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מיכאיס

א  .זקעחזלטו ז גרכנקק על איטליה
כתוצאה מן הברית בין מוסוליני להיטלר שנחתמה באוקטובר  , 1936חל המפנה
' הגזעני ' באיטליה הפאשיסטית בסתיו

. 1938

הרודן הפאשיסטי חוקק סדרת חוקי גזע

אנטישמיים  ,ששמו קץ לכל השפעה יהודית על המתרחש בחברה האיטלקית  .העולם

כולו  ,והציבור האיטלקי במיוחד  ,חשבו אז שמוסוליני פעל תחת לחץ גרמני  .אולם
לאור התיעוד שעומד היום לרשותנו ברור  ,שמוסוליני פעל על דעת עצמו וללא כל
לחץ או התערבות גלויה מצד היטלר  .אמנם הגרמנים ניהלו מסע תעמולתי חשאי נגד

היהודים באיטליה וניסו להשפיע על פמלייתו של מוסוליני בשיחות פרטיות  .אולם
עד ספטמבר

1943

לא זו בלבד שלא ניסו לכפות את עמדתם על בן  -הברית

הפאשיסטי  ,אלא נמנעו בקפדנות מכל התערבות גלויה והסתפקו באזהרות ותלונות
על פעילות יהודית עויינת בשטחי הכיבוש האיטלקיים בצרפת  ,ביוגוסלאביה וביוון

"

פרוש הדבר  ,שהיהודים באיטליה ובשטחי הכיבוש שלה הופלו לרעה בהתאם

לתחיקה האנטי  -יהודית הפאשיסטית  ,אך לא נכללו ב ' פתרון הסופי ' של בעיית

היהודים  ,שהתחילה בגרמניה ובכל שטחי הכיבוש שלה באירופה החל מסתיו . 1941
אולם

הימנעות מהתערבות גלויה

אין

פירושה

השלמה גרמנית עם הגישה

ה ' פילושמית ' האיטלקית  .היה ברור לגרמנים  ,כי במוקדם או במאוחר  ,התערבות
צבאית גלויה שלהם באיטליה תהיה בלתי נמנעת נוכח הכשלונות ההולכים וגוברים
של הכוחות המזוינים האיטלקיים בכל החזיתות  .במסגרת הכנותיהם החשאיות

להשתלטות גלויה על חצי  -האי האיטלקי  ,התכוננו הגרמנים גם להחלת ' הפתרון
הסופי ' של בעיית היהודים על איטליה  .ראשית  ,הם יצרו קשר הדוק עם האנטישמים
הקיצוניים בתוך המפלגה הפאשיסטית ועם מרכזים לחקר הבעיה היהודית שהוקמו
בערי איטליה על  -ידי אותם אנטישמים וכן עם הפקידים שהיו ממונים על ביצוע חוקי

הגזע הפאשיסטיים  .יתר על כן  ,גרמניה שלחה לאיטליה

' מומחים ' לפתרון בעיית

היהודים  ,כלומר אנשי ס " ס ומשטרה  ,אשר מאוחר יותר היה להם תפקיד מרכזי
פירוט ההפגיות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .
1

ראה

:

דה פליצ ' ה  ,במיוחד עמ '

; 402 - 335

מיכאליס  ,מוסוליני  ,במיוחד עמ '

. 341 - 192

6

ן

מאיר מיכאליס

בניסיון להשמדת יהודי איטליה  ,כגון הרברט קאפלר  ,סגן אלוף בס " ס  ,ששימש עד

נפילת מוסוליני ביולי  1943כנספח לענייני משטרה בשגרירות גרמניה ברומא  .פירוש
הדבר  ,שעד כניעת איטליה לאנגלו  -אמריקאים ב  8 -בספטמבר  , 1943הכנות הגרמנים
להגשמת ' הפתרון הסופי ' באיטליה הסתכמו בעיקר באיסוף מידע

,

מיד עם הכניעה השתנו פני הדברים מהקצה אל הקצה  .הגרמנים לא זו בלבד
שהשתלטו השתלטות צבאית על איטליה וחיסלו את כל מוקדי ההתנגדות לכיבוש

