
אחרית-דבר
 ישראל שיאת של הסיכום ופרשת ו, מ ת ר פ ס ה י ק ר פא.
 רקע את להבהיר נסיון פרי הוא בזה שניתן המחקר תמה. לאבאירופה
 י ד כ ך ו ת שבהשתלשלותם הפנימי ההגיון את ולחשוףהמאורעות
 פי על שהועמד הדור השיטה, דור אנו, כי והתהוותם.זרימתם
 הגמורה ההפיכה דור והמאבק, המבחן דור גם הננו האבדון,תהומות
 התהומות חשכת של לתוך-תוכן להציץ עלינו שומה ולפיכך ישראל,בתולדות
 מתוכן. ועולה הבוקע הקול את ברור ולשמוע אימתן כל על לראותןהאלה,

 ראה ואולם - גבית-ישראל שאחזה לתבערת-ביעותים עדיםהיינו
 החוף אל להימלט מוקפי-הלהבות של והנועז הנואש מאבקם את גםראינו
 והמתמוטטים הבוערים בתי-היינו קירות על האחרונה. התקןה שלהנכסף
 את להפוך הוטל דורנו על איכל". איננו והסנה באש בוער "הסנהסרית:
 של לכוח-דוחף השיטה זעם את לעשות תחיה, של ללהט החורבןכאב

 חולשתנו, פצעי בכל להטט השושה, בקורות לפשפש עלינו על-כןתקופה,
 ההיה צפרני בתוך נתונים הייני עת בעולם מעמדנו בדידות כל אתלהוקיע
 עלולה דלת-רצון אומה דרפואה. אתחלתא המכה באבחנת כיהאכזרית.

 נאפדת-אמונה אומה ואולם גמור, דכאון לידי חולשתה הכרת מתוךלבוא
 עם תנופה של התמודדות לשם אוניה מלוא את ותחשל מתניה אתתשנס
 המתאכזר.ה,גורל

 בימינו. השיטה חקירת של תכליתה כל לי נראיתכזאת
 אם הנושא, את ממצה איננו די-צרכו, שלם איננו מחקרי כיידעתי,

 נצנצו שבספר היסוד מרעיונות אי-אלה שנים. של יגיעה פרי הואאמנם
 הכיבוש בתקופת הנאצים ,קלגסי את אישית היכרית הכירי אחריבמוחי
 וכמה כמה והסטאטיסטי. הדיקומנטארי החומר באיסוף החילותי אזבפולין.

 לעריכת עצמה. המלחמה בשנות מתמיד מאמץ תוך באספו התעודותמן
 שקדתי, זו עבודה ועל באירופה, המלחמה .סיום עם מיד ניגשתיהמחקר

-,.,-,,,,י
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 מסע- תוך ההגהה עלי על אני עובר עתה חש"ו. שנת גמר עדבירושלים,
 המחנית גם בכללם באירופה, ישראל שארית של ריכוזיה פני עלמחקר

 יש אלה בדפים הצרור ההוכהה חומר על כי ורואה ולנידחים, .לעקורים
 המצורף בילקוט המכונסות התעודות סידרת את כי י וכהנה כהנהלהוסיף
 שנתגלו סודיים, נאציים מיסמכים וכמה בכמה כעת להשלים ישלספר

 תעודות מחוסר בא לא השייה חקירת בשדה העיקרי הקושי כיבינתיים.
 הזורמים מיסמכים, של מהצפה חומר, מעודף להיפך, אם, כיועדויות,
 הצדדים. מכלובאים

 אירגן ההשמדה מעשה 1( : אלו מסיבות בא העיבדתי ההומרריבוי
 בנצחונם, בטוחים שהיו והנאצים, ודקדוקיו פרטיו לכל ובריש-גלימראש

 דברי וחצי דבר היהודים חיסול על בפקודותיהם להעלים השתדלולא
 עשרים על כולה יבשת-אירופה כמעט הכולל איזור הקיף מפעל-ההשמדה2(

