר מכל אדם אחר ושכדי להבין
מה חשב היטלר ,יש לבחון את מעשיו של הימלר,
עלינו להתחקות על מהלך ההצעות שהעלה הימלר
בעניין "הפתרון לשאלה היהודית" מסתיו  1939ועד
סתיו  1941בחוט שהיה שזור במהלך המלחמה.
הסכם אי-ההתקפה בין הנאצים והסובייטים מאוגוסט
 1939סלל את הדרך להיטלר וסטלין לפלוש לפולין,
לחלקה ולהשתלט עליה .מהלך האירועים היה מהיר
כל כך ,שהוא לא אפשר לגרמניה לתכנן מה לעשות
במחצית פולין הכבושה שלה ,לא כל שכן בתוספת
של  1.7מיליון היהודים פולנים שהגדילו מאוד את
"הבעיה היהודית" שגרמניה הייתה מחויבת לפתרונה.
פולין הכבושה הייתה עתידה להפוך למעבדה נאצית
לניסויים באימפריאליזם גזעי ובהנדסה דמוגרפית
לגיבוש הצעדים המתאימים ליצירת מרחב מחיה.
הימלר והיידריך הכינו תוכניות כלליות ,היטלר אישר
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את התוכניות במחצית
השנייה של ספטמבר,
ובחודשים הבאים הלכו
ועובדו פרטיהן .הן התוו
מדיניות דו-ראשית של
"השמדת עם תרבותית"
ו"טיהור אתני" קטלני4 .
בתוכנית היה סילוק
של המעמדות הבולטים
היוצרים
–
בפולין
היינריך הימלר

והמפיצים של הלאומיות הפולנית – על ידי הוצאה
להורג ומאסרים המוניים; העלמתה של פולין –
הן המדינה הן הרעיון; וחלוקה טריטוריאלית של
המחצית הגרמנית של פולין לשני חלקים :האזורים
הגובלים בגרמניה יסופחו לרייך השלישי ,ואילו
שאר השטחים שבמזרח (שבתוכם הערים ורשה,
רדום ,קרקוב ולובלין) יהפכו למושבה הגרמנית
שכונתה "גנרלגוברנמן" .בעיני הימלר ,רק שטחים
שכל תושביהם יהיו גרמנים במובן הגזעי ייהפכו
לשטחים גרמניים אמיתיים .לכן היה צריך לחולל
שינוי דמוגרפי כולל בשטחים המסופחים על ידי
"טיהור אתני" של האוכלוסייה הקיימת (למעט של
התושבים "הגרמנים האתניים"– )Volkdeutschen ,
גירוש של  7.5מיליוני הפולנים ו 500,000-היהודים
שחיו בהם לגנרלגוברנמן והחלפתם בגרמנים אתניים
מהשטחים שנתן הסכם אי-ההתקפה לסטלין
(המדינות הבלטיות ,מזרח פולין ובסרביה) .הפולנים
היו אמורים להישלח לכל שטחי הגנרלגוברנמן ,ואילו
היהודים מהשטחים המסופחים נועדו להישלח לאזור
המזרחי ביותר של הגנרלגוברנמן שייקרא "שמורת
לובלין" .לאחר מכן ,לפי התוכנית ,יישלחו לשם
גם שאר היהודים מהרייך השלישי .העתיד הצפוי
ליהודים בשמורת לובלין לא היה סוד .האזור הזה
נבחר לא רק מפני שהיה בקצה המזרחי ביותר של
האימפריה הגרמנית ,אלא גם מפני ש"טבעו הביצתי
הקיצוני" יגרום ל"תמותה קשה בקרב היהודים"5 .
ניתן לכנות אפוא את התוכנית הראשונה של הימלר
"טיהור אתני השמדתי" או "גירוש והרג" ,אבל זה
עדיין לא היה "הפתרון הסופי" – רצח המוני שיטתי.
התוכנית הכללית הזאת ובמיוחד שמורת לובלין
ליהודים נפלו מכמה סיבות .גירושם של  8מיליון
בני אדם היה מעבר ליכולותיה הלוגיסטיות של
גרמניה; ריקון השטחים המסופחים מאוכלוסייתם
היה מתנגש בצורך של גרינג לרתום את האזור
לכלכלת המלחמה של גרמניה; וראש הגנרלגוברנמן

הנס פרנק קיווה להפוך את האזור למושבה גרמנית
למופת ולכן התנגד להפיכתו ל"פח הזבל" הדמוגרפי
של הרייך השלישי .עד אביב  1940כבר צומצם מאוד
היקף הטיהור האתני של השטחים המסופחים ,ורעיון
שמורת לובלין נזנח כליל.
אם המלחמה בצרפת ובבריטניה בחודשים אלו
אפשרה לעמדה של גרינג לנצח בשל צורכי כלכלת
המלחמה והביאה לידי דחיית תוכניתו של הימלר
לרוקן את האזורים המסופחים מאוכלוסייתם ,הרי
הניצחונות המהירים להפתיע של גרמניה על הולנד,
בלגיה וצרפת במאי וביוני  1940שבו ופתחו את
הדלת בפני הימלר .ב 25-במאי ,לא יותר משבוע
לאחר שהיחידות הגרמניות הגיעו לתעלה האנגלית,
התפתחות שחרצה את גורל הכוחות הבריטיים
והצרפתיים הנצורים בדנקרק ופתחה את האפשרות

דוחים את השיטה הבולשוויקית של השמדה פיזית
של עם מתוך שכנוע פנימי שהיא לא-גרמנית ובלתי
אפשרית" .לאחר הפגישה ציין הימלר ש"הפיהרר
קרא את ששת העמודים בעיון ומצא שהם טובים
ונכונים מאוד" ואישר להימלר להודיע למנהיגים
נאצים אחרים שהיטלר נתן את ברכתו .זה היה טבען
של החלטותיו של היטלר ושל הוראותיו.
בה בעת ובאופן בלתי תלוי ,מומחה של משרד
החוץ הגרמני לענייני יהודים ,פרנץ ראדמכר,
הציע שמשרד החוץ יתמוך בשליחת יהודי אירופה
למושבה הצרפתית האי מדגסקר .היטלר אימץ
את הרעיון ,והיידריך מייד הציב את עצמו בראש
המתכננים של "תוכנית מדגסקר" .הידיעות נפוצו
במהירות ,והחלטות ממשיות התקבלו על בסיס
הפתרון החדש הזה .לדוגמה ,הגירוש המתוכנן של

בעיני היטלר וההנהגה הנאצית ,מלחמת העולם השנייה ו"המלחמה נגד היהודים"
לא היו עימותים נפרדים אלא מאבק אחד ויחיד; השמדת היהודים הייתה הן
האמצעי ההכרחי שיאפשר לגרמניה המותקפת לנצח הן המטרה שהשגתה תשנה
את מהלך ההיסטוריה

סטאשוב ,פולין ,ריכוז יהודים לקראת שליחתם למחנה
ליד לובלין ,ב1940-

שהמושבות הצרפתיות באפריקה ייפלו בקרוב לידי
גרמניה ,נפגש הימלר עם היטלר לדיון במסמך בן
שישה עמודים שבו הציג "כמה מחשבות על הטיפול
באוכלוסיות זרות במזרח" 6 .הימלר שב והזכיר
את כוונתו לגרש את כל הפולנים לגנרלגוברנמן,
שם ישמשו מאגר כוח עבודה חסר אזרחות .כעת
הציע הימלר להיפטר מהיהודים בדרך אחרת – על
ידי שליחתם ל"מושבה באפריקה או למקום אחר".
העמדה שביטא הימלר בעניין השינוי הדמוגרפי הזה
במזרח אירופה הייתה ש"אכזר וטרגי ככל שיהיה כל
מקרה אישי ,שיטה זו היא המתונה והטובה ביותר ,אם

יהודי לודז' לגנרלגוברנמן בוטל בהנחה שבקרוב
יגורשו כל היהודים בכיוון ההפוך ,ופרנק עצר לזמן
מה את בניית הגטאות בגנרלגוברנמן כדי להשלות
את היהודים לנוכח תוכנית מדגסקר של הפיהרר7 .
מהלך המלחמה והמציאות הצבאית שוב שינו את
התוכניות .שלא על פי הציפיות הראשונות ,בריטניה
לא ניסתה להשיג הסכם שלום וגם לא איבדה את
השליטה באוויר מעל התעלה האנגלית בקרב על
בריטניה ,ולכן לא היה מנוס מעצירת תוכניות
הפלישה אל מעבר לתעלה .מכיוון שהצי המלכותי
המשיך לחסום את השיט בפני גרמניה ,נפלה תוכנית
מדגסקר .התוכנית הנאצית השנייה ל"פתרון השאלה
היהודית" בדרך של גירוש והרג נכשלה.
כעת הייתה להיטלר בעיה כפולה .מבחינה אסטרטגית,
היה עליו להביא את המלחמה עם בריטניה לידי
סיום .מבחינה גזעית ,מספר היהודים באזורי
ההשפעה הגרמניים הלך וגדל עם כל כיבוש ובכל
פעם שמדינה שהייתה בה אוכלוסייה יהודית גדולה
(במיוחד רומניה והונגריה) הייתה לבעלת ברית של
המשטר הנאצי שהתקדם בינתיים מניצחון לניצחון.
כדי להתגבר על הבעיה הראשונה ,בחר היטלר להפר
את הסכם אי-ההתקפה ולתקוף את ברית המועצות,
בהנחה שניצחון צבאי מהיר ברוסיה יקנה לגרמניה
גישה למשאבים שיהפכו אותה לחסינה בפני מצור
ויאפשר לה להעביר משאבים מצבא היבשה לצי הימי
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ולחיל האוויר ,ואז לשכנע או לאלץ את בריטניה לקבל
הסדר כלשהו .בינתיים הימלר והיידריך ,על פי "רצונו
של הפיהרר" שהיה מקור לסמכות ,הורו להתכונן
לגירוש כל היהודים באזורי ההשפעה של גרמניה
"בסוף המלחמה" ל"טריטוריה שתוגדר מאוחר יותר".
הניסוח המעורפל הזה היה נחוץ לשמירה על סודיות
ההתקפה על ברית המועצות והכוונות החדשות
להשתמש בסיביר ובאזור הארקטי במסגרת תוכנית
הגירוש וההרג השלישית8 .
בפברואר ובמרץ  1941הסיט היטלר את הדגש
מהשיקולים האסטרטגיים והפרגמטיים יותר
שמאחורי החלטתו והתחיל להדגיש את הממדים
האידאולוגיים של העימות הנאצי-סובייטי
הקרב של העימות שהיה עתיד להיות התנגשות
בין "שתי השקפות עולם" ו"מלחמת השמדה"
(  )Vernichtungskriegשבה תחוסל "האינטליגנצייה
היהודית-בולשוויקית" .עושי דברו של היטלר מיהרו
לתרגם את הצהרותיו למדיניות מעשית .הכלכלנים
הופקדו על הניצול החמדני של ברית המועצות
הכבושה והגו תוכנית שהיסטוריונים מכנים לפעמים
"תוכנית רעב" :כאשר גרמניה תפיק את כל מה
שנחוץ לה ,הסבירו המתכננים" ,אין ספק שמיליונים
רבים של בני אדם ירעבו למוות" .המתכננים
הצבאיים קבעו שהחוק הצבאי לא יחול על אזרחים
סובייטים והחליטו להנהיג ענישה קולקטיבית על
התנגדות מאחורי הקווים והוצאה להורג מיידית של
פונקציונרים קומוניסטים .הם הצהירו במפורש על
הכוונה שלא לנהוג לפי כללי אמנות ז'נווה בטיפול
בשבויי מלחמה סובייטים .הנחיותיהם לחיילים
הייתה לנהוג ב"חוסר רחמים ולנקוט צעדים נחושים
נגד מסיתים בולשוויקים ,לוחמי גרילה ,מחבלים,
יהודים […]" .האס-אס ארגן  3,000איש בארבע
יחידות איינזצגרופן לביצוע "משימות מיוחדות"
בצורת "צעדי מנע" נגד כל "האויבים הפוטנציאליים".
למעשה המשימות האלה היו הוצאה להורג של
יהודים "בעלי תפקידים במדינה ובמפלגה" ועידוד
האוכלוסייה המקומית לבצע פרעות ("מאמצי
טיהור-עצמי") ביהודים ובקומוניסטים "בלי להשאיר
שום עקבות" למעורבות של גרמניה9 .
בשלל מסמכי ההכנות ל"מלחמת ההשמדה" נגד ברית
המועצות בולט היעדרן של תוכניות כלליות נוספות
באשר לגורלם של יהודי ברית המועצות שייפלו לידי
גרמניה ולגירושם של יהודי אירופה בסוף המלחמה.
מצב זה השאיר מקום להתפתחות ולרדיקליזציה של
מדיניות חדשה לאחר התקיפה.
המתקפה הצבאית ,מבצע ברברוסה ,נחלה הצלחה
עצומה בשבועות הראשונים ,ועד שבסוף יולי נאלצו
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הכוחות הדוהרים לעצור כדי לחדש את האספקה
ולתקן את הציוד ,הספיק הצבא הגרמני להתקדם
שני שלישים מהמרחק למוסקווה .הדיווחים היום-
יומיים להיידריך העידו על הוצאות להורג בעיקר של
גברים יהודים בעמדות מנהיגות או גברים יהודים
שהיו מסוגלים להתנגד ,אבל על מספרים קטנים
הרבה יותר של פונקציונרים קומוניסטיים שנשבו.
עד סוף יולי הספיקו האיינזצגרופן להרוג כ63,000-
בני אדם –  90%מהם יהודים .רצחניים לא פחות
נגד היהודים היו ה"טילזיט קומנדו" בגבול ליטא
וגדודי משטרת הסדר בביאליסטוק .הימלר נפגש עם
מפקדי המשטרה הגרמנית בשני המקומות ועודד את
מעשיהם10 .
היטלר שיכור הניצחון כינס ישיבה ממושכת עם
המנהיגות הנאצית הבכירה (אך ללא הימלר)
ב 16-ביולי  1941לצורך הגדרת תחומי האחריות
של הימלר ,גרינג ורוזנברג בשטחים הסובייטיים
הכבושים .היטלר פתח את הישיבה במונולוג ארוך
– מעין נאום ניצחון .הוא אמר שגרמניה לעולם לא
תעזוב את הטריטוריות המזרחיות שנכבשו כעת
ושהיא תנקוט "את כל הצעדים הנחוצים – ירי,
יישוב מחדש וכו'" כדי להפוך אותן ל"גן עדן" .הוא
הוסיף שלמרבה המזל ,קריאתו של סטלין להתנגדות
פרטיזנית נתנה "[לנו] הזדמנות להשמיד את כל מי
שעוין כלפינו […]" .שוב הציב היטלר דרגת ציפיות
גבוהה למי שרצו "לכוון לדעת הפיהרר" ,והיענותם
לקריאתו מעידה שהם הבינו שהגיע הזמן להתקדם
מרצח סלקטיבי לרצח המונים טוטלי ושיטתי של
יהודי ברית המועצות.
בסוף יולי תגבר הימלר את כוח האדם הזעום
של האיינזצגרופן שהופקדו על ההוצאות להורג
ההמוניות של יהודים .הוא הגדיל את מספר אנשי
היחידות האלה מ 3,000-ל 20,000-בערך ,והוסיף 11
גדודי משטרה ושתי חטיבות ואפן-אס-אס .כמו כן
הוא אישר הקמה של יחידות משטרה מסייעות של
תושבים מקומיים שיוכשרו על ידי משטרת הסדר
ויפעלו בפיקוחה .עד סוף השנה הן מנו  30,000איש
והיו כוח חשוב של מוציאים להורג .ולבסוף ,בנסיעות
לנקודות שונות מעבר לקווים ,נפגשו הימלר ומנהיגי
אס-אס אחרים עם רבות מיחידות ה-אס-אס
והמשטרה והסבירו להן את המדיניות של שינוי
המטרות של רצח היהודים .בעקביות מפליאה ,לאחר
הביקורים של הימלר ,החיסולים ההמוניים שקודם
לכן התמקדו בגברים יהודים ,התחילו להיות חיסולים
של נשים ,ילדים וזקנים יהודים רבים 11 .מסוף יולי
עד סוף אוגוסט נפוץ דבר המדיניות החדשה לא דרך
פקודה כתובה אלא ,בזמנים שונים ובמקומות שונים,

עבר מפה לאוזן" .הפתרון הסופי" – התוכנית לחסל
כל גבר ,אישה וילד יהודים בטריטוריה הסובייטית,
עד האחרון שבהם – התחיל כעת להתממש .הטבח
בכמעט  24,000יהודים בקמניץ-פודולסקי בסוף
אוגוסט וביותר מ 33,000-יהודים בבאבי יאר בסוף
ספטמבר היו הביטויים של המדיניות החדשה .עד
סוף השנה הביאה מדיניות זו למותם של יותר מחצי
מיליון יהודים סובייטים.
בתום תהליך קבלת ההחלטות ההדרגתי שהוליד
את "הפתרון הסופי" נגד היהודים הסובייטים,
הגיע הזמן להחליט מה יעלה בגורלם של היהודים
שנותרו באזורים שבתחום ההשפעה של גרמניה.
ב 24-ביולי הודיע היטלר למרשל הקרואטי סלבקו
קווטרניק בעת ביקורו שבכוונתו לדרוש מכל מדינה
אירופית לסלק את יהודיה מאירופה ,אם לסיביר אם
למדגסקר .ב 31-ביולי קיבל היידריך את חתימתו
של גרינג על מסמך בן שלושה משפטים שניסח
ושאישר להיידריך לעשות את "כל ההכנות הנחוצות"
ל"פתרון טוטלי" של השאלה היהודית בשטחים
הנתונים להשפעת גרמניה ,לתאם את השתתפות
כל הגופים שיש להם נגיעה לתוכנית ולהגיש טיוטה
ל"פתרון סופי" זה .המסמך בעצם התיר להיידריך
לערוך "מחקר היתכנות" להרחבת "הפתרון הסופי"
ליהודים שבשאר חלקי אירופה .אולם לא היה מובן
מאליו כיצד ייעשה הדבר .גם הפעם ,בתהליך קבלת

