זיכרון השואה והגבורה – סימני דרך בציר הזמן
(כתב וערך אהוד בן דור)
(סייעו בנושא "זכויות יוצרים" – דני מטודי ואבי גולן )

מבוא
המושג "שואה" מתייחס בעיקר להשמדת יהודים באירופה על ידי הנאצים ועוזריהם ,
בתקופת שלטונם בגרמניה (ובמדינות "חברות" ובנות בריתם)  ,בהנהגתו של אדולף היטלר.
השואה נחשבת לגדול הפשעים נגד האנושות  ,בדברי הימים של העת החדשה .

יהודים בד רכם אל גטו קרקוב  .מתוך ארכיון פולין  .מאושר לפרסום כנחלת הכלל .

מאפייני השואה – אידיאולוגיה גזענית אתנית  ,שדגלה בהשמדת העם היהודי באופן שיטתי
ומאורגן ע"י גרמניה הנאצית  .הנאצים רצחו גם מיליוני לא – יהודים במלחמת העולם השנייה
בהם צוענים  ,הומוסקסואלים  ,גרמנים בעלי מוגבלויות ופגועי נפש  ,אזרחים פולנים ושבויי
מלחמה מברית המועצות .
תקופת השואה החלה בשנת  , 1933עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה  ,והסתיימה עם
שחרור מחנות ההשמדה ע"י בנות הברית במאי שנת . 1945
האידיאולוגיה הנאצית הותוותה בעיקר ע"י היטלר  ,אשר ראה את היהודים בתחתית
ההיררכיה של המין האנושי  ,כאשר הגזע הארי ניצב בראשה .
המשטר הנאצי פעל לביטול החירות הדמוקרטית של היהודים ואחרים  ,הוקמו מחנות ריכוז
והוחל בהשמדה המונית של היהודים באמצעות ירי וגזים  .מספר הנרצחים היהודים בשואה
נאמד בכ –  6מיליון .
מסמך זה מפרט את התאריכים המרכזיים הקשורים לרדיפות והשמדה המונית של היהודים
באירופה  ,שיקום הניצולים והנצחת השואה .

1933
 – 30/1מינוי היטלר לקנצלר גרמניה
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אחרי מלחמת העולם הראשונה נחתם חוזה ורסאי שהטיל סנקציות רבות על גרמניה וגרם
להשפלת הגרמנים  .אדולף היטלר ניצל את המצוקה הכלכלית אליה נקלעה גרמניה אחרי
מלחמת העולם הראשונה  ,ועל רקע המשבר הכלכלי העולמי  ,הגביר את התעמולה כנגד
השלטון הרפובליקני בגרמניה והציג את עצמו כמי שיושיע את העם הגרמני .
באמצעות כושר הדיבור והשכנוע הצליח לעורר את הרגשות הלאומיים והאנטישמיים שהיו
חבויים בעם הגרמני  ,חשף את חולשת הרפובליקה הגרמנית ועורר כמיהה לערכים
הגרמניים הישנים .
על רקע הבעיות הכלכליות בגרמניה התחזקו חוגי הימין  ,ובבחירות לנשיאות באביב 1930
זכה הינדנבורג  ,נציג מפלגות הימין .
מפלגתו של היטלר חיזקה את כוחה באופן משמעותי וב –  1930הייתה למפלגה השנייה
בגודלה ברייכסטאג (הפרלמנט הגרמני) עם  10%מהצירים .
ב –  1932הייתה מפלגתו של היטלר לגדולה בגרמניה  .תומכי היטלר היו מאוכזבים
מהמשטר הדמוקרטי בגרמניה  ,ובעיקר אנשי הצבא שהיו מעוניינים לבטל את חוזה ורסאי ,
מובטלים רבים שהאמינו להבטחות היטלר שיוציא את גרמ ניה מהמשבר הכלכלי  ,ותעשיינים
רבים שחששו מעליית הקומוניסטים והסוציאליסטים .
נשיא גרמניה הינדנברג היסס להטיל על היטלר את תפקיד ראש הממשלה (הקנצלר ) ,
מאחר שהמפלגה הנאצית נחשבה באותם ימים למפלגת אספסוף .
לאחר שהנשיא הינדנברג נכשל מספר פעמים במנוי קנצלר  ,ולא חר שנציגי התעשיינים פנו
אליו  ,הסכים הנשיא לבקשתם ומינה את היטלר לקנצלר גרמניה ב – . 30/1/1933
התעשיינים חשבו כי היטלר ישמש "בובה" בידיהם  ,אך טעו בגדול  .היטלר התמנה בהתאם
לחוקה הדמוקרטית  ,למרות שלאורך כל הדרך הכריז על התנגדותו למשטר הדמוקרטי ועל
רצונו לבטלו .

היטלר בחלון לשכת הקנצלר  30 ,ינואר  . 1933מקור – ארכיון גרמניה  ,אישור פרסום – CC BY-SA 3.0 de
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הקבינט הראשון של היטלר  . 1933 ,היטלר יושב בשורה הראשונה באמצע  ,מימינו הרמן גרינג  .מתוך ארכיון
גרמניה  .אישור פרסום – . CC BY-SA 3.0 de

 – 20/3הקמת מחנה הריכוז הראשון "דכאו".
מחנה הריכוז "דכאו" היה מחנה ריכוז נאצי ליד העיר דכאו בגרמניה  ,כ –  15ק"מ מצפון
מערב לעיר מינכן .
עם פתיחת המחנה נכלאו בו מתנגדים מדיניים למשטר הנאצי  ,קומוניסטים  ,סוציאל -
דמוקרטיים ואחרים .
"דכאו" היה מחנה ריכוז ולא מחנה השמדה כמו "טרבלינקה" ו"אושוויץ" .
רבים מתו במחנה "דכאו" בגין תנאי המחיה הנוראים שהיו בו  .ב –  29אפריל , 1945
שוחרר מחנה הריכוז "דכאו" ע"י הצבא האמריקאי  ,שקיבל את כניעת מפקד המחנה היינריך
ווקר  .משנת  1945ועד שנת  , 1948שימש המחנה כבית כלא לקציני אס -אס לפ ני משפטם .
המחנה נסגר בשנת  , 1960ולאחר מכן על פי דרישתם של אסירים לשעבר  ,החלו להיבנות
בו אנדרטאות שונות .
מבין כ –  200000אסירים שעברו דרכו ב –  12שנות קיומו של מחנה "דכאו"  ,ניספו על פי
הערכות כ –  30000איש .
במחנה הוקמו תאי גזים אך מעולם לא נעשה בהם שימוש  .מאידך  ,ראוי לציין את
המשרפות שנבנו מחוץ לגבולות המחנה  ,בהם נשרפו גופות אסירים שמתו במחנה .

"מחנה הריכוז דכאו  -מאי  . "1945צילום חייל צבא ארה"ב  .אישור שימוש לנחלת הכלל .
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" – 30/6ליל הסכינים הארוכות" – מסע הרציחות של היטלר נגד ארגון ה – SA
השמרנים.
"ליל הסכינים הארוכות" הוא כנוי עממי למסע הרציחות שערך אדולף היטלר נגד בכירי ארגון
ה"אס -אה" ב –  30יוני . 1934
כאשר היטלר עלה לשלטון בגרמניה  ,ניתנו לו סמכויות דיקטטוריות אך עדיין נשארו באותה
תקופה מספר גורמי כוח עצמאיים ובלתי תלויים בהיטלר .
גורם הכוח הראשון היה הצבא הגרמני שהיה בעל עוצמה שיכולה הייתה להתחרות בעוצמה
של המפלגה הנאצית  .ה"אס -אה" היה גורם הכוח השני שניסה להכתיב מדיניות עצמאית .
בראש ה"אס -אה" עמד ארנס רהם (שהיה הומוסקסואל והרבה מתאוות הרצח שלו נבעה
מכך)  .ארנס רהם היה האדם היחיד ברייך השלישי שהרגיש שווה ערך להיטלר והיה יכול
לקרוא עליו תיגר .
ה"אס -אה" היה מורכב ברובו מפושעים ובריונים למיניהם ולא ראה בעין יפה את בריתו של
היטלר עם השמרנים  ,שייצגו את בעלי ההון  ,התעשיינים והצבא .
אנשי ה"אס -אה" רצו לסלק את השמרנים מעמדות הכוח שלהם  ,להשתלט על גרמניה
ולהפוך אותה למדינת "אס -אה" ע"י מיזוג עם הצבא הגרמני שהיה מבוסס על האצולה
הגרמנית מדורי דורות .
החזון של היטלר היה שונה מחזונו של רהם ורצה להפוך את הצבא הגרמני למכונת לחימה
מודרנית ויעילה .
הקנצלר לשעבר  ,הגנרל קורט פון שלייפר  ,החל ל נהל מגעים עם אישים בכירים במטרה
לחזור לשלטון .
בליל ה  30-ביוני  , 1934ערך רהם  ,מפקד ה"אס -אה"  ,משתה פרידה למנהיגי הארגון
בפונדק בקירבת העיר מינכן  .עם שחר פרצו אנשי היטלר לחדרי הפונדק ורצחו את החוגגים
בשנתם כולל את רהם .

בכל גרמניה בוצעו מעשי רצח באותו לילה שזכה לשם "ליל הסכינים הארוכות"  ,מעשי רצח
מתוכננים של יותר מ  200-אנשי ה"אס -אה" ואנשים אחרים שהנאצים ביקשו לסלקם  .היה
זה שיאו של מאבק ממושך בין אנשי ה"אס -אה" ואנשי ה"אס -אס" על המעמד הבכיר
במפלגה הנאצית .
אחרי "ליל הסכינים הארוכות" הפך ארגון ה"אס -אס" לארגון הטרור וההשמדה העיקרי של
המנגנון הנאצי  .היטלר עצמו יצא מהאירוע בעודף כוח והפך לרודן מוחלט של גרמניה.
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ארנסט רהם ,מנהיג האס אה ,פברואר  - 1933ארכיון גרמניה  .אישור לפרסום נחלת הכלל – . 102-14393

1935
 – 15/9פירסום "חוקי נירנברג"
חוקי נירנברג היו חוקי גזע בימי שלטון גרמניה הנאצית  ,אשר הגדירו מיהו אזרח גרמני
ומטרתם הייתה לשלול זכויות אזרח מכל מי שלא ענה להגדרה הזאת  ,מאחר שאיננו ממוצא
ארי .
ב –  15ספטמבר  , 1935נפתחה ישיבה מיוחדת של הרייכסטאג (הפרלמנט הגרמני)
בנירנברג  .הייתה זאת הפעם הראשונה בימי משטרו של היטלר שהרייכסטאג התכנס מחוץ
לברלין  .הנושא המרכזי של היטלר בנאומו באותה ישיבה היה היהודים בגרמניה ובאירופה
כולה  .בנאומו ציין היטלר שהיהודים הם אלה שהביאו להתגברות המתח בין העמים .
"חוקי נירנברג" קבעו שיהודי אינו יכול להיות אזרח הרייך  ,אין לו זכות הצבעה בעניינים
פוליטיים והוא אינו יכול לכהן במשרה ציבורית .
אזרח הרייך הוא בעל דם גרמני שמוכיח על ידי התנהגותו שהוא נכון וראוי לשרת בנאמנות
את העם הגרמני והרייך " .חוקי נירנברג" קבעו איסור על נישואים בין יהודים לבין נתיני
המדינה בעלי דם גרמני .
מאחר שהיהודים לא יכולים להיות אזרחים בגרמניה  ,לא מגיעות להם זכויות אזרח והם
למעשה אזרחים מדרגה נחותה .
"חוקי נירנברג" בודדו את היהודים משאר אזרחי הרייך הגרמני והביאו לפגיעה פיזית בהם ,
בידודם וריכוזם בגטאות  .יותר מאוחר החלה השמדת היהודים במחנות הריכוז .

