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ר9הס עם
 השואה של התרחשותה את להסביר בא ושואה" "סוסליסריות הספר
 ומעמיק מקיף מבס ללומדי□ מציע הוא היססוריות. סוגיות כמה מתוך

 אורג הוא התרחש. שבו הכללי ההיססורי וההקשר אירופה יהודי רצח על
 היהודי□ של ההדרגתי ההדרה תהליך המודרנית, האנסישמיות את

 היססורית יריעה לתוך הנאצי□ בימי יהודי□ מיליון כשישה של והרצח
 רצח התחולל מדוע הקשה: לשאלה אפשרי הסבר המציעה רחבה,
 בין המיזוג ?20ה־ המאה אמצע של באירופה זה תקדי□ חסר המוני

 על מלמד והאנסישמיות היהודי□ תולדות ובין האירופית ההיססוריה
 נגד המדיניות ובין הכללית בזירה והאירועי□ ההתפתחויות שבין הקשר

 המשולבת, המבס נקודת ממנה. שנגזרו המעשיי□ והצעדי□ היהודי□
 ההמוני הרצח את ג□ להבין ללומדי□ מסייעת והיהודית, הכללית

 ועל ההשמדה מניעי על ולעמוד יהודי□, לא קורבנות אלפי מאות של
הללו. מהקבוצות אחת כל של הנסיבות

 בכמה להיעשות יכולה האירופית ההיססוריה במסגרת השואה הוראת
 השנייה העול□ מלחמת המודרנית, הלאומיות תולדות כמו הקשרי□,

 הנגזרות המגבלות מפאת בכללה. 20ה־ המאה של ההיססוריה או
 הקשרי□. אות□ בכל מעמיק באופן לדון ניתן לא לימוד, ספר של מאופיו
 ההיססוריה בין השקה נקודות מספר מציג ושואה" "סוסליסריות הספר

 סוסליסריי□, משסרי□ של התגבשות□ כמו האירופית, לזו היהודית
 מלחמות שתי שבין בתקופה המיעוסי□ ושאלת העולמי הסדר

 אחד שאף לציין חשוב השנייה. העול□ ומלחמת הקולוניאליז□ העול□,
 יהודי לשואת עצמו בפני מספק הסבר לתת יכול אינו הללו מההקשרי□

 אנו מה□ וכמה וביקורות, ניתוחי□ למגוון זכה מה□ אחד כל אירופה.
 היבס אפוא חושפת ההשקה מנקודות אחת כל בספר. להציג מבקשי□

 הסופי", "הפתרון אל דבר של בסופו המוביל רב־שלבי בתהליך מסוי□
פני□. רבת היססורית התפתחות של משולבת תמונה מציגות הן וביחד

 הראשון השער פרקי□. מספר מה□ אחד ובכל שערי□ שלושה בספר
 הסוסליסרי, המשסר שיסת של ובהחלתה בהתפתחותה לדיון מוקדש

 קומוניז□, כמו קיצוניות אידיאולוגיות של מימושן אופן להבנת המסייעת
 המשסרי□, שלושת בין האמור בדיון להבחין יש בעת בה ונאציז□. פשיז□

 ניהל ובשמה מדיני, כעיקרון הגזענות את אימץ הנאציז□ שרק היות
בזירה בתמורות דן השני השער אד□. בני מיליוני של ושיסתי המוני רצח

 לשלסון הנאצי□ עליית ועד הראשונה העול□ מלחמת מסוף האירופית
 במתחי□ לאומניות, תנועות של בהתעצמותן עוסק השער .1933ב־

 אירופה ביבשת לאומיי□ מיעוסי□ של המשתנה ובמעמד□ בינלאומיי□
 באנסישמיות, עוסק ביותר והרחב השלישי השער התיכון. הי□ ובאגן

 האנסישמיות של התפתחותה מוצגת זה בשער ובשואה. בנאציז□
 לאנסישמיות ועד המודרנית, לגרסתה המסורתית, הישנה, מגרסתה
 המתחיל כרונולוגי, ציר על מתקד□ השער הגזענית־הרצחנית. הנאצית
 בשלסון התבססותה עד הנאצית המפלגה של צמיחתה נסיבות בלימוד

 האירופית הזירה נדונה בהמשך גרמניה. יהודי נגד שנקסה והצעדי□
 תיאור תוך השנייה, העול□ מלחמת לפרוץ הסיבות ונבחנות הרחבה

 אחר עוקבי□ הבאי□ הפרקי□ שכבשו. במדינות הנאצי□ של מדיניות□
 של ביסויי□ מול אל היהודי□ והשמדת הסופי" "הפתרון התפתחות