בסוף יולי תגבר הימלר את כוח האדם הזעום
של האיינזצגרופן שהופקדו על ההוצאות
להורג ההמוניות של יהודים .הוא הגדיל את
מספר אנשי היחידות האלה מ 3,000-ל20,000-
בערך ,והוסיף  11גדודי משטרה ושתי חטיבות
ואפן-אס-אס

החלטות הדרגתי ,הלך והתגבש רעיון לפתרון אפשרי
– גירוש מקיף של יהודי אירופה למפעלי מוות
שתוכננו להרוג בשיטת הסרט הנע בגז רעיל .הפתרון
הזה הסתמן בסוף אוקטובר ,אך רק באביב  1942הוא
נבדק בהיקף גדול ולבסוף התקבל.
כשהתקדמות הצבא הגרמני נעצרה לזמן מה
באוגוסט  ,1941התווכח היטלר עם הגנרלים שלו
בעניין המתקפה הבאה וגם התמהמה בעניין גורלם
של יהודי אירופה .באוגוסט ביקשו ממנו הן היידריך

ברית המועצות ,חיילי איינזצגרופן ,לאחר רצח המוני ביריה

הן גבלס להתחיל את גירושם של יהודי גרמניה
מזרחה שהיטלר דחה "במהלך המלחמה" ,אך הוא
אמר לגבלס ש"מיד עם תום המבצע" ,יהודי גרמניה
יכולים להישלח מזרחה כדי ש"יטפלו בהם באקלים
הקשה ששורר שם" 12 .חוסר הוודאות הזה הן בעניין
מועד המשלוחים הן בעניין הגורל שיועד למגורשים
תסכל את המתכננים הגרמנים .אחד מעמיתיו
הקרובים ביותר של אייכמן כתב לו ב 3-בספטמבר
 1941שכל התכנון ל"שטחי קבלה" במזרח נשאר לפי
שעה "מלאכת טלאים" – "איני יודע מה כוונותיו של
הפיהרר ]…[ .מבחינה זו חיוני ,אגב ,שתשרור בהירות
גמורה לגבי מה שיקרה לבסוף" למגורשים; "האם
המטרה היא להבטיח להם רמת חיים מסוימת בטווח
הארוך או האם הם יחוסלו כליל"13 .
הצבא הגרמני חידש את המתקפה בתחילת ספטמבר
בהצלחה רבה .בצפון כותרה לנינגרד ,והצבא הגרמני
הטיל עליה מצור בשבוע הראשון של ספטמבר.
בדרום הבקיעו הגרמנים את החזית האוקראינית
ב 12-בספטמבר והשלימו את הכיתור הגדול של קייב
ב 16-בספטמבר .לאחר שנפגש היטלר עם מנהיגים
נאצים בכירים רבים בסוף השבוע של  16ו17-
בספטמבר ,הפיץ הימלר הודעה על שינוי מדיניות
חשוב .הוא כתב לגאולייטר של המבורג" :הפיהרר
קיבל מייד את הצעתי ונתן את הפקודות המתאימות
לגירוש היהודים" 14 .לארתור גרייזר ,הגאולייטר של
הוורתגאו ,שבשטחו נמצא גטו לודז' ,כתב שהיטלר
חפץ כעת שהרייך השלישי יהיה נקי מיהודים "מהר
ככל האפשר" ולכן "בצעד ראשון" יישלחו 60,000
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באבי יאר ,הסמוכה לקייב שבאוקראינה ,האתר בו נרצחו
 33,771יהודים תושבי קייב בידי אנשי הזונדרקומנדו  4Aשל
האיינזצגרופה C

יהודים לגטו לודז' למגורים זמניים "כדי לגרש אותם
עוד יותר מזרחה באביב הבא" 15 .באשר לשפע
האופטימיות של היטלר בתקופה זו ,בפגישתו עם
גבלס ב 24-בספטמבר אמר לו היטלר" :בשלושת
השבועות או ארבעת השבועות הבאים עלינו לצפות
שוב לניצחונות גדולים" ,וחזה שהלחימה הרצינית
תסתיים עד  15באוקטובר .כאשר חזר היטלר
לברלין כדי לשאת נאום ב 4-באוקטובר ,מייד לאחר
שהחלה המתקפה בחזית המרכזית (מבצע טייפון)
ומעט לפני שנוצר הרושם שבעקבות ניצחון הכיתור
הכפול בוויאזמה ובריאנסק הדרך למוסקווה פתוחה
בפני הצבא הגרמני ,שוב העיר גבלס שהיטלר שרוי
"בהלך רוח שופע אופטימיות" ושהוא "משוכנע שאם
מזג האוויר יהיה ולו חיובי למחצה ,הצבא הסובייטי
בעצם יושמד בתוך  14יום"16 .
משלוח היהודים הראשון מהרייך השלישי למזרח
יצא מווינה ב 15-באוקטובר ,ועד  21בפברואר הובאו
 58,000יהודים ב 59-משלוחים ללודז' ,למינסק,
לקובנה ולריגה .רק בשמונה מהמשלוחים האלה –
חמישה לקובנה ושלושה לריגה – נרצחו המגורשים
מייד עם הגעתם; רובם שוכנו בגטאות לודז',
מינסק וריגה שבהם פונה להם מקום על ידי רצח
התושבים הקודמים .מה היה אפוא הקשר בין גל
המשלוחים הראשון הזה ,התגבשות "הפתרון הסופי"
והמלחמה?  17עמדתי היא שהשאלה החשובה ביותר
שצריך לשאול היא מתי התחלף החזון הנאצי הישן
של פתרון לשאלה היהודית על ידי גירוש והרג
בחזון חדש של החזקת כל יהודי אירופה בהישג
ידם של הנאצים כדי שיהיה אפשר לחסל אותם בגז,
עד האחרון שבהם ,במחנות שבהם הותקנו אמצעי
המתה עד שתהיה יכולת לוגיסטית לרצוח את כולם.
תשובתי היא שחזון חדש זה התגבש במחשבותיהם
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של מנהיגים נאצים בולטים בשבועות האחרונים של
אוקטובר ושהוא הלך והתפשט לאחרים בשלושת
החודשים הבאים .ה"בהירות" של רצונו של הפיהרר
וכוונותיו שהם רצו בה מזמן אפשרה כעת לנאצים
"לכוון לדעת הפיהרר" בעניין זה.
שתי התפתחויות אחרות בספטמבר ובאוקטובר
 1941תומכות מאוד באפשרות שהגירושים שהחלו
באמצע אוקטובר  1941לא היו פרפורי הגסיסה של
מדיניות הגירוש וההרג הישנה אלא אחד ממרכיבי
חזון "הפתרון הסופי" החדש .הראשונה היתה המצאת
ה ,Vernichtungslager -מחנה המוות .בספטמבר
נערכו ניסויים בשלוש שיטות הרעלה בגז :פחמן
חד-חמצני מגזי הפליטה של מנועי בערה פנימית
שהוזרם לתוך מכולת מטען על גבי משאית (משאית
הגז – משאיות אלה נבנו בברלין ונבדקו בזקסנהאוזן)
או לתוך תאי גזים נייחים בצורת בקתה אטומה
(ליד בלז'ץ); ובאושוויץ נבדק גז ההדברה השכיח
ציקלון  Bעל אסירים ,תחילה בבונקר  11ולאחר מכן
"בקרמטוריום הישן" .באוקטובר נבדקו כמה אתרים
אפשריים לבניית מחנות מוות ,ובהם מוהילב וריגה.
עד נובמבר כבר החלה הבנייה בשניים מהאתרים
האלה – בלז'ץ וחלמנו18 .
ההתפתחות השנייה הייתה התחלפות הרעיון הישן

החזיקו באזרחות ספרדית ,וב 13-באוקטובר 1941
הציע שגריר ספרד בברלין למשרד החוץ של
גרמניה לפנות את כל  2,000היהודים הספרדים
בצרפת למרוקו הספרדית .משרד החוץ התייחס
בחיוב למשא ומתן על ההצעה הזאת מכיוון שפינוי
היהודים לצפון אפריקה עלה בקנה אחד עם מדיניות
טיהור אזורי ההשפעה של גרמניה מיהודים על
ידי גירוש .אולם כעבור ארבעה ימים דחה היידריך
את ההצעה מהטעם שהיהודים שיישלחו למרוקו
הספרדית יהיו "רחוקים מדי מהגעתם הישירה של
צעדי פתרון בסיסי לשאלה היהודית שייושמו לאחר
המלחמה" 19 .למחרת שוחחו הימלר והיידריך שיחת
טלפון ממושכת ,וההחלטה העיקרית בעקבותיה
הייתה שלא לאפשר עוד הגירה של יהודים לארצות
אחרות .הודעה רשמית על שינוי המדיניות הופצה
ב 23-באוקטובר20 .
ממסמכים אחרים מאותו שבוע באוקטובר ניתן להבין
מה פירושו של "פתרון בסיסי" וכמה יהודים אירופים
אחרים ,נוסף על היהודים הספרדים בצרפת ,נועדו
להיכלל בו .פרנץ רדמכר ,שביקר בבלגרד כדי לדווח
על גורלם של יהודי סרביה ,דיווח לגרמניה שלאחר
שהצבא ירה בכל הגברים היהודים בנקמה על התקפות
פרטיזנים ,התוכנית הייתה שירכזו את הנשים ואת
הילדים וש"ברגע שתתקיים האפשרות הטכנית
במסגרת פתרון כולל לשאלה היהודית ,היהודים
יישלחו בכלי שיט לקליטה במחנות במזרח"21 .
ב 23-באוקטובר כינס אייכמן פגישה עם כל מומחי
הגירוש מהמזרח ועם מפקדי תחנות גסטפו מרכזיות
בגרמניה לדיון במשלוחי היהודים הקרובים למינסק
ולריגה .לאחר שפגש אחד ממשתתפי הכינוס הזה,
וּורם ,כתב לידיד:
עורך החוץ של  Der Stürmerפול ְ

לודז' ,פולין ,יהודים מהמבורג וקלן מגיעים לגטו

לגרש את היהודים אל מחוץ לתחום ההשפעה
הגרמני – תחילה בשנות ה ,30-על ידי הגירה
כפויה ,ולאחר מכן על ידי טיהור אתני המוני בשנות
המלחמה הראשונות – במדיניות חדשה של סגירת
נתיבי היציאה ומניעת הימלטות של יהודים מאחיזת
הנאצים .בספטמבר  1941התחילו השלטונות
הגרמניים בצרפת הכבושה לרכז יהודים רבים
בתגובה להתקפות תנועת ההתנגדות הצרפתית
הגדלה על חיילים גרמנים .חלק מהיהודים האלה

מחנה מאיידנק ,פולין ,קופסאות של גז ציקלון  ,Bלאחר
שחרור המחנה

משלוח היהודים הראשון מהרייך השלישי
למזרח יצא מווינה ב 15-באוקטובר ,ועד 21
בפברואר הובאו  58,000יהודים ב 59-משלוחים
ללודז' ,למינסק ,לקובנה ולריגה.
"בנסיעה שלי בחזרה מברלין פגשתי חבר מפלגה
ותיק שעובד במזרח על פתרון השאלה היהודית.
בעתיד הקרוב רבים מהמזיקים היהודים יושמדו
באמצעים מיוחדים" 22 .בקיצור ,ההחלטה לסגור את
כל היהודים באירופה ולשלוח אותם למחנות במזרח
התקבלה בדיוק כשהחלו בדיקת שלוש שיטות
ההמתה בגז ,בניית שני מחנות המוות הניסיוניים
והצגת חזון ההשמדה של "רבים מהמזיקים היהודים
[…] באמצעים מיוחדים" בפני אספת מומחי היהודים
של האס-אס שכינס אייכמן.
המשטר הנאצי עבר ממדיניות של גירוש והרג
למדיניות "הפתרון הסופי" ,אבל כעת היה עליו
להפיץ את דבר השינוי ולתאם את שיתוף הפעולה
הנרחב עימו .ב 15-בנובמבר כינס הימלר דיון בן
ארבע שעות עם אלפרד רוזנברג ,וכעבור שלושה
ימים נתן רוזנברג לעיתונאים תדרוך רקע "חסוי".
הוא הודיע לעיתונאים שאת "הבעיה היהודית"
יהיה אפשר לפתור "רק בהכחדה ביולוגית של כל
יהודי אירופה" ורק כאשר "לא יחיה ולו יהודי אחד
ביבשת האירופית עד הרי אורל" 23 .ב 29-בנובמבר
שלח היידריך לראשי משרדי ממשל מרכזיים הזמנות
לוועידה שתתכנס ב 9-בדצמבר כדי לגבש הבנה
משותפת בעניין השאלה היהודית ,אבל הוועידה
נדחתה ל 20-בינואר  1942בעקבות מתקפת הנגד
של הסובייטים מחוץ למוסקווה והתקיפה של
יפן בפרל הרבור .נקודת המפנה הזאת במלחמה
העלתה שאלה נוספת .עד דצמבר ,כשדובר על
מועד תחילת הוצאתו לפועל של "הפתרון הסופי",
חזרו ונשמעו שני ביטויים שמשמעותם הייתה אחת:
"לאחר המלחמה" ו"באביב הבא" .אולם כעת איש
כבר לא ציפה שהמלחמה תסתיים עד "האביב הבא",
ולכן הייתה נחוצה החלטה נוספת – האם להמשיך
בהחלת "הפתרון הסופי" בזמן המלחמה או לדחות
אותה למועד לא ידוע? היטלר הבהיר את החלטתו
בכינוס של אנשי מפלגה ב 12-בדצמבר .גבלס כתב
ביומנו" :הפיהרר נחוש בדעתו לנקות את השטח]…[ .
מלחמת העולם כאן ,השמדת היהודים חייבת להיות
התוצאה הבלתי נמנעת"24 .
הפצת המידע על המדיניות החדשה נמשכה
אפוא .ב 16-בדצמבר דיבר הנס פרנק בפני אנשיו
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לאחר
בגנרלגוברנמן
שחזר מהפגישה עם
היטלר ב 12-בדצמבר.
"אנחנו חייבים להשמיד
את היהודים" ,הכריז.
עדיין לא היה ברור
איך ייעשה הדבר ,אבל
"פעולה מסוג כלשהו
להשמדה
שתוביל
מוצלחת" של היהודים
ריינהרד היידריך
הייתה עתידה להתבצע
"עם הצעדים החשובים שיידונו ברייך" בינואר 25 .הדיון
הזה היה ועידת ונזה שהתכנסה ב 20-בינואר 1942
ושבה הודיע היידריך לראשי המשרדים הנוכחים על
שתי דרכים :היהודים המגורשים למזרח ישמשו כוח
עבודה "וכך אין ספק שחלק גדול מהם ייפול כתוצאה
מהתמעטות טבעית" ,והשאר "יטופלו בהתאם" כדי
למנוע תחייה יהודית .היה ברור לנוכחים שרוב
המגורשים למזרח – נשים ,ילדים וזקנים יהודים – לא
ייבחרו לעבודה אלא "יטופלו בהתאם" מייד .מזכיר
המדינה יוזף ביהלר מהגנרלגוברנמן דרש בתוקף
ש"הפתרון הסופי" יתחיל באזור שלו מפני שרוב
היהודים בו כבר לא היו מסוגלים לעבוד26 .
מחנה חלמנו התחיל לפעול בתחילת דצמבר ,1941
ולמחנות במאלי טרוסטנץ ובזמלין הגיעו משאיות
גז באביב .מחנה בלז'ץ התחיל לפעול באמצע מרץ
 ,1942וכעבור זמן לא רב נבנו שני מחנות נוספים לפי
הדגם הזה – סוביבור וטרבלינקה .בקתות האיכרים
בבירקנאו (בונקר  1ובונקר  )2הוסבו לתאי גזים
להמתה בציקלון  ;Bבונקר  1התחיל לפעול במרץ
 ,1942ובונקר  2התחיל לפעול ביוני .במרץ  1942כבר

דף מתוך פרוטוקול ועידת ואנזה המציין את מספרי היהודים
הכלולים בתכנית הפתרון הסופי
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מתו בערך  20%עד  25%מקורבנות השואה ו75%-
עד  80%עדיין היו בחיים ,ועד מרץ  1943המספרים
האלה התהפכו .בסתיו  1942בישרו ניצחון בעלות
הברית באל עלמיין ומתקפת הנגד בסטלינגרד
בנובמבר את תחילת התבוסה של גרמניה ,והיא הייתה
למציאות בלתי הפיכה עם כניעת הכוחות הגרמניים
בסטלינגרד בפברואר  ,1943בתוניסיה במאי ,ולבסוף
בעקבות שינוי הכיוון הפתאומי במערכה באוקיינוס
האטלנטי .תבוסתה של גרמניה הנאצית נשלמה רק
כעבור שנתיים נוספות ,אך למרבה האסון ,ב"מלחמה
נגד היהודים" היטלר כבר ניצח.

אחרית דבר
בדיעבד ,בכוחו של ההיסטוריון לשחזר שורה של
החלטות המשקפות את האינטראקצייה בין מהלך
מלחמת העולם השנייה ובין המדיניות הנאצית כלפי
היהודים .לנוכח המלחמה הממשמשת ובאה ,אותת
היטלר שהשאלה היהודית צריכה להיפתר לא רק
בגרמניה אלא באירופה כולה ב"השמדה של הגזע
היהודי באירופה" .לאחר הניצחון המהיר על פולין
אישר היטלר את תוכנית הגירוש וההרג הראשונה
של הימלר – שמורת לובלין .לאחר הניצחון המדהים
על צרפת אישר היטלר את התוכנית השנייה מסוג
זה – תוכנית מדגסקר .ההכנות למבצע ברברוסה
הכינו את הקרקע ל"מלחמת השמדה" .לנוכח
ההצלחה הצבאית הגדולה בחודשים הראשונים של
המבצע אותת היטלר שהוא מסכים ומצפה להרג
המוני ,שיטתי וטוטלי של היהודים הסובייטים.
עם התחדשות ההצלחות הצבאיות בספטמבר
ובאוקטובר אישר את הרחבת "הפתרון הסופי" לשאר
יהודי אירופה .בקיצור ,נראה שההתאמה המפליאה
בזמנים בין שיאי אופוריית הניצחונות של הנאצים
ובין הרדיקליזציה של מדיניות היהודים הנאצית
אינה מקרית.
הדפוס הזה נקטע רק בדצמבר  .1941לנוכח מתקפת
הנגד הסובייטית וכניסת ארצות הברית למלחמה
נאלץ היטלר להחליט באיזה לוח זמנים לבחור :האם
להוציא לפועל את "הפתרון הסופי" "באביב הבא"
או לדחות אותו עד "לאחר המלחמה" .כעת החליף
"הפתרון הסופי" את מדיניות הגירוש וההרג ,ולכן היו
סיבות משכנעות לממש אותו ללא דיחוי .כפי שסיכם
זאת המומחה ליהודים במשרד החוץ" ,השאלה
היהודית חייבת להיפתר במהלך המלחמה ,שכן רק
כך ניתן לפתור אותה בלי תרעומת כלל-עולמית"27 .
היטלר הסכים בבירור למימוש "הפתרון הסופי"
"במהלך המלחמה" ,ומבחינה זו ,למרבה הטרגדיה,
הוא נחל הצלחה.