הגרמני  ,אלא גם פתחו ללא דיחוי במיבצע אנטי  -יהודי  ,בלי להמתין אפילו להקמת
הממשלה הפאשיסטית החדשה בצפון איטליה  .עוד

ב 12 -

בספטמבר ,

11

יום לפני

קום המימשל הפאשיסטי החדש  ,קיבל קאפלר הודעה מטעם הימלר ראש

הס " ס ,

לעצור ולהגלות את כל יהודי רומא  .ביום קום הרפובליקה הפאשיסטית הודיע ארנסט
קאלטנברונר  ,סגנו של הימלר  ,במכתב חוזר על החלטת

הס " ס  ,בהסכמת משרד החוץ ,

להחיל את ' הפתרון הסופי ' על יהודים בעלי נתינות איטלקית  .יש להוסיף  ,שימים
ספורים אחרי כניעת איטליה  ,ביצעו יחידות

ס " ס פוגרום בסביבת אגם מאג ' ורה -

הפוגרום הראשון באיטליה בדורות האחרונים  .בעקבות ההודעה מהימלר  ,הגיע אל
קאפלר מברק חשאי בזו הלשון

:

האירועים האחרונים באיטליה מחיבים פתרון מידי של הבעיה היהודית
בשטחים שנתפסו לאחרונה בידי הכוחות המזוינים של הרייך  .הרייכספיהרר
ס " ס מבקש אפוא מאת האוברשטורמבאנפיהרר

[ סגן  -אלוף ]

קאפלר לנקוט

בנלא שהות את כל הצעדים המוקדמים הנחוצים להבטיח את השלמתו המהירה
והחשאית של המיבצע שיש לבצע

בתחום העיר רומא  .הוראות נוספות יבואו  .י

על הודעה זו הגיב קאפלר בניסיון לשכנע את הממונים עליו  ,כי באיטליה המיעוט
היהודי איננו מהווה בעיה בטחונית כל עיקר ויש לשקול אפוא פתרון פחות קיצוני .
אולם היטלר והימלר התעקשו .

ב 24 -

בספטמבר לשכתו של הימלר שיגרה לקאפלר

הודעה סודית ביותר  ,ובה דרישה להתחיל מיד ב ' פתרון הסופי ' של בעיית יהודי
רומא  .כל היהודים ללא הבדל של גיל  ,מין  ,נתינות ומצב בריאות ייאסרו ויישלחו
לרייך ' לשם חיסול '  .בהמשך ההודעה נאמר

:

דבר ידוע הוא כי גרעין זה של יהודים שיתף נמרצות פעולה עם התנועה
הבאדולינית [ כך

!]

ולכן הרחקתם המהירה של יהודים אלה תהווה  ,בין היתר ,

אמצעי ביטחון נחוץ להבטחת השקט ההכרחי לעורף הקרוב לחזית הדרומית .
את הצלחת המבצע יש להבטיח באמצעות פעולת הפתעה  ,ועל  -כן הכרחי

להימנע בינתיים מלישם צעדים אנטי  -יהודיים כלשהם על אנשים כפרט  ,כי

2

ראה :

3

ראה

:

פוליאקוב ומאכיל  :אשווה

טאליאקוצו .

עמ '

ל .

:

מיכאליס ,

.

פוליטיקה עמ ' . 45

ן

יהודי איטליה  -ההשמדה

7

דבר זה עלול לעורר באוכלוסיה חשד שמא ממשמשת ובאה שעת המיבצע

היהודי ומ51110תטטטנ ] .

4

עם הוראה זו נכנסה מכונת ההשמדה הנאצית לפעולה על אדמת

איטליה .

ב  .כפיית ' הפתרון הסופי ' באיטליה
 . 1הרקע המדיני והצבאו
בטרם נעקוב אחר מהלך המיבצע האנטי  -יהודי  ,עלינו להעמידו על רקעו המדיני
והצבאי  .כדי להבין את מידת הצלחתם ומידת כשלונם של קלגסי

הס " ס בתחום זה ,

יסוד .