 חותמי□ הספר את המלחמה. אירועי של סקירה תוך והתנגדות, מרי
 השיקו□ תיאור לרבות להשמדה, ותגובות הצלה ניסיונות של ניתוחי□
אירופה. יהודי של לחיי□ והחזרה

 מקל העיצוב הדידקסיי□. להיבסי□ מיוחדת לב תשומת מוקדשת בספר
 פרק בכל הנדוני□. ובנושאי□ הספר במבנה להתמצא הלומדי□ על

 נמצא הספר בסוף מנחות. שאלות והוצגו המרכזיי□ המושגי□ הודגשו
 הספר. בגוף בכוכבית מצויני□ בו הנכללי□ והמונחי□ מושגי□, מילון

הדיון. של נבחרי□ היבסי□ ממחישי□ והמפות האיורי□ הצילומי□,

 "שואה הלימוד ספר על העיקרי בחלקו מבוסס ושואה" "סוסליסריות
 המקורית הגרסה בהכנת שסייע מי לכל להודות ברצוננו וזיכרון".

 מנכ"ל יקותיאל, צבי מר החדשה. הלימודי□ לתוכנית ובהתאמתה
 ועודדו תמכו יזמו, וש□", "יד ראש יושב שלו, אבנר ומר שזר, זלמן מרכז
 אנשי של המסור סיפול□ ללא אור רואה היה לא הספר הדרך. כל לאורך

 □ אברה של□, מוסי )ד"ר וש□ ביד השואה להוראת המרכזי הספר בית
 בכתיבה סייעו שסויאר(. והדס ספוזניק אריה גליל, נעמה מילגר□,

 צפריר וד"ר ז"ל דומקה אליעזר ד"ר החדשה לתוכנית ובהתאמה
 הספר של הפקתו על לאופר. עירית הגב' הלשון לעורכת תודה גולדברג.

 וליחזקאל קליין לדבורה )ובפרס שזר זלמן מרכז לאנשי מיוחדת תודה
והברכה. התודה לכול□ עיצובי□. ולגאמא חובב(

גוסמן ישראל תשס"ס ניסן ׳רושלי□,
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מהי? סוסליסריות מבוא:

ת ל א ה9 ש ח תי

 קיצוני באופן המנוגדת משסר צורת - הסוסליסריות באירופה צומחת הראשונה, העול□ במלחמת הדמוקרסיות" "ניצחון לאחר דווקא מדוע
לדמוקרסיה?

ת מבוא: הי? טוטליטריו מ
□ י ג ש ו «

 בין אבחנה שתאפשרנה קצרות הגדרות בכמה נפתח
השוני□: המושגי□

אותה. ומנהלי□ מדינה בראש הניצבי□ אנשי□ קבוצת או איש - שלסון

הרחב. הציבור לבין השלסון שבין היחסי□ אופי - משסר

 החוקית הזכות את לציבור שמעניקה משסר צורת - דמוקרסיה
 את ולעצב קבוע, זמן מדי השלסון את להחליף המעשית והאפשרות

 קובעת החוקית הזכות הנבחרי□. נציגיו בעזרת והמדיניות החוקי□
 נקבעי□ כן, כמו ולהיבחר. לבחור מותר מסוי□ גיל מעל שלאזרחי□

 ניתנת שלאזרחי□ פירושה המעשית האפשרות בחוק. הבחירות סדרי
 המשסר בזה. וכיוצא תעמולה לעשות מפלגות, להקי□ להתארגן, הזכות

 למשל, כמו, השלסון, מפני האזרח על שיגנו הסדרי□ קובע הדמוקרסי
השלסון. רשויות הפרדת

 שלאזרחי□ פירושו הדמוקרסי. למשסר ישירות הקשור מושג - ליברליזם
 בדמוקרסיה בחוק. או בזולת פוגעי□ שאינ□ זמן כל מרבי, חופש יש

 זאת ועושה האזרחי□ בחיי האפשר ככל מעס מתערב השלסון ליברלית,
הציבורי. הסדר ושמירת ביסחון לצורכי רק

 הסמכויות. מרב את בידיו מחזיק השליס שבה משסר צורת - דיקססורה
 מסתיימת והיא מראש נקבעת אינה שלסונו תקופת לדמוקרסיה, בניגוד
בכוח. הדחה ידי על או שונות מסיבות פרישתו מותו, ע□ כלל בדרך

 כוללת שליסה המקיי□ מודרני דיקססורי שלסון סוג - סוסליסריות
החיי□. תחומי לכל וחודר באזרח

 שייך הניצחון כי היה נראה הראשונה, העול□ מלחמת סיו□ ע□
 משסר בעלות היו במלחמה שניצחו "ההסכמה" מעצמות לדמוקרסיה.