לקריאה צמודה של המאמר והצעות להפעלה חינוכית ,בתוך סביבת הלמידה :מהלכי מלחמת העולם השניה
והקשר שלהם לפתרון הסופיhttps://www.yadvashem.org/he/education/educational-materials/ :
learning-environment/ww2/browning.html
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הלוגיסטיקה של גרמניה במלחמת
העולם השנייה ו"הפתרון הסופי" –
הרייכסבן בבחינה מחודשת
ירון פשר*

ירון פשר עומד על ההשפעה של הקצאת המשאבים
הלוגיסטיים להשמדת היהודים על המערכות הצבאיות
הגדולות של המלחמה שהצבא הגרמני נכשל בהן .בייחוד
הדבר אמור בניצול מסילות וקרונות רכבת לשילוח
היהודים למחנות המוות .הוא סוקר את הקרבות הגדולים
על מוסקווה ,סטלינגרד וקורסק בחזית המזרח ואת
פלישת בעלות הברית לנורמנדי בחזית המערב ומסיק
שבניגוד לתזה של שפאר כי "הפתרון הסופי" לא היווה
אתגר אסטרטגי לחברת הרכבות של הרייך ,הקצאת
המשאבים הלוגיסטיים למימוש התוכנית פגעה ביכולת
ההובלה של תגבורת חיילים ואספקה לכוחות הלוחמים
במערכות הללו וסייעה לכישלון של גרמניה.

* התוכנית ללימודי השואה ,המכללה האקדמית גליל מערבי.

מאמר זה מבוסס על מחקרו של המחברYaron Pasher, Holocaust versus Wehrmacht: How :
Hitler's "Final Solution" Undermined the German War Effort, Kansas, 2014
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הגישה הרווחת עד היום בהיסטוריוגרפיה של
מלחמת העולם השנייה היא שלגרמניה לא היה כל
סיכוי שהוא לנצח במלחמה ,במיוחד לאחר כניסתה
של ארצות הברית למערכה בדצמבר  ,1941אז
כביכול היה ברור שהיתרון נטה לצידן של בעלות
הברית .על פי הערכה זו ,המתקפה של גרמניה על
ברית המועצות נתפסת במסגרת ההיסטוריוגרפיה
המסורתית בכלל והגרמנית בפרט כטעות החמורה
ביותר של היטלר במלחמה כולה וכמהלך שחרץ את
תוצאותיה מראש 22 .ביוני  1941הוא לפיכך ציון
דרך בעל חשיבות רבה עוד יותר מ 1-בספטמבר
 .1939אולם שנת  ,1941מעבר להיותה נקודת ציון
חשובה ברמה האופרטיבית ,היא נקודת ציון חשובה
לא פחות בהיבט האידאולוגי.
מאמר זה בוחן את מידת השפעתם של התשומות
והמשאבים שהקדישו הגרמנים לפתרון "הבעיה
היהודית" בזמן מלחמת העולם השנייה על תפקוד
הצבא הגרמני במערכות השונות ,ובמילים אחרות:
יחסי הגומלין בין הוצאתו לפועל של "הפתרון
הסופי" הלכה למעשה ובין המאמץ המלחמתי של
גרמניה ברמה הטקטית של ניהול הקרבות במלחמת
העולם השנייה.
הנחת המחקר גורסת שחלק לא מבוטל מהבעיות
הלוגיסטיות של גרמניה בחזיתות השונות היו פועל
יוצא של שימוש בתחבורה ובכוח אדם לטובת יעדים
שאינם צבאיים ,קרי הוצאתו לפועל של "הפתרון
הסופי" באמצעות רשת הרכבות של גרמניה הנאצית.
החלק הראשון של "הפתרון הסופי" ,אשר החל
ברציחות מאורגנות שביצעו האיינזצגרופן וכן יחידות
של האס-אס אשר ליוו את הלחימה בברית המועצות
והתפתח לרצח שיטתי של יהודי אירופה לאחר מכן,
נתמך במערך לוגיסטי לא מבוטל .משאבים ותשתיות
לוגיסטיות שמלכתחילה היו מוגבלים בתחום הצבאי
אופרטיבי נוצלו לטובת הוצאתו לפועל .בהנחה
שהמערך הלוגיסטי שאפשר את רציחתם של
יהודי אירופה במחנות המוות בפולין ובשטחי ברית
המועצות הכבושים לא תרם למאמץ המלחמתי של
גרמניה הנאצית ואף גרע ממנו ,השאלה העוברת
כחוט השני בכל מקרי המבחן שמוצגים כאן היא אם
לביצוע "הפתרון הסופי" הייתה השפעה על תפקוד
הצבא הגרמני ועל היכולות האופרטיביות שלו
במערכות השונות של מלחמת העולם השנייה.
לא מעט ראיות מעידות באופן נקודתי על ניצול
קווי אספקה לטובת טרנספורטים למחנות השמדה
או לזירות רצח אחרות ומצביעות על ההשפעה
הלוגיסטית של מימוש "הפתרון הסופי" על היכולות
האופרטיביות של הצבא .השוואת התשומות שהופנו

לטרנספורטים לתשומות שהיו נחוצות לוורמכט
ברמת הדיוויזיה היחידה ולכל היותר הארמייה היא
הבסיס להבנת יחסי הגומלין בין שתי האופרציות
שניהלה גרמניה הנאצית בעת ובעונה אחת – המלחמה
ו"הפתרון הסופי" .לצורך המחשה :כמה רכבות
שהסיעו יהודים מקצוות אירופה אל המשרפות של
אושוויץ וטרבלינקה היו יכולות להוביל את האספקה
שנדרשה לחידוש יכולת הלחימה של דיוויזיית רגלים
ואת אספקת הדלק שישמש חומר בערה להנעת
מנועי טנקים של דיוויזיית שריון שלמה שנקלעה
לקרב באחד מכיסי ההתנגדות של הסובייטים
בקווקז ,ובשלבים המאוחרים של המלחמה גם בחזית
המערבית.

היטלר עם אנשי המעגל הקרוב ב23.6.1941-
יושבים מימין לשמאל  :תיאודור מורל (רופאו האישי של
היטלר) ,מרטין בורמן ראש הלשכה ,היטלר ,ניקולאוס פון בלוב
השליש הצבאי

לאחר מסע כיבושים מרשים באירופה ,היה דומה
כי הוורמכט נעשה לצבא בלתי מנוצח .פולין,
סקנדינוויה ,ארצות השפלה ,צרפת וארצות הבלקנים
– כולן נכבשו בזו אחר זו במערכות בליץ מהירות
עם מעט אבדות לגרמנים; אוסטריה וצ'כוסלובקיה
נכבשו בלא צורך אפילו בירייה אחת .בתחילה היה
נדמה כי ב 22-ביוני  1941פתחה גרמניה בעוד מערכה
מוצלחת ,הפעם נגד ברית המועצות ,וכי היא עומדת
לרשום לזכותה ניצחון נוסף בשרשרת כיבושי הבזק
שלה ,אך ביום זה למעשה החלה הספירה לאחור
לקראת התמוטטותו של הצבא הגרמני .האסטרטגיה
של היטלר להכניע את ברית המועצות במכת מחץ
בסגנון הבליץ הגרמני נכשלה כבר באותו קיץ.
היעדים של גרמניה ,כך התברר ,הושגו מהבחינה
הגאוגרפית בלבד ,לא מהבחינה הצבאית .רוב הצבא
הרוסי ממערב לקו דנייפר-דוינה לא הושמד ,ואף
שכבר ביולי  1941היה ברור שהתוכנית האופרטיבית
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המקורית נכשלה ,לא ננקט שום צעד להכנת תוכנית
מלחמה שתתחשב ביכולות הלוגיסטיות והכלכליות
של גרמניה על פי תנאי המציאות החדשים 1 .אז
גם החל מסע הצלב הגדול בהיסטוריה נגד עם,
מסע שהסתיים בהשמדה מכוונת ומתוכננת של
יהודי אירופה ,בלי להתחשב בלוגיסטיקה הכרוכה
בהוצאתו לפועל.

השמדת יהודי ברית המועצות וגרמניה
על רקע הניסיון לכיבוש מוסקווה
הלוגיסטיקה הגרמנית של הטרנספורטים של יהודי
גרמניה לברית המועצות בד בבד עם "מבצע טייפון" או
בשמו הנודע "הקרב על מוסקווה" היא נקודת הפתיחה
לדיון בנושא .הדרישה המבצעית להמשך הלחימה
הייתה שכל כלי התחבורה ,לרבות מסילות הברזל,
בחזית רוסיה ישמשו ללא יוצא מן הכלל להעברת
אספקה (ובכלל זה דלק וחלקי חילוף לטנקים) לצבא
לקרבות עצמם בלבד .לפיכך ניתנו הוראות מפורשות
לכל כוחות הוורמכט בברית המועצות לשמור על
המצב התקין של הרכבים ולהימנע משימוש בהם
שלא לצורך 2 .ואכן ב 17-בנובמבר התלונן היינץ
גודריאן על מחסור חמור בדלק לפנצרים שלו 3 .ואף
על פי כן מ 16-באוקטובר עד  15בדצמבר  1941יצאו
 42משלוחים של יהודים ברכבות מגרמניה ושטחי
הפרוטקטורט למזרח ,ובהן חמש רכבות צוענים
לללודז' ,למינסק ,לריגה ולקובנה 4 .מלכתחילה היה
ברור כי מבצע גירוש אוכלוסין כזה היה כרוך בבעיית
תובלה חסרת תקדים בהיקפה ,נוסף על העובדה
שהתקדמות הגרמנים בחזית לא התנהלה בתנופה
המצופה .ב 29-בנובמבר  1941הסביר היטלר לרוזן
צ'יאנו ,שר החוץ של איטליה ,כי המבצעים הצבאיים
תלויים באספקת הרכבות לשטח" .הבעיות בניהול
המבצע הן בעיקר של טרנספורטים" ,טען היטלר5 ,
אך עובדה זו לא מנעה ממנו לעמוד על דעתו שיש
לפנות את היהודים מגרמניה כולה ללא עיכובים6 .
גנרל פון בוק ,מפקד קבוצת ארמיות מרכז ,הראה
במפורש כי מחסור בקרונות ובקטרים הוא שהביא
למשבר בחורף  ,1941נוסף על תנאי השטח הבוציים
וההתנגדות הסובייטית העיקשת 7 .ציר מינסק שהיה
אמור להביא אספקה לארמייה של פון בוק הוא
גם שפעל ללא תקלות וקשיים מיוחדים בהעברת
הטרנספורטים של יהודי גרמניה עד נובמבר .כאשר
הגיעו הרכבות למינסק ,מחו במפקדה של פון בוק
על כך שרכבות שהגיעו למזרח בוזבזו על העברת
יהודים.

קציני הוורמכט המשיכו למחות בחריפות ,וב20-
בנובמבר הודיע גנרל-מאיור ברמר להיינריך לוהזה,
נציב הרייך בארצות הבלטיות ובבילורוסיה ,שכוחות
קבוצת ארמיות מרכז הורו להפסיק את כל פעולות
הגירוש של היהודים לאלתר משום שמסילת הברזל
וכל כלי התחבורה האחרים חייבים לעמוד לרשות
הצבא לצורך העברת אספקה לחזית .רק בסוף
נובמבר קיבל הצבא עדיפות בשימוש ברכבות על
פני האס-אס ,ועל אף מחאתו של ברמר ,המשלוחים
לריגה ולמינסק נמשכו עד  15בדצמבר והתחדשו
ב 9-בינואר ,אולם לאו דווקא בשל מחאתו של

בילפלד ,גרמניה ,יהודים עולים על קרונות רכבת הגירוש,
13/12/1941

חיילים גרמנים מתקדמים בשטח רוסיה לצד מסילות ברזל,
יולי 1941

חיילים גרמנים מתקדמים בשטח רוסיה לצד מסילות ברזל,
יולי 1941
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יהודים8 .

הצבא על כך שרכבות בוזבזו על העברת
בתחילת דצמבר החל לפעול בעיירה חלמנו בפולין
מחנה ההשמדה הראשון שביצע השמדה שיטתית
במשאיות גז ,ולפיכך טרנספורטים לשטחי ברית
המועצות כבר לא היו הכרחיים9 .
בסך הכול הצליחו הגרמנים לגרש באקצייה של יהודי
הרייך והפרוטקטורט יותר מ 40,000-איש משטחי
הרייך מזרחה .בדיקה פרטנית יותר מגלה כי על פי
חישוב של  1,000איש שנדחסו ברכבת בטרנספורטים
האלה ,השתמשו הגרמנים ב 42-רכבות ,ובכל אחת
מהן היו  10עד  20קרונות .לחלופין היה אפשר
להעביר באותן רכבות ,על פי אותו חישוב3,300 ,
עד  6,700סוסים ,מצבת המתאימה לדיוויזיית רגלים
אחת או שתיים .היחידה הצבאית שהייתה אחראית
על רשת מסילות ברזל בברית המועצות אשר פעלה
בין היתר גם בקבוצת ארמיות המרכז הייתה אחראית
על רשת בפריסה של יותר מ 2,000-קילומטרים
ושלטה בצי של  261קטרים עם  1,599קרונות בלבד;
לשם השוואה ,המספר הכולל של הקטרים והרכבות
שהפעילה הרייכסבן ,חברת הרכבות הגרמנית ,בכל
אירופה ביום היה  10 .5,000לתפקיד הנקודתי של
 42הרכבות מתוך אותו סך כללי של קבוצת ארמיות
מרכז בלוגיסטיקה של הצבא בחודשים הקריטיים

כאשר הגיעו הרכבות למינסק ,מחו במפקדה
של פון בוק על כך שרכבות שהגיעו למזרח
בוזבזו על העברת יהודים
הללו של הקרב על מוסקווה הייתה השפעה מכרעת
על אספקה לכוחות ב"מבצע טייפון" ובקרב על
מוסקווה.
הקשיים הלוגיסטיים בחזית שהיו למעשה חלק בלתי
נפרד מהלחימה בברית המועצות החלו להשפיע על
הצבא רק בחורף  ,1941והם באו לידי ביטוי בעיקר
בדצמבר עם תחילת מתקפת הנגד הסובייטית.
בתחילת אוקטובר  1941רק  90,000חיילים סובייטים
הפרידו בין מוסקווה ובין הלוחמים של הוורמכט.
רק אז ,בסתיו  ,1941גם החלו הטרנספורטים של
האס-אס ,ומכאן ניתן לאמוד את ההשפעה של יחסי
הגומלין בינם ובין תפקודו של הצבא.
במהלך המבצעים ברוסיה עד מהרה התברר
שהעומק האסטרטגי – במילים אחרות המרחק בין
הקווים הקדמיים של הגרמנים בברית המועצות ובין
בסיסי האספקה בגרמניה – גדל כל כך ,שלא הייתה
ברירה אלא לנצל מייד את רשת מסילות הברזל.

בפרוסיה המזרחית היו קווי רכבת זמינים שבהם
היה אפשר להעביר אספקה לצבא .כל האספקה
לקבוצת ארמיות צפון וכנראה גם לקבוצת ארמיות
המרכז הייתה חייבת לעבור על גבי המסילה הכפולה
שעברה דרך קניגסברג ואלנשטיין עד לריגה .בקו
הזה עבר חלק הארי של המטען ,וכן תנועת הנוסעים
לריגה ,ומשם לעיר הנמל טלין.
הקיבולת של קווי הרכבת בברית המועצות הייתה
שלוש עד שש רכבות ביום בכל כיוון ,כלומר למעשה
לא יותר משש רכבות העבירו אספקה בכל יום
ללוחמים .הארמייה ה 18-למשל קיבלה את האספקה
שלה באמצעות הקו לריגה .אם מ 27-בנובמבר ועד
 15בדצמבר  1941נסעו על אותו קו  11טרנספורטים
של יהודים מהרייך ,הרי לעיתים נסע טרנספורט
אחד בלבד ביממה והעביר כשליש מכמות האספקה
של ארמייה שלמה או לכל הפחות נסעה בו רכבת
אחת משש רכבות האספקה ביום .ההשפעה על
הלוגיסטיקה של הצבא במצב כזה הייתה הרסנית.