יש להעמיד לנגד עינינו שלושה גורמי

ראשית  -פיזורם הגיאוגראפי של יהודי איטליה  .מאז גזרות הגירוש שהונחתו
עליהם בשנת

ובשנת  , 1541הוגבל תחום הימצאותם של יהודים לחלקה הצפוני

1492

של איטליה  .דרומית לרומא נמצאו יהודים מעטים בלבד

:

קהילה בת כמה מאות

חברים בנאפולי ועוד קהילה זעירה אחת שהוקמה רק לאחרונה בפאלרמו ( שם ביטלו
שלטונות כוחות הברית את חוקי הגזע עוד

ב 12 -

ביולי  ' . ) 1943איטליה הדרומית

שוחררה כולה בידי החילים האנגלו  -אמריקאים עד סוף

, 1943

אולם כל זמן שנמשך

הכיבוש הגרמני שם היו אנשי המארשאל קסלרינג עסוקים מכדי שיוכלו להקדיש
תשומת  -לב רבה לבעיית הגזע  .היהודים הזרים שרוכזו במחנות  -ההסגר באלברובלו ,
אטלטה  ,קאמפאניה  ,פראמונטי  ,טארסיה ועוד  ,שוחררו בלא שייאלצו לשאת בסבל
קשה נוסף  .גם קהילת יהודי נאפולי הוטרדה אך מעט לפני כיבוש העיר בידי הכוחות
הבריטיים

ב1 -

באוקטובר  .אולם נחיתת כוחות  -הברית במפרץ גנואה  ,אשר כה ציפו

לה בתקוה שתביא לנסיגה מהירה של הצבא הגרמני  ,לא בוצעה לרוע המזל  .כתוצאה
מכך  ,כל שטח הימצאותם של היהודים באיטליה  ,מרומא צפונה  ,נשאר כולו תחת

יוני . 1944

פיקוח הגרמנים עד

נוסיף עוד  ,שעד כניעת איטליה לבנות  -הברית  ,התבססו

כל תוכניות הגרמנים על ההנחה  ,כי כוחות המארשאל קסלרינג יסוגו צפונה מוקדם
ככל האפשר  .עוד

ב 10 -

בספטמבר כתב גבלם ביומנו  ' :כמובן  ,לא תהיה לנו אפשרות

לשמור על שליטתנו באיטליה

הדרומית ויהיה עלינו לסגת צפונה לעבר רומא ' .

6

אולם

במחצית השנייה של ספטמבר  ,הצלחתו המזהירה של הצבא הגרמני במבצע ' ציר ' ,

שמוטט את כל המיגננה האיטלקית  ,ואיטיות ההתקדמות של כוחות בנות  -הברית
לעבר נאפולי  ,הניעו את היטלר לשנות את דעתו  .נסיבות פוליטיות ואיסטראטגיות
מקריות אלו הן שהביאו אלפי יהודים

טאליאקוצו .

4

ראה

5

ראה  :רות  ,עמ '

6

ראה

:

עמ '

10 - 9

למותם .

.

. 542

 :ובלס  ,עמ '

 . 395על מבצע

' ציר '

-

ראה

 :מיכאליס  ,מוסוליני  ,עמ '

. 345 - 344

מאיר מיכאליס

]

8

שנית  -החלטתו של היטלר לשחרר את מוסוליני השבוי ולהושיבו מחדש על כס
השלטון  .החלטה זו גמלה בליבו של הפיהרר מיד אחר הדחת הדוצ ' ה

ורוב רובם של היועצים הגרמנים התנגדו לתוכנית זו
ישיר

:

ב 25 -

ביולי ,

מפקדי הצבא צידדו בכיבוש

השגריר הגרמני ברומא  ,מאקנזן  ,טען  ,כי המפלגה הפאשיסטית ' נעלמה מן

;

הבמה בלא להשאיר סימן וזכר ' והוסיף  ,כי ראשי המפלגה הפאשיסטית שהפילו את

מוסוליני ' התאבדו ' גם הם שלא במתכוון ; רודולף ליקום  ,ממקורבי ריבנטרופ  ,טען ,
כי לאור הלוך  -הרוח הנפוץ בקרב העם האיטלקי  ,לא יהיה כל סיכוי לניסיון להחזיר
את מוסוליני לכס השלטון

כל אפשרות להחיותו

;

;