 מריבים עוזרים על-ידי ההשמדה בוצעה ומדינה מדינה ובכל ויותר,מדינות
 השיטה בתחומי בחיים שנשאר יהודי כל 3( י המקומית האוכלוסיה מביןגם
 4ד והיה להשמדה מיועד היה יהודי כל כי ממש, בניסי-ניסים בנס,ניצל
 כמספר איפוא הוא זוועות-ההשמדה של היהודיים עדי-הראיה מספר ילה

 באירופה. ישראלשרידי
 חומר על בהשתלטות איפוא מותנה השיטה תהליך של ניתוחכל

 הגורמים של חישופם לשם זה, חומר של היקפו ובצמצום עצוםדוקימנטארי
 אלא הנוכחי המחקר מגמת היתה לא לפיכך המכריעות. והתופעותהעיקריים

 והיה - סיפוקה על באה זו מגמה ואם הכללית. הממגרת את ט ר'ט של
 שכרי.זה

 של השוטה ותקופת תם, הנאצים שלטוןב.

 נפילת דבר על האנושות נתבשרה מאז ה. מ ת א ל ה פ ו ר י א ת ו ד הי
 והנפתל ביסוריו המתעוות היהודי העם של אכזבותיו רבו, מה רבו,הנאציות

 נשימתו עצר להורגים, נפשו שעייפה המוכה, ישראל עם גורלו.נפתולי
 אף יבוא, בוא כי הצדק, של הנצחון ליום תוחלת תוך במכאובווהתכווץ

 נהפוך באה. לא לישראל הנחמה אך - בא גם בא, זה ויום יתמהמה.כי
 היהדות לישראל. אכזבה מרירית בכנפיו הביא הצדק נצחון יוםהדבר.
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 חובשת- ליד ומנחמת, עתרת 4ד ממושכת מצפע רמה קצרה דםהשותתת
 ובשם האנושות בשם במלחמה שניצחו אלה, של עיזם זרוע ואולםפצעים,
 מכאובים להוסיף הנטויה אכזרית, זרוע ליהדות היתה היושר, ובשםהמוסר
 מכאוביה.על

 הפוליטיות, ההנחות כל ואושרו הלכו הזה היום ועד הנצחון יוםומאז
 בתכנית מרכזי סעיף היתה ביהודים המלחמה 1( מחקרנו: הושתתשעליהן

 של הטוטאלית הפיסית ההשמדה 2( ; הנאציות של העולמיתההשתלטות
 הביצוע קצב 3( העליוןי הנאצי השלטון על-ידי מראש והיכנה תיכנההיהודים

 המערכה של המדיניים-אסטרטגיים בתנאים גם תלוי היה תכנית-ההשמדהשל
 מהלך- תוך גם 4( , מעצמות-העולם של ההגבה בצורות וגםהעולמית
 ליהודים, במיוחד שהוכנו המודרניות, במכונות-הרצח ההמוניתההשמדה

 של רצונן ואולם לרצה, מהנועדים ידועים אחוזים להציל האפשרויותרבו
 וההתגוננות ההתנגדות כושר 5( י וכן שלם היה לא להצילמעצמות-הברית

 עצמי מפעל-הצלה אירגון של יכולת כל וגם להשמדה הנידונה היהדותשל
 על-ידי והוכשלו שותקו השוטה, לאזורי מחוץ אשר היהדות שלועצמאי
 שליטי-העולם. של הפושעתעמדתם

 נירנברג במשפט שהופיעו המנצחות, מעצמות-הברית נציגיאכן,
 טרחו - במעלה הראשונים הנאציים פושעי-המלחמה על כמקטרגיםהזכור
 כסעיף-לוואי לצמצמה היהודית, הטראגדיה של דמותה את למעטמאוד

 במשפט ידם על שהוסתר מה ואולם הנאציות. נגד הכלליבכתב-האשמה
 האחרים, מפושעי-המלחמה כמה במשפטי אחר-כך נחשף חשוףנירנברג
 בפני )התקיים וחבריו פישר לודוויג בווארשה, הנאצי המושל במשפטכגון

 מפקד של ומשפטו 1947( ינואר-פברואר בחדשי העליון הפולניבית-הדין
 בפני התקיים הוא )אף ועוזריו הס רודולף באישווינצ'ים,מחנה-ההשמדה

