
  : עבודת גמר בהיסטוריה–משפט אייכמן 
  

הועמד לדין על מעשיו  אדולף אייכמן נאצישבו הפושע ה משפטהוא ה משפט אייכמן

 מטעם הנאצים על כל משלוחי אייכמן היה אחראי .נידון למוות ובסיומו שואהב

הוא ניהל במישרין  הונגריהב .ההשמדהו מחנות הריכוז אל אירופה מרחבי אקציותוה רכבותה

אייכמן היה בכיר במשטר הנאצי בזמן  .מותם איש נשלחו אל מיליון את השילוח וכמעט חצי

חשיבותו . וחי שם תחת השם ריקרדו קלמנט ארגנטינהלאחר המלחמה הוא ברח ל. השואה

הגדולה של משפט אייכמן היא שרבים מניצולי השואה פתחו את סגור לבם בפני הציבור וכך 

  .נכנסה תודעת השואה

  
  :פט המש

  
לאחר חטיפתו הוצא  .ישראלונחטף ל "המוסד" על ידי ארגנטינהנלכד אייכמן ב 1960 בשנת

חקירה . שהוארך מדי פעם עד לסיום שלבי החקירה שארכה כתשעה חודשים צו מעצר נגדו

בסיום ". 06לשכה "ונקראה  ,משטרת ישראלזו נוהלה על ידי יחידה מיוחדת שהוקמה ב

כתב ). 40/61. פ.סימונו ת) ירושליםב בית המשפט המחוזיב כתב אישום החקירה הוגש נגדו

פשעי  ,פשעים כנגד האנושות ,פשעים כנגד העם היהודי:  סעיפים ובהם15האישום כולל 

שהוכרזו כארגונים עוינים , ודומיהם אס דה ,אס אס ם עויניםוחברות בארגוני ,מלחמה

: בנוסף כלל כתב האישום גם פשעים שביצע כנגד עמים אחרים כגון .משפטי נירנברגב

משפטו של אייכמן . ועוד צוענים ת עשרות אלפירציח ,סלובניםו פולנים גירושים המוניים של

 ,משה לנדוי בפני השופטים ,ירושליםב (ראר בכר'מרכז ז כיום" (בית העם"נערך במשכן 

 .גדעון האוזנר ,היועץ המשפטי לממשלה בראש התביעה עמד .יצחק רווהו בנימין הלוי ר"ד

מי שהגן על נאשמים אחדים  ,רוברט סרווציוס ר"על הנאשם הגן עורך הדין הגרמני ד

חוק הישראלי לא איפשר לעורך דין זר לייצג נתבע ה .פריץ זאוקל ביניהם ,משפטי נירנברגב

אולם מכיוון שאף עורך דין ישראלי לא היה מוכן לשמש כסניגורו של , בבית משפט ישראלי

   .נעשה תיקון בחוק שאיפשר יצוג זה, אייכמן

  .1961 באפריל 11-ישיבת הפתיחה של המשפט נערכה ב

כי משפט זה יהיה , התבטא בעיתונות ביום פתיחת המשפט גוריון-דוד בן ראש הממשלה

שמאז השחרור נמנעה ממנו הזכות להביא את רוצחיו , משפט נירנברג של העם היהודי

  .למשפט

  

היועץ , התובע גדעון האוזנר. עם תחילת המשפט סקרה התביעה את פשעיו של אייכמן

  :ן בין היתרנשא נאום פתיחה ובו טע, המשפטי לממשלה
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 אינני עומד -ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן , שופטי ישראל, במקום בו אני עומד לפניכם" 

אך אין הם יכולים לקום על . שישה מיליון קטגורים, בשעה זו, עימדי ניצבים כאן. יחידי

מפני .  אני מאשים-רגליהם לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם 

נשטף בנהרות פולין וקבריהם פזורים על , שעפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה

אהיה על כן אני להם לפה . אך קולם לא יישמע, דמם זועק. פני אירופה לאורכה ולרוחבה

   ".ואגיד בשמם את דבר האישום הנורא

  

  

  

  

  

  

בססו על ארבע בהת, הסניגור ניסה לערער על סמכות בית הדין לשפוט את אייכמן

  :טענות

  

 השופטים הם יהודים ויש חשש שלא יהיו אובייקטיביים. 

 אין לקיים את המשפט מאחר שהנאשם נחטף מביתו : טריטוריאלית-חקיקה אכס

 .שלא בארץ

 י"תש ,חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם) החוק: תחולה פלילית רטרואקטיבית-

 ולכן הוא מאוחר למעשים 1950שעליו מתבסס כתב האישום הוא משנת ) 1950

 .יהיו רטרואקטיביים: ולא מקובל שחוקים פליליים, שנעשו במהלך המלחמה

  העבירות נעברו מחוץ לשטח מדינת ישראל ובתקופה שנעשו מדינת ישראל כלל לא

 .הייתה קיימת

  

  :בית המשפט דחה טענות מקדמיות אלה ופסק

  

 אמר , של השופטים בהיותם יהודים, בקשר לטענה בדבר חוסר האובייקטיביות

-כי אכן בשבתו על כס המשפט אין השופט חדל להיות בשר: "... בית המשפט

אולם הוא מצווה על פי החוק לכבוש רגשות ויצרים , בעל רגשות ויצרים, ודם

המעורר , לא היה שופט כשיר לעולם לדון באישום פלילי, שאם לא כן, אלה

 ."רצח או כול פשע חמור אחר, כגון בגידה, רגשות סלידה

 פסק , בקשר לחטיפתו של אייכמן בארגנטינה והבאתו לישראל בניגוד לרצונו

משפט לשפוט נאשם תלויה אך ורק במהות -המשפט כי סמכותו של בית-בית
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ן ואי, סעיף העונשין הכלול בכתב האישום ובהתאמתו למעשים המיוחסים לנאשם