1936
 – 7/3כניסת הצבא הגרמני לחבל הריין תוך הפרה של "חוזה ורסאי"
חבל הריין הוא שמו של האזור השוכן לגדות החלק הצפוני והמרכזי של נהר הריין בגרמניה .
מדובר באזור יפה ואהוב על תיירים ובו שתי הערים "קלן" ו"בון" .
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במרץ  , 1936הורה היטלר לפלוש לחבל הריין  ,האזור הגובל עם צרפת  ,שהיה אזור מפורז
על פי "חוזה ורסאי" .
"חוזה ורסאי" נחתם בגמר מלחמת העולם הראשונה ב –  , 1919על פיו נאסר על גרמניה
להחזיק צבא באזור הריין .
חלק ממפקדי הצבא הגרמני התנגדו לצעד זה  ,אך הסכימו לאחר שכנוע מהיטלר כי צרפת
ובריטניה לא יעשו דבר .
העדר התגובה מצד צרפת והמחאה הרפה מצד בריטניה  ,נתפסו כעוד נדבך במדיניות
הפיוס כלפי גרמניה  ,ערב מלחמת העולם השנייה .

מפה המבליטה ( בצהוב ) את חבל הריין  .תמונה מאושרת לפרסום כנחלת הכלל .

1937
אוקטובר – תחילת החרמת רכוש יהודי גרמניה
חודש אוקטובר  , 1937מסמל את תחילת החרמת הרכוש היהודי בגרמניה  .מטרת הגרמנים
הייתה לזרז את הגירת היהודים ללא רכושם  ,ובכך להפוך את רכוש היהודים לרכוש העם
הגרמני  ,דבר שיועיל לגרמנים בהמשך הדרך לקראת השתלטותם על כל אירופה .
היהודים שבחרו לא להגר ולהישאר בגרמניה  ,הוכרחו למכור את חפצי הערך שלהם .
בשנים  1938עד  , 1943הצליחו כ –  140אלף יהודים לצאת מגרמניה  ,תוך שהם נאלצו
להשאיר בה את כל רכושם  ,שחלק ממנו הועבר לידי השלטונות הגרמנים .
היינריך הימלר  ,מפקד ה"אס -אס"  ,הוציא הוראה מפורשת בה נאמר כי רכוש היהודים נועד
כדי לממן את הוצאות "הפתרון הסו פי" של היהודים עליו היה ממונה .
דירותיהם ובתי העסק של היהודים שגורשו לגטאות ומחנות ריכוז  ,הועברו לעיריות במקום
מגוריהם  .באופן זה הקיץ הקץ הכלכלי על יהודי גרמניה  ,שבדרכי הסוואה ורמאות איבדו
את כל הונם לטובת המדינה הגרמנית .

 – 25/11הקמת ברית צבאית ומדינית בין גרמניה ליפן
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מדינות גרמניה ויפן אימצו עמדות לוחמניות כלפי איזוריהם בשנות השלושים של המאה ה -
 , 20דבר שהוביל להתחממות היחסים בין שתי המדינות ולברית צבאית במסגרת מדינות
הציר במלחמת העולם השנייה .
הברית הצבאית בין גרמניה ליפן קמה על רקע קיום אויב משותף  ,שכלל את בריטניה
וארצות הברית  .הברית הזאת זכתה לכינוי "ברית ללא עמוד שדרה" מאחר ולא היה כל
שיתוף פעולה מעשי בין שתי המדינות .
גרמניה ויפן נלחמו למעשה בנפרד במלחמת העולם השנייה וגם הובסו בנפרד  .יפן נהנתה
משך זמן רב מכניסת גרמניה למלחמה מאחר שבעלות הברית ריכזו את מאמצם העיקרי
במאבק נגד גרמניה ואיטליה בשל אסטרטגית "גרמניה תחילה" .
בהשפעת הגרמנים השתנה היחס של היפנים כלפי היהודים והם הקימו גטו יהודי בשנחאי .

גרמניה יפן  -מפה גיאוגרפית המבליטה את המרחק הגדול בין שתי המדינות  .אישור פרסום – Astrokey44

1938
 – 29-30/9ועידת מינ כן בה נקבע סיפוחו של חבל הסודטים שבצ'כוסלובקיה לגרמניה
ועידת מינכן הייתה ועידת פסגה שכונסה לפני מלחמת העולם השנייה  ,בה השתתפו היטלר
(קנצלר גרמניה)  ,צ'מברלין (ראש ממשלת בריטניה )  ,אדואר דאלאדיה ( ראש ממשלת
צרפת ) ובניטו מוסוליני (ראש ממשלת איטליה ) .
הועידה דנה בדרישתו של היטלר לספח לגרמניה את חבל הסודטים  ,שלא היה שטח
בריבונות גרמניה  ,ואחרי מלחמת העולם הראשונה היה בריבונותה של צ'כוסלובקיה .
חבל הסודטים הינו אזור גאוגרפי בעל הרים גבוהים  ,שמשתרע בין גרמניה  ,פולין
וצ'כוסלובקיה  .ההרים הגבוהים משמשים אתרי תיירות חורף פופולריים .
הועידה התקיימה במינכן ובה נקבע כי חבל הסודטים יסופח לגרמניה .
בוועידת מינכן לא השתתפו ברית המועצות וצ'כוסלובקיה  .חבל הסודטים היה בעל אוכלוסיה
רבה ממוצא אתני גרמני והיטלר רצה לספחו לגרמניה כחלק מרצונו להשתלט על מרכז
אירופה .
ועידת מינכן קבעה שעל ממשלת צ'כוסלובקיה למסור את טריטוריית חבל הסודטים לגרמניה
בצורה שקטה וללא התנגדות מצד גורם כלשהו .
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העם הצ'כוסלובקי היה הקורבן הראשי להסדר שנקבע ונאלץ למסור את חבל הסודטים בו היו
ביצורי הגבול העיקריים ונותר חשוף לפלישה גרמנית  .במרוצת הזמן הפך הביטוי "מדיניות
מינכן" לכינוי של מדיניות פיוס כלפי רודן תוקפני .
סיפוח חבל הסודטים לגרמניה היה אחד הגורמים שהביאו מהר מאד לפרוץ מלחמת העולם
השנייה ופלישת גרמניה לצ'כוסלובקיה .

לפני החתימה על הסכם מינכן .משמאל לימין :צ'מברליין ,דאלאדיה ,היטלר ,מוסוליני וצ'אנו  .תמונה מארכיון
גרמניה  .אישור פרסום – . R69173- 183

" – 9-10/11ליל הבדולח" (קריסטלנאכט) – שבו נערך בכל רחבי הרייך השלישי
(גרמניה ואוסטריה) פוגרום ביהודים
"ליל הבדולח" הוא כינוי לפוגרום שהתחולל ברחבי גרמניה ואוסטריה בליל ( ) 9-10נובמבר
 . 1938הפוגרום היה התפרצות ספונטנית שבאה כתגובה על רציחתו של המזכיר השלישי
בשגרירות גרמניה בפריס  ,ארנס פומרט  ,על ידי צעיר יהודי .
הפרעות היו שיא חדש של סדרת התקפות על יהודים בגרמניה ובאוסטריה  ,שהובילו את
הדרך לחיסול הסופי של מעמד היהודים בגרמניה .
האירוע כונה "ליל הבדולח" בשל רסיסי הזכוכית הרבים שהצטברו על הקרקע ,כתוצאה
מניפוץ זכוכיות של בתי מגורים  ,מוסדות ציבור ובתי עסק רבים של יהודים תושבי גרמניה
ואוסטריה .
בפוגרום נהרסו כמעט כל בתי הכנסת בגרמניה  ,בתי קברות יהודיים רבים  ,אלפי חנויות
ובתי כל -בו בבעלות יהודים .
בהוראה מגבוה נמנעה המשטרה מלהפריע לפורעים או להחזיר את הסדר על כנו  .אנשי
מכבי אש נמנעו מלכבות שרפות ואף ליבו אותם  .השרפות המשתוללות כובו רק במקומות
שבהם הייתה סכנת התפשטות לבתיהם ורכושם של לא יהודים .
"ליל הבדולח" סימן עליית מדרגה בפעילות האנטישמית של המדינה הנאצית  .לא עוד
אלימות מילולית ודחיקה הדרגתית של יהודי גרמניה החוצה מגרמניה  ,אלא אלימות פיסית
ורצח בהיקף כלל ארצי .
על אף התגובות הנזעמות ברחבי העולם  ,לא נרתעו הגרמנים מהמשך המדיניות הגזענית
כלפי היהודים  ,לא רק בתוך גרמניה .מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית הפכה תוקפנית יותר
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זגוגיות חנות יהודית מנופצות לאחר "ליל הבדולח"  .צילום מתאריך  10נובמבר  . 1938צילום מתוך ארכיון
גרמניה מאושר לפרסום כנחלת הכלל .

