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1.1.10  

   בגרמניה הנאציתמחנות הריכוז

  פתיחה

 ,לרכז קבוצה של אנשי�היא  ,"מחנה ריכוז"עומדת מאחורי רעיו� ה ,המטרה

 שאי� ,מדובר בפרטי�. מוגדרי� כפוטנציאל מאיי� או מסכ� את הגור� השלטוניש

היא שיטת ריכוז כליאה במחנה . סי� לה�קשר בי� מה שה� עשו לכוונה שמייח

  .  בניגוד לכלא שבו ההתייחסות לכלואי� בו היא אינדיבידואלית,כליאה קולקטיבית

 הכניסו את , שנלחמו בילידי�,אמריקאי� ה.ב"בארהמחנות הריכוז הראשוני� היו 

 במהל( המרד של הקובני� בכובשי� .1830) ב ריכוזלמחנות ירוקי'בני שבט הצ

�מחנות ריכוז הוקמו . הקימו האחרוני� מחנות ריכוז בקובה, 1868)1878, הספרדי

� שגירשו את , על ידי האמריקאי�1898)1901י� השני� ב על אדמת הפיליפיני

 כלאו האנגלי� את הבורי� ,1899)1902 ,במלחמת הבורי� השנייה. הכובש הספרדי

  . במחנות ריכוז

 ועד 1920)מ החל מ"בברה, "גי�גול",  נעשה שימוש במחנות ריכוז20)במאה ה

  . 1933) ובגרמניה הנאצית החל מ60)לשנות ה

 1933)1945 הנאצית בי� השני� מחנות הריכוז בגרמניהתופעת מאמר זה יעסוק ב

�   .בוכנוולד ורוונסבריק, זקסנהאוז�, דכאו: ובאופ� פרטני במחנות הבאי
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 היו מחנות ,1933ר ינואב 30) לאחר עלייתו של היטלר לשלטו� ב,בשלב הראשו�

ע� הזמ� גברה חשיבות� של מחנות הריכוז . הריכוז מכשיר של רדיפות פוליטיות

במהל( השני� גדל מאד . ו מרכיב חשוב במערכת השלטו� עד לקריסתוווה� הי

  .  מספר� של מחנות הריכוז וה� מילאו תפקידי� נוספי� כפי שיפורט בהמש(

  : התקופות הבאותארבעבבקיומ� של מחנות הריכוז נית� להבחי� 

 .1935שלהי  ועד 1933ינואר ב 30)מעליית הנאצי� לשלטו� ב .1

 1939 ועד פרו+ המלחמה בספטמבר 1936מתחילת  .2

 .1942 ועד לחודש מרס 1939מראשית המלחמה בספטמבר  .3

 .1945 ועד לסו, המלחמה במאי 1942ממרס  .4

  1935שלהי המחנות מעליית הנאצי� לשלטו� ועד 

 ,"להגנת האומה והמדינה"להקמת מחנות הריכוז היה הצו  ,אורה לכ,בסיס החוקיה

המשטר החדש ראה את . 1933פברואר ב 28)שפורס� לאחר שריפת הרייכסטאג ב

המחנות כמכשיר לביסוסו הפוליטי והאידיאולוגי של השלטו� הנאציונל 

, בי� השאר, במהל( הזמ� הורחבו מטרות מחנות הריכוז וה� שימשו. סוציאליסטי

 סוציאליסטית הנאציונלאס ברוח האידיאולוגיה .גרת חינוכית לאנשי אסכמס

  . וכאמצעי דיכוי לאויבי המשטר מבית ולהבטחת שלטונו

 היו , שהושלט בגרמניה מיד לאחר עלייתו של היטלר לשלטו�,כחלק ממשטר הטרור

 �מחנה הריכוז הראשו� היה דכאו ". פראיי�"והיו מאסרי� " חוקיי�"מאסרי

" פראיי�" את המעצרי� ה .אס. מחנה זה היה כפו, לאס.1933מרס ב 22)שהוק� ב

. ה� שימשו כחוקרי� ושומרי� באתרי הכליאה . הא.יזמו בדר( כלל אנשי האס

 �בתי חרושת , קסרקטיני� ישני�: שימשו מקומות כמו" פראיי�"לכליאת אסירי

�, ליכטנבורג, בורגאורניינ:  בסוג זה של מחנות נכללו.מחסני� וטירות ישנות, נטושי

 היו כבר בגרמניה כמה 1933עד סו, . זוננבורג ועוד, המרשטיי�, בורני�, קוידנאו

פרטיי� " פראיי�" א( רוב� בתי כלא ,אס.חלק� בפיקוח האס, עשרות מחנות

 פורקו חלק מהמחנות הארעיי� 1934 ותחילת 1933בשלהי . אה.בשליטת האס

אה .לאחר חיסול מנהיגות האס. רשמי שזכו למעמד ,ונקבעו מספר מחנות ריכוז

אס על מחנות .התחיל תהלי( השתלטות האס 1934ביוני " ליל הסכיני� הארוכות"ב

  . אס והשיטה הנאצית.  וה� הפכו להיות חלק ממערכת האס,הריכוז
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  תקופת המיסוד � 1939 ועד פרו� המלחמה בספטמבר 1936מתחילת 

 שחשב שיש לטפל באסירי� ,ר היה זה הימל.מיסודהשלב השני הוא שלב של 

. אודור אייקה כמפקד מחנה דכאויהימלר מינה את ת. הפוליטי� בצורה שונה

צריכי� לשרת ,  לתת מענה לשיטה הפוליטיתנועדוש ,אייקה הבי� שמחנות הריכוז

 � שצריכה לפתח שיטת , זו מערכת. שמביני� את צרכי המערכת,אנשי�בה

ר ידע בדיוק מה מסגרת חייו ומה נדרש שהאסי,  מסודרת לכלואי� בההתייחסות

  של הסובייטי� וכפועל יוצא"גולגי�"מ+ חלק מהרעיונות משיטת היאייקה א. ממנו

הוגדר יחס סגל המחנה , נוהלי משטר פנימי ותקנות עונשי�,  סדרי שמירה:נקבעו

� נכלאו ,בנוס, לאסירי� הפוליטי�ומעגל הכלואי� בשלב זה הורחב . כלפי הכלואי

� .והומוסקסואלי�" סוציאליי�)א" שהיו תחת הקטגוריה של , אנשי�עתה ג

המשטר נת� בידי מערכת מחנות הריכוז את האפשרות החוקית לטפל בקבוצות 

 .שונות בחברה הגרמנית מבלי להעביר אות� את הפרוצדורה המשפטית כמקובל

  . הועברו למחנות הריכוזה� חלק מאנשי� אלו היו בבתי כלא ובשלב זה 

  "יחידת גולגולת המת"הקמת בתו המשמעותית של אייקה הייתה תרומ

)SS totenkpfverbande(,שהייתה תחת פיקודו והופקדה על שמירת המחנות  .

שתהיה מורכבת מאנשי� בעלי הזדהות ריגשית , ליתיהמטרה הייתה לבנות יחידת ע

קשוחי� לוחמי יחידות אלו היו האכזריי� וה. 1ע� רעיו� הפולקיז� הגרמני במהותו

  .  ה� אומנו במשמעת ואכזריות וקיבלו הכשרה קרבית.אס.שבאנשי האס

 ,בוכנוולדחלק מתהלי( ההתמסדות בא לידי ביטוי בהקמת מחנות זקסנהאוז� ו

  . שהיו מודל של מחנה ריכוז

  :חלו מספר שינויי� 1938בשנת 

 אוסטריה :מספר הכלואי� גדל במתנגדי� פוליטיי� מאזורי� שסופחו לריי( .1

 .סודטי�וה

אוז� הטאו ומ1937 ביולי  בוכנוולד בגרמניה: שני מחנות ריכוז חדשי�הוקמו .2

 . 1938 באוגוסט באוסטריה

                                                           
1
בספרות ובפוליטיקה הגרמנית , פולקיזם הינו זרם בהגות. volkמקור המילה פולקיזם הוא מהמילה הגרמנית  

  . של העם" אורגני"הפולקיזם כולל דגש רומנטי על פולקלור ועל הפן ה. 19-מאז המאה ה
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הפעלת ". ליל הבדולח" שנאסרו בעקבות , אל, יהודי�30)למחנות הגיעו כ .3

 חלק .הלח+ על היהודי� באמצעות מעצר נועדה לגרו� לה� להגר מגרמניה

� .  שוחררו לאחר זמ� מה,רמניה שהתחייבו לעזוב את ג,מהעצורי

 אול� ,בעיקר כדי להתעלל ולהשפיל אות�, האסירי� הועסקו בעבודות פר( .4

� . ג� מתו( שיקולי� כלכליי

5. � שמילאו , הועברו למחנות הריכוז, שהיו כלואי� בבתי הכלא,אסירי

 .עונשי�, חינו( מחדש, עבודה: פונקציות שונות כמו

, דכאו:  בגרמניה שישה מחנות ריכוז היו1939ע� פרו+ המלחמה בספטמבר 

מחנה , ורוונסבריק בוכנוולד, פלוסנבירג, מאוטהאוז�, אוראניינבורג)זקסנהאוז�

� נכלאו 1933)1939בי� השני� .  אסירי�21,400בששת המחנות היו כלואי� . לנשי

   2. אל, אסירי�165)170במחנות הריכוז בגרמניה 

  1942 ועד מרס 1939המחנות מספטמבר 

 ובמחנות נעשה שימוש ,חמה הביאה בעקבותיה עליה דרמטית במספר העצורי�המל

� ,והמחנות ,מגוו� ואופי המחנות השתנה.  שהיו קשורי� לניהול המלחמה,לצרכי

 הפכו כלי להשלטת מדיניות הכיבוש ,שבמקור נועדו לחיסול מתנגדי משטר בגרמניה

ר( בכוח אד� זול כדי בשלב זה של המלחמה היה צו. הגרמנית במדינות הכבושות

לנצל את התשתית הכלכלית של השטחי� הכבושי� לצורכי מאמ+ המלחמה של 

  .  המדיניות הגרמנית כלפי היהודי� בארצות הכבושות קיבלה תפנית.גרמניה

מפעלי " היו אלה .אס. הוקמו המפעלי� הגדולי� הראשוני� של האס1938)כבר ב

מפעלי החימוש " ) אס. של האס הוק� מפעל שני1939)ב". אב� ועבודות עפר

� בעיקר ליד מחנות ריכוז לנשי� ובמיוחד ,ואחריו מפעלי טקסטיל" הגרמניי

ככל .  כל המפעלי� היו כפופי� למשרד הראשי למשק ומינהל.ברוונסבריק

יזמו  ,אס היה בלתי יעיל.התברר שהמנגנו� של האסושהמלחמה הלכה והתמשכה 

� שהיו ,"סימנס"ו" היינקל, "ג פארב�" אי,"קרופ: "מנהלי הקונצרני� הגדולי

 כ( נוצר . למפעלי התעשייה)  כוח אד� זול) אסירי�ת השכר ,מקורבי� להימלר

� אותו חילקו ע� שלטונות , החברות הפיקו מהאסירי� רווח גדול.שוק עבדי� עצו

  . אס.האס

                                                           
2
, בתוך מחנות הריכוז הנאצים" פתרון הסופי של שאלת היהודים"ים וחלקם באופי, סוגי המחנות, אהרון וייס 

  .94' עמ
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תוכנית שחייבה הכשרת , בגרמניה" המתות החסד" לפועל תכנית הבשלב זה יצא