מבצע ריינהרד והמפלה בסטלינגרד
האם המצב העגום שאליו נקלעה הארמייה ה6-
בסטלינגרד ,ובכללו הבעיות הלוגיסטיות בחורף
 ,1943–1942היה קשור בדרך כלשהי לתשומות
ולמשאבים שהגרמנים השתמשו בהם ב"מבצע
ריינהרד" להקמת שלושה מחנות מוות חדשים
– בלז'ץ ,סוביבור וטרבלינקה – ולהשמדת יהודי
הגנרלגוברנמן ,כאשר מכונת ההשמדה הנאצית
הייתה נתונה בעיצומו של מימוש החלטות ועידת
ונזה במלוא המרץ? לכאורה הגרמנים עשו כל מה
שביכולתם כדי להקל את הבעיות הלוגיסטיות
שבלחימה בעומק קווי האויב בברית המועצות.
בוורשה הוקם המשרד הראשי לטיפול בכל עניין
הטרנספורטים והתובלה של הוורמכט לשטחים
הסובייטיים הכבושים ,ובראשו עמד פקיד ששמו
פרידריך קוצבך 11 .המשרד שימש מעין לשכת התיאום
בין כל הגופים המופקדים על הטרנספורטים ,ובאופן
רשמי הייתה עדיפות לצבא ,אולם הנס פרנק ,מושל
הגנרלגוברנמן ומי שבשטחי החסות שלו פעלו חמישה
מחנות השמדה למעט אושוויץ ,התעמת עם הצבא
על השליטה והאחריות על רשת הרכבות הפולניות
( O(Ostbahnשפעלה בשטחו .בסופו של דבר אותן
המסילות שבהן הועברו הפנצרים הגרמניים לחזית
רוסיה ושאר צורכי הצבא למיניהם ,לרבות החיילים
עצמם ,שימשו להעברה גם של כשני מיליון יהודים
פולנים למחנות המוות ב 1942-וב .1943-מ 16-ביולי
 1942יצאו בכל יום שלוש רכבות מלאות ב5,000-
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יהודים מוורשה לטרבלינקה ,ופעמיים בשבוע יצאה
רכבת לבלז'ץ .אולם בסוף השנה ,כאשר שני שלישים
ממכסת היהודים כבר נשלחו אל מותם ,התמוטט
שירות הרכבות לאוקראינה ,ואנשי האס-אס נאלצו
לעצור את הטרנספורטים למחנות למשך חודש מ15-
בדצמבר  1942עד  20בינואר  ,1943על אף הפצרותיו
של הימלר בפקידי הרייכסבן למנוע את עצירת
הטרנספורטים בטענה המופרכת כי היהודים חיבלו
במסילות והם שאחראים לקריסת הקווים במזרח
ועל כן על הרייכסבן לראות בהשמדתם עניין ראשון
במעלה 12 .מכיוון שאלה היו ימי המפלה בסטלינגרד,
אותה עצירה של המשלוחים מאמצע דצמבר הייתה
בחזקת מעט מדי ומאוחר מדי ולא היה אפשר להציל

של הסובייטים .מאמצע פברואר עד סוף מרץ 1943
ניהל פילדמרשל אריק פון מנשטיין מתקפת נגד
מוצלחת מדרום לקורסק וכבש בחזרה את חרקוב,
אף על פי שכוחותיו היו קטנים פי חמישה .לפיכך
היעד המתבקש הבא של הגרמנים היה מובלעת
קורסק ,או בליטת קורסק כפי שכונתה – אורכה
מצפון לדרום היה כ 240-קילומטרים ,במרכזה העיר
קורסק ,ועומקה (ממזרח למערב) כ 160-קילומטרים.
מדרום למובלעת החזיקו הסובייטים את קו הנהר
דוניץ ,ממזרח לבלגורוד וחרקוב .הפשרת השלגים
בראשית האביב עצרה את הפעילות הצבאית של שני
הצדדים .לאחר התבוסה בסטלינגרד שאף היטלר
להשיג הכרעה ועל כן פתח במבצע לכיבוש בליטת
קורסק במתקפה מצפון ומדרום כדי לכתר בכך את
הכוחות הרוסיים הרבים שהיו שם .בהמשך הייתה
המטרה שלו לפתוח את הציר מאורל למוסקווה.
העובדות מלמדות שבקיץ  1943לא יכלו הגרמנים
אלא לעבור לאסטרטגיית מגננה ולקוות שמלחמת
ההתשה באויב הסובייטי תוליד בסופו של דבר
הסדר טריטוריאלי פוליטי בין גרמניה לברית
המועצות .ועידת קזבלנקה בינואר באותה שנה גם

מ 16-ביולי  1942יצאו בכל יום שלוש
רכבות מלאות ב 5,000-יהודים מוורשה
לטרבלינקה ,ופעמיים בשבוע יצאה רכבת
לבלז'ץ
רוזוולט עם צ'רצ'יל בוועידת קזבלנקה24-14/01/1943 ,

את הארמייה ה 6-של פרידריך פאולוס .אך מה היה
חלקם של הטרנספורטים בבעיות הלוגיסטיות עד
הכיתור של הארמייה?

שיאו של "הפתרון הסופי" והמערכה
בקורסק
בתחילת פברואר  1943נכנעה הארמייה ה6-
הגרמנית ,בפיקוד הפילדמרשל פאולוס ,בסטלינגרד.
שלושה שבועות קודם לכן ,ב 12-בינואר  ,1943החלה
מתקפה סובייטית רבתי ,מקו נהר דון לעבר נהר
דוניץ ,ובה נכבשה בין השאר העיר החשובה חרקוב.
מצפון לחרקוב החזירו הרוסים לעצמם את העיר
הגדולה במחוז קורסק שהייתה גם צומת הרכבות
החשוב באזור .ממערב לה נוצרה מובלעת גדולה
בעקבות נסיגה של הכוחות הגרמניים  200קילומטר
מערבה ,מדרום לאוריול ומצפון לבלגורוד אשר
נשארו בידיים גרמניות .אולם שם נעצרה ההתקדמות
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הניחה להם להבין שהרוסים עשויים להגיע איתם
לפשרה ובכך לבגוד בבעלות בריתם המערביות
משום שללא שיתוף של סטלין החליטו צ'רצ'יל
ורוזוולט באותה ועידה על מדיניות של כניעה ללא
תנאי לסיום המלחמה עם גרמניה במקום לפתוח
חזית שנייה באירופה ב .1943-זה היה מסר לרוסים
שהתרחיש של חוזה ברסט-ליטובסק מדצמבר 1917
שהמהפכנים הבולשוויקים חתמו עליו עם צבא
הקייזר הגרמני על פרישתה של רוסיה ממלחמת
העולם הראשונה לא יקרה שוב .אולם היטלר הבין
זאת בצורה הפוכה :בצד הרוסי בתנאים מסוימים
יש ככל הנראה אפשרות להגיע להסדר שביתת נשק.
כשהחלה המערכה בקורסק ,שהייתה גם למערכת
השריון הגדולה בהיסטוריה של טנקים נגד טנקים,
כבר לא היו לגרמנים די משאבים וכוח אדם לעמוד
מול אויב שבניגוד אליהם היה רווי בכוחות והייתה
לו יכולת גדלה והולכת להילחם במבצעים מרשימים.
על כל ארבעה חיילים סובייטים היה חייל גרמני אחד

בארמייה הצפונית ובארמייה המרכזית ,ובארמייה
הדרומית היה חייל גרמני אחד על כל שבעה חיילים
סובייטים .אולם גם מספרים אלו אינם הסבר חד-
משמעי למפלת גרמניה מכיוון שב 1941-הייתה
לכאורה לכוחות הסובייטיים עדיפות מספרית ,ובכל
זאת הם ש"נקרעו לגזרים" ואפשרו לגרמנים להשיג
הישגים טריטוריאליים אדירי ממדים.
בהיבט זה חשוב לזכור שעד סוף  1943הפעילו
הגרמנים בבת אחת שישה מחנות מוות ונלחמו
בשלוש חזיתות .בסוף  1943טרבלינקה ,חלמנו,
בלז'ץ וסוביבור כבר לא פעלו .מכאן גם החשיבות
שבבחינת כל המערך הלוגיסטי של הגרמנים
בכללותו במקרה של קורסק ,שם הגיעו המאמצים עד
לקצה גבול היכולת הלוגיסטית של גרמניה .כשהחל
"מבצע ציטדלה" (מערכת קורסק) ביולי  ,1943כבר
שינעה הרייכסבן  3מיליון יהודים אל מותם ברכבות
– כמספר החיילים שפלשו לברית המועצות ב"מבצע
ברברוסה" ביוני  .1941מאפריל עד יולי  1943השמידו
הרוסים  298קטרים ו 1,222-קרונות של הרייכסבן
והשאירו אספקת רכבות קורסת של  36רכבות יומיות
בלבד.

העובדות מלמדות שבקיץ  1943לא יכלו
הגרמנים אלא לעבור לאסטרטגיית מגננה
ולקוות שמלחמת ההתשה באויב הסובייטי
תוליד בסופו של דבר הסדר טריטוריאלי
פוליטי בין גרמניה לברית המועצות
ולהביא תוספת של כוחות לשדה הקרב בנורמנדי –
גרמניה או בעלות הברית .בתחילת קיץ  1944הייתה
החזית המזרחית שקטה ביחס לשלוש השנים שלפני
כן ,מקיץ  1941עד תחילת קיץ .1944
מערכות קולוסליות כמו "מבצע ברברוסה" ,הקרב
על מוסקווה ,מערכת סטלינגרד ומערכת קורסק
לא התרחשו יותר בחזית ,והצבא הגרמני היה עסוק
בעיקר בקרבות בלימה בגבול המזרחי .לכן 160
דיוויזיות נשארו בחזית הרוסית והיו פרוסות על
פני שלושה סקטורים (צפון ,מרכז ודרום) וגמישות
מבחינה אסטרטגית .כך היה אפשר להעביר לפחות

השמדת יהודי הונגריה ופלישת בעלות
הברית לנורמנדי
הטרנספורטים של יהודי הונגריה ,שהיו הגדולים
ביותר ונעשו בתוך זמן קצר למדי (כ 438,000-נפש
נשלחו לאושוויץ מ 15-במאי עד  9ביולי ,)1944
היו אבן הנגף של הלוגיסטיקה של גרמניה בד בבד
עם ההתפתחויות הדרמטיות בחזית המערבית ,קרי
פלישת בעלות הברית לנורמנדי והתקדמות הכוחות
הסובייטיים ממזרח.
גם כאן היה העניין הלוגיסטי ציר מרכזי – כיצד עלתה
בקנה אחד הוצאתו לפועל של "הפתרון הסופי" של
יהודי הונגריה עם הקושי הרב לחדש את האספקה
דרך רשת מסילות הברזל לארבע הדיוויזיות שהיו
פרוסות בדרום צרפת כשבנורמנדי הייתה רק דיוויזיה
אחת גם לאחר נחיתת בעלות הברית בחופים? האם
לבעיות התחבורה הייתה השפעה על תוצאות פלישת
בעלות הברית למערב אירופה ולפחות על הבלימה
של הכוחות הפולשים אחרי הנחיתה בחוף? ככל
הידוע התשובה חיובית .אומנם לגרמניה היו כ58-
דיוויזיות בחזית המערבית ,אך רובן היו נייחות ,וכך
שימשו דיוויזיות הרגלים ויחידות הפנצרים להגנה
סטטית בלבד .לכן תוצאות הקרבות לפחות בשלב
הראשון של המערכה בנורמנדי היו תלויות בתשובה
לשאלה איזה מהצדדים הלוחמים יצליח למהר

חיילים אמריקאים צועדים בקרבת החוף ,צרפת 1944

חלק קטן מהן לחזית המערבית ולבלום את בעלות
הברית שהתקדמו בינתיים לתוך צרפת.
על פי כמות ההפצצות של מסילות הברזל בצרפת
בידי בעלות הברית ,עיקר הנזק לתחבורת הרכבות
נעשה באזור פריז .ככל הנראה באופן מכוון לא
הפציצו חיל האוויר המלכותי וחיל האוויר האמריקאי
את מסילות הברזל בנורמנדי כדי שיוכלו לעשות בהן
שימוש בעצמם בהתאם להתקדמות הכוחות ,והדבר
אפשר לגרמנים ,לו היו חפצים בכך ,לנסות להעביר
כוחות תגבור על גבי מסילות ברזל כדי לבלום את
כוחות הפלישה .אלא שצרכים לחוד ומעשים לחוד.
רק עד  7ביוני  ,1944יום לאחר נחיתת הכוחות
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האמריקאיים בחוף אומהה ,נשלחו לאושוויץ 289,357
יהודים ב 92-רכבות של  45קרונות כל אחת – 14,000
מגורשים ביום .זו הייתה החלטה תמוהה ,שכן באותן
רכבות בדיוק היה ניתן להעביר קצת פחות מקבוצת
ארמיות לחזית במערב אירופה.
על בסיס חישוב של  750חיילי ורמכט שהיה ניתן
להוביל בכל רכבת ,את הכוחות במערב אירופה
היה אפשר לתגבר בעוד כ 207,000-לוחמים ,די
והותר כדי לתחזק קרבות בלימה אפקטיביים יותר
בנורמנדי ,תוספת נכבדה ל"חומה האטלנטית" שבנה
הגנרל רומל .ייתכן שהגרמנים לא ידעו בוודאות היכן
תהיה הפלישה ,ואכן הם הופתעו מנקודת הנחיתה
עצמה בחמשת חופי הפלישה ,אולם הם לא הופתעו
מן העיתוי והעוצמה ,שכן הם נצפו מראש.
לאחר השמדתם של יהודי הונגריה והניסיון הכושל
להתנקש בהיטלר ב 20-ביולי  ,1944נשלחו לאושוויץ
בלבד עד לסוף המלחמה עוד כ 200,000-יהודים .את
הקרונות שבהם השתמשו הגרמנים להעביר לשם את
יהודי סלוניקי ואתונה ביולי  1944סיפק אך ורק פיקוד
התובלה הצבאי .הבקשות עברו על פי רוב מפרנץ
נובק ,עוזרו של אייכמן לשילוח יהודים והמופקד
על מדור ההיסעים וארגון הרכבות ,לאוטו שטאנגה,
יועץ בחטיבת הרכבות של משרד התחבורה .דיטר
ויסליצ'ני ,שהיה מופקד על שילוח יהודי סלובקיה,
יוון והונגריה לאושוויץ וגם ניהל משאים ומתנים
על שחרור יהודים עם ארגונים יהודיים ("תוכנית
אירופה"" ,סחורה תחת דם") ,טען בחקירתו כי כל
הטרנספורטים שהיו קשורים ל"פתרון הסופי" קיבלו
עדיפות גבוהה מאוד לעומת העברת משאות אחרים.
כל הטרנספורטים יצאו כמתוכנן לפי לוח הזמנים
שנקבע ,וזאת גם בספטמבר  ,1944כשפינו הגרמנים
את יוון והצורך במסילות הברזל היה קריטי.

מסילות הברזל וסוגיית הרכבות :עלות
לעומת תועלת
גרמניה כאמור נכנסה למלחמה מלכתחילה עם
משאבים מוגבלים ,והרייכסבן ,שהייתה הקשר בין
העורף לחזית על כל הלוגיסטיקה הכרוכה בכך ,לא
הייתה שונה בהיבט זה .ב 1939-היו לגרמניה פחות
רכבות וקטרים מאשר ב ,1914-והכיבושים המוצלחים
לא השאירו פנאי לגנרלים המתבשמים מניצחונות
הבליץ הראשונים לעסוק ב"זוטות" כמו ארגון מחדש
של רשת הרכבות .עם זאת הכיבושים החדשים סיפקו
מאגר של קרונות וקטרים לרייכסבן הגרמנית ללא
קשיים מיוחדים מכיוון שרוחב המסילות היה זהה
בכל אירופה (מלבד ברית המועצות) .רק בתחילת
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 ,1942כשאלברט שפאר ירש את תפקידו של פריץ
טודט וכשר החימוש קיבל אחריות על ניהול כל
הייצור התעשייתי ,נעשו ניסיונות לברר אם מסע
כזה או אחר שרכבת מסוימת יוצאת אליו חיוני ויש
בו מן התרומה למאמץ המלחמתי ,אם כי בהתחשב
בעובדה שבאביב של אותה שנה החלו השילוחים
הגדולים למחנות ההשמדה ,ובקיץ הגרמנים גם יצאו
למתקפה מחודשת בכיוון סטלינגרד ,הערך המוסף
ששפאר הביא כביכול למערך המלחמה – בהיותו
"הארכיטקט של הרייך בן אלף השנים" – היה קטן
הרבה יותר משיוחס לו.
אף על פי ש"מבצע ברברוסה" לא התבסס בתחילה
על אספקה באמצעות מסילות ברזל אלא על
דרכים סלולות ,ככל שהעמיקו הגרמנים בתוך
השטח הסובייטי ,הלך וגדל הצורך ברכבות מכיוון
שברוסיה כמעט ולא היו כבישים סלולים .עד סוף
 15,000 1941קילומטרים של מסילת ברזל סובייטית
הותאמו לרוחב התקני של הפסים הגרמניים (שהיו
צרים בכתשעה סנטימטר) ,ובספטמבר  1942הודיע
היטלר כי בתוך שבועות מספר יושלמו 10,000
הקילומטרים הנוספים מסך  25,000הקילומטרים
של המסילה שנכבשו מהאדמה הסובייטית .השפעת
הטרנספורטים של היהודים על הלוגיסטיקה של
הוורמכט (בתחילה לשטחי ברית המועצות ואחר כך
למחנות המוות בגנרלגוברנמן) הייתה לפיכך מכרעת.
השוואה של המשקל שיכלה לשאת רכבת אל
החזית למשקל שיכלה לשאת רכבת אל טרבלינקה
או אושוויץ תמחיש את שורש הבעיה שהצבא היה
נתון בה .לתפקוד סביר בלחימה בסטלינגרד נזקקה
הארמייה ה 6-לכ 400-טונות אספקה ביום .לצורך
ההשוואה נניח שמשקלו הממוצע של אדם שנשלח
למפעלי המוות בגנרלגוברנמן ובשלזיה עילית היה
כ 50-ק"ג .אם כך ,בימים שבהם נשלחו  10,000איש
למחנות ,משקלם הכולל היה כ 500-טונות לפחות.
בכל אחת מהרכבות שהגיעו לטרבלינקה למשל
היו  60קרונות ,ומשקלן ללא המשולחים למחנות
היה  600טונות .משקל האנשים היה כ 200-טונות
נוספים .בכל יום הגיעו לטרבלינקה שלוש רכבות
עמוסות ביהודים ,כלומר  600טונות של "מטען אדם"
נסע במסילות הברזל לטרבלינקה בלבד במקום
טנקים חדשים שהיה אפשר לשלוח מזרחה באותן
רכבות ,וכן תחמושת ,מזון ,בגדים חמים וכמובן
עתודות רעננות של כוחות לוחמים .כאמור הארמייה
ה 6-הייתה זקוקה רק ל 400-טונות אספקה ביום.
טנקים מסוג פנצר סימן  3וסימן  ,4אשר יוצרו במפעלי
קרופ שבמגדבורג במרכז גרמניה ,היו יכולים להגיע
כמעט לכל חלק בחזית המורחבת .הקווים הצפוניים