 מעצמות של שסחיהן על שהוקמו החדשות המדינות ובכל רמוקרסי,
 בעשור כבר והנה, דמוקרסיי□. משסרי□ קמו המנוצחות המרכז

 בניגוד שעמדה משסר, צורת באירופה צמחה המלחמה, שלאחר
 המשסר שיסת זו היתה ואיו□. אתגר בפניה והציבה לדמוקרסיה מובהק

 כזה משסר בהקמת שתמכו אידיאולוגיות תנועות מספר הסוסליסרי.
 הפאשיז□ ברוסיה, הקומוניז□ כך אירופה, במדינות לשלסון הגיעו

 במדינות שצמחו הסוסליסריי□ המשסרי□ בגרמניה. והנאציז□ באיסליה
 □ ה בהמשך, המדינה. בתוך והפרס החברה חיי את לחלוסין שינו אלו

 נוספת, למלחמה הובילו ואף הבינלאומיי□ היחסי□ על ג□ השפיעו
השנייה. העול□ מלחמת

 הכלל של תחו□ לכל מגיע היינו כוללני, הוא השלסון סוסליסרי במשסר
 בחייה□. תחו□ בכל המרבי באופן להתערב ועשוי במדינה והפרס

 לזכויות מחויבת המדינה אין להלן, שנראה כפי סוסליסרית, במדינה
 וביוזמתו חופשי באופן האזרח פעל שבה□ התחומי□ רוב האזרח.

 השלסון הסוסליסרי. השלסון ידי על מוגבלי□ הליברלית, בדמוקרסיה
 לו המאפשרי□ ושיסור, פיקוח מנגנוני הסדרי□, של מערכת על נשען

ואזרחיה. המדינה בחיי כולל באופן לשלוס
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מהי? סוסליסריות מבוא:

 העול□ מלחמת של מתוצאותיה אחת את בסוסליסריות הרואי□ יש
 עוררה למלחמה עמיהן את שהובילו הממשלות מן האכזבה הראשונה.

 המשסר. את לחלוסין להחליף רצון המלחמה מנפגעי רבי□ בקרב
 המשברי□ ע□ להתמודד הדמוקרסיי□־ליברליי□ המשסרי□ של הקושי

 חזקה מנהיגות רק כי תחושה יצר המלחמה שלאחר הכלכליי^חביתיי□
 ג□ והרווחה. הסדר את להחזיר תוכל הפרס בחירויות מתחשבת שאינה
 רבי□ אצל עוררה המלחמה תקופת של והאחווה האחדות הסדר, חוויית
סמכותי. למשסר כמיהה המלחמה דור מבני

 יצרו המלחמה, בעקבות קשי□ משברי□ שעברו המדינות מן שלוש ואכן,
 דוגמה שהפכה משסר צורת המיוחדות, לנסיבותיה בהתא□ אחת כל

 סוסליסריי□ משסרי□ שלושה אלה במדינות קמו כך לסוסליסריות.
 השפיעו אלו מדינות דומי□. מאפייני□ בעלי אך לזה, זה עויני□ ואף שוני□

 המאה בהמשך דומי□ משסרי□ לעליית השראה נתנו ואף זו על זו
 הפאשיססית איסליה הקומוניססית, המועצות ברית אלה היו .20ה־

הנאצית. וגרמניה

 אול□ בעבר, קיימות היו שדיקססורות העובדה את כבר הזכרנו
 משסר צורת זוהי מאוד. מודרנית משסר צורת היא הסוסליסריות

 20ה־ המאה של הראשוני□ בעשורי□ צמחה שהיא משו□ מודרנית
 הראשונה. העול□ מלחמת - המובהקת המודרנית למלחמה כתגובה
 מן שוני□ ובמקרי□ מתוצאותיה, האכזבה המלחמה, שחוללה הרוש□

 אות□ לעליית גורמי□ כן, א□ היו, זה, למצב המדינה את שהביא המשסר
 ורעיונות הרומנסיקה הלאומנות, כגון מודרניות תפיסות משסרי□.
 כרעיון. הסוסליסריות על השפיעו הסבעית הברירה כגון מודרניי□

 הקשורה אחרת, מבחינה ג□ מודרני משסר היא הסוסליסריות אול□
 היו 20ה־ המאה לפני ג□ התקופה. של הסכנולוגיות להתפתחויות

 מתנגדיה□. את שדיכאו עריצי□ שליסי□ וקמו דמוקרסיות לא מדינות
 לכל לחדור או ריכוזית כה מדינה לנהל יכלו לא אלו שליסי□ זאת, ע□

 הסוסליסרי המשסר הסוסליסרי. במשסר כמו נתיניה□ של החיי□ תחומי
 התקשורת כלי ואת המודרנית, המדינה של היעיל המנגנון את מנצל

 ואל האזרחי□ אודות מידע ולהעביר לאסוף בכדי החדישי□ והתחבורה
 הגופי□ אל המדינה מרחבי ידיעות העברת על מקל הסלפון האזרחי□.