.  ששימשו מאוחר יותר לפתרו� הבעיה היהודית,תי� ופיתוח אמצעי� טכניי�צוו

 שנועדה לעשות הבחנה בי� פחותי ,בשלב זה התפתחה שיטת הסלקציה במחנות

  . הער( מבי� אסירי המחנות

  : על פי יעוד משתנהבתקופה זו נית� להבחי� בסוגי� שוני� של מחנות

 נקלטו בשורה ,מאזורי� שסופחו לריי( שגורשו ,פולני� ) מחנות לטיפול בפולני�

מחנה ", "מחנה מעבר", "יי�ומחנה פינ: " בשמות שוני� כמוו שנקרא,של מחנות

    .וכדומה" מחנה קליטה", "איסו,

   

 , שקלטו שבויי� פולני�, מחנות20)ברחבי גרמניה הוקמו כ ) מחנות לשבויי מלחמה

�   בי� השבויי� הפולני� היו .שנעצרו בשלב הראשו� בפולי� במקומות ריכוז זמניי

  .  שנכלאו בנפרד, אל, שבויי� יהודי�60)כ

  

 חלק .מחנות בה� נכלאו פעילי� פוליטיי� פולניי� ) מחנות לאחזקת בני ערובה

�  . הוצאו להורג בתו( מספר שבועות, בעיקר אנשי אינטליגנציה,מבי� הכלואי

   

לח� לעבודות כפייה  כדי לש, שנחטפו,מחנות בה� נכלאו אנשי� ) מחנות מעבר

 קוד� ,במחנות מעבר רוכזו במהל( שנות המלחמה יהודי מערב אירופה. בגרמניה

, דראנסי בצרפת:  המפורסמי� מבי� מחנות המעבר ה�.העברת� למחנות ההשמדה

במהל( המרד  מחנות מעבר הוקמו בפולי� 13. בורק בהולנד וברינדונק בבלגיהרוסט

� הועברו ממחנות המעבר לעבודות בגרמניה גברי� ונשי� רבי.1944)הפולני ב.  

  

ערב .  נשלחו פולני� רבי� לעבוד בגרמניה�מיד לאחר כיבוש פולי ) מחנות עבודה

 שעסקו ,מ הוקמו במזרח פולי� מחנות עבודה ליהודי�"הפלישה הגרמנית לברה

 הוקמו מחנות עבודה 1941החל מאוקטובר . בהקמת ביצורי� לקראת הפלישה

הדגש במחנות אלו היה על ניצול כוח העבודה .  הכיבוש הגרמני�ליהודי� בשטחי

�או בקיצור " מחנות ליהודי�"מחנות שבה� רוכזו יהודי� נקראו . של האסירי

חזית העבודה "בי� הסוגי� הנוספי� של מחנות עבודה היו מחנות  של ". יולאג"

  . Todtואלו של ארגו� טוד " הגרמנית
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. ד� של מחנות הריכוז חל שינוי במהל( המלחמהבמספר� וייעו ) מחנות ריכוז

 �בעקבות הגברת הטרור נגד העמי� הכבושי� נכלאו במחנות הריכוז בני לאומי

� 1941לקראת סו, . הולנדי� ועוד, פולני� ובהמש( צרפתי�, כי�'בתחילה צ, שוני

 בנוס, למחנות השבויי� ,הוקמו במחנות הריכוז אגפי� מיוחדי� לשבויי מלחמה

  . רו קוד�שהוזכ

 ששימשו עד לפרו+ המלחמה לצרכי� , שמחנות הריכוז,לסיכו� שלב זה נית� לומר

� אול� במקביל הורחבה שיטת המחנות כדי , המשיכו למלא פונקציה זו,פוליטיי

נצל את כוח העבודה של העצירי� לצרכי המשק ללדכא את העמי� הכבושי� ו

 שהחל לפעול ,ה הראשו� ההשמדהבמחנות אלו הונחה התשתית למחנ. הגרמני

  .  בחלמנו1941בדצמבר 

  

   ועד סו" המלחמה1942המחנות ממרס 

עקב התפתחות המלחמה והצור( בניצול במשאבי� הכלכליי� וכוח האד� לטובת 

המשרד הראשי של ", WVHA) הועבר ניהול מחנות הריכוז לידי ה,צרכי גרמניה

מטרה סמויה נוספת . בראשותו של אוסוואלד פוהל, "אס למשק ולמינהל.האס

 היה רצונו של הימלר לבסס את "משרד הראשי למשק ומינהל"בהעברת השליטה ל

 , שני ערוצי�התפתחו 1942החל ממרס . אס בגרמניה.כוחו המדיני והכלכלי של האס

סימו� את כוח העבודה ק רצו� לנצל עד למ, גיסא מחד:זה את זה ושלפעמי� סתר

�  . לפתור את הבעיה היהודית הרצו� , גיסאמאיד(ו ,של האסירי

 ולכל מחנה ראשי נוספו , חל גידול נוס, במספר מחנות הריכוז1942)1945 �בי

 , שהיו עד לשלב זה ללא מעמד מוגדר,מחנות. "מחנות שלוחה" או "מחנות לווי�"

 שהיו בשלבי� האחרוני� לקראת ,מספר גטאות. סופחו למערכת מחנות הריכוז

�עקב . בקובנה" גטו השרידי� ":�וג כ,של מחנות ריכוז קיבלו ג� ה� מעמד ,חיסול

 כי ,אס.הצור( של רשויות החימוש בכוח אד� מקצועי הגיעו הללו להסדר ע� האס

 �. אס. משק המלחמה ירוכזו במחנות שבניהול האסרעבונחוצי� לייצור העובדי

אס .למו לאסי שש,חלק מהאסירי� נשלחו לעבודה במפעלי� וחברות פרטיות

  . בור כל עובד ועובדתשלו� ע

   מחנות ריכוז ראשיי� ולמעלה 20) בכ1944מעריכי� את מספר המחנות באמצע 

   3. מחנות שלוחה שוני�2,000)מ

                                                           
3
  103' עמ, שם 
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כאמור מחנה ההשמדה הראשו� החל לפעול בחלמנו בדצמבר  ) מחנות השמדה

 1942החל ממרס . 1941ניסויי ההשמדה ההמוניי� החלו באושווי+ בספטמבר . 1941

.  שתכלית� הייתה השמדה,סוביבור וטרבלינקה, +'בלז, פעול מחנות ריינהרדהחלו ל

  . מיידאנק החל פרק השמדה במחנה 1942 בסתיו

  אס במחנה והאסירי� בעלי התפקידי�.תפקידי האס

 איש בכל 120)אס שמנה כ.מחנות צוות של אנשי אסהבשני� הראשונות ניהל את 

היה  ,4 אל, נפש700)כ הגיע לבמחנות כאשר מספר הכלואי� ,1945בינואר . מחנה

 �רוב� עסקו ,  אל, איש40)אס המוצבי� במחנות כ.כולל של אנשי האסהמספר

   5.באבטחת המחנות

המחנה . )Lagerkommandant(אס בכל מחנה עמד מפקד כללי .בראש מנגנו� האס

המפקד הכללי של . )Lagerfuhrer(" מפקד האסירי�"אס .נוהל על ידי קצי� אס

על המדורי� השוני� , אס. היה ממונה על בעלי התפקידי� מבי� אנשי האסהמחנה

מפקד "ל. אס שהיו אחראיות על השמירה.כולל מחנות המשנה ועל יחידות האס

�קצי� הרישו� היה אחראי על . )Rapportfuhrer(היה כפו, קצי� רישו� " האסירי

 � אחד או ,ה מגורי� שהיו ממוני� על צרי, או מבנ,)Blockfuhrer(מפקדי הצריפי

אס .מפקד הצרי, היה התפקיד הנמו( ביותר שבאחריות האס.  של אסירי�,יותר

  .)Kommandofuhrer( שכונו ,אס.על פלוגות העבודה היו ממוני� אנשי אס. במחנה

זק� "בראש המערכת עמד , המבנה של האסירי� הממוני� התחלק לשלוש קבוצות

מתחתיו . עה על האווירה הפנימית במחנה שהיה בעל השפ,)Lageralteste(" המחנה

בעל .  שהיה אחראי על מצבת האסירי�,)Lagerschreiber(" רש� המחנה"היה 

 שהיה יכול ,)Arbeitsdienst(תפקיד מרכזי נוס, היה הממונה על שירות העבודה 

" ראשי צריפי�"בתו( המחנה היו . להעביר אסירי� ממקו� עבודה אחד לשני

)Blockalteste(,שה �רש� " אליו היה כפו, ,יו אחראי� על האסירי� ביחידת מגורי

בכל צרי, היו .  שהיה אחראי על מצבת האסירי� בצרי,,)Blockschreiber(" הצרי,

�,  שהיו אחראי� על חלקי צרי, שוני� ותפקיד� היה לדאוג לניקיו� הצרי,,עוזרי

   .)Stubendienste(משמעת ללסידור הדרגשי� לחלוקת מזו� ו

                                                           
4
בתוך מחנות הריכוז , התפקידים-הקבוצות הלאומיות השונות במחנות ומעמד האסירים בעלי, ישראל גוטמן 

 120' עמ, הנאציים

5
 126' עמ, שם 
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 שהיו ,רי� הייתה מורכבת מבעלי תפקידי�י מבי� האסי�ת ממלאי תפקידקבוצ

 ולצידו  ,)Kapo( בראש פלוגת העבודה עמד הקאפו .אחראי� על פלוגות העבודה

כאשר קבוצת העבודה הייתה , )Vorarbeiter(אחראי� על קבוצות עבודה משניות 

ילי� היו ג�  בנוס, לקאפוס הרג.)Oberkapo( "אוברקאפו" עמד בראשה ,גדולה

  . )Unterkapos(" קאפוס)תת"

  

 �בקבוצה השלישית של בעלי תפקידי� מבי� האסירי� נמנו האסירי� המיוחסי

במטבח , במשרדי המחנה השוני�, שהיו אחראי� בחדרי החולי�" פרומיננטה"ה

�  . ובמקומות עבודה מועדפי
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�� באופ� טבעי התפתחו ביניה� מתחי.במחנות היה ערב רב של אסירי, � שעיקר