 עוררו לא אלה משפ'טים אמנם 1947(. מארס-אפריל בחדשי הנ"לבית-דין
 בשם הנאשמים את ציינה העולמית העתונות הרי כי הגדול, בעולם חז'קהד

 מחצית בחיסול נאשם פישר הנאשם : )ודוק הקטנים" הנאציים"הפושעים
 רצח על נתבע הס והנאשם ווארשה גיטו דרך שעברו ומעלה יהודיםמיליון
 בירור תוך !(. יהודימ רובם אושווינצ'ים, במחנה אנשים מיליוניםשלושה
 להשמדת התכנית כי נתגלה, המשמידיך מראשי השנים אלה שלדינם
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 הוקמו מחנות-ההשמדה וכי באירופה המלהמה מראשית הוכנההיהודים

 את 1( : מיסמכים שני בזה להזכיר דיינו זו. תכנית ביצוע לשםבמיוחד
 ול הראשי צטטהפקודת

 הגיסטאפי
 על 1939 בספטמבר 21 מיום בברלין

 על-ידי שהוצגה היהודית", הבעיה של 'סופי "לפתרון המתאימותההכנות
 מפקד של והברורה הגלויה הצהרתו את 2( פישרי במשפטהקטיגוריה
 מנגנון- את לכונן עליו פקד הימלר, הגמסטאפי, ראש כיאושווינצ'ים,
 ארצות-אירופה. מכל יהודים מיליון 7-6 למספיההשמדה
 המוני ולהציל להוציא האפשרויות על במשפט-נירנברג שהושתקומה
 המערכה בחזיתות קריטיים בשלבי-מעבר המשמידים צפרני מתוךיהודים
 אישים של מוסמכים פרסומים בכמה מלא תישוף אחר-כך נחשףהכללית,
 בנסיונות-ההצלה. חבל בעצמם לקחו אשר ולא-יהודים, יהודיםידועים,
 המלחמה של בשלב-הסיום שהיה מי ביאנאריט, השוודי הרוזן שלבספרו

 הרבה מסופר מעצמות-הברית, לבין הגרמנית הממשלה בין השלוםמתווך
 יהודים, של ,גדולות קבוצות מגרמניה לשחרר הגיסטאפ4 ראש של הצעתועל

 איירה של ובספרו וההשמדה. השיעבוד במחנות זמן לאותו עדשהושארו
 המפעל לארגון רוזוולט, ארצות-הברית, נשיא של המיוחד שליחוהירשמן,
 ותעודות עובדות הרבה נכללו 1944, בשנת באירופה היהודיםלהצלת
 סף על נשמדה אשר הונגריה, יהדות של להצלתה ההזדמנויות עלרשמיות
 רבני של ועד-ההצלה שליחי מאת מהימנים דו"חות יש ממש.הנצחון
 ועד- כשליחי הכבושה לאירופה שחדרו העבריים הצנחנים ומאתאמריקה
 רבים להציל היה אפשר כי אחד, פה כולם המעידים הישוב, שלההצלה

 את לאפשר כלל חשבו לא שמעצמות-הברית אלא למות הלקוחיםמן
 הבטחה על לארץ-ישראל היהודית המוכנית של רשמי דו"ח ישההצלה.
 השרי- לכל לארץ-ישראל רשות-כניסה לתת הבריטית הממשלה שלרשמית
 לממשלה זו הבטחה על שההודעה אלא באירופה, השישה מאיזור שיימלטודים

 שאבד עד דשים, ח עה תש עוכבה ויזות-מעבר, שתתן כדיהתורכית,

 מיוחדת תכנית-הצלה על עולמי יהודי מוסד של מהימן דו"ח ויש ה. רבע
 להוציאם הסכימו הנאציים השלטונות אשר יהודיים, ילדים אלף 20של
 ביקשה  אך  בארצה, מקלט להם לתת הסכימה השוודית והממשלהחיים
 מארצה, הילדים ייצאן המלחמה תום עם כי מעצמות-הברית מאתערובה
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.ז╞לקזה  הáז¢ץז זס ום ,ה╨úג╨ íדז íג╞םג íגג╞זהג זםו