המשפט רשאי לבחון את הדרך שבה הובא הנאשם לתחום השטח הריבונות -בית

 .של המדינה שבה הוא נשפט

 אמר בית , בקשר לכלל בדבר חוסר תוקף רטרואקטיבי של חוקים פליליים

המתקומם על הענשת  ,צדק אלא כלל של, המשפט כי אין זה כלל חוקי מחייב

אך המצב שונה בקשר . אדם בשל מעשה שלא היה בלתי חוקי בעת ביצועו

 לא שכן החוק בדבר עשיית דין בנאצים ובעוזריהם, לעבירות המיוחסות לאייכמן

אלא רק איפשר את העמדת העבריינים לדין בשל , יצר נורמות משפטיות חדשות

-היו הם מודעים לאי, לרבות בגרמניה עצמה, שבכל מקום בעולם, מעשים

בשל משטר אי החוקיות ששרר בגרמניה הנאצית לא . חוקיותם גם בעת ביצועם

, ת ערכאהאך דרישות הצדק חייבו הקמ, נענשו מבצעי הפשעים בגין העבירות

בית המשפט הסתמך גם על הצהרות פומביות . שבפניה יועמדו הפושעים לדין

וראה בן , ןבזמן המלחמה כי לאחר סיומה יועמדו הנאצים לדי בעלות הברית של

 "אין עונשין אלא אם כן מזהירין"אזהרות מספיקות לדרישה כי 

 פסק בית , בקשר לטענה כי מדינת ישראל לא הייתה קיימת בזמן ביצוע הפשעים

המשפט שהתוכנית להשמדת העם היהודי כוונה אף כלפי היהודים שחיו באותה 

 .ארץ ישראלעת ב

  

ותשובתו לכל , חרי דחיית הטענות המקדמיות נדרש הנאשם להשיב על האשמות

נוסח שבו נהגו . " לא אשם–ברוח כתב האישום " :תגרמניאחד מהאישומים הייתה ב

  .נאשמי משפטי נירנברג להשיב על האישומים

  

  

  

  

  

  

  : העדויות במשפט

  

מהם בחתימת אייכמן ,  מסמכים1,600- עדים ו100-העדויות במשפט כללו יותר מ

רובם כאלו שעלו , עדי התביעה היו ניצולי המחנות ואזורי הכיבוש השונים. עצמו

שהתעלף על דוכן העדים עם תחילת עדותו  )צטניק. ק הסופרביניהם היו , ללישרא

שם לא חיו לפי החוקים של העולם , "פלנטה אחרת"לאחר שדיבר על אושוויץ כ
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עדים אלו נועדו להמחיש  .אבא קובנרו יצחק צוקרמן כמו מורדי גטאות  וכן,)הנורמלי

לא היה להם קשר ישיר עם אייכמן וחלקם כלל לא : את זוועות השואה כעדות רקע

להחדיר , פועל נלווה לעדותם היה האספקט החינוכי. ידע על קיומו בזמן השואה

עדים אחרים היו כאלו שנפגשו . בקרב הציבור בארץ ובעולם תודעת השואה את

-גרמני אנטי כומר בהם היו, אישית עם אייכמן בזמן המלחמה בניסיון להציל יהודים

ועדת  אנשי, ואשתו הנזי יואל ברנדי שניסה להציל יהודים מומרים מידי אייכמן ונאצ

יהדות  ומתן עם אייכמן בניסיון להציל את קהילת-שניהלו משא העזרה וההצלה

כמו כן הופיעו מספר עדים שראיינו לאחר המלחמה את ראשי הממשל  .הונגריה

שניהל שיחות עם נאצים , גילברט. מ.ביניהם היה הפסיכולוג היהודי ג, ס"הנאצי והס

הם מנו את אייכמן עם האחראים  .הסוגרינג בהם ,משפטי נירנברג בכירים בעת

  .הראשיים להשמדת היהודים

ל רחבי התביעה הראתה את חלקו הפעיל של אייכמן בגירוש להשמדת יהודים בכ

אנושיים ורציחתם בשיטתיות במטרה -החזקתם בתנאים מחפירים תת; אירופה

הסניגוריה לא ניסתה כמעט לטעון להפרכת האירועים אלא . להשמדת העם כולו

בורג קטן "ניסתה לצמצם את מעורבות אייכמן במקרים אלה ולטעון כי הוא היה 

ת הממשל הנאצי ולא יכול כי אייכמן רק ציית לפקודו, הסניגוריה טענה". במערכת

וכי האשם העיקרי במאורעות השואה היה , היה להפר אותן בהיותו פקיד נמוך דרג

בפסק . טענות אלו נדחו על ידי השופטים. הממשל הגרמני ולא מערך הפקידות שלו

גם , וכי אייכמן, כי ניתן היה לסרב לפקודות ואף לפרוש מהמנגנון הנאצי, הדין נקבע

  .אסור היה לו לבצע פקודות של רצח, יד צייתןאילו היה רק פק

  

. נקבע כי הוכח שאייכמן היה בעל תפקיד מרכזי במנגנון ההשמדה פסק הדיןב

ות הגרוש ודבק בקנאות הוא יזם ועודד בעצמו חלק מפעול. סמכויותיו היו רחבות

הוא לא  .אנטישמיתובמשנתו ה אדולף היטלרובברוטליות בהליך זה מתוך דבקות ב

ויתר על השמדתו של אף יהודי גם כשנתבקש לכך מגורמים שונים ולא עצר 

אמנם אייכמן לא . מפעילותו כשקיבל הוראה מהממונים עליו לקראת סוף המלחמה

עמדו מעליו היה הבכיר ביותר בהליך ההשמדה ואנשי מנגנון נוספים 

 מהתפקיד אותו ביצע אולם השופטים קבעו כי אין זה גורע ,(הימלרו היידריך כדוגמת(

  .ומאחריותו למאורעות השואה

 11, הוקרא במלואו במשך שלושה ימים רצופים, המכיל מאות עמודים, פסק הדין

בפסק הדין הורשע . בבית המשפט המחוזי בירושלים 1961 בדצמבר 13 - בדצמבר

 לכתב 13-15הוא זוכה חלקית מסעיפים .  סעיפי כתב האישום15אייכמן בכל 

 וזאת 1940בגין חברות בארגונים עוינים בתקופה המסתיימת בחודש מאי , וםהאיש

נשמעו ,  בדצמבר13עם סיום השמעת פסק הדין ביום . העבירות התיישנות עקב

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%A8
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99_%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%9F_%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A5_%D7%94%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%A7_%D7%93%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/11_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/11_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/13_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1961
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA


סנגורו של הנאשם ואף מפי אייכמן  ,היועץ המשפטי לממשלה מפיטיעונים לעונש 

ין להטיל את האחריות על כתפיו אלא על הדרג המדיני אייכמן שב וטען כי א. עצמו

אולם מעללים אלה . איתרע מזלי ועורבתי במעשי זוועה אלה: "ששלח אותו למשימתו

הרצח ההמוני אינו אלא . לא היה זה רצוני לקטול אנשים. לא התרחשו על פי רצוני

הוקרא גזר הדין   1961בדצמבר 15 ביום...". אשמת המנהיגים המדיניים בלבד

דחה בית המשפט העליון  1962 במאי 29-ב .מוותנידון הנאשם ל בבית המשפט ובו

אייכמן מדבריו של (את הערעור של אייכמן ואישר את גזר הדין של המשפט הראשון 

אני משוכנע שכנוע עמוק שאני חייב לסבול בשל  "-בפנייתו האחרונה לבית המשפט 

 31-בלילה שבין ה"). מעשיהם של אחרים ולשאת את המשא שכפה עלי גורלי

בכלא  תלייההוצא אייכמן להורג ב ,חנינה למתן נשיאהלאחר סירוב ,  ביוני1-ל במאי

ואפרה פוזר בים מחוץ למים הטריטוריאליים  נשרפהגופתו .(כלא אילון כיום(רמלה 

-נאועלייה לרגל לזאת על מנת שלא ליצור אתר אפשרי ל, של מדינת ישראל

  .בגרמניה ובעולם נאצים

  

  :השלכות והשפעת המשפט

  

ואף ) עיתונות ורדיו(משפט אייכמן זכה להתייחסות נרחבת בתקשורת הישראלית 

בעיקר בשלבים הראשונים שלו ובפסק הדין , קשורת הבינלאומייםבאמצעי הת

כשהקורבן דן , בעולם ציינו את המשפט כמאורע הבא לעשות צדק היסטורי. בסיומו

למדינת ישראל לא היה את הזכות , יש שטענו שמבחינה משפטית, אולם. את תליינו

  .ו בינלאומילדון את אייכמן והוא היה צריך להישפט בפני בית דין ניטראלי א

  

כדי לשמוע  רדיועוררו רושם עז בארץ ורבים נצמדו למקלטי ה ניצולי השואה עדויות

עד אז לא הרבו לשמוע בארץ את עדויות ניצולי . את העדויות ולקרוא עליהן בעיתונים

שהעלה לתודעה את , המשפט. השואה וחלק גדול מהם העדיף שלא לספר על העבר

נחשב כאחד מהגורמים הראשונים שהביאו , הניצולים כיחידים דרך סיפורם האישי

מרד גטו כשהחלו להבחין כי גבורה לא התרחשה רק ב, בארץ תודעת השואה שינויל

שנאבקו כדי לשרוד , אלא גם אצל רבים אחרים  אקטיבית בנאציםלחימהאו ב ורשה

שהועלתה בארץ בעבר החלה  "?כצאן לטבח מדוע הלכתם"ההאשמה . ולהינצל

 תחושה של שותפות גורל עם הניצולים ואף הרגשת ואצל רבים הובאה, להתפוגג

דוגמה לכך . אשמה על ההתייחסות הלא מתחשבת מספיק כלפיהם מצד ילידי הארץ

  :1961 ביוני 9-ב דבר בעיתון' הסתר פנים'תחת הכותרת  נתן אלתרמן כתב
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%96%D7%9D
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%92%D7%98%D7%95_%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%92%D7%98%D7%95_%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A6%D7%90%D7%9F_%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F
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היינו נתקלים בהם יום יום . כולנו ידענו כי מתהלכים בתוכנו אנשים מן העולם ההוא" 

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

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

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

   .אליו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :חוק לעשיית דין בנאצים

  

א חוק ישראלי הו 1950 - י"תש ,חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

  .1950-ב הכנסת שחוקקה

וכולל  ,השואה החוק קובע תחולה פלילית רטרואקטיבית על פשעים שבוצעו בתקופת

מסירת בני  ;פשעים נגד האנושות ובהן, ועוזריהם נאציםעבירות ייחודיות לפשעי ה

או מן האדם , סחיטה מאדם מוסתר ומבוקש על ידי הנאצים; אדם לידי הנאצים

משתפי  כלומר בארגונים נאציים וארגונים" (ון עויןארג"חברות ב; המסתיר אותו

החוק מאפשר העמדתו לדין של אדם שהיה מעורב בפשעי ). פעולה

למרות שהעבירות בוצעו , ישראלי על העבירות שביצע בית משפט בפני נאציזםה

אלא  ,רצח שאינן כוללות רק(המורשע בעבירות אלו  .מדינת ישראל שלא על אדמת

אותו עונש שהיה צפוי לו אילו "דינו  ,(גניבה או אינוס ם עבירות פליליות אחרות כמוג

אחריות החוק מתייחס גם לשחרור מן ה ."את המעשה בשטח ישראלעשה 

כאשר העבירות נעשו על מנת להימנע מסכנת מוות או , הפחתה ממנהאו ל הפלילית

   .התיישנות על עבירות לפי חוק זה לא חלה. למנוע מצב חמור יותר

לבוא בדין עם פעילותם של  ניצולי השואה לולחץ שהפעי, בין היתר, ברקע לחוק

אלה , למשל(יהודים ששיתפו פעולה עם הנאצים ולאחר השואה עלו לישראל 
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94