בי� אסירי� ותיקי� לאסירי� ,  אסירי� פליליי� לאסירי� פוליטיי�:מתחי� בי�

�  .בי� אסירי� מרקע לאומי או רקע דתי שונה, חדשי

אסירי� גרמני� , בדר( כלל, לתפקידי� הבכירי� בהירארכיה של האסירי� נתמנו

�א היו כלל במחנות רבי� ל. כברירת מחדל מונו אסירי� בני לאומי� אחרי�. ארי

� במחנות שבה� מונו יהודי� למלא תפקידי� היו אלו בדר( .יהודי� בעלי תפקידי

�אסירי� הורכבו מ ש, כמו ראש צרי, או ראש פלוגת עבודה,כלל תפקידי� זוטרי

�  .  יהודי

  הודי� במחנות הריכוז בגרמניה עד למלחמת העול� השנייההי

ו חלק� היש ,טיות שונות נעצרו יהודי� על סמ( האשמות פולי1938עד שנת 

 לא הופרדו האסירי� היהודי� , למעט דכאו,בכל המחנות. ובחלק� לאמבוססות 

� בדכאו בודדו היהודי� יחד ע� מספר אסירי� ,כמו שנאמר. מהאסירי� הלא יהודי

�  .  שהיו בעבר בעלי השפעה,קומוניסטי� וסוציאל דמוקרטי

  :האסירי� היהודי� התחלקו למספר קובצות

 שהיו פעילי� ,בעיקר קומוניסטי� וסוציאל דמוקרטי� )  פוליטיי�אסירי�

 שמילאו ,קשה היה מצב� של היהודי�. במפלגות קוד� עלייתו של היטלר לשלטו�

, בי� האסירי� היהודי� היו ג� אינטלקטואלי�. ל"תפקידי מפתח במפלגות הנ

�  . עורכי די� ופקידי� בכירי�, עיתונאי�, סופרי

 שקיימו יחסי מי� ע� נשי� ,גברי� יהודי� ) "קלו� הגזע"יהודי� שהואשמו ב

  .אריות

 שאיבדו , מרבית� מחוסרי עבודה) "סוציאליי��יסודות א"יהודי� שהשתייכו ל

  . יהודי�)את מקו� עבודת� עקב החוקי� האנטי

 ששבו לגרמניה מסיבות שונות ונשלחו למחנות ,יהודי� גרמני� ) מהגרי� חוזרי�

  "למידה מחדש"תהלי( של הריכוז כדי לעבור 

  רוב� נכלאו בבוכונוואלד. אל, יהודי�30)נעצרו כ" ליל הבדולח"בעקבות 

 שמשפחותיה� הצליחו ,אסירי�. )11,000( ובדכאו )6,000(סנהאוז� קבז, ),10,500(

  . שוחררו מהמחנות לאחר זמ� קצר,לדאוג לה� לסידורי הגירה
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  ו א כ ד

  כללי

 שהוק� על אדמת גרמניה לאחר ,ריכוז הראשו�מחנה הריכוז דכאו הוא מחנה ה

  המניע להקמת המחנה היה שריפת הרייכסטאג . עלייתו של היטלר לשלטו�

תחת חוקי החרו� מונה הימלר למפקד משטרת מינכ� והוא היה זה . 27.2.1933)ב

 של מפעל חימוש נטוש מתקופת אתרהמחנה הוק� ב. שהנחה להקי� את המחנה

מ צפו� " ק16בסמו( לעיר דכאו שנמצאת  המפעל שכ� .מלחמת העול� הראשונה

שלושה חודשי� , בחודש יוני. קרלה המחנה הוק� על ידי הילמר ו.מערבית למינכ�

עקב נגד וקרלה  פתחה הפרקליטות של מינכ� בחקירה פלילית ,לאחר פתיחת המחנה

ב את החקירה והחליט לפטר כהימלר ביקש לע. סידרת רציחות של אסירי� במחנה

   . ת וקרלה ולמנות תחתיו את תיאודור אייקהא

 , אסירי� קומוניסטי�200 היו אלה .22.3.1933)ראשוני האסירי� הגיעו לדכאו ב

בתחילה הופקדה השמירה על המחנה בידי משטרת . מקצת� חברי רייכסטאג

  . אס. הועבר המחנה לידי רשויות האס11.4.1933) אול� כבר ב,באוואריה

)סוציאל, קומוניסטי�: ו גברי� מתנגדי משטר ובה�נכלאו בדכא 1944עד 

�, עדי יהוה, צועני�, פושעי�, אנשי דת, חברי איגודי פועלי�, דמוקרטי

�חברי מחתרות וכל מי שהיו תחת ההגדרה של מתנגדי , מרגלי�, הומוסקסואלי

ולא " מתנגדי משטר" הגיעו מתוק, היות� ,1938עד  שהגיעו לדכאו ,יהודי�. משטר

 בצורה ו על א, זאת ה� נכלאו בנפרד משאר האסירי� וטופל.הדות�מתוק, י

�  .  הגיעו לדכאו ג� נשי�1944החל מאמצע . נוקשה בהשוואה לשאר האסירי

בניית המחנה הושלמה ,  נבנה מחנה דכאו במתכונתו הסופית1937בתחילת 

  . 1938באוגוסט 

  מבנה המחנה

 ."בית המשק"בחזית המחנה עמד .  צריפי� בשני טורי�17,  צריפי�34המחנה הכיל 

 הבניי�בחזית . חדרי מלאכה ומנהלה, מכבסה, מחס� בגדי�, בני� זה שימש כמטבח

:  שאבני היסוד המציינות אות� ה�,"קיימת דר( אל החופש"נראתה הכתובת 

  . יושר ואהבת המולדת, הקרבה, רצו�, סדר, שקדנות, פיכחות, ניקיו�, כנות, צייתנות
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  כוז דכאו מחנה הרימפת

  

  

   מחנה הריכוז דכאו–צילו� אוויר 
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 שער הכניסה למחנה דכאו

, המחנה היה מוק, בגדר חשמלית

.  חפירה וחומה ע� שבעה מגדלי שמירה

 , שצפה על רצי, הרכבת,המגדל הגדול

 השער להיה שער הכניסה למחנה וע

    6".העבודה משחררת"הייתה הכתובת 

מחו+ לגבולות המחנה הוק� מחנה 

מנהיגות  שהיה בו בית ספר ל,אס.אס

 ,קרמטוריו�היה  מחו+ לגבולות המחנה ,בנוס,. אס.בית ספר לרפואה של האסו

, Baracke X) נפתח במקומו קרמטוריו� חדש שנבנה ב1943 באפריל .1940)שהוק� ב

 .במבנה הקרמטוריו� היו ארבעה תאי גז.  תאי שריפהארבעהקרמטוריו� שהכיל 

�טוי הבגדי� בוצע באמצעות גז חי. התאי� היו מיועדי� לחיטוי בגדי האסירי

 היה ממוק� מחו+ , ששימש בי� השאר לרצח שבויי� סובייטי�,מטווח. Bציקלו� 

  . ובנוס, חווה לניסויי� חקלאיי�למחנה

 גדולי� והשאר 30)כ, שלוחה מחנות 123 נבנו סביב מחנה דכאו 1943בתחילת 

ינג  שנשאו את הש� קאופר, מחנות11 הגרועי� שבה� היו .קטני� יותר

)Kaufering .(  

  האסירי�

 מעריכי� את מספר . אסירי�206,206 שנות קיו� המחנה עברו דרכו 12במהל( 

  . 31,951) בספי�הנ

מאז פרו+ . אוסטרי� ומעט יהודי�,  היו רוב האסירי� גרמני�1939 ועד 1933)מ

החל מפרו+ . רי�י אס3,000)בממוצע כ, המלחמה היו אסירי� גרמני� מיעוט

אחרי .  איש9,200) האסירי� הפולני� הקבוצה הגדולה והיא מנתה כהמלחמה היו

 2,100,  יוגוסלבי�3,200,  צרפתי�3,700,  רוסי�3,900)האסירי� הפולני� היו כ

�אוסטריה , איטליה, הונגריה,  אסירי� מבלגיה1,000)כי� ועוד כ' צ1,500, יהודי

  . ויוו�

                                                           
6
, )Lorenz Diefenbach 1883-1806(פר לורנץ דפנבך הוא שם סיפרו של הבלשן והסו" העבודה משחררת" 

המשפט אומץ על ידי ממשלת . כותרת הספר אומצה על ידי מוסדות גרמנים ואוסטרים. 1873-הספר פורסם ב

 כסלוגן לרצון הממשלה להתמודד עם האבטלה ולהרחיב את מעגל המשתתפים בעבודות 1928-ויימר ב

  .   1933-שפט עם עלייתה לשלטון בהמפלגה הנאצית אימצה את המ. ציבוריות
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� שנעצרו , יהודי�10,911יו  ה, שנכלאו במחנה עקב יהדות�,היהודי� הראשוני

רבי� מה� שוחררו לאחר מספר שבועות לאחר שה� ". ליל הבדולח "אירועיבמהל( 

 האסירי� היהודי� במחנה ו פונ1942החל מפברואר . התחייבו לעזוב את גרמניה

  . למחנות ההשמדה בפולי�, כמו היהודי� בשאר מחנות הריכוז בגרמניה, דכאו

על פי הנחיית היטלר . ו לדכאו שבויי� סובייטי�מ נשלח"בעקבות הפלישה לברה

   . נרצחו הקומיסרי� שבה� מיד ע� הגעת� למחנה

 67,649 שלוחה היו בו ובמחנות ה,שלושה ימי� לפני שחרור המחנה, 26.4.1945)ב

�לקראת נפילת המחנה בידי . שלוחהרוב� במחנות ה,  מה� יהודי�22.100, אסירי

 . למחנה הראשישלוחה אסירי� ממחנות ה7,000)בעלות הברית העבירו הגרמני� כ

  . דרומה להרי� כבני ערובה" צעדת מוות" אסירי� יהודי� נלקחו ב3,000)כ

 16 בדכאו היו .יווגולאסירי� היה מספר על הבגד ומשולש צבעוני שזיהה את ס

� רוב האסירי� היו אסירי� פוליטיי� וה� נשאו .קטגוריות שונות של אסירי

�  . סירי� פליליי� נשאו משולש ירוקא .משולש אדו

  

  קיר באנדרטת הזכרו� במחנה הריכוז דכאו שנושא את התגיות שנשאו בני קבוצות אסירי� שונות

�קתולי�  כמרי� 447,  מה� פולני� קתוליי�2,579, בדכאו היה ריכוז של כמרי

  בניגוד, הכמרי�.ביניה� הכומר הנס נימולר,  כמרי� פרוטסטנטי�109)גרמני� ו

�  . לא אולצו לעבוד במחנה,לשאר האסירי

 מספר האסירי� , בכירי� מגרמניה ורחבי אירופהפוליטיקאי�במחנה נכלאו 

  . 137 היה V.I.Pבמעמד 
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 שנשלחו , היו אלו נשי� הונגריות. הגיעו אסירות למחנה דכאו1944החל מאמצע 

שעסקו  , של דכאושלוחה נשלחו למחנות ה� ומיד ע� הגיע,בירקנאו)שווי+אומ

 נפתח בדכאו מחנה 1944באוגוסט . יצור חימוש ומטוסי� מתחת פני האדמהיב

�  . לנשי

  החיי� במחנה

 במהל( קליטת .באופ� יחסי, טובי�היו בשני� הראשונות תנאי החיי� במחנה 

� ששוחררו לאחר , אסירי�.האסירי� נלקחו מה� הבגדי� והחפצי� האישיי

אסירי� קיבלו מכתבי� .  אישיי� קיבלו חזרה את חפציה� ה,תקופת מאסר

 אל, 15הייתה ספריה של ,  קנטינההבמחנה היית.  ומהצלב האדו�וחבילות מהבית

�חזרה מהעבודה ובאירועי� בגנה ביציאה וישנ ,אירועי תרבות ותזמורת, כותרי

�בתמורה לעבודה האסירי� . אסירי� שעבדו קיבלו מנות מזו� גדולות יותר. מיוחדי

  כספ� הוחל,, ע� כס, למחנהו שהגיע,אסירי�. רכישה בקנטינהקיבלו קופוני� ל

� למנוע בריחה ה נועד, שהיו בתוק, רק במחנה, המרת כס, לקופוני�.בקופוני

  .מהמחנה

�נציגי� מרשות הכליאה  .בשני� הראשונות המחנה היה פתוח לביקור מבקרי

  . האמריקאית ביקרו בו

� הנהלי� והמשטר במחנה היו .הקאפוי� במחנה היו אסירי� פליליי� גרמני

� שהפרו , אול� יחד ע� זאת הימלר הנחה להעניש שומרי� או אנשי מנהלה,נוקשי

על פי ,  במחנה הוק�1943בקי+ . נהגו בפראות או עינו אסירי�, את כללי המשמעת

עבדו בו זונות  ו31בית הזונות היה בבלוק . בית זונות עבור האסירי�, ת הימלריהנחי

בי� הזונות לא היו יהודיות וליהודי� לא ניתנה האפשרות . ועיותגרמניות מקצ

  . להשתמש בשרותי בית הזונות עקב חוקי הגזע

�במחנה התנהל .  רופאי בית החולי� היו רופאי� אסירי�.במחנה היה בית חולי

  .  שסחרו בו באמצעות סיגריות,"שוק שחור"