וזáי  םץ הק¢ף זס ¢קףו úגá¢הם óגñזהםז ╞זץ ,╞זץז íםזוז הל
ג¢úו  óגñז╨ז úזחיזה זúלקום םק íםזץה ,¢זו╨ה ¢חו טקלáק גúק íג╨ק
ה╞לקה  כזחפ╨ה ╞זץ úיקל╨ úיםזהז úוגק úז╞הג !הףז¢גו íוז í╨לו
,הלז÷úםז  ú¢גדí ñג¢ץק הםפהם

- ג¢ה קג כוי ,úז╨חל-וםי  ה¢גקג כגו כוי 

áú╨ץזú  ¢ךקל הףזיה םץ íג¢ז÷ץה úז╨זז╨úה ,קף╨-טז╞י╞ז הףז╨ú-úלחםל

úזגזפ¢ףúה  הםפהה úגלפץה םק íג╞ג¢קה הñúהז úגלקגך╨ו הץז¢ף óוז
.קלל  םק íגלז¢דזף

טזúם  .ד ף 1 ¢ ץ ╨ ז ú ג ק ¢ ו ם ם ו ú ל ה הלזוהז ה÷ח╞╨ק
םáג÷  ג¢פגל כזגםיה הףגñזל ÷áוגהם ÷áול .íגקוז╨ ÷áול גם¢זד הס

á¢החג  ז╨ג╨גץם הלי íגגזםגד úז¢זפז : úלחםל íג╞ג¢קה í¢ז¢חקם ג╞ג-םץ
íגúחúח á╞¢זוגם טú ג╨ק÷ץ וםםú זגודל ,הדג¢הה הםףץהú ג╨זלהú 
ג╞ג-םץ  íגםזקיל-הץז¢ס íגק÷זל-גחףז ; הקג¢╞ הףג÷ú úזולפץם םו¢קג
úז¢ñלúה  ג¢גñו úז╨חלה , זúז╞יםúה םק áזקגה úלחםלם הגםץה טזúל

ú¢סץם  גהוםל הñזגד םק úז╞הג íםזץה הקו¢áז úז╞הג úג¢áה-úזפ¢ו
áםי  íגחו áם-áúח¢ ó÷גה-áúח¢ז ; úגסחה ú╞חזולה םק םי ג÷םח הלזוה

זםםה  ג¢זסגף úזגזםדה כץלם úלז÷ú םו¢קג .םו¢קג-Σ¢וá םי úזץףזúה

úז╨גגץל  úזחגיזל םץ ÷קח íגגחה הגחúה-ךהםז íגפ¢ףúלה íגםזץז טזúל
.íג¢זñגה úל גלזהúםו¢קג טז, á╨ה╨זלוה חפ 

.כז╞áוה ñףזú פץí úטז áהו áזג÷ה-¢פג הלזוí קהז זס םקúהםáזú 
גךגםף  גי úו úזג╨זגחה ה¢ג╞וה ¢úזגí áג╨גדףל ו÷זז╞ íג╞זוה ,íגםפזלה

íהגúזףזד  á¢חה ג╞ג¢קז ,╞לקהה ¢קו úזáהם íג╨קáיה זיחם קלל úו

גי  זי¢חז úו .íהגúזלק╨ íג╞זו íגםפזל הםו ¢קו כךקה úגהקלה ,¢לו
-Σףח  ╞זץ í¢ךá טגםקג úíזו úםזיולם קו טץ╞ג íהΣ áזפג╨ה כז¢חוה םק

úגלפץ  ,íגגח ךםל╨הז זג╨גףפל הגהג םץ¢זל וםם ה╨÷ñ ú¢וá םק הúחקה

íהגףáז  םקז הו╨ק úגלפץ - íה-íה זל÷ק ז¢¢זץúהז טזúל Σל¢ úזף¢קלה
úז¢ג÷ל  íגגחה-úדוק .הגחúה-ú÷ץסז úףגñ ה╞לקהה הץסץגס הםגץףהז וזףגו