מספר ). והתאכזרו לכפופים להם מחנה ריכוזאו אחראי בלוק ב ,קאפוששירתו כ

מעריכה את  חנה יבלונקה ההיסטוריונית(יהודים כאלה הועמדו לדין משתפי פעולה 

זה , במקרה אחד .[1]סקי דין שנעו בין זיכוי לבין עונש מוותעם פ. ) מספרם בארבעים

-גרוס משנה של מחנה-שהיה אחראי על אסירים בשני מחנות, של יחזקאל אניגסטר

המשפטים סוקרו . ניגסטר מת לאחר זמן קצרוא, אך זה הומתק, נגזר עונש מוות רוזן

ומרבית המשתתפים בדיונים היו ניצולי , בצורה מצומצמת בעיתונות באותה תקופה

   .השואה

-ב. מתוקף חוק זה אדולף אייכמן הורשע והוצא להורג, הועמד לדין 1961-ב

בית  בפני ערעוראך ב, ונידון למוות על פי חוק זה איוון דמיאניוק הורשע 1988

  .מחמת הספק ההרשעה בוטלה ןהמשפט העליו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : צטניק. ק-יחיאל דינור

  

 (ישראל ,2001 ביולי 17 – פולין ,סוסנוביץ ,1909 במאי 16) (פיינר) נור-יחיאל די

שכתב , ניצול מחנות ההשמדה הנאציים ,פולין יליד ישראלי סופר שואה היה

  ."צטניק. ק" שם העטנודע ב .עבריתוב יידישב

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%90%D7%A4%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%94&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%9D#cite_note-0#cite_note-0
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A1-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A1-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/1961
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/1988
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/16_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1909
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%95%D7%A1%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/2001
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%A2%D7%98


  :תולדות חיוו 

  

  .בשם יחיאל פיינר פוליןשב סוסנוביץב 1909 דינור נולד בשנת

בין מתי המעט  ,עילויוהיה ידוע כ ,לובלין בעיר ישיבת חכמי לובליןבצעירותו למד ב

 והיה עסקן של צעירי ,יידישב שירים בצעירותו כתב .קבלה ראש הישיבה שלמדו מפי

כמו על , עברה עליו השואה תקופת .פולין שבין מלחמות העולםב "אגודת ישראל"

הוא נחקר פעמיים על ידי  .ריכוזו מחנות עבודהב ,אירופהיהודים רבים ב

הגיע  1943 באוגוסט .אדולף אייכמן אז ראה לראשונה את ,קטוביץ בעיר גסטפוה

. ובמחנה נוסף זקראוב עבודות כפייה בהמשך עבד .אושוויץ מחנה ההשמדהל

  . נספו כולם בשואה– אשתו וילדיו –משפחתו 

הוא . לאחר שחרורו חש צורך עז לתעד ולספר את חוויית השואה לאלו שלא נכחו שם

אשר בעשור האחרון לחייה (ו נינה עד כדי כך שאשת, הקדיש את כל חייו לנושא זה

בכל . היה צפוף. החיים במחיצתו היו לא קלים"העידה כי ) 'יה-אלי'שינתה את שמה ל

במהלך כתיבת ספריו ". היו באים איתו ביחד גם ששת המיליונים, פעם שהיה נכנס

היה מסתגר בחדרו לבוש בכותונת האסיר : את עצמו לאושוויץ" מחזיר"נור -היה די

  .ישן או אוכל ימים ארוכים,  מתקלחשלו ולא

בתם , התחתן בשנית עם נינה אשרמן ,1946 בשנת איטליה דרך עלה לארץלאחר ש

, אשרמן) וילנר(ואשת האשכולות מלכה  אשרמן) גוסטב(יוסף  'פרופ גינקולוגשל ה

ובת ) ן"איש נדל, ליאור(ונולדו לו בן  ,העימות אוטוביוגרפיכפי שהוא מספר בספרו ה

 .(מוציאה לאור ,דניאלה(

 ,שבעהבצוואתו ביקש לפרסם את מותו רק בתום ה .ישראלב 2001- נפטר בדינור

  .כדי למנוע ממותו והלווייתו להפוך לאירוע תקשורתי

מחקר מקיף יחיד שנעשה בעניין תולדות חייו מופיע בספרו של חוקר ספרות היידיש 

מסיח על פי " ,יחיאל שיינטוך 'פרופ ,האוניברסיטה העברית בירושליםוהשואה מ

  ."תומו

  

  :יצירתו הספרותית 

  

 לאחר השואה ראה צורך להשמיד כל זכר אולם. עוד לפני השואה עסק בכתיבה

השמיד  ,ספריית הקונגרסב, ושם ארצות הבריתהוא טס ל. לספריו מלפני השואה

כן גנב ושרף את העותק האחרון . עותק של ספר שירה שכתב לפני פרוץ המלחמה

את שארית הדפים השרופים שלח . בירושלים ספרייה הלאומיתשהיה ב, שנשאר

למנהל הספרייה על מנת להוכיח לו כי הספר הושמד ולא נלקח לספריה פרטית 

http://he.wikipedia.org/wiki/1909
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%95%D7%A1%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99_(%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A1%D7%98%D7%A4%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/1943
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%96%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%95&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A4%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1946
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_(%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%91)_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/2001
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94_(%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%97%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9A&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA


זה היה שייך לעולם שכבר לא הספר ה: "נור בדברים-את מעשיו הסביר די. כלשהי

  ."לעולם שנשרף, קיים

אפשר ". מתוך הפלנטה אושוויץ כרוניקה אלא, לא ספרות רגילה", כלשונו, ספריו הם

קורותיו בשואה מתוארות בספרו . תולראות בספריו תיעוד של חייו ושל משפח

שם  מיד עם שחרורו מהמחנה תחת (יידישב(שאותו כתב  ,"סלמנדרה" ,הראשון

הובא " סלמנדרה"של  כתב היד .([1]מחנה ריכוזכינוי לאסיר ב" (צטניק. ק" העט

 ,אליהו גולדנברג קרייןוה שחקןה, באיטליה הסוכנות היהודית שליח לישראל על ידי

ויצא  ד ברקוביץ"י הספר תורגם ונערך בידי. נור להוציאו לאור-אותו השביע די

ראתה אור  2009 בשנת .1946 בשנת הוצאת דבירלראשונה לאור ב

' עם הערות מאת פרופ, המקורית המלאה והלא ערוכה ביידיש ובעברית מהדורהה

  .יחיאל שיינטוך

 מתואר בספר, לחיילי הצבא הנאצי שירותי מין שאולצה לספק, סיפורה של אחותו

 ,50-שנות ה אור בתחילתיצא ל,  שפות32-ליותר מ תורגם ספר זה ."בית הבובות"