הרברט קאפלר הזהיר את הימלר  ,כי הפאשיזם מת ואין

גם גבלם פיקפק ביכולתו של הדוצ ' ה למלא תפקיד מועיל ,

דווקא חיסול הפאשיזם  ,טען  ,יאפשר לגרמניה לספח את דרום טירול ואת מחוז ונטו ,
בעוד ש ' משטר בהנהגת הדוצ ' ה יירש כנראה את כל הזכויות וכל החובות הכלולות

בברית המשולשת '  7 .אולם היטלר ביטל את כל הטענות הללו בהתעקשו כי מאחורי
באדוליו לא נמצאו אלא ' יהודים ואספסוף '  ,ולכן שיקומו של הפאשיזם הינו בר

ביצוע .

הרי

הנאציזם

למעשה

היה

גירסה

גרמנית

של

הפאשיזם ,

והרעיון

שהתמוטטותו של משטר  -אח עלול להוות דוגמה מסוכנת בעיני הגרמנים ניקר בלי
הרף במוחו של הפיהרר .

ב 12 -

והובא למפקדתו של היטלר

בספטמבר

1943

בראסטנבורג .

שוחרר מוסוליני בידי צנחנים גרמנים
ב 15 -

בספטמבר פורסם ברבים  ,כי

מוסוליני נטל שוב בידו ' את ההנהגה העליונה של הפאשיזם באיטליה '

וב 23 -

בספטמבר פורסם הרכבו של הממשל הפאשיסטי החדש .
אילו העניקה הקמתה של הרפובליקה הפאשיסטית עצמאות כלשהי למוסוליני ,
הוא היה יכול למנוע את ' הפתרון הסופי '  ,נוכח הסתיגותו מן השיטה הגרמנית
לפתרון הבעיה היהודית  .אולם כיוון שלא היה אלא בובה בידי הכובשים הנאציים ,
השבתו לשלטון דווקא הקלה על יישום ' הפתרון הסופי ' באיטליה  ,שכן הגרמנים לא
ראו אפשרות כלשהי לבצע את תוכנית ההשמדה ללא סיוע מצד המנגנון

הפאשיסטי .

8

שלישית  -השינוי שחל בדעתו של היטלר בדבר תוכנית כיבוש עיר הותיקן .
לאחר ההפיכה של

ה 25 -

ביולי

, 1943

שהביאה להדחת מוסוליני  ,היתה מחשבתו של

היטלר נתונה לארגון הפיכה נגדית  ,שתביא ללכידת ממשלת באדוליו החדשה  ,כמו -
כן תיכנן פלישה לותיקן  .אולם תחת לחץ ריבנטרופ וגבלם הסכים היטלר שלא לפגוע
ב ' כם

הקדוש '  .מכל ההחלטות של הפיהרר אחרי

' הבגידה ' האיטלקית  ,היתה זאת

היחידה שהביאה תועלת ליהודים  ,כיוון שאיפשרה לכנסייה להציל חיי אלפים

כאמור

מהם .

לעיל  ,עוד לפני ' שחרורו ' של מוסוליני עשה היטלר צעדים דראסטיים כדי

' לנקות את איטליה '  ,ולשם כך פקד על גיבוש מנגנון מדיני וצבאי שישתלט עליה

למעשה וינחה כל מימשל פאשיסטי העתיד לקום .

ד " ר רודולף ראהן  ,יורשו של

מאקנזן ברומא  ,נעשה ציר הרייך ובידו סמכויות מלאות  .אוברגרופנפיהרר ( גנראל

.
גבלם .

7

ראה

:

גכלס עמ '

א

ראה

:

עמ '

414 - 413

. 401

,

נרשם ב  : 3 -בספטמבר : 943

).