סוביבור ,מסילת ברזל במקום בו עמד המחנה

כללו את קו הרכבת למינסק ולריגה ,הדרומיים הגיעו
עד לקייב באוקראינה וב 1942-עד לעיר רוסטוב על
גדות נהר דון ,מדרום-מערב לסטלינגרד( .חשיבותה
של רוסטוב היא במיקומה האסטרטגי שהיה המעבר
לקווקז).
ב 1941-היה הפנצר סימן  3עמוד השדרה של השריון
הגרמני .משקלו היה  19עד  26טונות (על פי קוטר
התותח) ,ב 1942-החליף אותו הפנצר סימן  4שנתן
מענה טוב יותר ל T-34-של הרוסים ,ומ 1943-ועד
סוף המלחמה נכנסו לשימוש הפנצר סימן  5וסימן
( 6הטייגר) שמשקלם היה כ 43-טונות .על פי צורכי
הארמייה ה 6-ובהתחשב בקטרים ובקרונות שיכלה
חברת הרכבות הגרמנית הרייכסבן לספק ,היה אפשר
להעביר לחזית ביום אחד  20עד  25טנקים .בפועל
בסוף  1942יוצרו במפעלי קרופ במגדבורג  60עד 80
טנקים בחודש ,ובינואר  1943הוכפל מספרם ל.150-
בסך הכול יכלה גרמניה לייצר  500טנקים .על כל
רכבת שהעבירה אספקה הועמסו  8עד  10פנצרים,
כך שבכל יום היו יכולות לצאת למזרח לפחות שתי
רכבות עמוסות בשריון.
לאס-אס לא היו קרונות משלו להובלת יהודים ,אבל
בדרך כלל דרשו קציני האס-אס כי יוקצו להם קרונות
משא חתומים או קרונות להעברת בהמות כדי למנוע
מהיהודים לברוח .זהו עניין חשוב מכיוון שהניידות
של הוורמכט בברית המועצות התבססה בעיקר על
סוסים רתומים לעגלות .ב 22-ביוני  1941פלשה
גרמניה לברית המועצות בין היתר עם  650,000סוסים,
ועל פי הערכה אחרת 750,000 ,סוסים .נוסף על
הטנקים שנסעו בכוחות עצמם ולא תמיד בהצלחה,
מרבית הארטילריה הועמסה על גבי עגלות רתומות
לבהמות משא .היות שמרבית כלי הרכב הממונעים

לא עמדו במזג האוויר הקשה ,היה הסוס חיוני באופן
יוצא מגדר הרגיל לוורמכט בהעברת האספקה לחזית
ובנשיאת המשאות הכבדים ,לרבות ארטילריה כבדה
ותחמושת ,והוא אשר באופן פרדוקסלי עזר לוורמכט
לשרוד במלחמה לאורך זמן רב כל כך .אותם הקרונות
שהקצתה הרייכסבן למשלוח יהודים העבירו גם את
כלי התחבורה העיקרי לחזית הרוסית .ראוי לפיכך
לקחת בחשבון גם את משקלם של הסוסים בהשוואה
למשקל האנשים אשר עלו בכפייה לאותם קרונות
המוות .גם בהיבט זה ההפסד הלוגיסטי של הכוחות
הלוחמים בחזית בכל פעם שיצא טרנספורט למחנות
המוות היה גדול מאוד .היות שהתמותה בקרב בעלי
החיים בחורף הייתה גבוהה בשל קור ורעב (עד
אמצע פברואר מתו ברעב  5,000סוסים ששימשו את
הארמיה ה ,17-לא בגלל שלא היו מאגרי מזון מוכנים
אלא בגלל שלא היו רכבות לשלוח אותם) ,דרש הצבא
הגרמני במסגרת ההנחיות ל"מבצע כחול" (מתקפת
הקיץ של גרמניה ב 1942-בכיוון סטלינגרד) כי בכל
רגע נתון יהיו מוכנים  3,000סוסים להעברה לחזית
בקרונות משא .המספר הזה אינו מקרי – זו הייתה
מצבת הסוסים שהוקצתה לדיוויזיית רגלים .האס-
אס לעומת זאת השתדל לדחוס בכל רכבת  1,000עד
 2,000יהודים .ברכבות שנסיעתן הייתה בתוך פולין
נדחסו גם  5,000איש ברכבת אחת 13 .מכאן ש3,000-
סוסים שלא הגיעו לחזית משום שבמקומם הובלו
יהודים בקרונות משא ,גם הם הונחו על כף המאזניים
בהכרעה בין ניצחון בקרב ובין תבוסה או בין נפילה
בשבי ובין נסיגה לקו הגנה חדש.
המשקל הממוצע של סוס משא היה  600–550ק"ג.
למשקל הזה התווספו רתמות שמשקלן חמישה ק"ג
ואוכף שמשקלו כ– 30ק"ג .כמות המזון הממוצעת
של סוס משא בוגר מעל חמש שנים הייתה כארבעה
ק"ג של חיטה ועוד כארבעה ק"ג של דגנים .בכל קרון
רכבת היה ניתן להכניס שישה עד שמונה סוסים ,כך

פולין ,יהודים תחת פיקוח של אנשי סס מועמסים לרכבת
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שברכבת של  60קרונות שבהם העבירו יהודים היה
אפשר להעביר בעת ובעונה אחת במקומם כ480-
סוסים .מכל מקום המקור העיקרי לאספקת סוסים
היה הרייך הגרמני בעצמו בעיקר מחבל פומרניה ולא
עדרים ואורוות שהוחרמו מהמדינות הכבושות כפי
שנהוג לחשוב ,כך שהצבא הגרמני אכן התבסס על
הרייכסבן באספקה של בהמות משא.

התזה של שפאר
לכאורה "הפתרון הסופי" לא היווה אתגר אסטרטגי
לרייכסבן בשל המספר הקטן למדי של הרכבות
ששימשו להוצאתו לפועל ,בהשוואה כמובן
למספרים הגדולים של הרכבות שהצבא נזקק להן.
לכן שר התחבורה של הרייך ומנכ"ל חברת הרכבות
יוליוס דורפמולר ,סגנו אלברט גנצנמולר ולמעשה
כל מי שהיה בעמדת מפתח ברייכסבן ייחסו לרכבות
שהופנו למשלוחי היהודים תשומת לב מועטה .אך
האם לא היה זה שורש הבעיה? הרי המצב הלוגיסטי
שפאולוס היה מצוי בו בקיץ  1942עוד לפני שכיתרו
את הארמייה ה 6-הכוחות הסובייטיים התבסס על
קו אספקה יחיד ובאופן יחסי לא גדול של הרייכסבן.
הקו היה אמור לספק לחזית סוסים ,וממנו היו
בהמות המשא אמורות להביא את האספקה לכוחות
הלוחמים.
נכון שעל פי מידע שמסר שר החימוש של גרמניה
אלברט שפאר בראיונות אחרי שחרורו מכלא
שפנדאו ב ,1967-הרייכסבן הפעילה ביום כ5,000-
רכבות (קטרים) ו 150,000-קרונות רכבת ,ומהם ,כך
הוא הודה ,כדי לספק את "חומר הגלם" למפעלי
ההשמדה באושוויץ ,נדרשו רק  60–40קרונות רכבת
ביום שהם שתיים עד שלוש רכבות .המספרים שציין
שפאר דיברו על פריסה כלל יבשתית שכיסתה את
כל מערך הרכבות באירופה הכבושה .אלא ששפאר
לא נהג לדייק או אמר חצאי אמיתות כדרכו בקודש.
בפועל בהנהגתו פעלו באוגוסט  1944בכל אירופה
 130,000קרונות רכבת ביום ,ולאושוויץ נשלחו
בתקופה זו ולפני גירוש יהודי הונגריה  120קרונות
ביום ,מספרים כפולים בדיוק מהמספרים שמסר
שפאר14 .
לפיכך התזה של אלברט שפאר בעניין "טיפה בים"
אינה מחזיקה מים .טוב לזכור את אשר כתב פעם
בנג'מין פרנקלין :בגלל המסמר אבדה הפרסה ,בגלל
הפרסה אבד הסוס ,בגלל הסוס אבד הפרש ,בגלל
הפרש אבד הקרב .המונחים האלה כמובן השתנו
ב 200-השנים האחרונות ,אולם עקרונות ניהול
המערכה ,יהיו מדעיות ואנליטיות ככל שיהיו ,לא
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אלברט שפאר על ספסל הנאשמים בנירנברג1946 ,

השתנו עד היום.
לדאבון הלב אין תיעוד מדויק של מספר הרכבות
שהוקצו ל"פתרון הסופי" .על פי מספר המגורשים
שהובלו לששת מחנות המוות – חלמנו ,טרבלינקה,
בלז'ץ ,סוביבור ,מיידנק ואושוויץ-בירקנאו – שגם
אותו קשה להעריך במדויק ,כנראה סדר הגודל
הוא  3.5עד  4מיליון נפשות .המספר הממוצע של
האנשים שנדחסו לקרון רכבת אחד היה כ 100-איש,
כלומר על הרייכסבן היה להקצות כ 40,000-קרונות
רכבת ו 2,500-עד  3,000קטרים .יהודי הרייך הובלו
למזרח בטרנספורטים של  1,000איש ,עשרה קרונות
ברכבת ,ומספר ממוצע דומה של  1,000יהודים
בטרנספורט הועברו גם למחנה בלז'ץ .לאושוויץ
הובלו טרנספורטים בממוצע של  2,000איש
ברכבת של  20קרונות ,ולטרבלינקה לעיתים הובלו
טרנספורטים גם של כ 3,000-איש ברכבת ,מספר
ממוצע של  180–150איש בכל קרון.
למספר הכולל של  40,000קרונות יש להוסיף עוד
כ 33,000-קרונות שנוצלו להעברת השלל שנבזז
מהקורבנות לגרמניה ,כלומר עוד  2,000רכבות
לפחות .גם כאן לצורך המחשה בלבד וכדי להבין את
הפרופורציות ,כדי להעביר דיוויזיית רגלים שלמה
על כל ציודה לחזית המזרח היה צורך בכ 70-רכבות,
וכדי להעביר דיוויזיית שריון מלאה היה צורך בכ-
 90רכבות .ב 70-רכבות בלבד היה צורך כדי להעביר
את הסטרוקטורה ההנדסית לבניית גשר שעליו

תוכל לעבור מסילת ברזל מעל נהר דון בריצ'קוב
(  )Rychkovלא הרחק מסטלינגרד כדי להעביר
אספקה מלאה לארמייה ה 6-עד העיר עצמה לפני
הכיתור בסוף נובמבר ולא על חשבון רכבות האספקה
החיוניות ביותר לקיומה של הארמייה .הרי המצב
הלוגיסטי שפאולוס היה מצוי בו בקיץ  1942עוד
לפני שכיתרו את הארמייה ה 6-הכוחות הסובייטיים
התבסס על קו אספקה יחיד ובאופן יחסי לא גדול
של הרייכסבן.
בסך הכול הקצתה הרייכסבן כ 5,000-קטרים
ו 40,000-קורונות למימוש "הפתרון הסופי" ,מהם
כ 3,000-רכבות להעברת יהודים למחנות המוות
ולשטחים במזרח וכ 2,000-רכבות להעברת השלל
שנבזז מהקורבנות לגרמניה ,אולם אין שום אישור
רשמי לכך ,וכנראה מדובר בהרבה יותר.
כך שבאופן תאורטי ,אילו היו הגרמנים מפנים את
 5,000הרכבות שהם השתמשו בהן בזמן המלחמה
במימוש "הפתרון הסופי" להעברת כוחות לחזית,
הם היו מעבירים כ 72-דוויזיות שהן מבחינת מצבת
הכוחות כשש ארמיות ולמעשה שתי קבוצות ארמיות
שלמות ,ובסך הכול חצי מיליון עד יותר ממיליון
לוחמים על ציודם המלא ,לרבות סוסים ובהמות
משא אחרות שעליהן התבססה הלוגיסטיקה בברית
המועצות.

מסקנות
הנטייה בהיסטוריוגרפיה היא להפריד הפרדה
ברורה ,ובמרבית המקרים מלאכותית ,בין קורות
השואה ועוולותיה ובין אירועי המלחמה עצמה.
שני הצדדים הללו של המלחמה כשלעצמם שייכים
אפילו לשתי דיסציפלינות היסטוריות ואקדמיות
שונות .מחקרים שונים עסקו באירועים שמבחינה
כרונולוגית התרחשו בעת ובעונה אחת ,לעיתים ביום
אחד ,ולעיתים אף נדונו באותם פורומים ובאותן
ישיבות שבהם השתתפו אנשי הוורמכט והאס-אס
בלי לאמוד את הקשר העמוק ביניהם .לפיכך יחסי
הגומלין בין הוצאתו לפועל של "הפתרון הסופי"
ובין המאמץ המלחמתי של גרמניה ברמה הטקטית
של ניהול הקרבות במהלך מלחמת העולם השנייה
צריכים להילקח בחשבון בניתוח מהלך המלחמה
ותוצאותיה .הגישה הבלתי קונוונציונלית הרואה
ב"שאלה היהודית" וב"פתרון הסופי" חלק בלתי
נפרד מהמערך הכולל של הוורמכט בשיקולים
האופרטיביים והלוגיסטיים שלו היא חדשנית.
ראוי כי המרכיב האידאולוגי יהיה אמת מידה לכל
אינטרפרטציה צבאית ,בדיוק כפי שהמרכיב הכלכלי
והמרכיב הלוגיסטי של לחימה בשתי חזיתות וכמובן
התנאים הפיזיים והטופוגרפיים של הלחימה יילקחו
בחשבון בכל מחקר הקשור למלחמה.
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מי ידע? מתי ידעו? ומה ידעו?
הידיעות על "הפתרון הסופי"
בזמן אמת
יואל זיסנויין

יואל זיסנויין דן במאמרו בידיעות על "הפתרון הסופי"
שהגיעו לבעלות הברית בזמן מלחמת העולם השנייה.
בצד הידיעות הספורות שהתפרסמו כבר בימי המלחמה,
הוא מציג סוג מובחן של ידיעות שמקורן בהאזנת סתר
לשיחות של שבויי מלחמה גרמניים בדרגות שונות על
אירועים של רצח המוני של יהודים .השיחות הללו סיפקו
מידע הן על הרצח בבורות הירי בברית המועצות הן על
הרצח במחנה ההשמדה אושוויץ .לטענתו עקב העדיפות
המשנית שניתנה לידיעות שאינן קשורות להיבטים
צבאיים ,לא נותחו הידיעות הללו באופן מיטבי וכולל,
והיה קשה להבין את המשמעות המלאה שלהן.
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בשלהי מלחמת העולם השנייה שחררו חיילי צבאות
בעלות הברית מחנות ריכוז על אדמת גרמניה
שאליהם הגיעו שרידי אסירי מחנות ההשמדה
שצעדו בצעדות המוות .התצלומים והדיווחים
ביומני החדשות שתיעדו את מצבם של האסירים
במחנות זעזעו את הציבור בארצות העולם החופשי.
מפגשים מסוג זה היו גם מנת חלקם של חיילים
בצבא האדום שחדרו אל מחנה אושוויץ בינואר 1945
ונתקלו באסירים גוססים שנותרו מאחור ולא הוצאו
לצעדות המוות1 .
על אף הצהרתן הפומבית של בעלות הברית על
הרצח ההמוני של היהודים ב 17-בדצמבר 1942
והידיעות שהתפרסמו מדי פעם בשנות המלחמה
בעיתוני ארצות הברית ובריטניה ,טענו רבים עם תום
המלחמה שלא ידעו על "הפתרון הסופי".
בגרמניה עצמה נפוצה האמירה "על זאת לא ידענו
מאומה" .לנוכח מספרם הרב של הגרמנים ששירתו
בצבא ובאס-אס ולנוכח המגוון הרחב של המסמכים
שנחשף מאז תום המלחמה ,ובהם מכתבים שכתבו
חיילים ששירתו בחזית המזרח ובפולין ,אמירות
מסוג זה נראות לא אמינות בעליל .אמירה זו נועדה
להעמיד חיץ ברור בין הגרמני הרגיל לכאורה ובין מי
שהיו מעורבים במישרין ברצח ההמוני ,וכך לחמוק
מאשמה קולקטיבית ואף מהפללה אישית.
במהלך המלחמה הביעו גם גורמים שונים ,ובהם
יהודים בבריטניה ובארצות הברית ,אי-אמון בידיעות
על ההשמדה .כך למשל שופט בית המשפט העליון
הפדרלי האמריקאי-יהודי פליקס פרנקפורטר הכריז
בקיץ  1943בזעזוע בפגישתו עם פעיל המחתרת
הפולנית יאן קרסקי שבה סופר לו על גורלם של
יהודי פולין "שהוא אינו יכול להאמין לו" 2 .כפי
שיוצג בהמשך ,גם גורמי מודיעין מקצועיים שקיבלו
בזמן אמת ידיעות על "הפתרון הסופי" הביעו ספק
באמינות הידיעות או לפחות בחלק מהן.
מאז תום מלחמת העולם השנייה הייתה השואה
לאירוע מכונן בתולדות המאה ה .20-עוצמתו של
האירוע גרמה לכך שהתנהלותן של בעלות הברית,
ובעיקר הדמוקרטיות הליברליות הדומיננטיות,
ארצות הברית ובריטניה ,נבחנה לעיתים מתוך הבנה
שגויה ,ולפיה רדיפת היהודים הגרמנים בשנות ה30-
והרצח ההמוני שחוללה גרמניה הנאצית במהלך
מלחמת העולם השנייה עמדו גם בשנות התרחשותם
בראש סדר היום הבין-לאומי .אלא שבעת ההיא
הסוגיות אשר עיצבו את סדר היום של המעצמות
הללו היו אחרות.
מדיניותן של בעלות הברית בעניין מצבם של יהודי
גרמניה ואירופה כולה בשנים  1945–1933נכללת

מבחינה היסטוריוגרפית במחקר על "העומדים
מהצד" (  ,)by-standersמושג רחב אשר כולל כיום
ממשלות של מדינות ניטרליות ,ארגונים שונים,
יהודים אשר חיו במדינות בטוחות ,מדינות כבושות,
גרמנים מן השורה (  )Ordinary-Germansוממשלות
בעלות הברית3 .
בחלק מהמחקרים על בעלות הברית יש נטייה לגנות
את התנהלותן ולא לנסות להסביר או לנמק אותן4 ,
וזאת בלא התייחסות למציאות המורכבת שבה הן
פעלו .גישה זו מצביעה על קיומם של הלכי רוח
אנטישמיים בציבור הרחב וגם על התבטאויות
עוינות או אדישות של פקידי ממשל מסוימים
שעיצבו את המדיניות בעניין היהודים( .אף שהייתה
שותפה חשובה במלחמה בנאציזם ,עמדתה של ברית
המועצות בעניין זה נתונה לביקורת פחותה .אפשר
שהדבר נובע מציפיות מוסריות פחותות ממעצמת-
העל הטוטליטרית ומהיעדרה של דעת קהל חופשית

דכאו ,גרמניה ,אסירים מניפים את דגל ארה"ב עם שחרור
המחנה
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ועצמאית ).עם זאת קיימת גישה הגורסת שנכון יותר
לדון במאפיינים המרכזיים של יחסן לעניין היהודי
בזיקה לסדר העדיפויות של האומות שנלחמות על
חייהן.
ובכל זאת נשאלת השאלה אם באמת לא היה ידוע
דבר על אודות "הפתרון הסופי" בזמן אמת .האם
כל המידע על מנגנון ההשמדה הגיע לידי בעלות
הברית רק אחרי תום המלחמה וחשיפת חלק מאתרי
ההשמדה? המענה המיידי על כך הוא שאכן הגיע
מידע במהלך המלחמה ,אך הדברים אינם כה פשוטים
וחד-משמעיים.
במוקד הדיון על עבודת המודיעין של בעלות הברית
והשואה עומדות בדרך כלל שתי שאלות עיקריות:
 )1מה היה ידוע לגורמי ממשל וצבא על מצבם
של היהודים בגרמניה ובאירופה הכבושה בצומתי
זמן שונים? דהיינו האם המידע הגיע בסמיכות
להתרחשויות או זמן רב אחריהן ,ומה הייתה איכות
המידע?  )2מי ידע? האם המידע הוצג לפני מקבלי
ההחלטות הבכירים או שמא נותר ברשות גורמים
מקצועיים בלבד? לשאלה זו יש השפעות מוסריות:
אם המנהיגים ידעו ,מדוע לא עשו דבר?