1939
 – 1/9פלישת גרמניה לפולין ופרוץ מלחמת העולם השנייה
ב –  1ספטמבר  1939החלה פלישת גרמניה לפולין  .יומיים אחר כך כיבדו בריטניה וצרפת
את ערבותם לפולין והכריזו מלחמה על גרמניה  .בכך החלה מלחמת העולם השנייה .
בתחילת אוקטובר  1939השתלטו גרמניה וברית המועצות על כל מדינת פולין  .הממשלה
הפולנית יחד עם שאריות הצבא וחיל האוויר הפולני התפנו לרומניה והונגריה השכנות .
האידיאולוגיה הנאצית ראתה לעצמה מטרה לכבוש שטחים באירופה על פי החזון הנאצי ,
שהמדינה הגרמנית תתרחב מזרחה לכוון פולין וברית המועצות כדי לאפשר מרחב מחייה
לעם הגרמני .
ראוי לציין שגרמניה ופולין חתמו על הסכם שלום ב –  26ינואר  , 1934בו התחייבה גרמניה
על הסכם אי התקפה מול פולין לתקופה של עשר שנים  .באוגוסט  1939נחתם הסכם אי
התקפה בין ברית המועצות וגרמניה  ,שכונה הסכם "ריבנטרופ -מולוטוב"  ,ובו נקבע בסעיף
סודי כי אם תפרוץ מלחמה באזור  ,יחולקו השטחים בפולין בין ברית המועצות לגרמניה ,
כאשר ברה"מ תקבל את מזרח פולין  ,פינלנד  ,המדינות הבלטיות וחלק מרומניה ואילו
גרמניה תקבל את מערב פולין .
לגרמניה היה יתרון משמעותי על פני פולין במספר הטנקים ומספר מטוסי קרב ומפציצים .
כיבו ש פולין על ידי הצבא הגרמני היה מהיר מאד  .בעקבות פלישת הצבא הגרמני לפולין  ,נע
הצבא האדום הרוסי מערבה ובהתאם לנספח הסודי בהסכם "ריבנטרופ -מולוטוב" כבש את
מזרח פולין  .לאחר כיבוש פולין סיפחה גרמניה את השטח הכבוש במערב פולין וברה"מ
סיפחה את השטחים במזרח פולין .
אוקטובר – ראשית גיוס בקרב היישוב היהודי בארץ ישראל לצבא הבריטי
במהלך מלחמת העולם השנייה התנדבו רבים מבני היישוב היהודי בארץ ישראל לצבא
הבריטי  ,כדי להשתתף במלחמה נגד גרמניה הנאצית .
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ראשית הגיוס לצבא הבריטי החל באוקטובר  . 1939ב –  29אוגוסט  , 1939הודיע נשיא
ההסתדרות הציונית העולמית  ,חיים וייצמן  ,לראש ממשלת בריטניה צ'מברלין  ,כי היהודים
עומדים לימין בריטניה הגדולה במאבקה נגד גרמניה הנאצית .
עד סוף מלחמת העולם השנייה היה גיוס ניכר של יהודים מארץ ישראל לצבא הבריטי  .ראוי
לציון משה שרת (אז – משה שרתוק )  ,ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית ,
שיזם את התוכנית לגיוס המוני לצבא הבריטי .
הבריטים היו מעוניינים בבעלי מקצוע  ,וכך גויסו רבים ליחידות הנדסה  ,הובלה  ,תחזוקה
ורפואה  .בארץ ישראל שררה באותה תקופה אבטלה נרחבת והגיוס לצבא הבריטי נראה
לרבים כפתרון הולם  .אחדים מהמגויסים הלכו לחיל החפרים  ,שעסק בחפירת עמדות
וביצורים  ,סלילת כבישים ופריצת דרכים  ,הנחת קווי מים ועוד שלל פעולות הנדסת בינוי .
אחדים ממתנדבי היישוב התקבלו לשרת בחיל האוויר המלכותי ובצי המלכותי  ,כאשר
הידועים מבניהם עזר וייצמן ואהרון רמז  ,ששרתו כטייסים בחיל האוויר הבריטי והיו לימים
ממפקדי חיל האוויר הישראלי .
הנהגת היישוב בארץ ישראל דרשה ולחצה במשך שנות המלחמה להקים יחידה עברית
לוחמת  ,כדוגמת הגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה  ,ולקראת סוף המלחמה בשנת
 , 1944הוחלט להקים את ה"בריגדה היהודית" שכל לוח מיה ומפקדיה היו מבני היישוב .

1940
 – 30/4סגירת "גטו לודז''
בפרוץ מלחמת העולם השנייה הייתה לודז' העיר השנייה בגודלה בפולין  ,בה חיו כ – 230
אלף יהודים  .הגרמנים כבשו את לודז' ב –  8ספטמבר  1939והצעדים נגד היהודים בעיר
החלו מיד .
"גטו לודז'" היה אחד מהגטאות הגדולים בפולין הכבושה והוא נכלל בשטח שסופח לגרמניה .
הקמתו של הגטו קשורה לסדרה של צעדים נגד היהודים שבמסגרתם הם נושלו מכל
עסקיהם ורכושם ונאלצו ללבוש טלאי צהוב .
יהודים רבים  ,בעיקר המנהיגות האינטלקטואלית והפוליטית נמלטו למזרח פולין הכבושה
שהיה אזור בשליטת ברה"מ  .ב –  8פברואר  1940הוכרז הגטו באופן רשמי והוחל בגרוש
היהודים לתוכו  .הגטו ננעל באופן מוחלט ב –  30אפריל . 1940
ב"גטו לודז' " הוקמה מערכת חינוך מהמאורגנות בתולדות הגטאות  ,ולפי הנחיות הגרמנים
עברו לתוכו כל בתי הספר היהודים בלודז' .
עם סגירת הגטו הוא הוקף בגדר והופקד עליו משמר כבד שהונחה לירות בכל מי שיתקרב
לגדר מתוך הגטו  .הקושי הגדול ביותר בגטו היה הרעב  .הגרמנים סיפקו במכוון כמות
מזערית של מצרכים ובתמורה לע בודות מפרכות בתנאים בלתי נסבלים קיבלו היהודים מנות
מזון דלות  .בגטו שרר רעב  ,צפיפות רבה  ,תנאי תברואה מחפירים ובחורף קור עז  .בכל
ימי קיומו של הגטו חיו בו כ –  200אלף יהודים מהם ניצלו רק כ –  8000יהודים .
גטו לודז' שוחרר על ידי הצבא האדום ב –  19ינואר . 1945
 – 10/5תחילת הפלישה הגרמנית למערב אירופה
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ב –  10מאי  1940החלה פלישת הגרמנים לצרפת  .ב –  14יוני  1940נפלה פריס .
מצביאה הקשיש של צרפת  ,מרשל פטן  ,גיבור קרבות "ורדן" במלחמת העולם הראשונה ,
נכנע וחתם ב –  22יוני  1940על הסכם שביתת נשק עם גרמניה הנאצית .
צרפת חולקה לשני אזורים כאשר האזור הגדול – צפון צרפת עם פריס הבירה הוכרז כשטח
כיבוש גרמני והאזור הקטן של דרום צרפת עם המרכז בעיר וישי הוכפף רשמית לשלטונו של
מרשל פטן שהפך לבעל ברית של גרמניה הנאצית .
באותו חודש מאי  1940כבשה גרמניה את הולנד  ,בלגיה ולוקסמבורג .
הצבא הצרפתי בן כמה מיליוני החיילים שהיה מצויד בנשק מודרני של אז  ,הובס תוך עשרה
ימים  .הצבא הגרמני היה צבא נייד ומהיר  ,ששילב ביעילות כוחות קרקע ואוויר באסטרטגיה
של מלחמת בזק  .הצבא הגרמני הפתיע את צבא צרפת ע"י עקיפת "קו מאז'ינו" המפורסם
ונכנס לצרפת דרך יערות הארדנים שנחשבו לבלתי עבירים לשריון .
הצרפתים היו בטוחים שקו הביצורים על הגבול עם גרמניה אינו בר הבקעה ועל כן נכנסו
לשאננות  .בקיץ  1940שלטה גרמניה למעשה על כל מרכז אירופה .

נוף טבעי של יער הארדנים  .צולם ע"י הצלם  . Jean Pol Grandmontמאושר לפרסום לפי – . CC BY-SA 2.5

 – 15/11סגירת "גטו ורשה"
גטו ורשה היה הגדול בגטאות היהודים בפולין בתקופת השואה  .הגטו הוקם על ידי הנאצים
ב –  12אוקטובר  . 1940בשיאו מנה הגטו  450אלף יהודים  .הגטו נחרב במאי  1943בתום
המרד בגטו  .מרד "גטו ורשה" היה הגדול מבין המרידות של היהודים בגטאות ובמחנות
הריכוז בתקופת השואה .
יומיים לאחר כיבוש ורשה ע"י הגרמנים  ,פקדו שלטונות הכיבוש על הקמת מועצה יהודית
(יוד נארט )  ,שתפקידה היה להוציא לפועל את כל ההוראות והפקודות של שלטון הצבא
הגרמני .
ביום כיפור  12 ,אוקטובר  , 1940נצטוו יהודי ורשה לחיות בגטו אשר הוקף בחומה גבוהה
שהפרידה אותו משאר חלקי העיר ורשה  .הנאצים דאגו לשמור בגטו צפיפות רבה  ,רעב
וסניטציה גרועה ביותר מתוך מגמה להעלות את שיעור התמותה בקרב היהודים  .החיים
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בגטו היו בלתי נסבלים  .בתחילה היהודים יכלו לנוע בחופשיות אל מחוץ לגטו  ,אך ב – 15
נובמבר  , 1940נחסמו כל המעברים לגטו והושלמה החומה הגבוהה סביבו  .מתאריך זה
נותק הגטו באופן מוחלט מהעיר ורשה .
בתי העסק של היהודים בורשה העיר נגזלו ונאטמו ולאחר זמן מה עברו לידי השלטון הנאצי .
בחודשי הקיץ של שנת  , 1942גורשו כ –  300אלף יהודים מגטו ורשה למחנה ההשמדה
טרבלינקה .
החיסול הסופי של גטו ורשה החל בערב פסח  ,19אפריל  , 1943כאשר כוח גרמני חמוש
נכנס לגטו לדכא את המרד שפרץ בו .