  תיאודור אייקה

 ."אבי מחנות הריכוז" נקרא ,מחנה דכאו שהיה מפקדו השני של ,תיאודור אייקה

 ששימשו מאוחר יותר את שאר מחנות ,קבע את החוקי� והנהלי� ש,זה אייקה היה

 שהייתה אחראית , למפקד היחידה1934מתוק, מעמדו מונה אייקה במאי . הריכוז

  .ל כל מחנות הריכוזעעל הפיקוח 
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  ו של תיאודור אייקהתולדות חיי

משפחה מרובת ילדי�  ל1892אייקה נולד בשנת 

 הוא הצטר, לצבא 1909בשנת . בחבל אלזס

במהל( מלחמת .  לחיל רגלי�,האימפריה הגרמנית

העול� הראשונה הוא שירת בתפקיד מנהל 

� בעקבות 1919) הוא פרש משרות צבאי ב.תשלומי

 אייקה 1914בשנת .  במלחמהת גרמניהסותב

�אחד מה� נהרג בקרב , התחת� ונולדו לו שני ילדי

בשנתו העשרי� עבד . מלחמת העול� השנייהב

  . אייקה במשטרה ובתחו� הביטחו�

אה ולמפלגה . הצטר, אייקה לאס1928באוגוסט 

אס והתקד� . הוא עבר לאס1930לי ובי. הנאצית

.  אל,25מתו( , אס. אנשי אס1,000 הוא פיקד על כוח של 1932)ב. בתפקידי פיקוד

 הוא נשפט ונדו� לשתי שנות .ד חומרי נפ+ אייקה נעצר בחשד לעבירה כנג1932במרס 

 שנתנה מקלט לפושעי� ,לאיטליההוא ברח  , על פי הנחיתו של הימלר, אול�מאסר

�.  חזר אייקה לגרמניה וביוני הוא מונה למפקד מחנה דכאו1933בפברואר . נאצי

  אס יחידה לפיקוח על מחנות הריכוז. הוקמה באס1934במאי 

 )IKL inspektion der konzentrationslager(1934ביוני .  וניהולה נמסר לאייקה ,

 היה זה אייקה שנת� הוראה לירות בארנסט ,"ליל הסכיני� הארוכות"במסגרת 

�". גולגולת המת" מונה אייקה למפקד יחידת 1936במרס . אה.מפקד האס, רה

.  צור, אייקה כרייכספיהרר למטהו של הימלר וקוד� לדרגת גרופפיהרר1938ביוני 

 שהורכבה משומרי מחנות הריכוז ואייקה ,"גולגולת המת" הוקמה דיוויזית 1939)ב

  . מונה לפקד עליה

יצא אייקה  ,במסגרת פעולת הדיוויזיה בחזית באוקראינה, 1943פברואר ב 26)ב

  . אייקה מצא את מותווהופל המטוס , לטיסת סיור

  "שיטת דכאו"

 �רי� היו נתוני� לחסדיה� של  האסי.זה מזהמחנות הריכוז בתחילת� היו שוני

�לא הייתה שיטה אחידה לניהול המחנות או מערכת . השומרי� ולשרירות ליב

 שאומצה בהמש( בשאר ,אייקה פיתח שיטת ניהול וענישה בדכאו. ענישה מוסכמת

  ". שיטת דכאו" זו הייתה .מחנות הריכוז
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 ה בהיפותרמיבמהל, ניסוי, אסיר באמבטיית מי קרח

  :שיטת דכאועקרונות מרכזיי� של 

1. � .נהנו מחסינות משפטית , שירו באסירי� נמלטי�,שומרי

 . בדיווח על כל עבירה של אסירמחויבי�השומרי� היו  .2

3. � . הענישה הוגבלה לעונשי� המוגדרי� בספר.הוגדרו סוגי� שוני� של עונשי

תחת .  שהיה אחראי לביטחו� בו,בראש המחנה עמד מפקד ) ניהול המחנה .4
 .המפקד פעל מטה

ת המשמר נגזר מגודלו  מספר פלוגו.יחידת המשמר הייתה מאורגנת בנפרד .5
 .של המחנה

    

  ייחודיות המחנה

באופ� .  הפ( להיות הסמ� הימני של מחנות הריכוז, מעצ� ראשוניותו,מחנה דכאו

 היו אדול, אייכמ� ובי� בוגריאשר , אס.טבעי הוק� בו מחנה לאימו� אנשי אס

  .  שהיה מאוחר יותר מקימו של מחנה הריכוז אושווי+,ורודול, הס

  פואיי�ניסויי� ר

�ית יבמסגרת הניסויי� הרפואיי� בוצעו בהנח. דכאו היה מרכז לניסויי� רפואיי

 י"ע, חיל האוויר הגרמני, עבור הלופטואפהקומפרסיה בתא לח+ ) ניסויי דה,הימלר

 מה� , אסירי�200)הניסויי� בוצעו על כ. (Sigmund Rascher)ר זיגמונד ראשר "ד

40�הרופאי�  שהעיד במשפטי ,של האח ולטר נ,על פי עדותו .  שבויי� סובייטי

  .  אסירי� מצאו את מות� במהל( הניסויי�70)80 ,נירנברגב

 החלו ניסויי שרידות 1942באוגוסט 

 וניסויי משתנות טמפרטורותמי� בב

 לטובת חיל האוויר וחיל היפותרמיה

במסגרת המלחמה . הי� הגרמני

 בוצעו על ,במגפת המלריה והשחפת

 שילינג ניסויי� על קלאוס' ידי פרופ

1,200�במהל( הניסוי הועברה .  כמרי

 �המחלה לאסירי� באמצעות יתושי

 , במהל( ולאחר תו� הניסויי�,רי� נפטרוי אס300)400) כ.או הזרקת נגיפי מלריה

" כשפני ניסיו�"אסירי� שמשו .  עקב חולשה גופנית,ממלריה או מגפות אחרות

  . לבדיקה ואישור של תרופות חדשות
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  ו של המחנה סופ

� שנועד במקור ,תפוסת המחנה הייתה , לפני כניעת גרמניה,בחודשי� האחרוני

מספר הנפטרי� .  במחנה פרצה מגפת טיפוס. מאדה גבוה, אסירי�5,000לקלוט 

 מספר הנפטרי� במחנה דכאו . נפש13,158בארבעת החודשי� האחרוני� היה 

 . שנות קיומו12נספי� בכל ר הפ הייתה כחצי ממס1945בחמשת החודשי� של שנת 

 בה� , אסירי�30,442 היו בו ,שלושה ימי� לפני שחרור המחנה, 26.4.1945)ב

י� י� יהודי� וחציחצי,  אסירי�6887באותו יו� נשלחו . אסירי� שפונו מאושווי+

� שלוחהבאותו יו� היו במחנות ה. לדרו� טירול" בצעדת מוות ",שבויי� סובייטי

� אסירי37,223של דכאו  ,�לקראת הכניעה הועברו האסירי� למחנה . רוב� יהודי

  . אפריל לדכאו ב26)רי� הגיעו בי אס7,000) כ.הראשי

מחנה דכאו שוחרר על ידי צבא 

היה זה . 1945אפריל ב 29)ב ב"ארה

 של ני� הראשוי�המפגשאחד 

חיילי� אמריקאי� ע� זוועות 

 המשחררי�  י�החייל. מחנות הריכוז

צאה הייתה התו . מהמראותונבעת

 שכבר ,אס. אנשי אס50)רצח של כ

טבח " אירוע זה זכה לש� .נכנעו

 שומרי� מבי� אנשי 40)האמריקאי� נתנו לאסירי� נשק ואלו רצחו כ". דכאו

   . אס.האס

ניי� את י לראות בע, שהיו באזור,ב"ואר נשלחו כל חיילי ארהאיזנהיית איעל פי הנח

מאי כדי שכתבי� ואנשי קונגרס ב 13)הגופות נשארו במחנה עד ה. זוועות דכאו

גרמני� מהעיר דכאו הובאו למחנה כדי לראות מה עוללו בני . יוכלו לצפות במראות

�גופות האסירי� הועברו על גבי עגלות דר( העיר דכאו ונקברו בקברי אחי� . עמ

 אל, 30) להיות מחנה מעצר ל(לאחר פינוי המחנה הוא הפ. בבית הקברות המקומי

�  . 1948ב� שוחררו עד  רו.גרמני

 מה� 36 . נשפטו על פשעי� נגד האנושות, דכאו ששרתו במחנה,אס. מאנשי האס40

  . בפועל הוצאו להורג28 רק  א(,דונו למוותינ

 :מוצגות בסרטו� הבאה, תמונות שחרור מחנה דכאונית� להתרש� מ
Rc6Zr-eoKJ_=v?watch/com.youtube.www://http  
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  � ז ו א ה נ ס ק ז

  כללי

שנמצאת  ,)Oranienburg( הוק� מחנה ריכוז מאולתר בעיר אורניינבורג 1933)כבר ב

אה השתלט על מפעל נטוש בעיר וכלא בו .האס. מ צפו� מזרחית לברלי�"ק 35)כ

� הועבר המחנה 1934ביוני " ני� הארוכותיליל הסכ"לאחר . מתנגדי משטר פוליטיי

 בעיר התגוררו בכירי  .אס.העיר אורניינבורג נודעה כעיר האס. (אס.לאחזקת האס

  . חוסל המחנה1934יולי ב 13)ב) הארגו�

הכוונה . 12.7.1936)נהאוז� שבעיר אורניינבורג בסמחנה זקסנהאוז� הוק� ברובע זק

מחנה . רחבההייתה להקי� אב טיפוס למחנה ריכוז מודרני בעל יכולת גידול וה

 שהיו מיועדי� לתפקידי� ,אס.זקסנהאוז� הפ( להיות מרכז אימו� לקציני אס

בעל :  עיר עצמאית, למעשה,ווהיה, שהיה מחנה לדוגמא, המחנה. במחנות הריכוז

�  .גני� ועוד, מפעלי� יצרניי�, רשת דרכי�, יני מנהליבנ, אזור תעשיה, שטחי מגורי

המנהלת  . לצידו של המחנה מנהלת הפיקוח של כלל מחנות הריכוז הוקמה1938)ב

 �  .   הייתה בראשותו של תיאודור אייקה"אורניינבורג"הידועה בש

 שהועברו מאוחר יותר למחנות ,אס.למפקדי אס" בית היוצר"זקסנהאוז� היה 

 הפכו תשעה מתו( חמישה עשר קציני מחנה 1938)1945בשני� . ההשמדה בפולי�

�  .מיידאנק ועוד, אושווי+, בוכנוולד: למפקדי מחנות אחרי� כמו, האסירי

  מבנה המחנה

�מאחורי המבנה המיוחד היה הרעיו� . מבנה המחנה היה של משולש שווה שוקי

נעשה באזור האסירי� על ידי מכונת אחת הדוגמאות לכ( הייתה שליטה ב. יעילות

  .משולש שהיה בקודקוד ה, שמוקמה בגג מבנה הכניסה,ירייה אחת

 הבאי� ועליו בכניסה למחנה היה שלט שקיד� את

 מנהלת המחנה הייתה ".העבודה משחררת"הכתובת 

בחזית בני� המנהלה , ממוקמת בבסיס המשולש

סביב מגרש . מגרש מסדרי� בצורת חצי עיגול

�, נבנו  ו7"המסלול לבדיקת נעלי�" עבר המסדרי

  .אס. מגורי האסוהיבקודקוד המשולש . צריפי האסירי�, בחצי גור�

                                                           
7
. אס.אס הקימו מסלול כדי לבדוק את עמידות הנעלים של הצבא הגרמני והוואפן אס.מפעלי ההנעלה של האס 