ן

יהודי איטליה  -ההשמדה

ס " ס)

9

קארל וולף  ,ראש המטה של הימלר  ,מונה למפקד כוחות הס " ס באיטליה

ול ' יועץ לענייני ביטחון ' לממשלת הבובות העתידה לקום  .שני מחוזות הגבול ונציה
ג ' וליה ודרום טירול הושמו תחת פיקודם של שני גאוליטרים  ,פרידריך ריינר
) ( Rainer

בטרייסט ופראנץ הופר

)( Hofer

באינסברוק  .מפקד המשטרה של ריינר

היה איש הידוע לשמצה  ,גרופנפיהרר ( גנרל אוגדה

בס " ס )

אודילו ל ' גלובוצ ' ניק

 , ( CJlobocniklיליד טרייסט  ,שבפיקוחו נערך מיבצע השמדת יהודי פולין בשנות
1943 - 1942

אזורים

הידוע בשם  -הצופן ' מיבצע ריינהארט '  .יתר חלקי איטליה חולקו לשני

אזור מיבצעי  -בשליטת אגד הארמיות הדרומי  ,בפיקודו של קסלרינג

:

ואזור כיבוש  -בשליטת אגד הארמיות שבפיקודו של

;

רומל ".

מוסוליני ואנשיו  ,בהקימם ממשלה פאשיסטית חדשה  ,שאפו כמובן בעיקר
להגביל את משטר הכיבוש הנאצי  .על רקע זה עלינו להבין גם את מדיניות הגזע
שלהם בתקופה הנדונה  .החל מנובמבר

1943

הם נקטו מספר צעדים חריפים נגד

המיעוט היהודי ברפובליקה הפאשיסטית  ,במטרה להקדים תרופה למכה ולשלול מן
הגרמנים כל תירוץ להתערבות ובדרך זו גם לזכות בתחום זה בקורטוב של ריבונות

באיטליה .

ב 14 -

בנובמבר אישר כינוס המפלגה הפאשיסטית בורונה מינשר  ,שבו

הוגדרו יהודי איטליה ' זרים '  ,שיש לראותם כשייכים ל ' אומה עוינת ' עד סוף

המלחמה .

ב 30 -

בנובמבר  ,ציווה שר הפנים גואידו בופאריני

) ( Buffarini

לעצור

ולרכז במחנות את יהודי הרפובליקה הפאשיסטית ( ' אף את אלה שזכו למעמד מועדף
ולא חשוב מהי אזרחותם ' ) ולהחרים מיד את כל רכושם ' לטובת האומללים שאיבדו
את הכל עקב הפצצות האויב '  .למחרת היום פורסם צו זה בשידור רדיו והתוצאה

היתה  ,שאלפי יהודים הסתתרו או נמלטו מתחומי המדינה ( לפי משקיפים גרמנים
ברומא היתה זו בדיוק המטרה
בדצמבר

טוליו

שיגר

ש ' אוהד היהודים ' בופאריני שאף

טאמבוריני

) , ( Tamburini

ראש

להשיגה ) .

משטרת

ב 10 -

הרפובליקה

הפאשיסטית  ,הוראות לכל הממונים על המחוזות  ,שלפיהן יש לשחרר מחובת הריכוז

במחנות סוגים מסוימים של יהודים  ,וביניהם  :זקנים  ,חולים  ,אלה שזכו ל ' אריזאציה '
ובעלי נשים ' אריות ' .

ב 4-

ביאנואר

1944

פורסמה תקנת חוק האוסרת על היהודים

להחזיק במניות ובקרקעות והמצווה על החרמתו והפקעתו של הרכוש הנייד והלא -

נייד השייך ליהודים  .בעקבות צעדים אלה באו נסיונות שוא לרסן את קלגסי הס " ס .
ב 20 -

ביאנואר מחה בופאריני באוזני הגרמנים על הגלייתם ' הבלחי חוקית ' של

יהודים איטלקים לאירופה המזרחית ( ובו זמנית ציווה על מפקדי מחנות  -הריכוז

האיטלקיים שלא למסור עצירים יהודים לידי אנשי הימלר ) .

ב 19 -

במארס הורה

בופאריני למושלי המחוזות  ,שלא למנוע מן היהודים את כל אמצעי הפרנסה  ,וזאת
למרות הצו הנ " ל

מ 30 -

בנובמבר ותקנת החוק

מ4-

ביאנואר .

0ן

עד מהרה הסתבר לאיטלקים  ,כי לגרמנים לא היתה כל כוונה להשלים עם נסיונות
9

ראה

:

קולוטי .