גטו ורשה ,מאי . 1941צילום מארכיון גרמניה  .אישור פרסום – . 101-134-0796-30

1941
 – 22/6תחילת מבצע "ברברוסה"  -כניסת הצבא הגרמני למלחמה נגד ברה"מ
מבצע "ברברוסה" שהחל ב –  22יוני  , 1941היה פלישת הצבא הגרמני לברה"מ בעוצמה
צבאית גדולה מאד  ,במגמה להכריע את המלחמה מול ברה"מ עד החורף .
היטלר העריך שברה"מ נותרה הכוח הצבאי המשמעותי באירופה שעלול לסכן את שליטתו
ביבשת  .תכניתו של היטלר להכניע את בריטניה לא צלחה  ,והוא האמין כי הכ נעת ברה"מ
תגרום לבריטניה להבין שאין כל טעם להמשיך במלחמה נגד גרמניה הנאצית .
בניגוד לדעות הגנרלים שלו  ,חשב היטלר שהכנעת ברה"מ תהיה קלה יחסית  ,ועל כן הורה
לפתוח במתקפה מול ברה"מ
ב –  22/6/1941פלשו כארבעה מיליון חיילים במסגרת שלוש קבוצות ארמיות לתחומי
ברה "מ ללא כל התרעה מוקדמת  ,ובכך פתחו בעימות צבאי קשה וממושך מול ברה"מ .
תחילה התקדם הוורמכט במהירות רבה  ,כתוצאה מחוסר הכוננות בצבא האדום  ,שיבוש
אמצעי התקשורת בצבא האדום ופחדו של הפיקוד הרוסי לפעול על דעת עצמו בלי אישור
הדרגים הפוליטיים במוסקבה  .במנהל האזר חי השתררה אנדרלמוסיה ורבים דאגו למלט את
נפשם ובני משפחותיהם .
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בכל השטחים שנכבשו ע"י הגרמנים בוצעה השמדת יהודים  ,ע"י ריכוזם בכל יישוב שנכבש
ורציחתם  .ביישובים אחדים רוכזו היהודים במחנות ריכוז במבנים של בתי חרושת  ,או
בשדה פתוח כאשר המקום גודר והוצבה עליו ש מירה  .מפעם לפעם הוצאו היהודים ממחנות
ריכוז אלה והובלו למקומות הרצח הסמוכים  .חלק מהאוכלוסייה ובניהם בעלי עמדות במנגנון
הסובייטי שיתפו פעולה עם הגרמנים  ,וסייעו בצורה פעילה לרצח היהודים .
העימות הצבאי מול ברית המועצות נמשך כ –  4שנים עד  . 1945על אף הצלחות הצבא
הגרמני להשתלט על חלקים גדולים משטחי ברה"מ  ,ולהנחיל שורת תבוסות קשות לצבא
הסובייטי  ,בעיקר בראשית "מבצע ברברוסה"  ,נכשל המבצע בהשגת יעדו העיקרי – הכנעת
ברית המועצות .
מתקפת הנגד הסובייטית באזור מוסקבה  ,שהחלה בדצמבר  , 1941בלמה את התוכנית
הגרמנית להשיג הכרעה מהירה  ,והצבא האדום הצליח לבלום את התקדמות הגרמנים
לעבר מוסקבה  ,תוך גרימת אבדות רבות לצבא הגרמני .
היתרון הרוסי מול הגרמנים החל לשאת פרי  ,כאשר הגיעו כוחות עתודה רבים שנכנסו
לשדות הקרב בקווי החזית בדממת רדיו מוחלטת  .הכוחות הרוסיים השתמשו באופנועים
ומטוסים קלים לצורך שליטה  ,ולא אפשרו לגרמנים לממש יכולת איתור מדויקת של הכוחות .
לגרמנים היה קשה לדעת מה סדר הכוחות שעמד מולם  ,והחלה תפנית משמעותית לטובת
הצבא האדום .
הצלחתו של הצבא האדום לבלום את הגרמנים בקרב על מוסקבה  ,הייתה נקודת מפנה
חשובה במלחמת העולם השנייה .
כישלון "מבצע ברברוסה" סימן את תחילת ההתפוררות של גרמניה הנאצית .

חיילים גרמנים חוצים את הגבול ביום הפלישה לברית המועצות  22 ,יוני  . 1941צולם ע"י הצלם Johannes
 Hahleהצילום – נחלת הכלל .

13

 – 19/9יהודי הרייך ניצטוו לענוד "טלאי צהוב"
"הטלאי הצהוב" הוא צורת מגן דוד מבד צהוב  ,אשר ידוע כסימן מזהה ואות קלון בתקופת
השואה באירופה  .היהודים חויבו לשאת אותו על בגדיהם כסימן מזהה " .הטלאי הצהוב"
הפך לאחד מסמליה העגומים של השואה .
החל מ –  19ספטמבר  , 1941הונהגה חובת ענידת "הטלאי הצהוב" על יהודי גרמניה .
גרמניה הנאצית ניסתה להשליט את חובת ענידת "הטלאי הצהוב" בארצות שכבשה  ,אך
נתקלה בחלק מהן כמו בצרפת  ,דנמרק ובולגריה  ,בהתנגדות חזקה שמנעה את ענידת
הטלאי .

תמונת "טלאי צהוב" מתוך הארכיון היהודי ב"ווסטפליה" גרמניה  .הצילום – נחלת הכלל .

 – 29-30/9רצח של כ  33-אלף יהודי קייב ב"באבי -יאר"
"באבי -יאר" הוא גיא הנמצא צפונית -מערבית לקייב בירת אוקראינה  .ב  19-ספטמבר , 1941
התקדמו הנאצים מזרחה לכוון ברה"מ במסגרת "מבצע ברברוסה"  ,וכבשו את קייב בירת
אוקראינה .
ב  28-ספטמבר  , 1941פורסמו מודעות בקייב בהן נקראו היהודים להתייצב למחרת ב 29-
ספטמבר בשעה  0800בפינת הרחובות מלניק -ודיחטארובסקה  ,כד להעבירם ליישובים
אחרים בסביבה .
המוני היהודים שהגיעו ב  29-ספטמבר למקום הריכוז  ,הופנו לעבר בית הקברות היהודי
באזור  ,שם רוכזו וגודרו בגדר תיל ליד הגיא "באבי -יאר"  .היהודים נאלצו למסור את
חפציהם וניצטוו להתפשט ולהתקדם בקבוצות של עשרות לעבר מדרגה בקיר הגיא  ,שם נורו
מנשק אוטומטי וגופותיהם נפלו לגיא .
בסוף היום כוסו הגופות בשכבה דקה של אדמה  .בימים  29ו  30-ספטמבר  , 1941נרצחו
ב"באבי -יאר" כ  33-אלף יהודים " .באבי -יאר" הפך למקום הריגה גם של לא יהודים  ,בהם
צוענים ושבויי מלחמה סובייטים .
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אנדרטה לציון קברי האחים היהודים שנרצחו ע"י הנאצים ועוזריהם ב"באבי יאר"  .צילום –  – Moti 1980נחלת
הכלל .

 – 7/12התקפת היפנים על "פרל -הרבור"
"פרל -הרבור" הוא מפרץ באי אואהו אשר בהוואי מערבית להונולולו  .חלק גדול מהמעגן
ומהשטחים שסביבו הוא מעגן מים עמוקים של הצי האמריקאי המאוכלס ע"י מפקדות צי
האוקיינוס השקט של ארה"ב .
ב  1941 7/12-תקפו היפנים את הצי האמריקאי ב"פרל -הרבור"  ,אירוע שגרם לארצות
הברית להצטרף למלחמת העולם השנייה  .ההתקפה על "פרל -הרבור" נחשבת כאירוע של
קלון לאומי בתודעה האמריקאית  ,הגדול ביותר בתולדות ארה"ב ואחד מהכישלונות הגדולים
של המודיעין האמריקאי .
בתקיפה זאת איבדה ארה"ב  12ספינות מלחמה  188 ,מטוסים וכ  2500-חיילים ואזרחים .
נושאות המטוסים וצי הצוללות של ארה"ב לא נפגעו מאחר שלא עגנו בבסיס באותה עת .
במהלך שנת  , 1941התגברה המתיחות בין יפן הקיסרית וארה"ב כאשר יפן ראתה בארה"ב
מכשול עיקרי בחיזוק האימפריה היפנית  .את הרעיון לתקוף את הצי האמריקני ב"פרל -
הרבור" הגה האדמירל יממוטו  ,מפקד הצי הקיסרי היפני .
במהלך קיץ  , 1941פיתחה יפן וייצרה טורפדות שהיו מסוגלים לפעול במים הרדודים של
"פרל -הרבור"  .גל התקיפה הראשון יצא בבוקר  7דצמבר  . 1941המטוסים היפנים תקפו
בשני גלים והפציצו את כל ספינות המלחמה האמריקאיות שעגנו במקום ואת כל בסיסי חיל
האוויר של צבא אר ה"ב על האי .
היפנים איבדו  29מטוסים ונהרגו להם  58טייסים ואנשי צוות  .למחרת התקיפה היפנית
הודיעה ארה"ב על הכרזת מלחמה רשמית על יפן  ,והקונפליקט העולמי של מלחמת העולם
התרחב על פני כל שטח האוקיינוס השקט .
שלושה ימים אחר כך  ,ב –  11דצמבר  , 1941הכריזו גרמניה הנאצית ואיטליה הפאשיסטית
מלחמה על ארה"ב  .הכרזת המלחמה הגרמנית על ארה"ב הייתה בניגוד לדעת הגנרלים
בצבא גרמניה  ,אבל היטלר לא שמע להם בטענה שיש לו בעלת ברית  ,יפן  ,ששנים רבות
לא נכבשה ונחשבה כמעצמה מדינית וצבאית .
העם האמריקאי שהיה מפולג לגבי מידת המעורבות של ארה"ב במלחמה באירופה ,
התאושש מהר מאד מהלם המתקפה על "פרל -הרבור" והתאחד סביב הקריאה לנקום ביפן ,
בהיטלר ובפשיזם  .המתקפה היפנית על "פרל -הרבור" זירזה גם את הצטרפותה של ארה"ב
למלחמה באירופה ובצפון אפריקה לצידן של בריטניה ובעלות הברית .
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הנשיא רוזוולט חותם על מסמך המכריז מלחמה נגד יפן  .הצילום – נחלת הכלל .

1942
 – 20/1ועידת ונז'ה  -התכנסות נציגי כל המשרדים בממשל הנאצי לצורך קבלת החלטה
בנוגע לאופן ביצוע "הפתרון הסופי" שליהודי אירופה
ועידת ונז'ה כונסה לשם תאום "הפתרון הסופי" והשמדת היהודים באירופה  .הועידה כונסה
בפרבר ואנז'ה שבברלין  ,בבית הארחה מפואר כדי לקבל החלטות באווירה נוחה ומרגיעה .
זימון הועידה נעשה על ידי היידריך שעמד בראש המשרד לביטחון הרייך .
לפי הזמנת היידריך התכנסו  14נציגים בכירים בדרג הביצועי -מנהלי מה "-אס -אס" ומשרדי
הממשל הנאצי השונים ובניהם היה אדולף אייכמן  ,כממונה על המחלקה שטיפלה ביהודים
ב"אס -אס"  .ההחלטה על ביצוע "הפתרון הסופי" של היהודים התקבלה ע"י ראשי המדינה
הנאצית והדיון נועד לתאם את דרכי הביצוע .
משתתפי הועידה הבטיחו את שיתוף הפעולה של המשרדים השונים  .כחלק מההכנה
לוועידה ערך אדולף אייכמן רשימה של מספר כל היהודים במדינות אירופה השונות  .סה"כ
נמנו במדינות אירופה אז כ  11-מיליון יהודים  .אייכמן ערך את פרוטוקול הישיבה .
על פי סיכומי הוועידה הפיץ אייכמן הנחיות דחופות לכל דרגי הפיקוד של המשטרה החשאית
ושרות הביטחון  ,בהם פורטו הוראות להכין את גירוש היהודים מגרמניה ,אוסטריה והשטחים
הכבושים בצ'כיה .מכאן החל הגירוש השיטתי והשמדתם של יהודי אירופה .
כיום מתפקד הבניין בו נערכה הוועידה כמוזיאון ואתר הנצחה ומרכז תיעוד לשואה .
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מספר היהודי ם בארצות השונות על פי נתוני הועידה  .נחלת הכלל .