בעלות הברית והידיעות על "הפתרון
הסופי"
במלחמת העולם השנייה השגת הכרעה צבאית
של גרמניה הנאצית ניצבה בראש סדר העדיפויות
האסטרטגי והמבצעי של בעלות הברית .פועל יוצא
מכך היה שמרבית המאמצים הושקעו באיסוף
מודיעין על יכולתה הצבאית של גרמניה .לעומת
זאת מעקב אחר סוגיות הומניטריות כמו מצבם
של העמים המדוכאים באירופה הכבושה ,ובכללם
היהודים ,לא עמד בסדר עדיפות גבוה ואולי כלל לא.
ידיעות על גירושים ורצח המוני אכן הגיעו לידי גופי
איסוף ,אך בדרך כלל הן היו תוצר לוואי של איסוף
מודיעין על פעילות הוורמכט או האס-אס בגזרה
מסוימת ולא במסגרת פעולה ייעודית שנועדה
לחקור פשעים שעשתה גרמניה בשטחי הכיבוש
בכלל או ביהודים בפרט .סדר עדיפות זה גם הגדיר
את מידת החשיבות שייחסו גורמי מודיעין לידיעות
על רצח היהודים.
המחקר העוסק במודיעין של בעלות הברית והשואה
מדגיש כיום את ההצטברות ההדרגתית של הידיעות
שנאספו ממקורות שונים על פני פרק זמן ממושך
אך גם את הרושם שעשה דיווח מודיעיני יחיד
ודרמטי כמו מברק ריגנר על גופי מודיעין ומעצבי
מדיניות בבריטניה ובארצות הברית 5 .על פי רוב
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עד סוף שנות ה 90-נהגה ההיסטוריוגרפיה
שדנה בשאלת הידיעה על "הפתרון הסופי"
להצביע על שנת  1942כמעין קו פרשת
המים – השנה שבה נולדה כביכול ההכרה
הכללית במתרחש
אלו היו רסיסי ידיעות אשר הגיעו בדרכים שונות
לסוכנויות איסוף אחדות שהיו לפעמים ממודרות זו
מזו .לעיתים קרובות הופצו הידיעות בצורה מוגבלת
בגופי המודיעין .במקרים אחדים מידע התפרסם
בגלוי באמצעי התקשורת.
סוגיה אחרת עניינה זמן קבלת הידיעה .מכיוון
שהרצח ההמוני נעשה באזורי כיבוש נידחים
ונסתרים מטכנולוגיות התקשורת בעת ההיא ,הגיע
המידע לעיתים באיחור ניכר .צירי הזמן של בעלות
הברית ושל "הפתרון הסופי" לא היו זהים לאורך
מרבית התקופה ,דהיינו ידיעות מסוימות הגיעו זמן
רב לאחר ההתרחשות האירוע המסוים.
עד סוף שנות ה 90-נהגה ההיסטוריוגרפיה שדנה
בשאלת הידיעה על "הפתרון הסופי" להצביע על
שנת  1942כמעין קו פרשת המים – השנה שבה
נולדה כביכול ההכרה הכללית במתרחש .אחת
מנקודות הציון הבולטות הייתה האיגרת שהפיץ שר
החוץ הסובייטי ויצ'סלב מולטוב לרגל השנה החדשה
בתחילת ינואר  ,1942ובה התייחסות לרצח המוני של
אזרחים סובייטים .ברם זהותם של רבים מן הנרצחים
לא הודגשה די הצורך.
במאי  1942הצליחה מפלגת הבונד בפולין להעביר
איגרת אל העולם החופשי ,ובה פירטה את מעשי
הרצח ההמוני בפולין הכבושה וקבעה שמספר
היהודים שנרצחו בפרק הזמן שמיוני  1941עד
אפריל  1942היה  700,000איש .באיגרת יוחד גם
מקום לשיטות ההמתה" :נעשה שימוש במכונית
מיוחדת (תא גז) .בכל פעם הוכנסו למכונית 90
איש .הקרבנות נקברו בקברים מיוחדים ,בקרחת
יער ביערות לובארד" 6 .העיתונים הבריטיים פרסמו
אומנם את המידע אך לא הבליטו אותו.
באוגוסט  1942הגיעה לגרהרד ריגנר ,מזכיר הקונגרס
היהודי העולמי בשווייץ ,ידיעה ממקור אנונימי  7על
תוכנית שהתגבשה לרצוח  4מיליון יהודים בחומצה
פרוסית .ריגנר דיווח על כך בשני מברקים לסטיפן ס'
וייז ,מי שנחשב מנהיג יהודי ארצות הברית ,ולחבר
הפרלמנט הבריטי סידני סילוורמן .מברק זה מתואר
לעיתים בספרות כתעודה אשר בישרה לעולם על
"הפתרון הסופי" .הדבר אומנם אינו מדויק לחלוטין,
ועם זאת אין ספק שהוא האיץ את תהליך ההבנה

מברק ששלח סידני סילוורמן מלונדון לסטיבן וייז
ב 27/08/1942-ובו ציטוט מתוך מברק ריגנר

של גורמים בכירים בממשל האמריקאי והבריטי על
המתרחש .כמו כן הדיווח היה על תוכנית שהייתה
כביכול בשלבי התגבשות ,אך כיום ידוע ש"הפתרון
הסופי" כבר היה בעיצומו.
בנובמבר  1942הגיעה למחנה עתלית שבארץ
ישראל קבוצה של כמה עשרות יהודים ,נתינים
ארץ-ישראלים ששהו בפולין בקיץ  1939ועתה
הוחלפו באזרחים גרמניים שהיו בידי הבריטים .חברי
הקבוצה דיווחו להנהגת היישוב על המתרחש בפולין.
עדי ראייה אלו העניקו גושפנקה לידיעות ולשמועות
שנפוצו ביישוב בשנה החולפת .בעקבות המידע
שמסרו הכריז היישוב על ימי אבל .באותו החודש
הגיע איש המחתרת הפולנית יאן קרסקי ללונדון
ודיווח לממשלת פולין הגולה על רצח היהודים
בפולין הכבושה .נוסף על כך הוא פגש את שר החוץ
הבריטי ,אך בקשתו להפגש גם עם צ'רצ'יל נדחתה.
הצטברות מסה זאת של מידע גרמה לבעלות הברית
להבין שיש רצח המוני .ב 17-בדצמבר התרחש
מעמד יוצא דופן :שר החוץ של בריטניה אנתוני אידן
הקריא הצהרה רשמית ,ואחריה הייתה דקת דומייה
בפרלמנט .כך התקבעה התפיסה שלפיה סוף 1942
היה המועד שבו ידעו בעלות הברית לכאורה על

המתרחש.
ואולם בשנות ה 90-המאוחרות חשף הארכיון
הלאומי הבריטי תשדורות רדיו מפוענחות של
גדודי משטרת הסדר הגרמנית ( Ordungspolizei,
 )ORPOשפעלו בשטחי ברית המועצות הכבושה
בעקבות הפלישה ביוני  .1941התשדורות פוענחו
בבית הספר הממשלתי לתקשורת ולצופן שבבלצ'לי
פארק והוכיחו שכבר בחודשי קיץ  1941היה בידי
גורמי מודיעין בבריטניה מידע ולו חלקי בהיקפו על
הרצח ההמוני בשטחי ברית המועצות הכבושה8 .
כיום ידוע שסיכומים יומיים של המידע שפוענח
הגיעו למעגל קטן מאוד של שותפי סוד ,ובהם גם
ראש הממשלה צ'רציל .בעקבות הגעת המידע ב24-
באוגוסט התייחס צ'רציל בנאום לרצח בדם קר
שמבצעים גדודי המשטרה הגרמנית .התבטאות זו
הייתה חד-פעמית ,ומקור המידע שעליו התבסס
צ'רצ'יל היה בבחינת סוד מדינה .זה היה גם אחד
המקרים המעטים שבהם יש ראיה לכך שמקבל
החלטות בכיר אכן קיבל מידע על רצח היהודים.
חשיפת חומרי ארכיון אלו "דחפה" לאחור את המועד
המקובל של הגעת הידיעות המהימנות הראשונות
על השמדת יהודי אירופה .עד לחשיפת חומרי ארכיון
אלו היה נהוג לראות כאמור בשנת  1942המועד שבו
קיבלו סוכנויות איסוף וגורמים מדיניים בבריטניה
את עיקר הידיעות על ההקצנה הניכרת במדיניות
הגרמנית .בקיץ  1941הוגבל הרצח למרחב גאוגרפי
מסוים ,והיה אפשר להתווכח על זיקתו המלאה
ל"פתרון הסופי" ,אולם דיווחים מפוענחים אלו אשר
היו ברשות גורמי מודיעין בבריטניה כבר בחודש
אוגוסט  1941סיפקו נתונים כמותיים ואיכותיים אשר
העידו על מאפייני המדיניות הגרמנית כלפי היהודים
בשטחי הכיבוש .ובכל זאת בספטמבר  1941העביר
סגן מנהל בית הספר לפענוח צפנים נייג'ל דה גריי
לראש שירותי הביון (  )MI6סטיורט מנזיס (" )"C
את חוות הדעת הזאת" :כעת יש להעריך כיאות את
העובדה שהמשטרה הורגת את כל היהודים שנופלים
לידיה .לכן הצעתנו היא שלא להוסיף ולדווח על
מעשי הטבח האלה בנפרד .אלא אם נתבקש לעשות
זאת"9 .
חוות הדעת ביטאה בראש ובראשונה את סדר
העדיפות המודיעיני אז :עיקר עניינם של גורמי
המודיעין היה במעקב אחר הלחימה בשטחי ברית
המועצות .יחס הכובש הגרמני לאוכלוסייה האזרחית
נדחק הצידה .עם זאת הקביעה של איש מודיעין
מקצועי ומנוסה מצביעה גם על קושי בהבנת
המשמעות המלאה של דיווחי המשטרה הגרמנית.
תוכן התשדורות התפרש ככל הנראה כמרכיב
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במלחמה אכזרית במיוחד אך לא כהוצאה אל הפועל
של מדיניות שיטתית ויוצאת דופן.
על אף קיומו של מידע מסוג זה ועל אף ההצהרה
הפומבית של בעלות הברית בדצמבר  1942על
המתרחש ,הרי גם אחרי כן ,בשנים  1943ו ,1944-לא
הייתה ידיעה או הבנה שלמה של המתרחש .יתרה
מזאת ,בשל הקצב האיטי של הגעת המידע המדויק
והמפורט אל גורמי מודיעין ,עדיין חסר מידע רב
על "הפתרון הסופי" .בהקשר זה יש להבחין גם בין
מידע שהתפרסם במקורות גלויים דוגמת העיתונים
המודפסים ושידורי הרדיו ובין תמונת המצב שהייתה
מנת חלקם של מתי מעט – גורמי מודיעין ומקבלי
ההחלטות .בשל הפריסה הגאוגרפית הרחבה ודרכי
הפצת המידע ברור שלא הייתה תמונת מצב אחידה
בכל מקום ובכל מסגרת ארגונית.
בספרות המחקר מוכרת קביעתו של ויקטור קבנדיש
בנטינק ,פקיד בכיר במשרד החוץ ויושב ראש תת-
הוועדה לענייני המודיעין של קבינט המלחמה
בבריטניה ,בקיץ  1943בתזכיר פנימי שאין "ראיות
לשימוש בגזים ,וידוע שהפולנים והיהודים אף יותר
מכך נוטים להגזים" 10 .קביעה זו שילבה בתוכה
מטען של דעות קדומות באשר למקורות המידע בצד
ספקנות של איש מודיעין באשר למידע אשר היה
בעיניו לא אמין .האיש לא שלל את עצם הרצח אלא
פקפק בקיומם של תאי הגזים .היה קושי בקבלה
ובהפנמה של כל הפרטים.
באופן דומה ,על אף הגעת מידע מסוים דרך תשדורות
רדיו מפוענחות ,אך בעיקר דרך מקורות פולניים
דוגמת הדוח שחיבר ויטולד פילצקי ,איש המחתרת
הפולנית ,על מחנה הריכוז הנאצי באושווינצ'ים,
נותר מחנה זה בעלטה מסוימת עד לקיץ .1944
רק בעקבות הגעתו של דוח ורבה-וצלר שהתבסס
על עדויותיהם של שני האסירים הנמלטים רודולף
ורבה ואלפרד וצלר ,התבהר במלואו התפקיד שמילא
המחנה ,וגם זאת במועד מאוחר למדי – לאחר גירושם
ורציחתם של מאות אלפי יהודים הונגרים במחנה.
איסוף המידע על "הפתרון הסופי" נמשך למעשה
עד סיום המלחמה ואף אחריה.

שבויי מלחמה גרמנים וידיעתם על
"הפתרון סופי"
השמדת היהודים הייתה אחד היסודות המרכזיים
של המדיניות הנאצית במהלך מלחמת העולם
השנייה .עם זאת רצח העם התנהל במעטה של
חשאיות ,ופרטיו לא פורסמו כלל באמצעי התקשורת
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שרטוט כללי של בירקנאו ,כולל ארבעת מתקני ההשמדה,
מתוך דו''ח ורבה -וצלר ,ארכיון יד ושם

הגרמניים .עד כמה הייתה הידיעה שגרמניה מבצעת
פשע חסר תקדים בהיקפו – רצח עם – ידועה ברבים?
מחקרים שונים הצביעו על ידיעות ושמועות אשר
נפוצו בקרב הציבור הגרמני על הירי ההמוני במזרח
אירופה ,על השימוש במשאיות הגז ועל גורלם של
היהודים הגרמנים שגורשו למזרח .עם זאת ברור
פחות עד כמה היה דבר קיומם של מחנות ההשמדה
ידוע ברבים.
סוגיית מודעותו של הציבור הגרמני בשנות מלחמת
העולם השנייה להשמדה ההמונית של העם היהודי
נדונה בכמה מחקרים תוך התבססות על מקורות
גרמניים ,ובראשם דוחות המצב הארציים של שירותי
הביטחון האס-דה 11 .אולם דוחות ארציים ספורים
בלבד הזכירו ידיעות שנפוצו בציבור על אודות רצח
יהודים .למרבית המידע שיש לנו על ידיעת הציבור
הגרמני על המתרחש יש מאפיין של אנקדוטות.
עם זאת יש כמה דוגמאות להפצת מידע בקנה מידה
רחב יותר ,למשל הכרוז השני שהפיצו חברי מחתרת
הסטודנטים במינכן "הוורד הלבן" ( )Die Weisse Rose
בראשית קיץ  .1942בכרוז נטען שמאז שכבשה
גרמניה את פולין ,נרצחו בה  300,000יהודים12 .

עוד פורסם בכרוז כי בני האצולה הפולנית נשלחו
למחנות ריכוז בגרמניה ואילו הנשים והצעירות
נשלחו לבתי בושת של האס-אס בנורווגיה .כרוז זה
היה אחד המסמכים הכתובים המעטים אשר הפיצו
בפומבי בשנות המלחמה בגרמניה ידיעות על הרצח
ההמוני של היהודים .תכליתו של המסמך המחתרתי
הייתה להפיץ בקרב הציבור את דבר הפשעים
שביצע המשטר ולעורר התנגדות של הציבור .הסופר
הגרמני הגולה תומס מן ( )Thomas Mannהודיע בנאום
רדיופוני בחודש יוני  1942כי הגרמנים רצחו 300,000
סרבים לאחר כיבושה של סרביה ב 13 .1941-מייד
אחרי כן הוסיף וציין מן שליהודים ולפולנים קורים
דברים שאין לתאר במילים.
מלבד חברי "הוורד הלבן" ידועים גם אישים אשר
נמנו עם חוגים אופוזיציונריים או איישו עמדות שמהן
הייתה להם גישה למידע והתייחסו בשנות המלחמה
לרצח היהודים .הדיפלומט הגרמני וחבר בחוגי
ההתנגדות להיטלר אולריך פון הסל ()Von Hassell
כתב ביומנו כמה פעמים במשך שנות המלחמה על
ידיעות שהגיעו אליו על רצח יהודים .ב 4-באוקטובר
 1941הוא כתב ששמע מפי אישים מקורבים להרמן
גרינג שהאס-אס ירה בהמוני יהודים .פון הסל נמנה
על העילית של החברה הגרמנית ,ובזכות קשריו
החברתיים והפוליטיים הייתה לו גישה למידע אשר
לא היה בהכרח גלוי לגרמני מן השורה.
גם אדם פון טרוט (  ,)Von Trottעוד אישיות אשר
נמנתה עם חוגי ההתנגדות
הנציונל-
למשטר
סוציאליסטי ,כתב במכתב
ששלח לשטוקהולם ב25-
במרץ " :1943אפילו
בגרמניה האנשים אינם
רוצים לדעת מה מתרחש.
שתשע
מאמין
אני
עשיריות מן האוכלוסייה
אולריך פון הסל

אינם יודעים שהרגנו מאות אלפי יהודים .הם
ממשיכים להאמין שהם הופרדו וחיים במזרח [14 ."]...
המקורות שנמנו עד עתה הם של גורמי אופוזיציה
שפעלו כדי להשיג מידע על גורלם של יהודים.
לעומתם ,מקור אחד בן הזמן מתייחד בכך שהוא
חושף בעת ובעונה אחת הן את המידע שהיה ברשות
חלק מהאוכלוסייה הגרמנית הן את המידע שהיה
ברשות גורמי מודיעין של בעלות הברית :במהלך
המלחמה צותת המודיעין הבריטי לשיחות של
שבויי מלחמה גרמנים בתאי מאסרם ותמלל אותן.