 . מ ביום" ק40-כ, אסירים חויבו ללכת במסלול זה כשהם נושאים תרמילים מלאים בחול
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 זקסנהאוז�מפת מחנה הריכוז 

  

  

  

 זקסנהאוז�מחנה הריכוז  �צילו� אוויר 
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מחדר . שהוסווה כמכשיר מדידה רפואי, הוצאות להורג בוצעו במתק� לרצח המוני

 כשהוצאו להורג ,1942ניסוי ראשו� נער( במאי . סמו( היו יורי� לראשו של האסיר

250� כבשני שריפה  ארבעה� ובו קרמטוריו� ע�י נבנה בני1942באביב .  יהודי

� הוק� 1943במרס .  לירי באסירי� בבסיס הגולגולתחדר מתי� ומתק�, נפרדי

� כדי 1944ידוע על הוצאות להורג בתא הגזי� כבר בקי+ . במחנה תא גז וקרמטוריו

�  . לחסל אסירי� תשושי

 בפועל הוצבו מגדלי .בכניסה למחנה הוצב מגדל שמירה ששלט על כל המחנהכאמור 

בחלק .  מטר שלושהגובההמחנה הוק, בחומה ב. שמירה נוספי� ליד גדר המחנה

 ."חגורת מוות"חומה הייתה גדר חשמלית ובסמו( אליה ליד ההפנימי של המחנה 

  . נורה, שהתקרב לחגורת המוות,אסיר

באזור זה היו ". המחנה הקט�" שנקרא , המחנה הורחב ונוס, לו אג, מלבני1938)ב

�כנו ש�  ש1938)1942בשני�  מכיוו� ש- "הבלוקי� היהודיי�" ) שלושה בלוקי

� אזור כליאה נוס, נבנה מחו+ לגבולות המחנה בחלקו. בעיקר אסירי� יהודיי

�  .   שהמשטר היה מעוניי� לבודד,הצפוני עבור אסירי

  . שלוחה מחנות 44במהל( השני� נבנו בסמו( למחנה זקסנהאוז� עוד 

  האסירי�

� נכלאו" ליל הבדולח"בעקבות . בשלב הראשו� נכלאו במחנה אסירי� פוליטי

 לאחר שחויבו , מרבית� שוחררו לאחר מספר שבועות. יהודי�6,000)בזקסנהאוז� כ

 1939בספטמבר . בתשלו� קנס ונדרשו לחתו� על התחייבות לעזוב את גרמניה

ע� פרו+ המלחמה וכיבוש פולי� נכלאו בו .  מיהודי ברלי�900)נכלאו בזקסנהאוז� כ

בי� . כמרי� ועוד, אינטליגנציה, אנשי ממשל, אלפי פולני� ובה� האליטה הפולנית

 .ר פרידרי( מנקה" נערכה במחנה סלקציה על ידי ד1941החודשי� אפריל ליוני 

 שהיה אחד ממרכזי המתות ,אסירי� חולי� ותשושי� נשלחו להשמדה בזוננשטי�

  . החסד

 אל, מה� נרצחו בסמו( 13 ; אל, שבויי� סובייטי�18 נכלאו במחנה 1941במחצית 

� מזקסנהאוז� למחנות 1942 האסירי� היהודי� הועברו באוקטובר מרבית. להגעת

. רשה המורדתוא פולני� מו3,500 הגיעו למחנה 1944באוגוסט . ההשמדה בפולי�

  .  אל, אסירות13מה� , אסירי� אל, 65) המחנה כה מנ1945בתחילת 
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הכומר , נכדו של ביסמרק:  כמופורסמי�במחנה זקסנהאוז� היו כלואי� אישי� מ

 פול ,"אנשלוס" קנצלר אוסטריה ערב ה,גיקורט שושנ, הרשל גרינשפ�, י� נימולרמרט

 ,גורג אלזר, התעשיי� הגרמני פרי+ טייס�, ראש ממשלת צרפת ערב הכיבוש, רנו

 של בנו, מנהיג ארמיה קריובה הפולנית, 1939שניסה להתנקש בהיטלר בנובמבר 

  . סטאלי� ועוד

 7,000) כ.מי המחנה ובמפעלי� אזרחיי�אסירי המחנה יצאו לעבוד מחו+ לתחו

 אסירי� .  HE-177 שייצרו את המפצי+ הגרמני,"היינקל"מפעלי באסירי� עבדו 

  . AEGעבדו ג� במפעלי חברת 

   מה� מצאו את מות� , אל, איש200) עברו דר( מחנה זקסנהאוז� כהערכהעל פי 

 אל, 18)� כ אל, הנספי� כלולי40י� ב . אל,20) נמצאו שמות של כ. אל,40)כ

� , ולא נרשמו ברישומי המחנהרוב� נרצחו בסמו( להגעת� אשר, שבויי� סובייטי

�  ."צעדות המוות" שמצאו את מות� ב,ואסירי

 . בוצעו ניסויי המתה ראשוני� באמצעות משאית גז בזקסנהאוז�1941בספטמבר 

�  בניסויי� לקחו חלק הכימאי�. קורבנות הניסוי היו שבויי מלחמה סובייטי

  .ר תיאודור פרידרי( ליידיג מהמכו� לזיהוי פלילי"ר ולטר הס וד"ד

  ניסויי� רפואיי� 

בי� , רפואיי� שכללו נערכו בזקסנהאוז� ניסויי� 1945 ועד אפריל 1939מספטמבר 

  :ניסויי� בתחומי� הבאי�, השאר

 .טיפול בפגיעות גז חרדל .1

2. �  .ברתיתפגומי� גנטית וח/עיקור וסירוס כפויי� למי שסווגו כמנווני

י תפירת חתיכות חלודות לזרוע או רגל של "אפקטיביות תרופות נגד נמק ע .3

� .אסירי� בריאי

 ע� וירוס של דלקת , שהובאו במיוחד מאושווי+, ילדי� יהודיי�11הדבקת  .4

  .כבד
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 בול מקורי

 בול מזויי"

  מבצע ברנהרד

 �המבצע נועד לערער את כלכלת בריטניה על ידי הדפסת שטרי כס, מזויפי� והטלת

 שריכז בזקסנהאוז� ,גרואס ברנהרד קר.ראש המבצע עמד מיור האסב. מעל בריטניה

  שטרי 8,965,080 זויפו 8.רבי� מה� יהודי� בעלי ניסיו� בדפוס,  אסירי�144צוות של 

 1943) ב. בפועל השטרות לא פוזרו מעל בריטניה9.ש" לי134,610,810כס, בסכו� של 

דמות בעלות ברית� על א, בארצות הכבושותהשתמשו הגרמני� בכס, המזוי, 

 .אבני� יקרות ומטבעות זרי� אחרי�, ובמדינות אויב על מנת לרכוש בשוק השחור זהב

  . לגרמני� הייתה ג� כוונה לזיי, דולרי� אול� ה� לא מימשו אותה

 ,בתגובה,  הופיעו בגרמניה בולי� גרמני� מזויפי�1943באמצע 

 בה�  ולהכניסאנגליי� לזיי, בולי� ,הנחה הימלר את קרוגר

 להחלי, את הצלב שהיה כתר :לדוגמא, אלמנטי� של תעמולה

הגרמני� הפיצו את הבולי� .  במג� דוד ועוד האנגליהמל(

 להפצת משרדההמזויפי� באמצעות ארבע תחנות שירות של 

�,  תחנה אחת הייתה ממונה על מרחב השפה האנגלית:זיופי

ה תחנ, תחנה שנייה הייתה ממונה על המרחב דובר הצרפתית

מ והמזרח הקרוב "ברה, שלישית הייתה ממונה על שווי+

מבצע זיו, . והתחנה הרביעית על המדינות הסקנדינביות

 �  .    "מבצע גלי מי�"הבולי� זכה לש

  סופו של המחנה

 20)21)בי� ה. ע� התקרבות כוחות הצבא האדו� החלו הגרמני� בחיסול המחנה

המחנה . לכיוו� צפו�" צעדות מוות" ב אל, אסירי�33 יצאו מזקסנהאוז� 1945אפריל ב

 אסירי� 3,000 ביו� השחרור נמצאו במחנה .22.4.1945)שוחרר על ידי הצבא האדו� ב

 1950) עד ל.הסובייטי� הפכו את מחנה זקסנהאוז� למחנה מעצר.  אסירות1,400)ו

  .  אל,12) מה� נפטרו כ, אל, עצירי�60)נעצרו בו כ

 נידונו למאסר 14 . נשפטו,מחנה זקסנהאוז� ששרתו ב,אס.שישה עשר מאנשי האס

�   . שנות מאסר15)שניי� ל ועול

: נית� להתרש� מתמונות מחנה זקסנהאוז� בסרטו� הבא
4JRB6ktSPtS=v?watch/com.youtube.www://http  

                                                           
8
  228" עמ, הזייפנים, אדולף בורגר 

9
 237-236' עמ, שם 
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  ד ל ו ו נ כ ו ב

  כללי

תיאודור .  שלו היו מהגדולי� במחנות הריכוז בגרמניהשלוחהבוכנוולד ומחנות ה

 להעביר את מחנה הריכוז 3.6.1936) ביקש ב,המפקח על מחנות הריכוז, אייקה

על , המחנה הוק� באזור מיוער. )Thuringia( לתורינגיה )Lichtenburg(ליכטנבורג 

בית מהעיר מ צפו� מער" ק8)כ ,ברגסטרט במורד הצפוני של הר א,שיפוע של גבעה

  .ויימר

בשלב זה ש� .  האסירי� הראשוני� מזקסנהאוז� למחנה החדש149 הגיעו 15.7.1937)ב

הואיל  שלטונות ויימר בקרב עורר אי שביעות רצו� הש�. טרסברגטהמחנה היה א

אטטרסברג היה קשור ביצירתו וחייו של גיתה ולא היה נאה מבחינת� להעניק ש� זה ו

 למניעיה� התרבותיי� של תושבי ויימר והנחה לשנות את הימלר הבי�. למחנה ריכוז

 1,000 באותו חודש היו במחנה בוכנוולד כבר .בוכנוולדל 28.7.1937)בש� המחנה 

�לגרור עגלות ע�    אולצו האסירי�.1937המחנה נבנה על ידי האסירי� בקי+ . אסירי

� הייתה ,ב זה בשל,   המטרה. שהייתה בסמו(, ולשאת אבני� ממחצבהמטעני� כבדי

,  עבודהגי�בוכנוולד בבאלפי אסירי� מתו . לשחוק את האסירי� באמצעות עבודה

  . עינויי� והרעבה

 , לתעשיית החימושבדגש ,כאשר בגרמניה היה ביקוש לכוח אד�, 1942החל מפברואר 

באזור התחו� בי� הללו נבנו . שהיו שייכי� ארגונית לבוכנוולד,  מחנות שלוחה174נבנו 

   .ר, במערב ועד הפרוטקטורט של בוהמיה ומורביה במזרחדיסלדו

  מבנה המחנה וחיי� בו

� . המחנה הגדול היה מיועד לאסירי� ותיקי�:המחנה היה מחולק לשלושה אגפי

 .מקו� בידוד והסגר לאסירי� חדשי�לרוב  והיה 1943נפתח בינואר " המחנה הקט�"