 ורדיו, עיתונות כמו ההמונית, התקשורת אמצעי שבמרכז. המפקחי□
 התחבורה אמצעי פיתוח בית. בכל קולו להשמיע לדיקססור מאפשרי□

רבה. במהירות מקו□ לכל להגיע השלסון נציגי על מקל

 עקרונותיה ייושמו רק א□ בהרבה, סוב ועתיד מהיסוד העול□ שינוי
מלא. באופן

 בלבד, אחת מפלגה תתכן זה במשסר יחיד: ומנהיג יחידה מפלגה .2
 אך קיימת חברתית או תרבותית כלכלית, מקצועית, התארגנות וכל
 או יחיד, מנהיג המפלגה בראש עומד לרוב, המפלגתית. במסגרת ורק

מנהיגי□. של מאוד מצומצמת קבוצה

בלנינגרד. בניין על מתנוססת ססלין של ענק כרזת

 התקשורת אמצעי כל השלסון: בשירות ותעמולה תקשורת .3
 השלסון במסגרת פועלי□ סלוויזיה( ג□ כך ואחר רדיו )עיתונות, ההמונית

 למפלגה, מחוץ ארגוני□ לקיי□ היתר שאין מכיוון הדוק. פיקוח תחת
 התקשורת. באמצעי המפלגה מדעת השונה דעה השמעת ג□ נאסרת

 יותר האידיאולוגיה, למען מתמדת לתעמולה משמשת התקשורת
ואמיתי. חופשי מידע להעברת מאשר

 ארגוני□ על רק לא צמוד באופן מפקח השלסון הפרס: חיי על פיקוח .4
 מנגנון קיו□ ידי על השגחה תחת נמצאי□ האזרחי□ הפרס. על ג□ אלא

ומלשיני□. חרש בסוכני המשתמשת חשאית משסרה של מסועף

זה? משסר מאפייני היו מה

 ומוחלסת, כוללנית יחידה, אידיאולוגיה מוחלסת: אידיאולוגיה .1
לתומכיה מבסיחה זו אידיאולוגיה ורע. לסוב בחדות העול□ את המחלקת

 מסע□ והרתעה הפחדה באמצעי שימוש המדינה: מסעם סרור .5
 של וכליאת□ בהענשת□ מתבסאי□ אלו האזרחי□. כלפי השלסון
 מקי□ לעתי□ תקין. משפסי הליך ללא ג□ למשסר, בהתנגדות חשודי□
במיוחד. קשה האסירי□ כלפי בה□ שהיחס ריכוז מחנות השלסון
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מהי? סוסליסריות מבוא:

)כרזה(. ברדיו המשודר מוסוליני של לנאומו מאזינה משפחה

 ע□, אסיפות באמצעות היתר בין התבצע הסוסליסרי המשסר ביסוס
.1938 ביוני 5 רומא, למוסוליני. מריע נוער בתמונה: וסקסי□. מצעדי□

 תמיכה מגייסי□ שוני□ סוסליסריי□ משסרי□ מדומה: איום סיפוח .6
 ציבורית תחושה יצירת ידי על הקיצוניי□, צעדיה□ את ומצדיקי□

 המאיי□, "אויב" נגד מתמדת למלחמה מגויסי□ האזרחי□ סכנה. של
 הנאצית בגרמניה היהודי□ הוצגו כך הציבור. על קבע דרך כביכול,
 הגזע חילול ידי על מבפני□ גרמניה את ההורסי□ שסניי□ כאויבי□

 המשסר תואר המועצות בברית העול□. על להשתלס והקושרי□ הארי
 ולהרוס העול□ על להשתלס תמיד כזומ□ שבמערב הקפיסליססי

הקומוניז□. את

 ואין בלבד אחת מפלגה שקיימת אף העם": "שלסון של דימוי .7
 וג□ ע□ משאלי הסוסליסריי□ במשסרי□ נערכי□ השלסון, על מתחרי□
 הוא הדמוקרסיה, מן בהבדל זה, משסר של הברור המאפיין בחירות.

הבוחרי□. מקולות ויותר 90%ב־ תמיד זוכה שהשלסון

 הדיקססורה התגבשה שבה המועצות בברית ידובר הראשון בפרק
 הבאי□, בפרקי□ ססלין. של בתקופתו בעיקר הסוסליסרית,

 לביסוי באה וכיצד ובמקורותיה, הפאשיססית באידיאולוגיה נדון
באיסליה. בעיקר
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