]0

ראה

:

דה פלישה  .עמ '  - 434א. 43

עמ '

] - 22

. 223

. 407 - 405

סו

מאיר מיכאליס

ן

אלה מצידם להגביל או לקחן את רדיפת היהודים  .אין פירוש הדבר  ,שהגרמנים דרשו

בגלוי את הסכמתם והשתתפותם של בני  -בריתם הפאשיסטים ב ' פתרון הסופי '  ,כי הרי
פתרון זה היה סוד ממלכתי

). ( Geheime Ileichssache

תכליתם של הגרמנים היתה

לרתום את המנגנון הפאשיסטי לתהליך ההגליה בלי לגלות לאיטלקים את מטרתם

האמיתית .

' המטרה המוצהרת ' היתה ונשארה עד סוף המלחמה ' יישוב

מחדש '

ו ' עבודת כפיים ' ; ובמבט לאחור ברור לנו  ,שהם הצליחו במידה רבה לממש את
זו .

תוכניתם

לאור הבהרות אלו נטיב להבין את מהותו והיקפו של המיבצע הנאצי האנטי  -יהודי
באיטליה הכבושה .

 . 2מבצע לחיסול יהודי

סומא  -וכשלונו

כאמור  ,גם קאפלר העלה הסתיגויות בדבר חיסול יהודי רומא  .אייכמאן החליט
אפוא לשלוח לרומא קצין ס " ס אחר לשם ביצוע המשימה והוא האופטשטורמפיהרר
( סרן

בס " ס )

ובסופיה .

תיאודור דאנקר  ,שקודם לכן ביצע בהצלחה פעולות דומות בפארים

בהתחלת

5; atzkommanldo
(
)

"

אוקטובר

1943

בא

דאנקר

לרומא

בראש

פלוגת  -מחץ

]  ) 1בת  44אנשי ס " ס  ,לרבות  14קצינים ומש " ק ים  .הוא הציג

בפני קאפלר הסמכה לביצוע ההגליה  ' ,אישור סופי ומוחלט  ,הכולל גם פקודה לאנשי
המשטרה המקומית לתת לדאנקר את העזרה שיבקש '  ,החתומה בידי ראש הגסטאפו ,
היינריך

מילר  .מ

המיבצע נערך

ב 16 -

באוקטובר  ,ביום שבת  .בכל מקום ברומא שהיו בו יהודים  ,הם

נתפסו באכזריות  -ללא התחשבות בגילם  ,במינם ובמצב בריאותם  -הובלו

לבית  -הספר לקצינים ( באותו בניין  ,ארבע שנים אחרי כן  ,הועמד קאפלר למשפט
כפושע

מלחמה )

ולאחר יומיים הובלו למחנה ההשמדה אושוויץ  .נסיונות מצד

הותיקן  ,שנתמכו על  -ידי שגרירות גרמניה ברומא והפיקוד העליון הגרמני באיטליה ,
למנוע את ההגליה עלו בתוהו  .עוד בו בערב נשלח דו " ח על המיבצע המוצלח ,
בחתימתו של קאפלר  ,כדלקמן

:

היום החל והסתיים מבצע ההגליה לפי התוכנית שלשכה זו עיבדה על מנת
לנצל את כל האפשרויות  .הופעלו כל הכוחות ממשטרת הביטחון והסדר
)  ( Sicherheits- und Ordnungspolizeiשהיה אפשר לגייס למבצע  .לא היה
ביכולתנו לשתף בעניין את המשטרה האיטלקית  ,כיוון שאי  -אפשר לסמוך
עליה הרבה

[..

].

בשל אופיה של רומא כעיר  -פרזות לא היה אפשר לחסום

רחובות שלמים ; הדבר לא נתאפשר גם עקב המספר הבלחי מספיק של כוהות

וו

ראה

:

טאליאקוצו  .עמ ' . 20 - 19

יהודי איטליה  -ההשמדה

המשטרה הגרמניים  ,שמנו רק

משעה

5 : 30

365

ן

וו

איש  .בכל זאת במשך המבצע  ,שנמשך

ועד שעה  , 14 : 00נעצרו בדירותיהם

1259

איש  ,שהובלו למקום

ריכוז ליד בית  -הספר לקצינים  .לאחר ששוחררו בני  -תערובת  ,בעלי אזרחות
זרה ( כולל אזרח אחד של מדינת הותיקן )  ,בני משפחות מנשואי  -תערובת

( לרבות בני הזוג
1007

יהודים [ . .