17

החזית האחורית של "וילה ואנז'ה"  .צילום – אהוד בן דור

מאי – תחילת רצח יהודים במחנה ההשמדה "סוביבור"
מחנה "סביבור" היה מחנה השמדה של יהודים שהוקם בסמוך לכפר סו ביבור  ,במזרח חבל
לובלין שבפולין  .פעולות ההשמדה החלו במאי  , 1942ובמהלך תקופת פעולת המחנה
הושמדו בו  250אלף יהודים  .ב  14-אוקטובר  , 1943פרץ מרד במחנה במהלכו נהרגו 11
אנשי "אס -אס"  .לאחר המרד חוסל המחנה .
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מחנה "סו ביבור" הוקף בשלוש גדרות תיל שזורות בענפים  ,כדי למנוע תצפית מבחוץ על
הנעשה בפנים  ,וכלל תאי גזים  ,בורות קבורה וצריפי מגורים לאסירים היהודים  .כל תקופת
קיום המחנה נעשו בו ניסיונות בריחה שבחלקם היו מוצלחים .
כיום משמש שטח המחנה אתר הנצחה והוקמה בו אנדרטה לזכר הקורבנות .

מסילת ברזל במקום בו הייתה הכניסה למחנה המוות סוביבור  .צילום מתוך האנציקלופדיה של השואה  .הצלם
– גוטמן ישראל  .נחלת הכלל .

אנדרטה במחנה סוביבור עם שלטים במספר שפות לזכר הקורבנות  .צולם ע"י  . Jacques Lahitteנחלת הכלל .

 – 22/7תחילת הגרוש מגטו ורשה למחנה ההשמדה "טרבלינקה"
במחנה "טרבלינקה" נרצחו  870אלף יהודים  .המחנה שכן כ  85-ק"מ צפון מזרח לוורשה וכ -
 3.5ק"מ דרום מזרח לכפר "טרבלינקה"  .במקום כיום נמצאת אנדרטה מרכזית ומסביבה
נמצאים מאות אבני סלע מסוגים וגדלים שונים  ,לא מסותתים  ,כשדה טרשים בצבעי חום ,
אפור ולבן .
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אבני הסלע פרוסים על שטח גדול שמכסה חלק ניכר משטח מחנה ההשמדה  ,שממנו לא
נותר זכר  ,מאחר שהגרמנים מחקו אותו כליל כדי להסתיר את הפשע האיום שארע בו .
שיא ההשמדה במחנה היה בחודשים ספטמבר -אוקטובר  , 1942כאשר מספר הנרצחים
ביום הגיע לכ  13-אלף ומעלה  .ההשמדה בפועל החלה עוד בעת שהאנשים היו בתוך
הרכבות בדרכם לטרבלינקה  .בקרונות המשא שהובילו את הקורבנות נדחסו כמות עצומה
של אנשים ללא מזון  ,מים או אוויר מספיק לנשימה  .עקב התנאים הקשים האלה מתו
רבבות בהמתנה לנסיעה ובמהלכה.
משפט מפורסם הקשור למחנה "טרבלינקה" נערך בישראל לג'ון דמיאניוק  ,שהואשם כי היה
שומר המחנה שנודע כ"איוואן האיום"  .דמיאניוק הורשע במשפט אך זוכה מחמת הספק
בערעור לבית המשפט העליון .
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אתר ההנצחה בטרבלינקה  .צילום – אהוד בן דור
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טרבלינקה – אתר ההנצחה  .צילום – אהוד בן דור

 – 9/9גרוש היהודים מלובלין למחנה ההשמדה "מיידנק"
מחנה ההשמדה "מיידנק" נמצא כ  4-ק"מ ממרכז לובלין  ,בה חיו לפני השואה כ  40-אלף
יהודים  .בלובלין היו מוסדות יהדות גדולים כמו ישיבת "חכמי לובלין"  .באזור הוקמו מחנות
ריכוז בתקופת השואה "-בלזץ " " ,מיידנק" ו"סוביבור" .
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מ חנה ההשמדה "מיידנק" כלל תאי גזים ומשרפות  .במחנה נבנו תאי מקלחות שנועדו
ל"הרגיע" את המתרחצים לפני כניסתם לתאי הגזים  ,שם הומתו בגז ה"ציקלון" .
במחנה נשמרו שפע של עדויות לרצח ההמוני שבוצע  ,מאות זוגות נעלים ומשקפיים של
הקורבנות  .כמו כן נשמרו דרגשי השינה של האסירים  .ליד בורות הנרצחים במחנה הוקמה
אנדרטה גדולה בצורת כיפה ומתחתיה נשמר אפר הנרצחים שהוצאו מהבורות .
כיום פועל במקום אתר הנצחה ומוזיאון  ,כולל מגדלי השמירה של אז וגדרות המחנה .
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הכניסה למחנה מיידנק כיום  .צילום – אהוד בן דור

שחזור גדרות מחנה מיידנק כיום  .צילום – אהוד בן דור .

1943
 – 2/2כניעת הצבא הגרמני ב"סטלינגרד"
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המערכה באזור "סטלינגרד" החלה מאמצע יולי  1942והסתיימה ב  2-פברואר  1943עם
כניעת הצבא הגרמני  .הייתה זאת מערכה עקובה מדם שהתחוללה במסגרת העי מות בין
רוסיה לגרמניה  ,בחזית המזרחית של אירופה  .הניצחון המכריע של " הצבא האדום" וכניעת
הצבא הגרמני ב"סטלינגרד" נחשב לנקודת מפנה מרכזית במלחמת העולם השנייה .
המערכה על סטלינגרד התחלקה לשלושה שלבים עיקריים :
(. 1יולי -אוגוסט)  – 1942המערכה על דרכי הגישה לסטלינגרד .
(. 2ספטמבר -נובמבר)  – 1942המערכה בתוך העיר וסביבתה הקרובה .
(. 3נובמבר  – 1942פברואר  – ) 1943מתקפת הנגד הסובייטית  ,כיתור הכוחות הגרמנים
באזור סטלינגרד  ,השמדתם וכניעתם .
ניצחון " הצבא האדום" בסטלינגרד  ,על אף האבדות הכבדות שספג  ,הביא לעליית המורל
בברה"מ וגרם לנסיגת הצבא הגרמני מהשטחים שכבש  .כיבוש סטלינגרד היה חשוב מאד
להיטלר משום שהעריך כי נפילת העיר תהווה מכה מורלית קשה ומשפילה לסטלין  ,המנהיג
הסובייטי שהעיר נקראה על שמו .
האקלים באזור סטלינגרד אופייני לאזור ערבות ולאזורים מדבריים  ,והוא כולל אקלים קוטבי
המתאפיין בהבדלים קיצוניים בין הטמפרטורות בשעות היום והלילה  ,ובין מזג האוויר
בחודשי הקיץ ובחודשי החורף  .בקיץ חם מאד ובחודשי החורף הטמפרטורה יורדת עד 30
מעלות מתחת לאפס .
כוחות הציר (גרמניה ,רומניה ,איטליה והונגריה) שכותרו באזור הקרבות בסטלינגרד סבלו
קשות מתנאי אקלים קשה  ,ויכולת הלחימה שלהם נפגעה מאד עקב הקור העז ששרר
בחורף . 1943 – 1942
עד הקרב על סטלינגרד הייתה התקדמות המתקפה הגרמנית מהירה ומוצלחת  .במקום
להמשיך לפי התכנית המקורית מזרחה  ,עשה היטלר טעות קשה ופיצל לשניים את קבוצת
הארמיות שלו  .כוח אחד המשיך לכוון סטלינגרד והכוח השני הונחה לפנות דרומה כדי
לכבוש את אזור "קובאן" ואת הרי הקווקז  ,ולהשתלט על שדות הנפט הסובייטים באזור
"באקו"  .בדיעבד ניתן לקבוע שפיצול הכוח הגרמני וההחלטה לתקוף דרומה  ,הביאה לחוסר
יכולת לבצע את המשימות שהוגדרו בראשית המתקפה .
סטלין ייחס חשיבות רבה מאד  ,הן צבאית והן מדינית פוליטית  ,להמשך ההחזקה
בסטלינגרד ושלח בסוף אוגוסט  1942את מרשל ז'וקוב  ,אחד המפקדים המוכשרים ביותר
של " הצבא האדום" ואיש אמונו לאזור סטלינגרד  ,כדי למנוע את נפילת העיר לידי הגרמנים .
ז'וקוב קיבל משימה לפקד על התקפת הנגד הסובייטית כנגד הגרמנים והצליח במשימתו .
לאחר קרב סטלינגרד עברה היוזמה האסטרטגית לידי הצד הסובייטי  ,שהחזיק בה עד תום
מלחמת העולם השנייה וכניעת גרמניה הנאצית .
התבוסה הקשה שספג הצבא הגרמני בקרב סטלינגרד והאבדות הקשות  ,עוררו חרדה
גדולה בציבוריות הגרמנית  ,בקרב האוכלוסייה האזרחית ובפיקוד הצבאי וחשש מפני הבאות
 .התבוסה האיצה את התארגנותם של הגורמים שהתנגדו למשטר הנאצי .
בקרב על סטלינגרד השתתפה ארמיה הונגרית שספגה אבדות קשות והושמדה  ,דבר
שהביא את ראש ממשלת הונגריה מיקלוש קאלאי לפתוח במגעים חשאיים עם הבריטים
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והאמריקאים  .גם שליט ספרד באותה עת  ,הגנרל פרנקו  ,שתמך בגרמנים ושלח סיוע
לחזית המזרחית  ,הבין מה קרה והורה להוציא את הכוחות הספרדים מהחזית הסובייטית
לקראת סוף שנת . 1943

לחימה בשטח בנוי בסטלינגרד  .צילום מארכיון גרמניה  .אישור לפרסום – . 74190R- 183

חייל רוסי במדי חורף מתכונן להטיל רימון בקרב סטלינגרד  ,ספטמבר  . 1942צולם ע"י הצלם  . ZELMAנחלת
הכלל .