�פחד מהקט� להגיע למחנה מעו אס נמנ.אנשי האס. במחנה זה התקיי� מיו� האסירי

הוק� כדי לקלוט אסירי� ש ,מחנה אוהלי�האג, השלישי היה . מחלות מדבקות

�אס ומנהלת המחנה היו בחלק הדרומי .אנשי האס.  שהגיעו לאחר כיבוש פולי�,פולני

מגדל השמירה . מגדלי שמירה 23)את המחנה הקיפה גדר חשמלית ו.  המחנהשל

על צידו .  שער הכניסה למחנההראשו� היה הגדול ומתחתיו

 ,Recht oder unrecht:החיצוני של השער נקבעה הכתובת

Mein Vaterland" ") מולדתי היא)בצדקתה ובעוולתה (

  ). לכל אחד המגיע לו( " "Jedem Das Seineובצידו הפנימי 
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  מפת מחנה הריכוז בוכנוולד

 בוכנוולדמחנה הריכוז  �צילו� אוויר 
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בסו, . נה הראשיח למ היה בכניסה, בו הוצאו אסירי� להורג,הבונקר של המחנה

עד להשלמתו נשרפו  (1940 שהחל לפעול באמצע , נבנה במחנה קרמטוריו� קט�1939

החל לפעול  1942אוקטובר  ב.)גופות האסירי� בקרמטוריו� של העיר ויימר

אפר נשלח  בשני� הראשונות .חדרי חיטוי לבגדי�בסמו( אליו  וקרמטוריו� חדש

�    10.למשפחותיה� בכדי� מיוחדי� הנספי

 ,תזמורת, כותרי� 13,811ספריה ע� , אול� קולנוע:  בי� השאר,המחנה כלל

 � שנבנתה ,בית זונות וקנטינה,  ופליליי�פוליטי�שהייתה מורכבת בעיקר מאסירי

אסירי המחנה חולקו .  לאסירי� קופוני� לרכישת מוצרי�ו הי1943מסתו . 1943)ב

בתנאי שהיו , לוח מכתבי� קבוצה אחת הייתה זכאית לקבל ולש;לשתי קבוצות

, אוסטרי�, אסירי� גרמני�: ע� קבוצה זו נמנו. וחבילות מהבית, כתובי� בגרמנית

 ע� קבוצה זו .מהקבוצה השנייה נמנעו זכויות דומות. צרפתי� והולנדי�, כי�'צ

הקאפויי� במחנה .  ובשני� הראשונות ג� פולני�,צועני�, סובייטי�, יהודי�: נמנו

 להקי� , מפקדו השני של המחנה, הנחה קו(1938)ב. יי� גרמני�היו אסירי� פליל

  . אס. ג� חיות לרווחת אנשי האסיומחו+ לגדרות

  האסירי� החלשי�. מעת לעת בוצעו סלקציות.התמותה במחנה הייתה רבה

� כחלק ממבצע )Bernburg( בברנברג ההשמדה  נשלחו להשמדה במתקניוהתשושי

13f14.11�בוכנוולד באמצעות זריקות פנול וירי ב אסירי�  באופ� שוט, היו מחסלי

  . בעור,

    האסירי�

פאשיסטי )בעיקר אנשי השמאל האנטי, � הראשוני� היו אסירי� פוליטיי�האסירי

, עדי יהוה, צועני�,  פושעי� פליליי�: רוכזו במחנה,בנוס,. מכל רחבי גרמניה

הראשוני� מאז הגעת� של האסירי� . סוציאליי�)א, עריקי� מהצבא הגרמני

 הטיהתנהל מאבק אכזרי בי� הפושעי� הפליליי� לבי� האסירי� הפוליטיי� על השל

 זה בא לידי ביטוי �ניצחו.  הסתיי� המאבק בניצחונ� של האחרוני�1942) ב.במחנה

  . ב בהמש(חאס והקמת מחתרת עליה יור.מאוחר יותר במאבק האסירי� נגד האס

                                                           
10
  . כדים מלאים באפר נרצחים1,286עם שחרור המחנה והעברתו לידי הסובייטים מצאו האחרונים  

11
הוחלט להשתמש , המוציא לפועל של תוכנית האותונזיה והימלר, בתאום בין פילפ בולר, 1941בתחילת  

ירים שלקו במקני ההשמדה של תוכנית האותונזיה כדי להיפטר מעודפי האסירים במחנות הריכוז ובמיוחד מאס

  .13f14תוכנית "תוכנית זו זכתה לכינוי . במחלות נפשיות וגופניות קשות
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  הרב לאו�משמאל . ילדי בוכנוולד

. משלוחי� של שבויי� סובייטי� מהחזית החלו מגיעי� לבוכנוולד 1941החל מסו, 

 8,000) מדובר על כ.שבויי� אלו התקבלו באורוות הסוסי� של המחנה וש� נרצחו

� לוחמי מחתרות, ב"שבויי מלחמה ממדינות אירופה וארהבנוס, במחנה היו . שבויי

 . היה בוכנוולד מחנה לגברי�1943שלהי עד .  שנכבשו על ידי גרמניה,ונציגי ממשלות

  . הגיעו הנשי� הראשונות למחנה1944ילת בתח

  אסירי� יהודי�

הקבוצה מנתה . 1938הקבוצה הראשונה של אסירי� יהודי� הובאה לבוכנוולד ביוני 

 יהודי� מקבוצה זאת נספו כעבור 150)כ. רוב� מברלי� וברסלאו,  איש500)כ

גיעו  ה1938באוגוסט .  אחדי� איבדו את עצמ� לדעת.עינויי� וחודשיי� מתשישות

  .  רוב� אנשי וינה, דכאומ יהודי� 2,200לבוכנוולד 

 בלילה הראשו� נטרפה דעת� . יהודי�9,845בוכנוולד להגיעו " ליל הבדולח"לאחר 

 9,370 שוחררו 1938)1939 בחור, . נפטרו במהל( השבועות הבאי�187עוד  ;68של 

�  .  שהתחייבו לעזוב את תחומי גרמניה,יהודי

לבוכנוולד יהודי� נוספי� מאוסטריה הגיעו  1939מבר בספטע� פרו+ המלחמה 

 אסירי�קליטה להמקו� . כיה וראשוני היהודי� מפולי�' יהודי� מצ500, וגרמניה

  ."מחנה הקט�" שהיה שיי( ל, מחנה האוהלי�היהאלו 

לא .  לאושווי+, בעלי מקצוע204למעט , נשלחו כל היהודי� 1943אוקטובר ב 17)ב

עבור . כיה והולנד'צ, טרנספורטי� מפולי� ב יהודי� למחנהועעבר זמ� רב ושוב הגי

 כא� היו ממייני� אות� ומעבירי� . היה בוכנוולד תחנת מעבראות� יהודי�רוב 

במאי . שהיו קשורי� אדמיניסטרטיבית למחנה המרכזי ,אות� למחנות השלוחה

.  שלולוחהש רוב� נשלחו למחנות ה;יהודי� הונגרי� 8,000)כבוכנוולד ל הגיעו 1944

 הגיעו 1945ינואר ב 18)ע� פינוי אושווי+ ב

אסירי� יהודי� ובה� כמה  7,350בוכנוולד ל

� ,66שוכנו בבלוק הילדי� . מאות ילדי� ונערי

, רחוק מעיני הגרמני�, "מחנה הקט�"שהיה ב

 �בזכות עובדה זאת ובזכות ההגנה של האסירי

�והגיעו רוב הילדי�  שרדו ,היהודי� הבוגרי

 הגיעו 1945 בתחילת פברואר .שחרורליו� ה

   .  אסירי� יהודי� מגרוס רוז�7,800עוד 
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  ניסויי� רפואיי�

 המטרה הייתה מציאת . בבוכנוולד החלו בביצוע ניסויי� רפואיי�1942בינואר 

חמישה מה� ,  אסירי� זוהמו בנגי, טיפוס145 . והכולירהחיסו� למגפת הטיפוס

 החלה 1943באפריל . סידרת ניסויי� נוספתוגוסט אותה שנה בוצעה אב. נפטרו

 חצי מהאסירי� שהשתתפו בניסוי מצאו את מות� ,סידרת ניסויי טיפוס נוספת

�   .בייסורי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מחתרות והתנגדות

 מטרת המחתרת הייתה . החלה להתארג� תנועת מחתרת קומוניסטית1938)כבר ב

 פרו+ ע�. ית באסירי�נפשית ומוראללתמו( לשלב חברי� בעמדות מפתח במחנה ו

  . המלחמה והגעת אסירי� מהמדינות הכבושות התפתחו במחנה מחתרות נוספות

 שכללה ג� ,לאומי המחתרתי כתנועת התנגדות כללית)עד הבי�ו הוק� הו1943)ב

�התנועה ביצעה פעולות חבלה במפעלי החימוש ועסקה בהברחת נשק . יהודי

 בעת ,1944ק הייתה באוגוסט אחת ההזדמנויות להשגת נש. ותחמושת למחנה

 אנשי המחתרת ניצלו את המהומה וגנבו כמות ניכרת של .הפצצת המחנה מהאוויר

  . שהוחבא ברחבי המחנה,נשק

ב את הפינוי ובכ( כע� החלטת הגרמני� לפנות את המחנה פעלו אנשי המחתרת לע

רגע לפני שחרור המחנה השתלטה קבוצת אסירי� .  להצלת רבי� מהאסירי�ותרמ

הפיקוד על . פרצה את הגדרות והניפה דגל לב�, חיסלה את שומרי�, חמושי� עליו

   .המחנה עבר לידי הוועד הבינלאומי של המחתרת

 ניסוי רפואי בבוכנוולד
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  החודשי� האחרוני� והשחרור

 אסירי� יהודי� 7,350בוכנוולד ל הגיעו 1945פברואר ב 5)ינואר לב 22)בי� ה 

  מנו מחנות1945בפברואר .  אסירי� יהודי� מגרוס רוז�7,800מאושווי+ ועוד 

אפריל התחילו ב 10)7)בי� ה.  נשי� אל,25 מה� , אל, אסירי�112בוכנוולד 

 לעזוב לכיוו� מחנות התחילו" צעדות מוות ".הגרמני� לפנות את מחנות בוכנוולד

 בי� "צעדות המוות"מעריכי� את מספר הנספי� ב. פלוסנבורג וטרזינשטט, דכאו

 ביו� השחרור היו .ב"ארהצבא  ידי חרר המחנה עלאפריל שוב 11)ב.  אל,12)15

  .  ילדי� ונערי�1,000) יהודי� וכ4,000) בה� כ, אסירי� אל,21במחנה 

זוועות ב מתושבי ויימר כדי לצפות 1,000על פי הנחיות המפקד האמריקאי הובאו 

  .  נמסר המחנה לצבא האדו�1945בחודש אוגוסט . המשטר הנאצי

 30) אל, אסירי� מ250) עברו דר( מחנות בוכנוולד כ1945 לאפריל 1937בי� יולי 

שבויי� ו אסירי� רשומי� 34,375 מה� , אל,56) מספר הנספי� מוער( ב.מדינות

��נספיהאל, יהודי� היו בי�  11)כ.  שנורו ולא נרשמו ברישומי המחנה,סובייטי 

  . בוכנוולדב

דונו יי נאשמי� נ שנ. מאנשי סגל המחנה בבית משפט אמריקני31 נשפטו 1947)ב

�  .למוות וארבעה למאסר עול

  :המוצגות בסרטו� הבא, נית� להתרש� מתמונות שחרור מחנה בוכנוולד

E_Xbq0OpP57=v?watch/com.youtube.www://http  
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  ק י ר ב ס נ ו ו ר