בספרות המחקר מוכרת קביעתו של ויקטור
קבנדיש בנטינק ,פקיד בכיר במשרד החוץ
ויושב ראש תת-הוועדה לענייני המודיעין
של קבינט המלחמה בבריטניה ,בקיץ 1943
בתזכיר פנימי שאין "ראיות לשימוש בגזים,
וידוע שהפולנים והיהודים אף יותר מכך
נוטים להגזים"
התמלילים הללו שיקפו או הציגו לפני הבריטים
חלק מן השיח הגרמני האותנטי בן התקופה .אנשי
הצבא אשר הוקלטו לא נצמדו בהכרח בשיחותיהם
הפרטיות לסיסמאות התעמולה הנאצית .תחת זאת
הם נהגו להביע את דעותיהם האישיות על המנהיגות
הפוליטית ,על מהלך המלחמה ועל המדיניות האנטי-
יהודית.
בשנים  1945–1942שוחחו שבויי מלחמה גרמנים
ששהו במתקני מעצר בריטיים מדי פעם שיחות
גלויות לחלוטין על מראות הרצח ההמוני של יהודים
שהם חזו בהם במו עיניהם או שמעו עליהם מפי
אחרים .סיפוריהם התייחסו לשורה ארוכה של
פשעים שביצעו יחידות גרמניות באזורים נרחבים
שהיו בכיבוש גרמני ,ובהם פולין ,רוסיה ,אוקראינה,
ביילורוסיה ,המדינות הבלטיות וארצות מרכז אירופה
וגם בגרמניה עצמה.
שיחות אלו נעשו בלא שהדוברים ידעו ששוביהם
מצותתים להם .בשיחות היה מידע רב ונקודתי על
אתרי רצח רבים ועל הנעשה בהם .השבויים היו
קצינים בעלי דרגות בכירות ,ובהם גנרלים שנשבו
בצפון אפריקה ,וכן קצינים זוטרים וחוגרים.
בחודש דצמבר  1942הוקלטה באחד מן המרכזים
לחקירת שבויים שיחה בין גנרל וילהלם ריטר פון
תומה 15 ,ממפקדי הקורפוס האפריקני ,ובין טייס קרב
בדרגת סגן שנשבה ב 2-בספטמבר 16 .1942
גנרל :הם (האנגלים) מפיקים את המרב מן
השאלה היהודית ,קל למדי למצוא עדויות.
למעשה ,הדברים הם בדיוק כפי שהם אומרים.
זה היה נורא ברוסיה .אולם לא היה זה הצבא אלא
הגסטפו .אנשיו של הימלר הם אשר עשו זאת.
נכון שהיטלר מרשה זאת .הוא תמיד אומר שאינו
יודע על כך מאומה .זוהי טרגדיה עצומה ,והיא
גורמת לנו נזק רב.
טייס :האירועים הגרועים ביותר התרחשו בקייב,
אני מאמין .זה נורא!
גנרל :בכל מקום .רבים הועמדו נגד הקיר ונורו
במכונת ירייה .הצירוף "נשים וילדים" הוא בהחלט
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מתים"19 .

מאות
באפריל  1943חשפו הכוחות הגרמניים שבברית
המועצות קבר המונים ביער קטין ( )Katinליד העיר
סמולנסק .במקום נמצאו אלפי גופות של קצינים
פולנים .הרשויות הגרמניות טענו שהסובייטים הם
שהוציאו אותם להורג .הגרמנים ביקשו להשתמש
בגילוי הקבר לצורכי תעמולה ולהבליט את אכזריותם
של הקומוניסטים ואת הסכנה שנשקפה מברית
המועצות.
חשיפת קברי הקצינים הפולנים בקטין עוררה גל של
שיחות בגרמניה .היו בציבור הגרמני אף מי שערכו
הקבלה בין רצח היהודים לרצח בקטין .הדי השיחות
הללו הגיעו גם אל הדוחות הארציים של האס-דה
ואף אל העיתונים הגרמניים .זו הייתה אחת הפעמים
המעטות שבהן התייחסו שירותי הביטחון הנאציים
לקיומו של שיח ציבורי על גורל היהודים בשנות
המלחמה .בשיחה בפברואר  1944בין שני גנרלים
גרמנים אשר נשבו בחודש מאי  ,1943הביע גנרל-
לויטנט גאורג נויפר ,מפקד דיוויזיית נ"מ בצפון

בנגאזי ,לוב ,חיילים גרמנים ואיטלקים במחנה שבויים בריטי

נכון .כל הסיפורים הללו מתיישבים בהחלט עם
מה ששמעתי מאנשים מהימנים […] במקרה יצא
לי להיות נוכח בהוצאה להורג .זה נורא! 17
כיום ידוע שמידע באיכות דומה על ההתרחשויות
בקייב נפוץ גם בגרמניה עצמה .באפריל  1942כתב
ויקטור קלמפרר (  )Klempererביומנו את סיפורו של
חייל טוראי אשר שירת בברית המועצות בתפקיד נהג
במשטרה הצבאית .האיש תיאר "רצח המוני מזוויע
של יהודים בקייב .ראשיהם של ילדים קטנים הוטחו
אל הקיר ,אלפי גברים ,נשים ,בני נוער נורו ביחד"18 .
שיחה זו לא הייתה היחידה שבה נדון הרצח ההמוני
בשטחי ברית המועצות .לקראת סוף המלחמה
הוקלט שבוי שהשתייך לצי הגרמני בעודו מספר
לשני חבריו על הרצח בליבאו (ליפיה) שבלטוויה.
השבוי סיפר שצפה באסירים יהודים אשר אולצו
במשך שעות הבוקר להוביל פחם .אחרי כן הם חפרו
בורות .לבסוף אנשי אס-אס וחיילים מחיל הים
הגרמני הכו אותם וירו בהם .בין השאר סיפק השבוי
גם אומדן פרטי משלו באשר למספר הקרבנות" :היו
שם בערך חמש או שש שכבות זו על גבי זו .לעיתים
הבורות הכילו שלוש מאות מתים .ברצועת חוף זו היו
חמישה או שישה בורות; סך הכול חמש כפול שלוש
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בשנים  1945–1942שוחחו שבויי מלחמה
גרמנים ששהו במתקני מעצר בריטיים מדי
פעם שיחות גלויות לחלוטין על מראות
הרצח ההמוני של יהודים שהם חזו בהם
במו עיניהם או שמעו עליהם מפי אחרים
אפריקה 20 ,את דעתו כי הרוסים עדיין לא הגיעו אל
המקום שבו התרחש הרצח ההמוני.
 נויפר ]...[ :על זה סיפרתי לך ,כיצד חיסלואלפים מהם […] קטין היה משחק ילדים בהשוואה.
 אה ,האם המספרים היו גבוהים הרבה יותר? כן ,כמובן ,וזאת אף בלי היהודים הגרמנים .עלעניין זה עדיין לא נשפך אור […]21.
ב 19-בדצמבר שוחחו נויפר וגנרל-מאיור גרהרד
בסנגה 22 ,ומדבריהם השתמע שבערב ביום הקודם,
יום השנה להצהרת בעלות הברית על רצח היהודים
ב 17-בדצמבר ,דיווח הבי-בי-סי בשידוריו בשפה
הגרמנית על רצח של  5מיליון יהודים 23 .שיחה זו גם
מעידה שבסוף  1943ידע הבי-בי-סי לדווח שמספר
הקורבנות היהודים כבר הגיע לכמה מיליונים.
דוח שחובר לקראת סוף מלחמת העולם השנייה
ייחד תת-סעיף נפרד לשיחות המוקלטות שדובר
בהן על אושוויץ .ניתן להסיק מכך שלקראת תום

קאטין ,פולין :ועדת חקירה גרמנית עומדת ליד קבר המונים

המלחמה היו גורמי מודיעין אשר כבר הבינו שמחנה
זה היה חריג והצדיק דיון פרטני .מחבר המסמך הציג
תמליל חסר פרטים מזהים של השבויים ובלי המועד
המדויק של השיחה:
האם יש שם אסירים?
למה אתה מתכוון "אסירים"? אלה סתם אנשים
במחנה ריכוז .רובם יהודים [ ]...יש שם מאות.
הדבר הנורא ביותר הוא אופן הטיפול בהם []...
מרעיבים אותם בשיטתיות [ ]...כאשר המשלוחים
הגדולים מגיעים ,הם מייצגים את האינטרנציונל
כולו .יהודים מפולין ,בלגיה ,רוסיה ,הולנד ,צרפת
ונורווגיה .היו שם נשים ,זקנים וילדים .כמובן
אותם לא היה ניתן לנצל לצורכי עבודה .נתנו
להם מגבת נייר וחתיכת סבון [ ]...הם לא יצאו מן
החדר .שם חנקו אותם בגזים24 .
שיחות השבויים המוקלטות סיפקו לגופי המודיעין
הבריטיים בעיצומה של מלחמת העולם השנייה
ובסמיכות יחסית למועדי ההתרחשות מידע
מדויק ומפורט על היבטים מסוימים של המדיניות
הרצחנית .ברשות גורמים במודיעין הבריטי היו

תיאורים מפורטים של בורות הירי באתרים מרכזיים
בברית המועצות הכבושה ,ובהם קייב ,לבוב ,וילנה,
ריגה וליבאו ,וגם תיאורים של התנאים בגטאות
בפולין הכבושה ,מידע מסוים על המתרחש במחנות
ריכוז ומידע באשר לדעתם העקרונית של חלק מן
השבויים הגרמנים על יהודים.
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Shlomo Aronson, Hitler, The Allies and the Jews, Cambridge, 2004; Sonke Neitzel, Abgehoert, Deutsche Generaele in britischer
Kriegsgefangeschaft 1942-1945, Berlin, 2005; David Bankier, ed., Secret Intelligence and the Holocaust: Collected Esseys from
 .the Colloquuium at the City Universty of New York, Jerusalem, 2006מחקרים אלו מצטרפים לכמה ספרים שנכתבו בסוף שנות ה70-
ובתחילת שנות ה ,80-ובהםWalter Laqueur, The Terrible Secret: Suppression of the Truth about Hitler’s “Final Solution”, London,

תצלום אוויר של חיל האוויר האמריקני  ,של מערכת המחנות אושוויץ-בירקנאו

סיכום
במלחמת העולם השנייה זרמו ידיעות על "הפתרון
הסופי" דרך ערוצים שונים ומגוונים ,גלויים וחסויים.
הבעיה העיקרית לא הייתה בהכרח בהשגת מידע אלא
בחיבור כל פיסות המידע יחד לכדי תמונה מלאה,
ויותר מכך ביכולת לדמיין או להבין את המשמעות
המלאה של הידיעות .לעיתים הגיע המידע לגורמים
שונים ולא היה בהכרח גורם יחיד שיתאם את האיסוף
והניתוח של כל המידע על גורל היהודים.
שאלה אשר אינה זוכה למענה מוחלט נוגעת להעברת
ידיעות על "הפתרון הסופי" לרשות מקבלי ההחלטות
הבכירים – ראשי מדינה ומפקדי צבא .במאמר זה
הוזכר בין השאר שהועברו ידיעות מוצפנות לעיונו
של צ'רציל כבר בקיץ  .1941ידועה גם עדותו של
יאן קרסקי על פגישתו עם נשיא ארצות הברית בקיץ
 1943שבה דיווח בין השאר על מצב היהודים אך
נתקל לדבריו בתגובה אדישה .עם זאת בעקבות
מידע שהועבר לנשיא בחורף  1943בעיקר דרך שר
האוצר הנרי מורגנתאו הורה הנשיא רוזוולט בינואר
 1944על הקמת הוועד לפליטי מלחמה ( War Refugee
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 ,)Boardגוף שנועד להציל נפשות .בעקבות הגירושים
ההמוניים של יהודי הונגריה באביב  ,1944פנו חיים
ויצמן ומשה שרתוק בחודש יולי לשר החוץ אידן
בבקשה להפציץ את אושוויץ .בעקבות המידע הורה
צ'רצ'יל לאידן לפעול עם משרד האווירייה כדי
להפציץ את אושוויץ ,אך מסיבות שונות ההפצצה
לא יצאה אל הפועל.
מעבר למגבלות העבודה המודיעינית המקצועית
והשאלה של סדר העדיפויות בשעת מלחמה ,נדרשה
כנראה גם היכולת להבין הבנה מלאה את משמעות
התיאורים והדיווחים .מעטים הצליחו לעשות זאת
בזמן אמת ,ויש מי שיטענו שעד היום לא הובנה
המשמעות המלאה של הדיווחים והתיאורים של
"הפתרון הסופי".

 ;1980מרטין גילברט ,אושוויץ ובעלות הברית ,תל אביב  ;1988ברנרד וסרשטיין ,בריטניה ויהודי אירופה  ,1945–1939תל אביב .1982
 6גילברט ,אושוויץ ובעלות הברית ,עמ' .40–39
 7לימים התברר שמקור הידיעה הוא התעשיין הגרמני אדוארד שולטה.
 8המחקר המקיף הראשון אשר דן במידע שהתקבל מן התשדורות המפוענחות על הרצח ההמוני בברית המועצות בקיץ Breitman, :1941
 .Official Secretsניקולס טרי ( )Terryמתפלמס עם כמה ממסקנותיו של ברייטמן באשר לאיכות המידע שהיה ברשות המודיעין הבריטי במאמרו
"תשדורות סותרות :המודיעין על 'הפתרון הסופי' שהיה בידי הבריטים מקליטת מברקי אלחוט וממקורות אחרים ,"1942–1941 ,יד ושם – קובץ
מחקרים לב ,עמ'  .324–285טרי טען כי המודיעין הבריטי לא היה יכול להסיק על סמך המידע שהגיע מן התשדורות המפוענחות שנעשה רצח
עם.
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 20גנרל-לויטננט נויפר ( ,)Generalleutnant Neuffer, 1895–1977פיקד על יחידות נ"מ שונות .בתפקידו

האחרון היה מפקד דיוויזיית הנ"מ
ה 20-שבתוניסיה .הבריטים שבו את נויפר ב 9-במאי  .1943הוא נחשב אחד מעמודי התווך של הקבוצה האנטי-נאצית בקרב הגנרלים השבויים.
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הארות פדגוגיות
למאמרו של יואל זיסנויין

יואל זיסנויין מציין במאמרו כי צ'רצ'יל התייחס פומבית לרצח ההמוני של יהודים ב 24-באוגוסט  ,1941אך "התבטאות זאת הייתה חד
פעמית ,מקור המידע שעליו התבסס צ'רצ'יל היה בבחינת סוד מדינה .היה זה גם אחד המקרים הבודדים שבהם קיימת ראייה לכך

ניתן לדון בעקבות מאמרו של זיסנויין והקטע המצורף בהבדל בין ידיעה ,הבנה ותודעה ,ובהבדלים בין הציבור היהודי ,שבתרבותו
היה קרוב יותר לקרבנות ובעל זיקה חזקה יותר אל הקולקטיב הנרדף.

שמקבל החלטות בכיר – אכן נחשף למידע על רצח היהודים" .בעקבות קביעה זו ,ניתן לדון עם התלמידים
בשאלות הבאות :מה היה ידוע אז על רצח היהודים בבריטניה (שכבר היתה
במלחמה עם היטלר)? מי ידע? מה ידעו ? מדוע לא היה ניסיון לעצור את הרצח?