   .  סיפורתכ ביוגרפי חדש של תיעוד אנר'ז ולמעשה יצר

מתואר , במחנה הריכוז התעללות מינית שכילד חווה, מוני, סיפורו של אחיו הצעיר

  .50-אף הוא ראה אור בשנות ה "קראו לו פיפל" בספר

היחיד מבין ספריו שאינו פרוזה אלא מקבץ  – "כוכב האפר" כתב את 60-שנות הב

 תחת השם) אנגלית ויידיש, עברית(ום בשלוש שפות ספר זה יצא גם כאלב. פואמות

 ,גרשון קניספל של האמן ליתוגרפיותלאלבום נתווספו ."השעון אשר מעל הראש"

  .בעולם אספנים והוא הפך למבוקש על ידי

מאוחר יותר יצא שוב לאור תחת ) "כחול מאפר"  ראה אור הספר60-בסוף שנות ה

, נור ומתעד את חיי משפחתו בישראל-הסוגר את מעגל חייו של די ,("העימות" השם

שבה  מחלת הנפש את, מדינהאת ימיה הראשונים של ה, את המפגש עם אשתו נינה

את הולדת ילדיו ואת הקונפליקט עם ערביי ארץ ישראל כמראה לשבר , לקתה נינה

  .ישראלי-הזהות היהודי

ספר מיסטי רווי  – ".ע.מ.ד.צופן א" הוא הספר, יוצא דופן מבין ספריו

נור בידי -שעבר די LSD-שנכתב בעקבות טיפול ב קבליים דימויים

באמצעות  ניצולי השואהשהתמחה בטיפול ב, יאן באסטיאנס הולנדיה פסיכיאטרה

נור בראש כל -י דינכתבו על יד. ע.מ.ד.האותיות א .סמים טיפול בטרנס בהשפעת

אך סיפר כי אותיות אלו הצילו אותו , הוא סירב להסביר את פשרן. אחד מספריו

ליידיש באוניברסיטה  קתדרהה, הפרופסור שיינטוך. ממוות כששהה באושוויץ

אלהא " תפילההעברית בירושלים טוען כי אותיות אלו מייצגות את ראשי תיבות של ה

צופן " .רבי מאיר תנאהמכוונת ל, הנחשבת כתפילת הצלה מאגית ,"דמאיר ענני

, שהוקדש כולו לסיפור "העולם הזה" פורסם תחילה בגיליון מיוחד של." ע.מ.ד.א
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A0%D7%A4%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/LSD
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%94_(%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%90_%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%90_%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%94


נור -הספר מתאר את תחושותיו של די .80-שנות הואחר־כך ראה אור כספר ב

בעקבות הטיפול שעבר כעבור . בשואה במבט רטרוספקטיבי תחת השפעת הסם

נור את הגדרת אושוויץ כפלנטה אחרת -שינה די, שלושים שנה מעת הטראומה

,  אלא האדם באשר הוא אדם,וקבע שאת אושויץ לא יצר השטן, ושואה קוסמית

  .119 ,123' עמ, "צופן אדמע" ("אנשים כמוני וכמוך"

נלמדים בבתי הספר בכיתות , על השואה ועל זוועות אושוויץ, ספריו הדרמטיים

כל  .הנסיעות המאורגנות למחנות ההשמדה הגבוהות כחלק ממערכי השיעור לקראת

  .ספריו תורגמו לשפות רבות והתפרסמו ברחבי העולם

  

  ָשַרד את אושוויץ כדי לספר לעולם: צטניק. ק

עלה בתום , הפלנטה האחרת, ושמו אושוויץ" כוכב האפר"בוגר , )2001 -1909(יחיאל דינור 
כשהוא סגור בחדריו , לאחר שכתב את ספרו הראשון, ישראל-מלחמת העולם השנייה לארץ

הוא ניסה לתאר , דרך הרומן. כולו לכתיבת הדוחות שלו-ומבודד מן העולם ומקדיש את כל
ל אדם שחייו זהו ניסיון נואש וכאוב ש". כאן"בשביל המצויים " שם"את השואה שהתרחשה 
המוות בכוח שבועתו לחזור ולשוב לפלנטת -נשאר בחיים בפלנטת; עברו בין שתי הפלנטות

בין . החיים ולספר לעולם את סיפורי הזוועות על אלה שנשרפו בכבשנים והפכו לאפר
 .הנשרפים בני משפחתו ואשתו האהובה

  .שחקר את כתיבתו של יחיאל דינור, את הפריט כתב ישראל בנימינוב
  

  אסיר מחנה הריכוז

במחנה של הצבא הבריטי על יד נאפולי , דינור החל את כתיבתו מיד לאחר שניצל ושוחרר
-לעמוד בנדרו ולשמש עד, בגלל בריאותו הלקויה, מתוך בהילות שלא יספיק, שבאיטליה

התיישבתי לכתוב ושבועיים וחצי לא קמתי : "כעבור שנים הוא נזכר. מספר לנרצחי אושוויץ
החייל קרא בעמוד . ישראל-מסרתי את כתב היד לחייל כדי שיעבירו לארץ. כמעט, ממקומי

' .את שם המחבר שכחת לרשום': רכן מעלי ולחש, "סלמנדרה"הראשון את שם הספר 
רשום את ! כתבו את הספר הזה, הם שהלכו אל הקרמטוריום! ?שם המחבר': נזעקתי נגדו
, שלפני אושוויץ, פיינר, את שם משפחתו. תיכך נולד שמו הספרו" ' .צטניק. ק: השם שלהם

. כמקובל באותם ימים בחברה הארצישראלית, עם עלייתו ארצה,  דינור–החליף לשם עברי 
והוא , לימים הנשיא השלישי של מדינת ישראל, איש ספר, ר"כתב היד הובא לפני זלמן שז