  כללי

    בצפו� גרמניה,הוק� ליד עיירה בש� רוונסבריק, � מחנה ריכוז לנשי,רוונסבריק

באזור בעל נו,  Schwedtוק� ליד אג�  ההמחנה . מ צפונית לברלי�" ק90)כ

 שהגיעו ממחנה ,י� אסיר500 על ידי 1938בניית המחנה החלה בנובמבר . פסטורלי

 867אליו  הגיעו 18.5.1939) וב15.5.1939)המחנה נפתח באופ� רשמי ב. זקסנהאוז�

� )Lichtenburg(מחנה הריכוז ליכטנבורג מ , אוסטריות7) גרמניות ו860 ,נשי

 שפיקד עליו עד קי+ , מקס קגל, מפקד המחנהיחד ע� האסירות הגיע. שבסקסוניה

על  .1945 שפיקד על המחנה עד לשחרורו בסו, אפריל ,החלי, אותו פרי+ זור�, 1942

  . אסירות3,000)אס נועד מחנה רוונסבריק ל.פי מסמכי האס

 שהיו מעורבות , המקורי של המחנה היה כליאת� והענשת� של אסירותוייעוד

. תו( ניצול� כעובדות כפיה, בפעילות פוליטית בעת הכנותיה של גרמניה למלחמה

 משלוחי נשי� מארצות הכיבוש , מידי יו� ביומו,לאחר פרו+ המלחמה הגיעו למחנה

   . הנאצי

  מבנה המחנה

 : שאר ששת הצריפי�. שימשו למגורי האסירות12 מה�, פי� צרי18במחנה היו 

� צרי, אחד היה צרי, עונשי� ,שניי� היו צריפי הלבשה, שניי� שימשו כבתי חולי

  . וצרי, נוס, שימש כבית סוהר עד לבניית בית סוהר יעודי מאוחר יותר

בחומת בטו� וגדר המחנה היה מוק, .  ומקלחתשירותי�בכל צרי, מגורי� היו 

המחנה הורחב ארבע פעמי� במש( המלחמה כדי לקלוט את אלפי . מליתחש

 1942בתחילת ליד המחנה הוק� .  שהגיעו אליו במהל( שנות המלחמה,האסירות

 נשי� עברו בו הכשרה ומש� הועברו לשרת 3,500) כ,אס.מחנה לאימו� נשות אס

  . בשאר מחנות הריכוז

רפו הגופות בקרמטוריו�  עד אז נש. נבנה במחנה קרמטוריו�1943באפריל 

  ,על פי הנחיות של הימלר,  במחנה הוק�1944בנובמבר . בפירטנברג הכפר הסמו(

  . 1945 שהופעל בתחילת פברואר ,תא גז
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 רוונסבריקמפת מחנה הריכוז 

 רוונסבריק הריכוז  �צילו� אוויר 
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, המחלקה הפוליטית, משרד המחנה: מנהלת המחנה התחלקה לחמש מחלקות

תו במחנה נוס, על הצוות הניהולי שר. מנהלה ורופא המחנה, "מעצרי חסות"מחנה ל

�   ."אס.נשי� אזרחיות בשרות האס" חברות בארגו� ,אס ונשי�.חברות אס, נשי

 שהיה אחד ממחנות , הוק� בסמו( למחנה הנשי� מחנה קט� לגברי�1941באפריל 

 16%) מה� כ, אל, גברי�20) עד סו, קיומו עברו בו כ.זקסנהאוז�המשנה של 

�  . יהודי

 �, מ מרוונסבריק מחנה אוקרמרק"ק הוק� במרחק של כשני 1941)1942בשני

לאחר בניית הצריפי� . מחנה זה היה כפו, למחנה הראשי. שהתקרא מחנה נוער

 אשר לפי קריטריוני� נאצי� לא התאימו ,הראשוני� הוכנסו אליו נערות צעירות

ה� סווגו כפושעות פליליות או נרדפו בשל היות� . לדימוי של נערות גרמניות ראויות

 הוחזקו כאל, נערות במעצר 1945 מאז פתיחת המחנה ועד שנת ".סוציאליות)א"

� פונו חלק מהצעירות 1945 לינואר 1944בי� דצמבר . בתנאי� בלתי אנושיי

  .   מטע� רוונסבריק מאוקרמרק והמקו� שימש כמחנה מיו�

התפרסו על שטח נרחב בי� ש, שלוחה מחנות 32במהל( השני� נבנו לרוונסבריק 

   .  הי� הבלטי בצפו�אוסטריה בדרו� ועד

  האסירות

 הגיעו 29.5.1939) ב. האסירות הראשונות היו אסירות גרמניות ואוסטריות,כאמור

 החלו להגיע , לאחר כיבוש פולי�,1939בספטמבר .  צועניות מאוסטריה400למחנה 

.  מדינות30)במהל( קיו� המחנה נקלטו בו אסירות מ. פולניותאסירות לרוונסבריק 

יש קושי , 1945במרס ,  ערב הפינויעל ידי הגרמני� י המחנה נשרפו סמכמכיוו� שמ

מספר  12. אל,132) הוא מוער( ב. שעברו דרכו,לקבוע בוודאות את מספר האסירות

�  . אל,30)40י� וער( ב  מהנספי

 מכלל האסירות היו 25% .קבוצת האסירות הגדולה ביותר הייתה אסירות מפולי�

,  צרפתיות7%,  יהודיות15%, וסיות ואוקראיניות ר19%,  גרמניות20%, פולניות

 על ידי הוסתרו ש,על פי אחד מהמסמכי� הגרמני�.  אחרות8.5%) צועניות ו5.5%

, אסירות פוליטיותוגדרו כ מהאסירות ה83.54%, חברת מחתרת פולניה, אסירה

 . עדי יהוה1.11%)ו,  פושעות פליליות2.02%, סוציאליות) הוגדרו א12.35%

  . אסירות ע� ילדי� ובמחנה עצמו נולדו תינוקותבמהל( השני� יק הגיעו לרוונסבר

                                                           
12
  19' עמ, הנשים היהודיות במחנה הריכוז רוונסבריק, סיידל. רושל ג 
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 ור קארל גבהרטפרופס

. בעיקר בתעשיית החימוש, האסירות הועסקו בפרויקטי� חקלאיי� ובתעשייה

, אס. בגדי� עבור האסו שייצר,אס מפעלי טכסטיל.בקרבת רוונסבריק בנה האס

י� לרכיבי�  נבנו מפעל,בנוס,. אס ובגדי אסירי�.מעילי פרווה עבור הואפ� אס

�  . בנ+)ימלריוד, AEG, סימנס:  המעסיקי� הגדולי� ביותר היו חברות.אלקטרוני

 . הנחה הימלר על הקמת בתי זונות במחנות הריכוז1943כנראה שבשנת 

ה ימלמש" התנדבו" ש, אסירות18)24מרוונסבריק נשלחו לכל המחנות קבוצות של 

  .  חודשי�תמורת הבטחה לתנאי� משופרי� ושחרור בתו� שישה 

  ניסויי� רפואיי�

קארל '  פרופ. החלו לבצע ניסויי� ברוונסבריק1942בקי+ 

 �גבהרט ביצע ניסוי בסולפונמידי� לריפוי פצעי� מוגלתיי

.  חברות מחתרת,רוב� פולניות,  אסירות74והשתלת עצמות על 

 35ניסויי עיקור על  1945קלאוברג  ביצע בתחילת ' פרופ

   .רוב� צועניות, אסירות

  תמותה והשמדה

 מאורג� וא היהעל פי עדות ניצולת המחנה במהל( השנתיי� הראשונות לקיומו ה

הנשי� היו . ת כפייה אכזריות ועינויי� היו דברי� שבשגרהו למרות שעבוד,ומסודר

דרדרו והתמותה בי� האסירות ת תנאי החיי� ה,ע� הזמ�. לבושות לבוש נקי אחיד

מעת . תנאי תברואה שגרמו למגפות, רעב, ודה שחיקה בעב: גורמי התמותה.גברה

.  בשלב הראשו� חוסלו האסירות באמצעות ירי בעור,.לעת בוצעו במחנה סלקציות

 נשלחו אסירות 1942החל מתחילת .  שנרצחו באמצעות זריקות פנול,היו אסירות

 שהיה , במתק� ההשמדה של מבצע אותונזיה13f14להשמדה במסגרת מבצע 

כחצי ,  גברי�300) נשי� ו1,600 נשלחו לברנברג 1942באביב .  )Bernberg(ברנברג ב

� אסירי� למרכז ההרג � של משלוחי60 נשלחו 1944 ועד 1942בי� סו, . מה� יהודי

  . אסירי� ואסירות60)1000 בכל משלוח . שליד לינ+ באוסטריהHartheim)ב

  . וי+ נשלחו האסירות היהודיות מרוונסבריק להשמדה באושו1942)1943בי� 

 , בסמו( לרוונסבריק, אסירי� ממחנה הגברי�.י� נבנה תא גז1944 בנובמבר ,כאמור

האסירות . ליד המשרפה, החלו בבניית תא גזי� במבנה ע+ מחו+ לחומות המחנה

  . 1945הראשונות הומתו בו כנראה בינואר 
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 שהטרנספורטי� ,אס ניסו להטיל איפול על ההשמדה בגז בתואנה.אנשי האס

�אול� עד  ,"מיטוורדה לטיפול וטיפוח"מחנה ,  למחנה שלא היה קיי�מיועדי

 שבקרבת ,י� כי יעד הטרנספורטי� אינו אלא תא גז,מהרה החלו האסירות לחשוד

�. ריקות כעבור זמ� קצרשהובילו את האסירות חזרו  שהמשאיות מכיוו� ,מקו

גילתה ו�  שעבדה בשטח אחסו� בגדי,כית'אימות על קיו� תא הגז הגיע מאישה צ

 גברי� 11 העבודה הקשורה להשמדה ושריפת הגופות הוטלה על .אותו במקרה

  .1945ממחנה הגברי� והיא נמשכה עד אפריל 

  

  קינשי� ברוונסבר

  

  

  קיעבודות כפיה של אסירות ברוונסבר
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 הודה במשפט פושעי מלחמה שהתקיי� בהמבורג ,אס.� באס"רס, יוהנס שוורצהובר