היהודיים ) ,
].

המשרתים ודיירי  -המשנה האריים  ,נשארו במעצר

התנהגות האוכלוסיה האיטלקית היתה של התנגדות גלויה

סבילה  ,שבמקרים רבים הפכה להיות עזרה פעילה

[...

]

בבתים אחדים  ,כאשר

אנשי המשטרה הגרמנית פרצו פנימה  ,ראינו נסיונות להסתיר יהודים  ,ויש
להניח כי במקרים רבים אכן הוכתרו נסיונות אלו בהצלחה  .החלק האנטישמי
של האוכלוסיה לא נתן אות חיים במשך כל המבצע

:

היו רק המוני אנשים

שהופיעו ובמקרים מסוימים ניסו לחצוץ בין אנשי המשטרה ליהודים  .בשום
מקרה לא היה צורך לפתוח

באש .

2ן

כל המשקיפים בדעה אחת  ,כי מעצר היהודים הרשים עמוקות את בני רומא  .הסופר
רוברט כץ הביע זאת בצורה הולמת בכותבו

:

היתה זו הפעם הראשונה שבני העיר נכחו במעשה רדיפה גלוי  ,ואף שחוקי
הגזע היו בתוקף כבר חמש שנים איש לא הבין עד כה למעשה מה היה

ביכולתם לגרום  .רומא הזדעזעה  .רבים מהלא  -יהודים חשו צורך פתאומי  ,או
לפחות רצון  ,להביע את רגש אי  -ההזדהות שהם רוחשים לגזענות  ,להפליה
ולטענה כי היהודים הינם איכשהו נחותים מהארים  ,כלומר מהם

העיתון ' ל ' איטליה

ליברה ' ) Libera

רגש הסלידה הכללי במאמר  ,ובו

]1

11י ] ) ,

" "
הקטע

הבא

שהופיע והופץ

במחתרת ,

עצמם .

3ן

הביע את

:

הגרמנים סובבו ברומא במשך יממה שלמה כדי לקרוע איטלקים מבתיהם .
הגרמנים היו רוצים לשכנע אותנו  ,כי איטלקים אלה זרים לנו ושייכים לגזע
שונה  .אבל אנחנו חשים אותם כעצם מעצמותינו  ,כדמנו ובשרנו  .יחד איתנו
תמיד חיו  ,לחמו וסבלו  .לא רק האנשים הבריאים  ,אלא גם הזקנים  ,הנשים

והטף  ,כולם יחד נערמו לתוך קרונות גדושים ונשלחו כך אל גורלם [  ] . . .אין זו
שינאה שפועמת בנו
תהיה כל תקוה

;

זו אימה  .כל זמן שאירופה לא תשוחרר מסיוט זה  ,לא

לשלום  .י

ן

בעוד שמעשהו של דאנקר זיעזע את שלטונות הכנסייה  ,את הכמורה הקאתולית ואת
רוב רובו של העם האיטלקי  ,לרבות פאשיסטים רבים  ,קיבלו הימלר ועוזריו במורת -

] 2

ראה :

13

ראה

:

]4

ראה

:

מד " י .

מסמכים

מס '

. 2427

,3 ] 5

מ  - 17 -א 1באוקטובר . ] 943

כץ  .עמ ' ( ) . 22
ל ' איטליה

ליברה .

]7

באוקטובר 1943
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 :רחוב בגטו רומא  ,הקיים יותר מ  -ססס 2שנה  ,יהודים נצודו בו ושולחו לאושוויץ
:

י 11
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ב  . 1943 -ס . 16 . 1

כיכר הגטו החדש בונציה

רוח את ההודעה שהעביר אליהם קאפלר  ,שעל כל יהודי מרומא שנתפס הצליחו

11

אחרים להימלט  .מאוחר יותר הם גם לא היו שבעי  -רצון מן המיבצעים של דאנקר
בצפון איטליה  ,שכתוצאה מהם נשלחו למחנות עוד

בכינוס שהתקיים במשרד החוץ הגרמני
ובוסהאמר ( יועצו של אייכמאן לענייני

' הפתרון הסופי ' באיטליה כדלקמן

ב4-

כ 2000 -

בדצמבר

איטליה ) ,

יהודים .