 19/4עד  – 16/5מרד "גטו ורשה"
אחרי הגרושים ההמוניים של היהודים מגטו ורשה למחנה ההשמדה "טרבלינקה"  ,בקיץ
 , 1942החלו יהודי הגטו בהנהגת מרדכי אנילביץ' להתבצר בבונקרים  .ב  19-אפריל 1943
פרץ מרד בגטו ולאחר חודש ימים של לחימה בגבורה רבה  ,דוכאה ההתקוממות והגטו
נשרף עד עפר .
המרד החל ערב פסח והגרמנים הופתעו מגילויי ההתנגדות של הלוחמים היהודים  .כדי
למרוד היה צורך דחוף בנשק ויהודי הגטו המורדים הסתייעו במחתרת הפולנית שסייעה
בהברחת נשק לתוך הגטו  .על אף האמצעים הדלים שעמדו לרשותם הצליחו המורדים
לגרום אבדות לכוחות הגרמנים שהופעלו לדיכוי המרד .
המרד היה חסר סיכוי מלכתחילה אך שימש מופת לריכוזים יהודיים אחרים בגטאות ובמחנות
ריכוז  .המרידות שפר צו יותר מאוחר במספר מקומות היו הרבה יותר מצומצמות  .מרד גטו
ורשה היה המרד העממי הראשון בשטח עירוני באירופה הכבושה על ידי הנאצים .
אישים בולטים שנספו בגטו ורשה – מרדכי אנילביץ'  ,ממנהיגי המרד בגטו  ,איש תנועת
השומר הצעיר ויאנוש קורצ'אק  ,סופר ילדים ומחנך .
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בין האישים הבולטים שהיו ניצולי גטו ורשה – יצחק צוקרמן שכונה "אנטק"  ,ממייסדי ומנהיגי
הארגון היהודי הלוחם בגטו  ,צביה לובטקין  ,מראשי המחתרת היהודית בפולין ומרק אדלמן
 ,ממנהיגי המרד בגטו .

האנדרטה לזכר מרד גטו ורשה ברחבת מוזיאון השואה בעיר ורשה  .צילום – אהוד בן דור

תושבי הגטו שנמצאו בעת חיסול המרד  .הצלם –  JURGEN STROOPמתוך מסמך ששלח ל – HEINRICH
 . HIMMLERנחלת הכלל .

1944
( 15/5עד  – ) 9/7גרוש  437אלף יהודים מהונגריה ל"אושוויץ – בירקנאו"
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בתאריך  , 1944 5/5החל גירוש יהודי הונגריה ל"אושוויץ – בירקנאו"  .בשמונה שבועות
גורשו  437אלף יהודים  ,הקבוצה הגדולה של יהודים שהגיעה ל"אושוויץ – בירקנאו" .
הגרוש נמשך עד  1944 9/7ב –  147רכבות  .שואת יהדות הונגריה התחילה כאשר גלגל
המלחמה באירופה התהפך לרעת גרמניה והצבא הסובייטי התקדם להרי הקרפטים  .בינואר
 1945נכנס "הצבא האדום" להונגריה והושגה שביתת נשק בין ברה"מ והונגריה .
השמדת יהודי הונגריה התאפשרה בשל שילוב בין השלטון האנטישמי ההונגרי לבין פעילות
נמרצת של צוות גרמני מיוחד בניהולו של אדולף אייכמן  ,שלרשותו עמדה פלוגה מיוחדת של
ה"אס -אס" שמנתה כ  200-איש  .הפעילות הגרמנית נעשתה בסיוע משמעותי מצד הרשויות
ההונגריות בבודפשט ובכל רחבי הונגריה  .במרץ  1944נכנס הצבא הגרמני לבודפשט ,
הוקמה ממשלה פרו נאצית והוצאו צווים שעסקו בהפרדת היהודים משאר התושבים  ,סימונם
 ,החרמת רכושם  ,ריכוזם וגירושם .
העם ההונגרי בתקופת מלח מת העולם השנייה היה אנטישמי  ,אהד והעריץ את העם הגרמני
באותה תקופה רבים מיהודי הונגריה לא חשבו ולא האמינו שצפויה להם סכנה פיסית ,
למרות המסע האנטישמי באירופה  .אמונה זאת הביאה לכך שהמנהיגות היהודית לא נקטה
באמצעי זהירות כאשר כבר היה ידוע על תכנית ההשמדה הגרמנית עוד מאמצע שנת 1942
הכוונה של הנאצים הייתה להשמיד את כל יהדות הונגריה ועם הגעתם התחילו לפעול
בשיטתיות ובהדרגה  ,כאשר הראשונים שגורשו היו יהודי האזורים המרוחקים מבודפשט ,
ואחר כך האזורים הקרובים אל הבירה ולבסוף יהודי העיר בודפשט עצמה .

קבוצת מגורשי ם יהודים מהונגריה מגיעה לרציף הרכבת ש ל מחנה ההשמדה אושוויץ  .צילום מארכיון גרמניה .
אישור פרסום – 183-0827-318

 – 6/6נחיתת בעלות הברית ב"נורמנדי" – צרפת
ב –  6יוני  , 1944בוצעה פלישת בנות הברית לנורמנדי שבצרפת הכבושה  ,במסגרת החזית
המערבית באירופה במלחמת העולם השנייה  .שם הקוד של המבצע היה "מבצע אוברלורד".
היה זה מבצע הנחיתה הימי הגדול בהיסטוריה שסימן את ראשית הקץ לגרמניה הנאצית .
הפיקוד העליון של גרמניה שצפה פלישה מאנגליה  ,החל כבר ב  1942 -להקים את החומה
האטלנטית  ,שכללה מערך ביצורים אדיר שהשתרע על פני אלפי ק"מ לאורך חופי מערב
אירופה  ,ונועד לעצור כל ניסיון נחיתה מהים .
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צבאות בנות הברית הצליחו להבקיע את החומה האטלנטית הגרמנית וביססו ראשי גשר על
אדמת צרפת  ,אליהם הביאו כוחות גדולים ופתחו בתנועה אל תוך צרפת  ,מול התנגדות
עיקשת של הכוחות הגרמנים .
כוחות הברית ספגו אבדות כבדות  ,אך הצליחו להבקיע את הגנת הצבא הגרמני שנסוג
לשטח גרמניה .
עם כניסת ארה"ב למלחמת העולם השנייה בדצמבר  , 1941הסכימו ביניהן בעלות הברית
המער ביות על אסטרטגיית לחימה מול גרמניה  ,כאשר המטרה הייתה הכנעת גרמניה בלא
תנאי והפלת המשטר הנאצי .
לאחר כישלון "מבצע ברברוסה" והתבוסה בקרב סטלינגרד  ,הבין היטלר שלא ניתן יהיה
להשיג הכרעה צבאית בחזית המזרחית  ,וכי גרמניה לא תוכל להתמודד עם מלחמה בחזית
נוספת  .לפיכך  ,הורה על הקמת ביצורים לאורך חופי מערב אירופה כדי לעצור כל ניסיון
פלישה אנגלו – אמריקאי .
בדצמבר  , 1943התמנה דוויט אייזנהאואר למפקד העליון של חיל המשלוח של בעלות
הברית באירופה  ,וברנרד מונטגומרי הבריטי מונה למפקד כוחות היבשה שלו  .אייזנהאואר
פיקד לפני כן על שלוש פלישות מוצלחות של כוחות משולבים  ,בהשתתפות כוחות אוויר  ,ים
ויבשה בריטיים ואמריקניים  .הוא הקים מפקדה בלונדון שעסקה בתכנון הפלישה .

גנרל אייזנהאואר משוחח עם צנחנים מהדיוויזיה המוטסת ה –  , 101שעות ספורות לפני הפלישה  .צילום –
צבא ארה"ב  .נחלת הכלל .

הפלישה לנורמנדי הייתה מבצע צבאי משולב  ,בהשתתפות כוחות ים  ,אוויר ויבשה של
מספר רב של מדינות  .ההכנות לפלישה נמשכו זמן רב והיו כרוכות בהתארגנות לוגיסטית
בהיקף עצום  .כל ההכנות נעשו תוך שמירה קפדנית על ביטחון שדה והסתרת המועד והיעד
של הפלישה .
כוחות בעלות הברית נחתו בחמישה חופים שקיבלו את שמות הקוד  :חוף יוטה  ,חוף אומהה
חוף גולד  ,חוף ג'וני וחוף סוד  .במהלך כל יו ם הפלישה שרר בלבול רב בקרב הפיקוד העליון
של גרמניה הנאצית  ,שהגיב לפלישה בצורה איטית מאד  .הפלישה של בעלות הברית כללה
מעל  5000כלי שייט  ,אלפי מטוסים ומאות אלפי חיילים .
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חיילים בדרך לנחיתה  .ארכיון  . Navy USAנחלת הכלל .

חיילים אמריקני ם נוחתים בחוף אומהה  .צילום – ארכיון  . NAVY USAנחלת הכלל .

במהלך השבועות הבאים אחרי הפלישה  ,פילסו כוחות בעלות הברית את דרכם באיטיות אך
בבטחה רבה אל עומק היבשה  ,מול התנגדות עיקשת מצד הכוחות הגרמנים  ,ובכך החל
מפנה חשוב מאד לטובת בעלות הברית במלחמת העולם השנייה שהביא ל נפילת גרמניה
הנאצית .
ספטמבר – הקמת הבריגדה היהודית
הבריגדה היהודית הייתה חטיבה בצבא הבריטי  ,שהורכבה כולה מיהודים  ,בעיקר מקרב
אנשי היישוב מארץ ישראל  ,כחלק מהתנדבות היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם
השנייה .

בריטניה החליטה על הקמתה רק לקראת סוף מלחמת העול ם השנייה  .אחד מיוזמי הקמת
היחידה היה משה שרת  ,ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית .
להקמת הבריגדה הייתה חשיבות לאומית רבה  ,כאשר כל חייליה ומפקדיה היו יהודי ארץ
ישראל בלבד  .הבריגדה היהודית השתתפה בקרבות שנערכו להבקעת קו ההגנה הגרמני
האחרון בצפון איטלי ה  .בשיאה מנתה הבריגדה כ –  5000חיילים .
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בתום הלחימה באיטליה ועם כניעת גרמניה  ,המשיכו חיילי הבריגדה במשימות של ממשל
צבאי באירופה  ,והושיטו סיוע רב לניצולי השואה .
רבים ממפקדי צה"ל במלחמת העצמאות רכשו את ניסיונם הקרבי והפיקודי במסגרת
הבריגדה  ,שהורכבה משלש ה גדודי חיל רגלים  ,גדוד תותחנים וגדוד הנדסה  .למפקד
הבריגדה מונה בריגדיר לוי בנימין  ,יהודי יליד קנדה .
המוסדות הלאומיים של התנועה הציונית  ,ראו בהקמת הבריגדה  ,בראש ובראשונה  ,בסיס
לאימון אזרחים לקראת הצבא העברי שיוקם בעתיד  .כמו כן ראו בכך אמצעי להצלת יהודי
הגולה על מנת להביאם לארץ ישראל .