הלזוה  íגסז╨ד ג╨זגáחá ,הלזוה úז¢ז÷ל íגםזםץה חúףגהם ÷¢ הץקí áזג÷ק

.íגג╨סולה-úזףי
 קלל םךםל םץ
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 פראגרמשה262

 לידי הגיעה לא עדיין לכליה הנידונים של זו היאבסות פרשתאכן,
 ארצות- בכל השישה להקר היהודים המוסדות לכל להם, חיתיביטוי.
 אם כי האסון, זוועת את רק לא לחשוף טורחים שהם להם תיתי -אירופה

 ההים-' הועדות של האחרונים מהפרסומים כמה היהודי. המאבק עוז אתגם

 ומגלים זה טראגי-על-כל-טראגי מאבק על רב אור זורעים היהודיותטוריות
 את לדוגמה בזה נציין השוטה. של המחשכים מעבה בתוךנקודות-אור
 דוקומנטים גם הכוללים בפולין, היהודית ההיסטורית הועדה שלפרסומיה
 מעשי כמה של תיאורים וגם בגיטאות, ההתקוממות תנועת עלרשמיים
 תבועת על המפורט החומר את גם נזכיר ספוראדיים. והתנגדותהתגוננות
 בפארים. מיוחדת תערוכה הוקדשה לה אשר בצרפת, היהודיתההתנגדות

 הם העפלתם בדרך אשר באיטליה, פארטיזאנים-חלוצים של מפעלםואת
 וגלגוליה, תהפוכותיה על היהודית ההתגוננות תנועת בהנצחתעוסקים

 להבלטה ראויה אור. ראה טרם שנאסף והחומר סוכמה טרם עדותם אמנםאם
 לארגן בגרמניה במחנות הכלואה הפליטה שארית של העצמית יזמתהגם

 היהודית הגבורה גילויי על השויה תקופת לחקר מסועף עצמאימפעל
 עמה.שבאו

 וצרה היריעה קצרה שבספר. החומר הוא מעט זו בנקודהוגם
 בשנות היהודים מאבק על הדיקומנטארי החומר מלוא את מלהכילהמסגרת
 במאזן כי הוכחה, לשם דוגמה, לשם רק הובא כאן שהובא מההשיטה.
 המעט מתוך ההתגוננות. לתנועת יאה מקום להקציב יש הכלליהאסון

 מלחמה נלחמה אמנם לגרדום שנדונה היהדות כי לקבוע, רק ניתןשבספרנו
 בכלי-המשחית מזויין אכזרי, אויב עם בידים כמעט מלחמה -נואשת
 ביותר.הנוראים

 עכשיו. של המאבק את הולידה אשר היא-היא זו נואשהמלחמה
 באירופה, ישראל שארית של קלה הכרה על-ידי גם להיווכח ניתןבזאת

 והושפלה שנרמסה זו שארית העקורים. במחנות המרוכזת זו שלובמיוחד
 בעצמה שהיתה היא, ו ישראל עצמאות את מלדרוש פוסקת אינה - דכאעד

 המלוכד למאבק וכוח-דוחף כוח-מעורר עתה מהווה - לכליהמזומנת
 היא. אחת ישראל וחזית כולה. האומהשל

 את אחת לחטיבה מאחדת בארץ-ישראל לתקומה שהתביעהבמידה
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263 באירופה ישראלחורבן

 הישוב את השארית להצלת התביעה מלכדת במידה בה כולם, ישראלשרידי
 בעל אחד לגוף תפוצותיו בכל היהודי העם ואת ומוצק לוחם לכוחכולו
 ד. ה אלצון

 ובתוצאותיה. במוראותיה בש81ה, ולהפוך להפוך עלינו שומה על-כןכי
 של ולעוז-החלטתו לאומץ-רוחו לסערת-נפשו, הערובה - הש81הבידיעת
 נאבק. דור -דורנו

 השטנה, עיר נירנברג, ליד במחנה-נידחיםאי-שם
 תש"ז. סי)1'בחודש
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