במאמרו מתייחס זיסנויין לאופן בו בחנו את יחסן של בעלות הברית (החופשיות מכיבוש והדמוקרטיות בעיקר) להשמדה ואוזלת ידן
אותה הוא מסביר .ניתן בהקשר זה להעלות את המונח " רצח עם " ( )genocideאשר טבע המשפטן היהודי–פולני רפאל למקין

על מנת להעשיר את הדיון ניתן לקרוא קטע רלוונטי מספרו של יוסף גורני" ,קריאה באין אונים" ,מתוך פרק העוסק בעיתונות היהודית
בבריטניה של התקופה:
אחד המאמרים החשובים ביותר שהסביר את חוסר האונים של הזעקה היהודית בקרב דעת הקהל במערב ,היה מאמרו של ש'
גאלדשמיט" ,הצעיף הוסר" ,שנכתב בעקבות הידיעות שהתפרסמו בחודש יוני-יולי  1942על רצח כמיליון יהודים במזרח אירופה.
חשיבותו של המאמר היא בכך שחצי שנה לםני שהתפרסמו הידיעות הרשמיות על ממדי ההשמדה ,בלי שיזעזעו באופן עמוק את
דעת הקהל בארצות הברית ובבריטניה ,גולדשמיט ניבא תופעה זו והזהיר את הציבור היהודי שלא לתלות תקוות בכך שהמידע הנורא
ישנה את דעת הקהל האדישה כלפי אסונם של היהודים]...[ .
הוא פתח את מאמרו בהודעה ראליסטית חודרת שהובילה אותו אל מסקנה קודרת .לדעתו ,בידיעות על מיליון יהודים נרצחים לא היה
חידוש מהפכני בשביל בני הזמן .הם ידעו וגם הבינו כי סך כל הידיעות הקשות שהגיעו מאירופה מאז תחילת המלחמה יהיה מחריד
כפי שהוא היום .ידיעות אלה היו בבחינת סם שגרם לטשטוש וניוון החושים והרגשות ,שקפאו בהדרגה ,עד שכמעט נעלמו כביטוי
ציבורי .לכן המאזן שפורסם עכשיו לראשונה לא זעזע את היהודים כפי שהשפיע על הלא יהודים .והסיבה לכך היא ,שמאז ראשית
המלחמה ואילו שנים אחדות בטרם פרצה ,ספגו היהודים ללא הרף את הטרגדיה של עמם ,עד שזו מוטטה אותם תחתיה ,ולכן הגיעו
אל שיאה המחריד בלי שיהיה בכוחם להגיב באופן הראוי לכך.
לעומת זאת ,בעבור הלא יהודים הייתה זו תגלית מהפכנית משהוסר הצעיף (שלייער) מעל הטרגדיה היהודית .בפעם הראשונה
נתגלתה לעיניהם התופת של דנטה .בבת אחת נודעה להם האמת הטרגית שמיליון אנשים נרצחו .מבחינתם ,זוהי תופעה מדכאת
ומחרידה עד כדי כך שהם מתקשים מאוד לתפוס אותה ולהגיב עליה .ההוכחה לכך היא התגובה המוסרית העמוקה של דעת הקהל
הדמוקרטית על מעשה הרצח בלידיצה .דבר זה היה טבוע במסגרת הניסיון ההיסטורי האנושי ,ואילו מה שקרה ליהודים ועלול עוד
לקרות להם בעתיד ,היה מחוץ להשגתם ,שגבלה בחוסר אמון.
כדי לחזק את דבריו הביא גולדשמיט כדוגמה את ידידו ,עיתונאי לא יהודי ,שהשתתף יחד איתו במסיבת עיתונאים שבה נמסרו פרטים
על מעשי הרצח .בפנקסו רשם על יד כל מספר של הנרצחים סימן שאלה .יוצא אפוא שהזעזוע אצל הלא יהודים היה כה עמוק,
עד שגרם להם להטיל ספק בעצם אמיתותו .לכן סיפר הכותב כי רבים מידידיו הלא יהודים שאלו אותו האמנם הידיעות והמספרים
המלווים אותם הם אכן נכונים.
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כבר ב– ,1944לאחר שברח מפולין והגיע לארצות הברית .ניתן לדון עם התלמידים בשאלות :במה שונה מציאות חיינו
היום מזו שלפני  80שנה? האם ההבדלים לדעתם עשויים למנוע רצח עם בממדים
דומים או באופי דומה? ניתן להיעזר בדבריו של יהודה באואר בנושא ההבדל בין רצח עם לסכסוכים על מנת להעשיר
את הדיון ולדייק אותו:
עלינו להבדיל בין סכסוכים לבין מצבים של רצח עם; בתופעה השנייה עלינו לטפל .סכסוכים ,לעניות דעתי ,הם מאבקים בין שני
מתמודדים או יותר ,שאף אחד מהם אינו יכול לגייס מספיק כוח כדי להשמיד את אויביו ״כפי שהם״ .סכסוכים יכולים להיפתר
באמצעות משא ומתן ,גישור ,התערבות חיצונית שמטרתה להביא לידי פשרה ,או בניצחון יחסי של אחד הצדדים שיוביל אותו לחיות
לצד הקבוצה או הקבוצות המובסות ואולי אף להגיע להתפייסות עמן .אך כאשר הסכסוך מחריף לכדי עימות שבו אחד הצדדים
בעל עוצמה מכרעת ,ולצדדים האחרים עוצמה מזערית ,אם בכלל ,עלול להיווצר מצב של רצח עם .מקרים כאלה יכולים להידרדר
במהירות למקרים של רצח עם מלא לפי הגדרת האמנה — הניסיון להשמיד קבוצות אתניות ,לאומיות ,״גזעיות״ או דתיות — או למצב
של  politicideאו טיהור אתני המכוון למחיקת הקבוצה המותקפת ,או למדיניות המושפעת מהאידיאולוגיה של רצח עם ומבקשת
שליטה עולמית באמצעות רצח המוני בעל מאפיינים של רצח עם.

לאור הדברים הללו ניתן לדון עם התלמידים בשאלה :האם הבחנתו של באואר בין סכסוך לרצח עם
משמעותית בעיניכם? מדוע?

 1גורני ,יוסף ,קריאה באין אונים :העיתונות היהודית בארץ ישראל ,בבריטניה ,בארצות הברית וברית המועצות לנוכח השואה,
בשנים  .1945-1939הוצאת הקיבוץ המאוחד ואוניברסיטת תל אביב ,תל אביב ,תשס"ט ,עמ' .186-185
 2באואר ,יהודה" ,מניעת רצח עם בפרספקטיבה היסטורית" בתוך :דפים לחקר השואה ( 25תשעא) עמ' .252
ניתן למצוא את המאמר המלא בhttps://dapimholocaust.haifa.ac.il/images/Dapim25/forum_hebrew.pdf :
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סקירת ספרים
מירב יזרעאל

אנטומיה של רצח עם:
חייה ומותה של עיירה ושמה בוצ'אץ'
מאת עמר ברטוב
עם עובד – ספריית אופקים
תל אביב 2020
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בוצאץ' ,עירו של הסופר ש"י עגנון אשר הרבה לתאר
אותה ביצירותיו ,הייתה לאורך השנים מקום של חיים
משותפים ,תחרות ואיבה בין שלוש קבוצות אתניות
מרכזיות :פולנים ,אוקראינים ויהודים .באחרית הדבר
בספרו ,ההיסטוריון עמר ברטוב מצטט מדברי עד
לרצח היהודים בבוצ'אץ' על ידי הנאצים" :לא נותרו
כמעט יהודים בעיר ,אבל הקברים וזיכרון מעשי
הזוועה העקובים מדם מאותה תקופה נותרו אף נותרו"
(עמ'  .)272בפועל ,מעיד המחבר ,נותרו בבוצ'אץ' של
ימינו עקבות מעטים מאוד לחיי היהודים במקום.
יאדוויגה קוזרסקה-דבורסקה ,פולנייה שהתגוררה
בבוצ'אץ עד  ,1941סיפרה כי בילדותה שיחקה
עם ילדים יהודים ואוקראינים בכיתתה ,ובגימנסיה
לדבריה לא היה כל הבדל שהוא בין אוקראינים,
פולנים ויהודים .עם זאת סיפרה כי שלוש הקבוצות
האתניות-דתיות "חיו ביחד ובכל זאת בנפרד"
בבוצ'אץ'" ,ביחוד היהודים" ,וכי הוריה "לא הזמינו
יהודים כלשהם [לביתם] ולא התרועעו עם משפחות
יהודיות כלשהן" ,אף על פי שבבית הספר "[בילו] כל
היום בחברתם" (עמ'  .)133תיאור היחסים בין הקבוצות
האתניות מצייר תמונה מפורטת של המתחים והאיבה
בין הקבוצות לאורך השנים ,עד לרצח יהודי העיר
במלחמת העולם השנייה על ידי הגרמנים ,בסיוע
גורמים מקומיים" :רבים מן השוטרים הללו הכירו
אישית את קורבנותיהם .גם זה יצר דפוס שעל פיו
קובצו מאוחר יותר יהודי בוצ'אץ' ולעיתים נהרגו בידי
גברים מוכרים להם – שכנים ,עמיתים ,חברים לכיתה
או הורים של חברי ילדיהם" (עמ' .)159
בספרו ברטוב סוקר את תולדות הקהילה היהודית
בעיר ואת הנסיבות שבהן חיו יחד שלוש הקבוצות
האתניות ,החל בהיות בוצ'אץ' במאה ה 13-כפר שהיה
נחלה של משפחת אצולה פולנית ,דרך מרד חמלניצקי,
האמנציפציה שהגיעה ב 1867-עם חוקתו של הקיסר
פרנץ יוזף וכלה בלאומיות העולה בשנים שקדמו
למלחמת העולם הראשונה .בשנים אלו החלו אנשי
המקום מזהים עצמם באופן לאומי ואידאולוגי ורואים
באחר את השונה והנבדל מעצמם .השיח הלאומי הצר
את האופקים והגדיר מחדש תחומי שייכות ,ועל פי כך
הוגדר על מה עליהם להיאבק.
לאחר מלחמת העולם הראשונה ,בשנת  1921ועל פי
הסכם ריגה ,סופחו שטחי אוקראינה המערבית ,ובהם
בוצ'אץ' ,לפולין .בוצ'אץ' נותרה תחת שלטון פולין עד
פרוץ מלחמת העולם השנייה ב .1939-לאחר המלחמה
מצאו עצמם יהודי בוצ'אץ' מיעוט שנדחק לשוליים
במדינה חדשה ולאומנית המצויה במשבר כלכלי.
יהודי גליציה המזרחית לא התאוששו לחלוטין מן
החורבן שזרעה מלחמת העולם הראשונה ועתה סבלו

גם מהמשבר הכלכלי ומצעדים אנטי-יהודיים שנקטה
הממשלה .לאחר מותו של יוזף פילסודסקי ,מנהיג
הרפובליקה הפולנית מאז  1926ועד מותו בשנת
 ,1935הלכה ונחלשה הדמוקרטיה הפולנית ,ולנוכח
תביעותיה הטריטוריאליות הגדלות והולכות של
גרמניה הנאצית ,עברו כל הסיעות הפוליטיות בפולין
תהליך של רדיקליזציה ,והרגשות האנטי-יהודיים גברו
הן בחברה הפולנית הן בחברה האוקראינית.
ב 1-בספטמבר  1939פלשה גרמניה הנאצית לפולין,
וכשבועיים לאחר מכן נכנס הצבא האדום למזרח פולין,
על פי הסכם ריבנטרופ-מולוטוב .יש תיאורים פולניים
של שיתוף פעולה אוקראיני ויהודי עם הסובייטים ,תוך
התעלמות מן הסיבות לשמחתן של קבוצות אלו על
הסתלקות השלטון הפולני .הפולנים האשימו קבוצות
אלו בחוסר נאמנות וייחסו את הגירושים ההמוניים
של השלטונות הסובייטים ללאומנות האוקראינית
ולקומוניזם היהודי .כך למשל העיד הכומר הפולני
לודוויק רוטינה ,שנולד בבוצ'אץ' ב ,1917-כי "חוגים
מסוימים של יהודים וקומוניסטים" פעלו כ"גיס
חמישי" ,קיבלו "תמיכה מחוץ לארץ" ו"הכינו את
החברה המקומית למלחמה עתידית ."...רוטינה גם היה
משוכנע שבשלטון הסובייטי בבוצ'אץ' תמכו "בעיקר
יהודים ואוקראינים" אשר "התארגנו באופן ספונטני
וקידמו את פני הסובייטים בפרחים" ברגע שהגיעו
(עמ'  .)132–131ניסיונם של רבים מן היהודים בפולין
לפני המלחמה וגם חששם מהשלטון הנאצי עוררו
בהם רגשות מעורבים כלפי השלטון הסובייטי החדש.
בעיני רבים מן הפולנים והאוקראינים ,היהודים נהנו
מהשלטון הסובייטי ,אף על פי שיהודים רבים זכרו את
תקופת השלטון הסובייטי כתקופה של דיכוי ,שלילת
זכויות ,אובדן רכוש ואי-ודאות באשר לעתיד.
הימים הראשונים אחרי פלישת גרמניה בקיץ 1941
היו ימים של אימה בעבור היהודים ,והם חוו אלימות
קשה ומיידית מידי חייליים גרמנים ומידי אוקראינים
מקומיים .יש עדויות כי שוטרים אוקראינים גררו נשים
יהודיות מבתיהן לעבודות ניקיון תוך התאכזרות וכי
מאות יהודים אולצו מדי יום ביומו לעבוד בניקיון
הרחובות ,בפינוי פסולת בניין ובניקיון מחראות
ציבוריות ,תוך כדי מכות ואלימות .יהודים דתיים סבלו
במיוחד מרדיפות הגרמנים והאוקראינים ברחובות:
"הכו אותם ,גילחו את זקניהם ,עינו אותם ,שרפו את
סמליהם הדתיים וכו'" (עמ' .)160
בתוך שנים ספורות חיסלו הגרמנים את האוכלוסייה
היהודית ויצרו מנגנון מקומי של אוקראינים ויהודים,
והוא סייע בארגון הרצח ובהוצאתו מן הכוח אל הפועל.
רוב ידיעותינו על חיי היום-יום של היהודים בבוצ'אץ'
תחת הכיבוש הגרמני מקורן בתיאורים של קומץ
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הניצולים .קולות אחדים מן המכתבים או היומנים
שהותירו אחריהם הנספים ביטאו רגשות עזים" :אני
כותב אליכם את המכתב האחרון בחיי" ,כתב ליאון רוזן
לילדיו הנותרים ב 4-באוקטובר " ,1943מאחר שאחרי
ארבעה חודשים של השתופפות בדיר עם שלוש עיזים
– אי אפשר לעמוד זקוף כאן – אני חייב להסגיר את
עצמי לידי הגסטפו ולבקש מהם לירות בי ,כי אינני
[ ]...יכול לסבול יותר את התנאים האלה .סבלתי [עד
כה] רק בתקווה שאוכל אולי להתראות אתכם ,אבל
למרבה הצער אין לי יותר כוח" (עמ' .)218
עדויות מקומיות רבות של היהודים עוסקות הן
בהצלה הן בבגידה של הגויים המקומיים .בעדויות
אלו מובעים רגשות מעורבים של זעם ונקמה מצד
אחד והכרת תודה ורגשי אשמה מצד אחר .האשמה
נובעת מהעובדה שניצלו בעוד רבים אחרים נספו
וגם מכך שלא הכירו תודה למציליהם שהעמידו את
חייהם וחיי משפחותיהם בסכנה גדולה .אן הרצוג
הייתה בת שמונה בסוף  1942כאשר ספר בבוצ'אץ'
שמע קולות חפירה מתחת למספרה שלו והלשין על
הבונקר שהסתתרה בו עם הוריה ועם יהודים אחרים.
"כתשעים אחוזים מבני משפחתי נלקחו מאותו בונקר"
ונורו ,כך סיפרה .בסופו של דבר מצאו הוריה והיא
מקום מסתור אצל איכרים אוקראינים באחד הכפרים.
עוד סיפרה כי ימים ספורים לפני השחרור איכרים
אחרים ,שגם הם הסתירו משפחה יהודית בסביבה,
"הוציאו אותה אל השלג הלבן של החורף בקור העז
באזור נידח של הכפר וירו בה" .אותם איכרים אף
הכירו את אחד היהודים שהרגו מאחר שהייתה לו
חנות מקומית .לאחר המקרה הזה המשפחה שאצלה
הסתתרו אן והוריה נתקפה חשש וסירבה להמשיך
להסתיר אותם .בלית ברירה יצאו אן והוריה אל השלג
והלכו עד שהגיעו לבית חווה בודד .האיכר באותה
חווה היה עני כל כך ,שלא היו לו פרות והאורווה
הייתה ריקה ,והם הורשו להישאר בה .בסופו של דבר
נותרו בה עד השחרור (עמ' .)228
במקרים אחדים ההצלה וההתעללות ביהודים היו
כרוכות זו בזו .רוז'ה ברכר הייתה בת  13כאשר
הסתתרה אצל אנטושה שטאנקובסקה הפולנייה
בכפר סמוך לבוצ'אץ' ממאי  1943ועד מרץ  .1944אחרי
השחרור העידה על ההתעללות הגופנית והנפשית
שעברה מידי גיסה האוקראיני של אנטושה (עמ' .)229
יעקב הייס ,יליד  ,1930סיפר כי "האוקראינים היו יותר
גרועים מן הגרמנים" ,אולי מפני שלפני המלחמה היו לו
"המון חברים לא יהודים" בבוצ'אץ' (עמ'  .)231באחת
ההזדמנויות הוא נתפס דג דגים בנהר הסטריפה,
והשוטרים כמעט הטביעו אותו לפני שאחיו נחלץ
לעזרתו .עם זאת את יעקב ומשפחתו הצילו פולנים
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מקומיים שסיפקו להם מזון בעת שהסתתרו בתעלות
ביוב .אחד ממציליהם נהג לספק עור לאביו הסנדלר
של יעקב ,אך בד בבד תחת השלטון הגרמני לכד
יהודים והסגיר אותם (עמ'  .)232מצילי היהודים יכלו
איפה לסייע להם ,להורות להם לעזוב בכל עת ,ואף
להסגיר אותם .עם זאת גם מי שהסתירו את היהודים
תמורת כסף סיכנו לעיתים את חייהם ואת חיי
משפחתם ללא כוונת רווח .הרגשות הסותרים העולים
בתיאורי הניצולים כלפי גויים מקומיים ואפילו כלפי
גרמנים מעידים כי בתנאים קיצוניים אנשים עשויים
להתנהג בדרכים בלתי צפויות או בלתי עקביות ,ואף
סותרות.
שלוש הקבוצות האתניות בבוצ'אץ' ראו עצמן קורבנות
הכיבוש הסובייטי והגרמני ,וכל קבוצה ראתה ברדיפת
הקבוצות האחרות מוצדקת בנסיבות התקופה .על
אף ההשמדה של יהודי המקום בתקופת מלחמת
העולם השנייה ,ראו גם הקבוצות האחרות עצמן
בסיום המלחמה קורבן של השלטון הכובש וקורבן של
הקבוצות האחרות .החשש שמא רצח העם שביצעו
הנאצים ביהודים יאפיל על מידת הקורבנות שלהם
עצמם גרם לפולנים ולאוקראינים להבליט את סבלם.
על כן ,על אף ביטויי אהדה וחמלה מסוימים כלפי
היהודים ,הרצח ההמוני של היהודים נדחק לשוליים
בנרטיב המקומי ,גם בשל דעות קדומות נפוצות על
היהודים וחשדות בדבר שיתוף פעולה שלהם עם
הסובייטים וגם מתוך התפיסה הרווחת שהיהודים
אינם משתייכים למולדת וממילא אינם חלק מעתידה.
המחקר המעמיק שלפנינו פורס תמונה מפורטת של
יחסי הגומלין בין הקבוצות השונות לאורך עשרות
שנים ומסביר כיצד נוצרו פערים אלו בעמדות
הקבוצות השונות כלפי השמדת יהודי המקום.
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