במאי  , 1945לקראת תום מלחמת העולם השנייה  ,הגיעה הבריגדה היהודית באיטליה לעיר
טרוויזיו  ,במשולש הגבולות בין איטליה  ,יוגוסלביה ואוסטריה  ,שם הקימה הבריגדה מעין
תחנת ביקורת .
התחנה בטרוויזיו שמשה יותר מאוחר כתחנת מעבר בלתי חוקית של יהודים משארית
הפליטה  ,עקורים ממזרח ומרכז אירופה למערבה ולדרומה ולכוון הנמלים באגן הים התיכון .
מנמלים אלה עלו לאחר מכן העקורים לארץ ישראל .
תקופת שהות הבריגדה היהודית בטוויזיו סימלה את המפגש הראשון בין אנשי הבריגדה לבין
ניצולי השואה .
הבריגדה פורקה רשמית בקיץ . 1946
עם הקמת צה"ל  ,כל ארגון הצבא  ,שיטות ההדרכה והאימונים  ,היו לפי המורשת הבריטית .
בישראל הוקמה אנדרטה להנצחת הבריגדה היהודית ביער משמר איילון  ,לא הרחק מצומת
לטרון  .אנדרטה נוספת הוקמה בזיכרון יעקב  .בשנת  2009הוקם אגף מיוחד להנצחת
הבריגדה היהודית  ,במוזיאון בית הגדודים באביחיל .

1945
 – 27/1שחרור "אושוויץ -בירקנאו"בידי "הצבא האדום"
ב –  27ינואר  , 1945שוחרר מחנה "אושוויץ -בירקנאו" על ידי "הצבא האדום"  .היה זה
הגדול במחנות ההשמדה שהקימו הנאצים במלחמת העולם השנייה  .כ  1.2-מיליון אסירים
עברו את המחנה  ,מרביתם נרצחו בתאי הגזים עם הגעתם  .שער הכניסה למחנה כלל
כתובת ידועה מאד – "העבודה משחררת" (בגרמנית –  . )ARBEIT MACHT FREIהמונח
"אושוויץ -בירקנאו" הפך לשם נרדף לשואה ולסמל לרוע ואכזריות האדם  ,לעינויים ולסבל .
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שער הכניסה למחנה אושוויץ כיום  .צילום – אהוד בן דור .

מנהיגי העולם החופשי ידעו על המתרחש באתר הרצח  ,אך משום מה החליטו להימנע
מלהפנות את עוצמתן הצבאית לעצירת הרצח  .אין לדעת כמה בני אדם היו יכולים להינצל ,
לו תאי הגזים או מסילות הברזל של הרכבות המובילות אליהן היו מופצצות  .אין כל ספק
שהדבר היה מאט את תעשיית המוות המשוכללת ,שהתקיימה ב"אושוויץ -בירקנאו" וגם
במחנות השמדה אחרים .

32

מחנה "אושוויץ -בירקנאו" הוקם במאי  , 1940בשטחו של מחנה צבאי פולני לשעבר  ,והחל
ממרץ  1942התחילו לפעול בו תאי הגז  .מפקד המחנה היה רודולף הס שנשפט אחרי
מלחמת העולם השנייה והוצא להורג בתליה במחנה עליו פיקד  .בלוק  10במחנה שימש
כבית חולים  ,ונודע לשמצה באופן המיוחד שנעשו בו ניסויים בבני אדם על יד ד"ר יוסף
מנגלה  .מתחמי תאי הגזים והמשרפות היו בנויים כולם בצורה דומה  ,מלתחה – חדר תת
קרקעי להתפשטות שהכיל אלפיים מקומות  ,צמוד לתא הגזים עם ראשי מקלחות מדומים
ומשרפה שהייתה חלק מהבניין  .הרעל ציקלון שוחרר מפתחים בתקרת תא הגזים ולאחר
הרצח בגז הוצאו הגופות והועברו למשרפות .

"קיר המוות" במחנה אושוויץ מולו הועמדו אלפי אסירים בטרם הוצאתם להורג ע"י כיתות ירי  .צילום – אהוד בן
דור .

באמצע ינואר  , 1945החל "הצבא האדום" במתקפה רחבת היקף בדרום פולין  ,וב 27-
לינואר  1945הגיע ל"אושוויץ -בירקנאו"  .ב  18-ינואר  , 1945החל סגל המחנה להתפנות
באורח לא מסודר וחפוז  58 .אלף האסירים שנותרו במחנה הוצעדו בצעדה כפויה אל תוך
גרמניה  ,צעדה שנודעה בשם "צעדת המוות"  .האסירים צעדו אל מ חנות ריכוז בשטחים
הגרמניים שטרם נכבשו בחזרה  ,ובדרך מתו כ  15-אלף איש .
ב  , 1945 27/1-עם שחרור המחנה נותרו בו כ  7500-אסירים  .מחנה "אושוויץ -בירקנאו"
הפך למוזיאון  ,בו ניתן לראות שאריות מהרכוש שנגזל מהאסירים בהם שיער שנגזז ,
מזוודות  ,נעליים  ,משקפיים  ,פרוטזות ועוד .
" – 4-12/2ועידת ילטה" והקמת "ארגון האומות המאוחדות"
לקראת סופה של מלחמת העולם השנייה  ,התכנסו ב"ילטה" שבחצי האי קרים  ,בשטח
ברה"מ  ,מנהיגי ארה"ב  ,בריטניה וברה"מ  .היה זה כאשר התברר כי בעלות הברית וברה"מ
עומדות לנצח במלחמה  .מנהיגי המעצמות – רוזוולט  ,צ'רצ'יל וסטאלין החליטו לדון בחלוקת
השטחים ואזורי ההשפעה בין המדינות המנצחות  .במהלך הוועידה הסכימו הצדדים על
הקמת ארגון האומות המאוחדות (האו"מ) .
בין השאר  ,הוחלט לחלק את גרמניה לארבעה אזורי כיבוש – צרפתי  ,בריטי  ,אמריקני
וסובייטי  .ברלין שהיית ה באזור הכיבוש הסובייטי  ,חולקה באופן דומה בין ארבע המנצחות .
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עוד סוכם לחסל את כוחה הצבאי של גרמניה  ,לעקור ממנה את הנאציזם ולהביא את
מנהיגיה בפני בית דין בינלאומי .
ב"וועידת ילטה" ניתן היה לראות את ניצניה של המלחמה הקרה בין המעצמות  ,למרות
שמלחמת העולם טרת הסתיימה  .הראשון שהגה את המונח "מסך הברזל" היה צ'רצ'יל
שהבין כי ברה"מ עומדת להשתלט על מזרח אירופה  ,וכי צבאותיה לא יצאו מהאזורים
שכבשו .

יושבים מימין לשמאל  :סטלין  ,רוזוולט וצ'רצ'יל  ,בוועידת ילטה  .צילום של  . US ARMY SIGNAL CORPSנחלת
הכלל .

 – 30/4אדולף היטלר התאבד
אדולף היטלר שימש כקנצלר גרמניה הנאצית בשנים  1933עד  , 1945ומנהיג המפלגה
הנאצית משנת  . 1921הוא זה שחולל את מלחמת העולם השנייה  ,והיה אחראי להשמדה
שיטתית ומאורגנת של כ  6-מיליון יהודים בשואה  ,ולחורבן של מדינות רבות באירופה .
רבים מאד ברחבי העולם רואים בהיטלר ובשלטון הנאצים בגרמניה  ,אחראיים לביצוע פשעי
מלחמה ופשעים נגד האנושות  ,מהקשים ביותר שידעה ההיסטוריה האנושית .
לקראת סוף מלחמת העולם השנייה  ,כאשר הפסדה של גרמניה הנאצית היה ברור  ,פחד
היטלר להיתפס ע"י "הצבא האדום" או להיפצע והחליט להתאבד .
טרם התאבדותו כתב צוואה  ,בה הוריש את כל רכושו למפלגה הנאצית ולמדינת גרמניה ,
והאשים את המדינאים הבינלאומיים ממוצא יהודי בגרימת מלחמת העולם  .לפני התאבדותו
נשא לאישה את אווה בראון  ,בת העיר מינכן  ,ואחר כך ירה כדור בראשו  .על פי בקשתו
גופתו הוספגה בבנזין ונשרפה כדי שלא יתעללו בה .
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דף השער של עיתון הצבא האמריקני המדווח על מותו של היטלר  .נחלת הכלל .

 – 8/5כניעת גרמניה
 8במאי  , 1945מסמל את יום הניצחון וכניעת גרמניה הנאצית ללא תנאי במלחמת העולם
השנייה  .גרמניה הנאצית התמוטטה אל מול התקדמות "הצבא האדום" ממזרח וצבאות
בעלות הברית ממערב .
הכוחות הגרמנים הסכימו לכניעה ללא תנאי  ,הן למפקדה העליונה של כוחות בעלות הברית
והן לפיקוד הסובייטי העליון  .לאחר חתימת הסכם הכניעה במפקדה של אייזנהאואר ,
הסובייטים לא היו מרוצים מנוסח ההסכם  ,ודרשו חתימה נוספת על נוסח מתוקן בברלין .
ב  8 -מאי  , 1945מעט לפני חצות  ,נחתם כתב כניעה שני  ,בקרלסהורסט שבברלין ,
הכבושה ע"י "הצבא האדום"  .מהצד הגרמני נחתם כתב הכניעה ע"י ויהלם קייטל  ,אדמירל
פון פריידבורג וגנרל הנס -יורגן שטומפף  .בשם מפקדת בעלות הברית באירופה חתמו מרשל
האוויר הבריטי ארתור טדר  ,הגנרל האמריקאי קרל ספאץ והגנרל הצרפתי דה טסיני  .בשם
הפיקוד הסובייטי חתמו מרשל ז'וקוב וגנרל סוקולובסקי .