ת הספר בהוצאת ד ברקוביץ שפרסם א"מסר אותו לתרגום מיידיש ולעריכה בידי הסופר י
 ".דביר"

, מחנה ריכוז,  KONZENRATION ZENTER במונח הגרמני צטניק. ק מקורו של השם
כך נקרא אסיר מחנה ריכוז ". קצטניק", ) KA TZET בהיגוי גרמני(Z. K.:.ובראשי תיבות

הביורוקרטיה הנאצית התייחסה אל אסירים . בליווי מספר שהוטבע על זרועו השמאלית, נאצי
אלא , ובכך לא רק מחקה את שמות ָהֱאנוש שלהם,  מספריהם המוטבעים בלבדאלה לפי

   .חיים בלי שם ובלי זהות-כעין עדר בעלי, אדם ממוספר-הורידה אותם לדרגת תת
ייתכן . 135633יד שם המחבר הופיע המספר -על, צטניק. במהדורות הראשונות של ספרי ק

מפליא הדבר שזה גם . יחיאל דינור, יץשזה מספרו המוטבע של אסיר מחנה הריכוז אושוו
הארי פרלשניק כשהוא מגיע לאושוויץ " סלמנדרה"המספר המוטבע על זרועו של גיבור 

 –צטניק והוא הארי פרלשניק . הוא ק) פיינר(מכאן הזהות שדינור . למחנה עבודה  ונשלח
 כרוניקה ,תעודה-על ששת כרכיו הוא רומן" סלמנדרה"זהות העשויה להוליכנוו למסקנה ש

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-80_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A2_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F


והוא הצליח " שם"דינור היה , כאמור. בעל מאפיינים אוטוביוגרפיים חזקים, בלשון המחבר
כיצד קרה ומה קרה בכוכב האפר , כדי להעיד עדות מחווייתו האישית" כאן"לשרוד ולהגיע ל
  .מעשה בדיוני בעיקרו-תוך שהוא בוחר בסיפור, ושמו אושוויץ

  

  

  :האנטומיה של השואה 

הצופן אדמע , העימות, השעון, פיפל, בית הבובות, סלמנדרה: ינה שישה חלקיםלרומן הססט
כרוניקה של משפחה "וכותרת המשנה היא , "סלמנדרה"אור בשם הכולל    והוא ראה–

וכולם יחדיו מספרים מזוויות ראייה שונות , כל כרך עומד לעצמו". יהודית במאה העשרים
את ) הנאצי" בית הבובות"תו דניאלה היא זונה בואחו" פיפל"אחיו של דינור הוא : כגון(

בשלושה מעגלי זמן הצמודים והנוגשים זה , פולני-ממוצא יהודי, סיפורה של משפחה אחת
 .שואה-שואה ולאחר-בעת, שואה-בטרם: בזה

: צטניק לרמוז על מקורו העתיק של השם שבחר בו. בפתח הכרך הראשון מנסה ק
." יוצאת מתוכה ברייה ושמה סלמנדרה, בלא הפסקכשבוערת אש במקום אחד שבע שנים "

אלא דבקה בה סימבוליקה אגדית שאין , רק סוג לטאה במשפחת הלטאות-וסלמנדרה היא לא
וכמטאפורה ספרותית היא מייצגת אדם שעבר שבעת מדורי גיהינום ." האש שולטת בה

שבע שנות עבר במשך , "סלמנדרה"גיבור , צטניק המחבר. הארי פרלשניק הוא ק. ושרד
פליט , הארי. והוא לא אּוַּכל, השואה-מלחמת העולם השנייה את כל מדורי התופת של אש

עמו ובכבשניו נשרפו - שבמקלחותיו הומתו בגזים מליוני בני–ושריד של כוכב האפר אושוויץ 
להעיד , לשרוד: בתוספת נופך משלו,  הוא סלמנדרה–גופותיהם כדי להכחיד כל סימן וזכר 

גבורה רוחנית ". כוכב האפר"נושות את האימה והזוועות שהתרחשו במשרפות ולספר לא
  .אמיצה לא מתפשרת

, מתמקד בשני צירים מקבילים וחופפים זה לזה, הססטינה-הכרך הראשון ברומן, "סלמנדרה"
  :המספרים יחדיו את סיפור השמדת יהדות פולין, לסירוגין

הארי :  סיפור אהבתם של הדמויות המרכזיותהמספר את, אינדיווידואלי-המהלך האישי     .א
השכל -בתו חריפת, וסאניה שמידט בת עשרים, פרלשניק מוסיקאי מחונן בן עשרים ושש

  ;והמעשית של חרושתן ידוע בעיר מטרופולי שבשלזיה העלית בפולין
מאז כיבוש העיר בידי , המספר את תולדות יהודי מטרופולי, היסטורי-המהלך הכללי     .ב

דרך הקמת היודנראט והגטו והמשטרה היהודית והרעב ', 39נים בספטמבר הגרמ
ועד מותם , והטלאי הצהוב והאקציות והטרור האימתני והרצחני של הגרמנים והגסטפו

     .במחנות העבודה ובמחנות ההשמדה
 והוא –סביב מאפייניה ההיסטוריים המהותיים , צטניק תאר את האנטומיה של השואה. ק

המהלך . ידידיהם ומכריהם, קרוביהם, חייהם של הארי וסאניה-ת אירועימשלב בהם א
אושוויץ , מצד אחד: ההיסטורי מתנהל לקראת שני שיאיה הקוטביים של שואת יהדות פולין

ומצד אחר גטו וארשה והמרד ההרואי של הנוער היהודי כנגד , ואימת ההשמדה בכבשניו
פעמיים של הארי וסאניה הם לא רק -יים והחדמעגלות חייהם האינדיווידואל. הכובש הגרמני

אלא מקבלים משנה תוקף של אמינות , אספקלריה לאירועים ההיסטוריים הדרמתיים
במילים . האקלים החברתי שלה והתרחשויותיה המרכזיות, ומהימנות על רקע עיצוב התקופה

מצמצם את , המפגש הסיפורי בין היחיד והאינדיווידואלי לבין הכלל וההיסטורי, אחרות
שלפניו סיפורת בדיונית דמוית , ויוצר אשליה אצל הקורא, הפערים בין הבדיון לעובדה
  .מציאות היסטורית אותנטית