מאה וחמישי� נשי� ": י הוא נכח באירוע של המתה בגז כ,לאחר סיו� המלחמה

מול פקד על הנשי� לפשוט את ) רב סמל. (הוכנסו לתא הגזי� בעת ובעונה אחת

ה� הובלו לתא והדלת , לאחר מכ�. בגדיה� כדי שנית� יהיה להדביר את הכיני�

 טיפס לגג והשלי, מיכל גז לתו, התא ומיד סגר את, אחד האסירי�, מישהו. ננעלה

שלוש �כעבור שתיי�. אפשר היה לשמוע אנחות וזעקות שבקעו מהתא. הפתח

כי לא נכחתי בעת , אינני יודע א� הנשי� התעלפו או מתו. דקות השתררה דממה

 כי מרבית ,טוע�, היסטוריו� מחנה רוונסבריק, ברנהרד שטרבל." פינוי� מתא הגזי�

לאחר ( וכ� פולניות  רוב� ככול� יהודיות;הנשי� שהומתו בגז היו הונגריות

)6,000 )מספר הנשי� שנרצחו בתא הגזי� מוער( ב. ורוסיות) התקוממות וארשה

5,000.13   

  סופו של המחנה

סג� נשיא ,  ברנדוטהפולקהרוז� כשתבוסת גרמניה הייתה רק עניי� של זמ� שכנע 

את הימלר לשחרר אסירות ממחנה רוונסבריק ומחנות ריכוז , הצלב האדו� השבדי

�,  בשלב הראשו� דובר על שחרור אסירי� סקנדינבי�. ולשלוח אות� לשבדיהנוספי

     החל . מחנות רוונסבריק וזקסנהאוז�האחריות על אספקת חבילות מזו� וקבלת 

 באמצעות סק בנלוומדינותפולי� ,  שוחררו מרוונסבריק אסירות מצרפת5.3.1945)מ

12�  בי� ,  יהודיותברנדוט ביקש ג� לשחרר אסירות.  אוטובוסי� לבני

  .  מה� כאל, יהודיות, אסירות7,500 שוחררו 1945 באפריל 27)22תאריכי� ה

 אסירות 24,500)גרמני� לפנות כחלו ה ה1945אפריל ב 28) ל27)בלילה בי� ה

המחנה שוחרר על ידי הצבא . )Mecklenburg(למקלנבורג " צעדות מוות"ואסירי� ב

  . גברי�300) נשי� ו3,500מצאו במחנה בעת השחרור נ, 1945אפריל ב 30)האדו� ב

 רוב הנשפטי� היו . שהייתה שטח כיבוש בריטי, בהמבורגנערכומשפטי רוונסבריק 

 שתיי� . שלקחו חלק בניסויי� הרפואיי� שנערכו במחנה,מצוות הרופאי� והאחיות

  .דונו למוות בתליהיאס נ.מנשות האס

  : בסרטו� הבא–זוכרי� את רוונסבריק 

yJrY10f2eyo=v?watch/com.youtube.www://http  

     

                                                           
13
  17-16' עמ, שם 
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  � ו כ י ס

 1932נובמבר ב 6)בבמערכת הבחירות האחרונה לפני עלייתו של היטלר לשלטו� 

המפלגה ,  מקולות הבוחרי�33.1%סוציאליסטית )קיבלה המפלגה הנאציונל

קצת , 1933מרס ב 5)ב . 16.9% והמפלגה הקומוניסטית 20.4%הסוציאל דמוקרטית 

לאחר שריפת ,  של היטלר למשרת קנצלר גרמניהומינוייותר מחודש לאחר 

 הפע� קיבלה המפלגה .נערכו בחירות נוספות,  הקומוניסטי�רדיפת הרייכסטאג ו

המפלגה הסוציאל דמוקרטית ,  מקולות הבוחרי�43.7%סוציאליסטית )הנאציונל

 ,הנתוני� מצביעי� על העובדה. 12.2%והמפלגה הקומוניסטית , 18.2%קיבלה 

שג� לאחר עלייתו של היטלר לשלטו� לא היה קונצנזוס בקרב ציבור הבוחרי� 

  .סוציאליסטית�לגבי מנהיגותו והזדהות ע� רעיונות המפלגה הנאציונל

רדו, נועדה ל, מיד לאחר עלייתו של היטלר לשלטו�, הקמת מחנות הריכוז בגרמניה

משטר החיי� . ולמגר מתנגדי� פוליטיי� כדי לייצב ולבסס את שלטונו של היטלר

ע� המשטר " להתיישר" כי כדאי לה� ,במחנות נועד לאותת לשאר אזרחי גרמניה

 בי�. גדרות המחנהמי שלא ימהר לעשות זאת ימצא את עצמו מאחורי , החדש

� .רוב� לא היו יהודי�, מני� אל, גר165)170 היו במחנות הריכוז 1933)1939 השני

, מובטלי�, אנשי דת, דמוקרטי�)סוציאל, קומוניסטי�: בי� האסירי� היו

�רבי� מהאסירי� לא . סוציאליי� ואנשי עול� תחתו�)א, עדי יהוה, הומוסקסואלי

  . חזרו ממחנות הריכוז או חזרו כשבר כלי

 כיצד יש לטפל למדוש� ה� , אס.להכשרת אנשי אס" בית ספר"ו ומחנות הריכוז הי

 או באנשי� שנתפסו על ידי המשטר ,ע� הזר� הכללי" שוחי�" שאינ� ,בגרמני�

�  . החדש כנחותי

ממזרי : " שענו לקטגוריה של,גרמני�אל,  200)350 עוקרו בגרמניה 1933)1939בי� 

בני חיילי� צבעוניי� של צבאות הכיבוש אחרי מלחמת , ילדי כיבוש" (אר+ הריינוס

  . פושעי� מקצועיי� ו חולי� תורשתיי�,)העול� הראשונה

בכל מי " טיפול מיוחד", התחיל שלב חדש, ע� פרו+ המלחמה, 1939בספטמבר 

 תוכנית ) שנמצא לא ראוי לחיות מבחינה גופנית או נפשית בחברה הארית הגרמנית

 ,בתאי גז,  אל, גרמני� נרצחו במתקני השמדה מיוחדי�70)למעלה מ. אותונזיהה

לח+ מצד הציבור והכנסייה איל+ את . אס.מנצחי� רופאי� ואנשי אסכשעל המבצע 

  . 1941 את תוכנית האותונזיה באוגוסט היטלר לעצור



39 

 

 עליו הטיל היטלר להוציא ,בתאו� בי� רייכסליטר פילפ בולר, 1941כבר בתחילת 

 והימלר הוחלט להשתמש במתקני ההשמדה של ,תוכנית אותונזיהאת לפועל 

במיוחד אסירי� , כדי להיפטר מעודפי אסירי� ממחנות הריכוזתוכנית אותונזיה 

". 13f14תוכנית " תוכנית זו זכתה לכינוי .שלקו במחלות נפשיות וגופניות קשות

תו( , ביצעו מיו� ושלחו, פסיכיאטרי� שהועסקו בתוכנית אותונזיה ביקרו במחנות

לה נכלאו המחנות שבתחי. אותונזיההאסירי� להשמדה במתקני , שימוש בהונאה

  .  בדר( לאתרי רצח תחנות מיו�בה� אויבי המשטר הפכו להיות

 שהחל בהתעללות באלו שדעותיה� ,"מדרו� חלקלק"מחנות הריכוז היו תחילתו של 

רצח . המשי( בעיקור מי שלא ענו לקריטריו� של ארי טהור והפוליטיות היו שונות

חוליה הרביעית הייתה  ה.נכי� ואנשי� פגועי נפש היה החוליה השלישית בתהלי(

 שנתפסו , הדר( להשמדת יהודי�...רצח אסירי� תשושי� גופנית ונפשית ומכא�

, קו ישר מחבר בי� מחנות הריכוז.  הייתה קצרה,אד� במחנות השמדה בפולי�)כתת

  . ומחנות ההשמדה בפולי�13f14תוכנית , תוכנית אותונזיה, העיקורי�

 או תוכנית גרמניהבוגרי מחנות הריכוז במפקדי מחנות ההשמדה בפולי� כול� היו 

עבר בדר( לאושווי+ הכשרה , מקימו של מחנה אושווי+, רודול, הס: אותונזיה

עבר , ארתור ליבהנשל, מחליפו. בדכאו והיה עוזר מפקד מחנה הריכוז זקסנהאוז�

היה , מחליפו של ליבהנשל, ריכארד בר. בדר( לאושווי+ את מחנה הריכוז ליכטנבורג

מקימו של , קארל אוטו קו(. דכאו מש� עבר לזקסנהאוז� ומאוטהאוז�שומר ב

, זקסנהאוז�, התחיל את דרכו בתפקידי פיקוד במחנות הריכוז, מחנה מיידאנק

החל דרכו בדכאו , מאקס קיגל, מחליפו של קו(. ליכטנבורג ובוכנוולד, אסטרווג�

פרנ+ שטנגל , +'מו של מחנה בלזימק, קריסטיא� וירט. ומש� למחנה ליכטנבורג

ר אברל מקימו של מחנה "מקימו של מחנה סוביבור ומפקדו של מחנה טרבלינקה וד

  .טרבלינקה היו כול� מצוות אותונזיה

המסקנה המתבקשת ממה שקרה בגרמניה מאז עלייתו של היטלר לשלטו� ועד 

 שחברה שאינה ,אי ה,תקופה בה הוקמו מחנות הריכוז הראשוני�, לפרו+ המלחמה

, חברה אלימה, שאיננה סובלנית לדעות שונות, ת זכויות הפרט של אזרחיהמכבדת א

 אי� סיכוי ,ו לחיות באומללות כל ימי חייוחברה שאינה בה חמלה כלפי מי שנגזר עלי

 .            או זרי�י�מיעוטבני שהיא תהיה סובלנית כלפי 
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  ת ו ר ו ק מ

  ספרי�

   Contento De Semrik ,2009, הזייפני�, אדול, בורגר

הוצאת בית לוחמי , הנשי� היהודיות במחנה הריכוז רוונסבריק, בריק. רושל ג
�  2007, הגטאות וההוצאה לאור של יד וש

  . ירושלי�, הוצאת ספרי� דומינו, חיילי הרשע, תו� שגב

  מאמרי�

חוברת , בתו( ילקוט מורשת,  במחנה הריכוז בוכנוולד66בלוק ילדי� , יהושע ביכלר
   1978מאי , ח"לה ניס� תש"כ

הקבוצות הלאומיות השונות במחנות ומעמד האסירי� בעלי , ישראל גוטמ�
�  .ד"תשמ, ירושלי�, יד וש�, מחנות הריכוז הנאציי�, בתו(, התפקידי

, עבודת כפייה ופעולות חבלה במחנות הריכוז הנאציי�, וונסובי+)קריסטו, דוני�
�  .ד"תשמ, י�לירוש, יד וש�, בתו( מחנות הריכוז הנאציי

, "פתרו� הסופי של שאלת היהודי�"אופי� וחלק� ב, סוגי המחנות, אהרו� וייס
�  . ד"תשמ, ירושלי�, יד וש�, בתו( מחנות הריכוז הנאציי

בתו( , היהודי� במחנות הריכוז בגרמניה עד למלחמת העול� השנייה, לני יחיל
�  ד"תשמ, ירושלי�, יד וש�, מחנות הריכוז הנאציי

בתו( , סוציאליסטי)ומ� של מחנות הריכוז במשטר הנאציונלמק, פאלק פינגל
�  .ד"תשמ, ירושלי�, יד וש�, מחנות הריכוז הנאציי

מר+ ' חוברת ח, בתו( ילקוט מורשת, ילדי� במחנה ריכוז בוכנוולד, ק'קה קורצ'רוז
  ח" אדר תשכ1968
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