פילדמרשל מונטגומרי (שני משמאל)  ,מקבל את המשלחת הגרמנית בראשות פון פרידבורג (מחזיק מסמך) 3 .
מאי  . 1945הצלם –  CAPT MALINDINE E Gמצבא בריטניה  .נחלת הכלל .
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וילהלם קייטל חותם על הכניעה האחרונה בברלין  8 .מאי  . 1945צולם ע"י  . LT MOORE US ARMYאישור
פרסום – . PD USGOV MILITARY ARMY

 – 6-9/8הטלת שתי פצצות אטום על הירושימה ונגאסקי
הטלת שתי פצצות האטום על יפן הייתה השימוש המבצעי הראשון והיחיד שנעשה בנשק
גרעיני עד היום  .טרם פסקו המחלוקות לגבי התפקיד שמילאו פצצות האטום הללו בכניעת
יפן במלחמת העולם השנייה וההצדקה לשימוש בהן .
הפצצה הראשונה הוטלה על העיר היפנית "הירושימה" ב –  6אוגוסט  , 1945ואילו הפצצה
השנייה הוטלה על העיר "נגסאקי" ב –  9אוגוסט . 1945
בעלות הברית תכננו להכריע את היפנים באמצעות פלישה קרקעית רחבת היקף  .במקביל
החלה ברה"מ לתכנן מתקפה נגד האימפריה היפנית  ,בעקבות הבטחה שנתן סטלין לרוזוולט
במהלך "ועידת ילטה" .
ב –  12אפריל  1945נפטר רוזוולט וסגנו הארי טרומן ירש את מקומו כ נשיא ארה"ב  .טרומן
לא היה מודע לפרויקט הגרעין האמריקאי  ,עד שקיבל עדכון ממזכיר המלחמה הנרי סטימסון
טרומן ואנשי ממשלו שאפו לסיים את המלחמה מול יפן במהירות האפשרית  ,ובכמות אבדות
מינימלית לכוחות ארה"ב  ,ושקלו דרכי פעולה שונות כדי להשיג מטרה זו .
הלחץ על טרומן גבר לסיים את המלחמה  ,אחרי ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית
בזירה האירופית  .היה אז לחץ גדול בדעת הקהל של הציבור האמריקאי  ,להביא לסיום
מהיר של המלחמה מול יפן  ,ולהחזיר הביתה את החיילים שלחמו בזירת האוקיינוס השקט .
לאחר שהניסוי בפצצת האטום הוגדר כהצלח ה  ,הורה טרומן בעצת אנשי ממשלו  ,להטיל
את פצצת האטום על יפן במהירות האפשרית עם הפיכתה למבצעית .
"הירושימה" נבחרה כמטרה מאחר והייתה בסיס ונמל צבאי חשוב במרכז של אזור תעשייתי
גדול  .בחירת העיר "נגסאקי" כמטרה שנייה להטלת פצצת אטום  ,נבחרה מאחר שהייתה
אחד מנמלי הים הגדולים בדרום יפן  ,וכללה תעשייה מפותחת של ציוד מלחמתי רב עבור
הצבא היפני .
הנזק העצום שגרמו פצצות האטום על הירושימה ועל נגסאקי  ,הדהים את יפן והביא
לכניעתה  .מאז סיום מלחמת העולם השנייה ועד היום  ,קיים ויכוח על הנחיצות והלגיטימיות
של הפצצת הירושימה ונגסאקי בנשק אטומי .
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פטריה אטומית שנוצרה מעל העיר נגסאקי (מימין) ומעל העיר הירושימה (משמאל)  ,זמן קצר לאחר הטלת
פצצת האטום עליהן  .צילום  . GEORGE R CARON , CHARLES LEVY :נחלת הכלל .

 – 18/10פתיחת "משפטי נירנברג" – סדרת משפטים שבהם הועמדו למשפט הנאשמים
הנאצים בפשעי מלחמה
"משפטי נירנברג" שנפתחו ב –  , 1945 18/10היו סדרת משפטים שבהם הועמדו למשפט
הנאשמים בפשעי מלחמת העולם השנייה .
המשפטים הסתיימו בשנת  , 1949ובהם הועמדו לדין  185אישים  ,מתוכם  142נמצאו
אשמים  24 .מתוכם הוענשו בהוצאה להורג  20 ,קיבלו מאסר עולם והשאר קיבלו עונשי
מאסר שונים באורכם .
שישה ארגונים הועמדו למשפט :
. 1ה"אס -אס" – הארגון הורשע . 2 .הגסטפו – הארגון הורשע . 3 .המנהיגות הפוליטית של
המפלגה הנאצית – הארגון הורשע . 4 .ה"אס -אה" – הארגון לא הורשע . 5 .הקבינט של
הרייך – הארגון לא הורשע . 6 .המטה הכללי והמפקדה של הכוחות המזויינים הגרמניים –
הארגון לא הורשע .
בין האישים שנשפטו למוות היו מרטין בורמן  ,המזכיר הכללי של המפלגה הנאצית  ,הרמן
גרינג  ,שהיה סגנו של היטלר ומפקד הלופטוואפה (חיל האוויר )  ,וילהלם קייטל  ,ראש
המטה הכללי של הכוחות המזויינים  ,ויואכים פון ריבנטרופ  ,שר החוץ של גרמניה .
אחד מרגעי השיא הדרמטיים של המשפט  ,התרחש ב –  29נובמבר  , 1945כאשר
במסגרת טיעוני התביעה הוצג סרט תיעודי  ,שהופק על בסיס חומר שצילמו חיילי בנות
הברית בעת שחרור מחנות הריכוז  .הסרט כלל תמונות קשות לצפייה של ניצולים מזי רעב
וערמות אינסופיות של גופות .
ל"משפטי נירנברג" הייתה השפעה רבה על התפתחות המשפט הפלילי הבינלאומי .
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נאשמים במשפט נירנברג  .בשורה הראשונה מימין לשמאל  :וילהלם קייטל  ,יואכים פון ריבנטרופ  ,רודולף הס
הרמן גרינג  .בשורה השנייה מימין לשמאל  :פרנץ זאוקל  ,באלדור פון שיראק  ,אריק רדר  ,קרל דניץ  .צילום
מארכיון גרמניה  .נחלת הכלל  .אישור – . 102-13805

1948
ראשית העלייה ההמונית ממחנות העקורים באירופה ועליית יהודי ארצות האסלאם
לישראל
פרק הזמן של העלייה ההמונית לארץ י שראל אחרי תקופת השואה  ,הוא ללא ספק מן
החשובים ביותר בתולדות שיבת ציון  .מיד לאחר הכרזת המדינה ובעיצומה של מלחמת
העצמאות  ,השקיעו מדינת ישראל והתנועה הציונית משאבים רבים לקליטת קהילות
היהודים  ,שהגיעו ממחנות העקורים באירופה ומארצות האסלאם .
הפליטים היהודים שהתקבצו בארצות אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה  ,היו חסרי בית
ולרובם נגזל הרכוש בשואה  .בעלות הברית הקימו למענם מחנות מיוחדים  ,בעיקר בגרמניה
אוסטריה ובאיטליה  ,שם חיו בצפיפות גדולה  .במחנות שררו עוני  ,רעב  ,ותנאי תברואה
ורפואה ירודים  ,וחסרו אפשרויות תעסוקה  .עבור רבים מהיהודים שימשה ארץ ישראל כעוגן
הצלה .
תוך כשלוש וחצי שנים  ,מ –  , 1948הגיעו לישראל קרוב ל –  700אלף עולים  ,הרבה יותר
מאשר מניין היישוב היהודי בארץ ישראל באותה תקופה  .היה זה מפעל עלייה חסר תקדים ,
וקליטת העלייה הזאת הפכה למשימה לאומית עליונה בהגשמת אתגר הציונות .
עם סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל  ,נפתחו שערי המדינה לרווחה  .עוד בימי הקרבות של
מל חמת העצמאות החלו להגיע עולים למדינת ישראל  ,ועם תום הקרבות הלך וגבר היקף
העלייה  .עלייה חופשית של יהודים הייתה אחד מאבני היסוד של מדינת ישראל  ,להיות
מדינה פתוחה לעליית יהודים וקיבוץ גלויות .
עבור רבים מהעולים לא נמצא פתרון של דיור קבע  ,ואז באה לעולם המעברה שהייתה שיכון
זמני לתקופת מעבר  .נבנו במעברות שורות ארוכות של צריפים  ,פחונים ואוהלים שסיפקו
לעולים דיור זמני .
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מבצעי העלייה הדרמטיים מארצות האי סלאם היו "על כנפי נשרים" או "מרבד הקסמים" ,
שבו הועלו ארצה כמעט כל יהודי תימן  ,ו מבצע "עזרא ונחמיה" שבו הועלו למעלה מ – 120
אלף יהודי עיראק .

אסירות שמחות לאסוף את קצבת הלחם שלהן במחנה העקורים ברגן -בלזן  ,לאחר שחרו ר המחנה  .מתוך
אוסף במוזיאון  WAR MUSEUMבלונדון  .נחלת הכלל .

1950
נחקק חוק בכנסת ישראל "החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם
"חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם  ,תש"י  " 1950-הוא חוק ישראלי המתייחס לפשעים
שבוצעו בתקופת השואה  ,שחוקקה הכנסת הראשונה בישראל בשנת . 1950
החוק קובע תחולה פלילית רטרואקטיבית על פשעים שבוצעו בתקופת השואה  ,ע"י הנאצים
ועוזריהם  .על עבירות לפי חוק זה לא חלה התיישנות .
בקביעת החוק באה לידי ביטוי ההכרה במדינת ישראל כמייצגת את העם היהודי .
ב –  1961הועמד לדין  ,הורשע והוצא להורג  ,אדולף אייכמן מתוקף חוק זה .
ב –  1988הורשע איוון דמיאניוק ונידון למוות על פי חוק זה  ,אך בערעור בפני בית המשפט
העליון בוטלה ההרשעה מחמת הספק .

1953
נחקק בכנסת "חוק זיכרון השואה והגבורה"
"חוק זיכרון השואה והגבורה – יד ושם  ,התשי"ג –  , " 1953התקבל בכנסת ב –  19אוגוסט
 , 1953והוא מעניק לזיכרון השואה מעמד ראוי באופן חוקי לדורי דורות .
בחוק נקבע בין היתר  ,כי "יד ושם" מוסמך להקים מפעלי זיכרון ביוזמתו ובהנהלתו .
"יד ושם" פועל ליישום הוראה זו של החוק  ,על ידי פעולות הנצחה רבות וביניהן מקיים את
העצרת הממלכתית בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה  ,החל משנות החמישים כל שנה .
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ביום הזיכרון מקיים "יד ושם" פעילויות פתוחות במתחמי האתר בירושלים  ,כדי לחשוף בפני
הציבור הרחב את פעילויות השימור  ,ההנצחה  ,התיעוד והחינוך שלו " .יד ושם" עוסק
במחקר ואיסוף עדויות מהשואה שנאגרים בארכיון "יד ושם" .
ב"יד ושם" הוקם בסוף שנות התשעים בית ספר בינלאומי להוראת השואה  .בית הספר
מקיים הדרכות וסדנאות לתלמידים  ,מורים ומחנכים  ,סיורים במוזיאון לתולדות השואה
ובאתר "יד ושם"  ,הכולל אנדרטאות  ,תערוכות  ,פסלים ועוד .
"יד ושם" עוסק גם במקומם של "חסידי אומות העולם"  ,כחלק מזיכרון השואה על מעשי
ההצלה של היהודים בשואה  ,על ידי אלה שלא היו יהודים .
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