את זוועות , כעד מהימן ממקור ראשון, צטניק מתאר ומספר בדרך מקורית ומשכנעת. ק
 ההישרדות הזאבית של יהודים המשתפים פעולה עם מכונת: האימה על הפלנטה האחרת



; ציד הגסטאפו אחר היהודים המסתתרים באקציות הנערכות בגטו; ההשמדה הנאצית
חיסול חשבונות בין ; הרעב; עבודת פרך בנשיאת אבנים; הסלקציה על הרמפה של אושוויץ

  .הכבשנים וארובת פולטות עשן הנרצחים; המוזלמנים; היהודים לבין עצמם
מתרחש ליד כבשני , ין הארי לסאניהב, הדרמתי והכאוב והסופי, המפגש המחודש: השיא

הארי המסמן באיקס גופות . מרחץ הגזים-סאניה הופכת למוזלמנית ונשלחת לבית. אושוויץ
מגלה על לחי השלד שמונח לפניו פלפלת , כדי לעוקרן לפני השרפה, שחשף בפיהן שיני זהב

בשלד שום על אף שחוץ מן הסימן הזה אין ,  ובכך מזהה את סאניה אשתו האהובה–קטנה 
במצעד . החולים-והוא נשלח לבית, נטרפה על הארי דעתו. שריד אנושי לאותה אישה יקרה

זריחת שמש אדומה הציתה . "בורח וזוחל לתוך ערמת הירויים, המוות הוא אוזר כל כוחותיו
הארי פרלשניק התרומם על ברכיו בתוך . מרחוק קרב ובא טנק רוסי. את גולגולתו החשופה

  ".ודומה היה כצומח ועולה מתוכה, תערימת הגוויו
סאניה הופכת לאפר בפלנטה האחרת ": סלמנדרה"וכך מסתיים הכרך הראשון של ססטינת 

רוחניים מצליח לשרוד ולגבור על כל מדורי -כוחותיו האנושיים-והארי בשארית, ושמה אושוויץ
על ,  עם ועולםקבל,  כדי להעיד עדות אישית–לנצח את הרשע והאימה הזוועתית , הגיהינום

כל ימי , ללא פשרות, וכך נהג, זו משימתו. קורותיו וקורות העם היהודי בכוכב האפר אושוויץ
  .חייו

   
, מאת ישראל בנימינוב, צטניק. לק "סלמנדרה"עיון ב ,"כוכב האפר" נכתב לפי המסה

  .1994, הוצאת הספרים אורט, 15-30' עמ ,"בשבילי הסיפורת" בספרו
  

  משפט אייכמן 

 .יכמן היה אחד מן הבכירים במנגנון ההשמדה הנאציאי
. 1932היה חבר במפלגה הנאצית משנת . אדולף אייכמן נולד בגרמניה וגדל באוסטריה

משנת . שבראשות ריינהארד היידריך, S.D , עבד במשרד הראשי לבטחון הרייך1934משנת 
עיקר . ייני יהודים היה מנהל המחלקה היהודית בגסטאפו ונחשב למומחה העיקרי לענ1939

הוא כמובן עם תחילת ביצוע הפתרון , תפקידו כמבצע המדיניות הנאצית כלפי היהודים
הוא .  בכדי לדון בעניין1941כבר בקיץ , מפקד אושוויץ, אייכמן נפגש עם רודולף הס. הסופי

והיה המתאם הראשי בין המנגנונים השונים לביצוע , השתתף בועידת ואנזה יחד עם היידריך
  ".הפתרון הסופי"

  

  

 :הלכידה והמשפט
ברח בסיוע הכנסייה לארגנטינה וחי שם בזהות בדויה , לאחר המלחמה הסתתר בגרמניה

ידי סוכני -הוא נלכד על. עקבותיו התגלו בשלהי שנות החמישים. תחת השם ריקרדו קלמנט
  .והובא למשפט בישראל1960במאי  המוסד הישראלי

על , 1960במאי , היה האיש שהודיע מעל בימת הכנסת וריוןג-דוד בן ראש ממשלת ישראל
  :תפיסתו של אדולף אייכמן והבאתו למשפט בישראל

י שירותי הביטחון הישראלים אחד "עלי להודיע לכנסת כי לפני זמן מה נתגלה ע" 
למה , אדולף אייכמן האחראי יחד עם ראשי הנאציים, מגדולי הפושעים הנאציים

אדולף אייכמן נמצא כבר  …"ן הסופי של בעיית היהודיםהפתרו"שהם קראו בשם 
במעצר בארץ ויעמוד בקרוב למשפט בישראל בהתאם לחוק לעשיית דין בנאצים 

  ".ובעוזריהם
   

שבמרכז הבירה " בית העם"הוא נערך ב .1961 באפריל -11משפט אייכמן נפתח בירושלים ב
את התביעה ייצג . משה לנדוי וןובדין ישבו שלושה שופטים בראשות שופט בית המשפט העלי

 



המילים בהן פתח את נאומו נחקקו מאז בזיכרון . היועץ המשפטי לממשלהגדעון האוזנר
  :הקולקטיבי הישראלי

  
אין אני  – ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, שופטי ישראל, במקום זה בו אני עומד לפניכם"

אך אין הם יכולים לקום על .  קטגוריםשישה מיליון, בשעה זו, עימדי ניצבים כאן; עומד יחידי
 :לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, רגליהם

   
  !אני מאשים

וקבריהם , נשטף ביערות פולין, מפני שעפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה
ה על כן אהי. אך קולם לא ישמע, דמם זועק. פזורים על פני אירופה לאורכה ולרוחבה

 ".אני להם לפה ואגיד בשמם את דבר האישום הנורא
  
  

ובמהלכו העידו יותר  ,1961מאפריל ועד דצמבר  :המשפט עצמו נמשך מספר חודשים
את אימת  – ודרכו בפני הציבור כולו – שפרסו בפני בית המשפט, ממאה עדים

מדובר ; רשעכלומר להביא לכך שאייכמן יו, מטרת המשפט לא היתה רק משפטית .השואה
את , ובפני הנוער הישראלי במיוחד, לפרוס בפני הציבור בכלל – היה גם במטרה חינוכית

מבחינתו של הציבור הישראלי באותה עת היה המשפט . שאירע באירופה בתקופת השואה
 .אירוע חסר תקדים

  

הסופר יחיאל  מבין העדויות הרבות שנשמעו זאת שהותירה רושם מיוחד היתה עדותו של
ותיאר את אושוויץ כמקום  "פלנטה אחרת" הוא טבע את המושג ).צטניק. ק(ינור ד

הם לא לבשו כדרך . לא היו להם הורים ולא היו להם ילדים, לא היו שמות" שלתושביו
הם לא חיו לפי חוקים , נשמו לפי חוקי טבע אחרים; הם לא נולדו ולא הולידו; שלובשים כאן

  .ר אחרי שהחל להעיד צנח דינור והתעלף ועדותו הופסקהזמן קצ ".של העולם כאן ולא מתו
   

ליפני מתן גזר הדין אמר הנאשם כי  .1961 בדצמבר 13 – גזר דינו של אייכמן ניתן ב
כניעתי לחובת , אשמתי היא רק צייתנותי" ,אמר ,"לא רציתי להרוג" .תקוותו לדין צדק נכזבה

,  הנידון עירער לפני בית המשפט העליון.בית הדין דן את אייכמן למיתה ".השירות במלחמה
אז פנה אייכמן לנשיא המדינה יצחק בן . אשר דחה את עירעורו בהרכב של חמישה שופטים

 הוצא אייכמן להורג 1962 במאי 31 -וב ,נשיא המדינה דחה את בקשתו. צבי בבקשת חנינה
  .גופתו נשרפה ואפרו פוזר בים, בתלייה בכלא רמלה

   
אדולף . קבל בציבור בהסכמה כללית ואף ומידה רבה של התלהבותגזר דין המוות הת

אייכמן היה הנאשם היחיד שהורשע בבית משפט והוצא להורג במשך כל שנות קיומה של 
  ). אולם זוכה מחמת הספק1988 -ון איוון דמיאניוק נידון ב'ג(מדינת ישראל 

  

 :התלבטויות בחברה הישראלית
  :נוצרו חילוקי דעות בנוגע למספר דברים, לכדלמרות שמשפט אייכמן היה אירוע מ

רובו המכריע של הציבור ראה קשר ישיר בין  :זכות המדינה לשפוט את אייכמן         .1
רוב הציבור תמך בשפיטתו של אייכמן , על כן. מדינת ישראל הריבונית ובין השואה

ית משפט היו לכך מתנגדים שטענו כי אייכמן צריך להישפט בב, עם זאת. בישראל
  :בינלאומי ולא בישראל מהסיבות הבאות

  .הוא פשע נגד האנושות ולא רק נגד היהודים .א
בעיקר משום שהפשע בוצע ליפני , מדינת ישראל אינה מייצגת את כל היהודים בעולם .ב

  .הקמת המדינה
  .הקורבן אינו יכול להיות השופט .ג 



ת התקבל בציבור בהסכמה כללית ואף גזר דין המוו :חילוקי דעות באשר לעונש         .2
התנגדו , ובהם חוקר הקבלה גרשום שלום, מספר אישים, עם זאת. בהתלהבות

בזמן שאנו צריכים , הוא טען כי המתת אייכמן סוגרת את הפרשה. להוצאתו להורג
   .להשאירה פתוחה למען הדורות הבאים

   
  :השפעת המשפט על החברה הישראלית

לניצוליה , דת מפנה בהתייחסותה של החברה הישראלית לשואהמשפט אייכמן היווה נקו
באמצעות המשפט מתחיל הזיכרון הפרטי לתפוס מקום לצד . ולזיכרון הקולקטיבי שלה

  . הזכרון הקולקטיבי
  

  :מספר השפעות בולטות היו למשפט
, בניגוד למשפט קסטנר והמחלוקת בנושא השילומים :המשפט כגורם מאחד         .1

המשפט .  הציבור הישראלי מאוחד בעניין העמדתו לדין וגזר דינו של אייכמןהיה רוב
  ".ביחד"חיזק את תחושת ה

עד למשפט אייכמן לא תפסה השואה מקום  :שינוי ביחס החברה אל השואה         .2
המשפט הוביל לכך שנוצר קשר הדוק בין השואה לבין הקמת . באתוס הישראלי

יהיה ליהודים היכן , לא תתרחש שואה ואם תתרחשהמדינה קיימת כדי ש. המדינה
  .לחיות

המשפט הביא לחשיפה אדירה של הזיכרון הפרטי  :שינוי ביחס החברה אל הניצולים        .3
ניצולי השואה החלו לתפוס מקום . וחדירת הזכרונות הפרטיים לתוך הזכרון הקולקטיבי

ורו הפרטי הפך להיות בעיני החברה בצד הנספים והגיבורים וסיפ, מרכזי בזכרון הקולקטיבי
החברה הישראלית החלה להתייחס אל . חלק מסיפור השואה, אך גם בעיניו, הישראלית

שצריכים להתמקד בהווה כדי לבנות " עולים חדשים", "מהגרים"הניצולים לא רק כאל 
 בעקבות .שיש לו משמעות הן במישור האישי והן במישור הלאומי" בעלי עבר"אלא כ, עתיד

היחס  .הפך להיות חלק מההיסטוריה הלאומית  עברם של הניצולים, המשפט
וזכו , אל אלו שלא נלחמו ומאידך היחס השלילי, מחד החיובילפרטיזנים ולמורדי הגטאות

לכולם יש מקום , עתה כולם קורבנות. השתנה בעקבות המשפט, "כצאן לטבח"לכינוי 
    .במערכת ההנצחה

   
  

  :הערות  פלג
  .כום על ולא ברקע לראש פרק ראשון בעבודהמדובר בסי

סיכום . עלייך לתמצת את כל הדפים הללו לרקע של שני עמודים תמצית שלך אישית
  לקראת בחינה
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