, 1943

בהשתתפות דאנקר

הוחלט על תוכנית מיבצעית בדבר

:

בכוחות העומדים לרשותנו אין

אפשרות לנפות לעומקן [ . . .

]

את כל הקהילות

באיטליה  .כיוון שבינתיים פירסמה ממשלת איטליה חוק  ,הקובע כי כל יהודי
איטליה חייבים להיכלא במחנות  -הסגר  ,מציעה המחלקה לענייני פנים במשרד
החוץ  ,בהסכמת הלשכה המרכזית של משטרת בטחון הרייך  ,את ההחלטה
הבאה

:

לשגריר ראהן תינתן פקודה להביע בפני הממשלה הפאשיסטית את

שביעות רצונה של ממשלת הרייך על חקיקת חוק זה  ,שהינו בעל חשיבות
.

חיונית מסיבות בטחוניות  [ .מן האיטלקים ] ידרש לזרז את החלת החוק האמור
ולהקים מחנות  -הסגר באיטליה הצפונית  ,וזאת כדי לאפשר לנו להרחיק מן
החזית את כל האלמנטים המפוקפקים

[..

].

וכן שיקבלו הודעה על נכונות

ממשלת גרמניה לספק יועצים מומחים למטרה זו  .באופן כזה תהיה לנו
אפשרות לשלב

] [ einbauen

את פלוגת  -המחץ הקיימת לתוך המנגנונים

הממלכתיים  ,כדי לפקח על החלתו המעשית של החוק האמור ולהעמיד את כל
המבנה המיבצעי של הממשלה הפאשיסטית לרשות החלת הצעדים האנטי -

יהודיים .
לבסוף הוסכם בין כל המשתתפים באותו כינוס  ,שיש להסתיר בקפדנות מן האיטלקים

..

1

יהודי איטליה  -ההשמדה

ן

3ו

את כוונתם האמיתית של הגרמנים וליצור את הרושם שהכליאה במחנות  -ריכוז הינה
המטרה הסופית  ,שמא הדבר יעורר התנגדות אצל בני  -הברית  .בהתאם לכך הוחלט
להורות לדאנקר לשתף פעולה עם ראהן או עם אחד

מעוזריו .

5ן

 . 3הנסיונות להרחיב את תחולת ' הפתרון הסופי '
התברר עד מהרה כי

דאנקר  ,שחזר בינתיים לאיטליה  ,לא היתה לו כל כוונה להשלים

עם הוראות אלו  .מיד עם שובו לאיטליה החל להרחיב את
הרפובליקה הפאשיסטית  .עוד

' הפתרון הסופי ' לתחום

בדצמבר החלו אנשי הס " ס באיטליה לתת לאנשי

ב 10 -

המשטרה המקומית הוראות  ,שעמדו בניגוד הן לתחיקה הפאשיסטית והן להצעות
ששר החוץ הגרמני

אישר .

הנה ,

ב 20 -

ההוראות הבאות לראש משטרת העיר
בהמשך לשיחתנו מיום

10

בדצמבר נתן מפקד הס " ד בבולוניה את

:

בדצמבר

, 1943

היהודים שנעצרו בהתאם לחוק האיטלקי
()1

[ תסנטמ, 01

יהודים טהורים

ו]

אבקש מכבודו למסור לידי את

( מה 30 -

בנובמבר ) במקרים הבאים

:

הנשואים לבן  -זוג יהודי ; במקרים אלה יש

לעצור את כל בני המשפחה כולם ולמסור אותם לידי  ,בלא התחשבות בגילם
או במצב בריאותם

[

..

)2( ] .

אף הם חייבים להמסר לידי

יהודים טהורים בעלי אזרחות של מדינות האויב

[...

] ()3

לפי החוק הגרמני מוגדר כיהודי אדם

אשר לו לפחות שלושה סבים בני הגזע היהודי  ,או אף אם הוא בן  -תערובת

( יהודי למחצה ) שייך לדת היהודית ; כן יש לעצור ולמסור גם אותם בני הגזע
היהודי אשר על  -פי החוקים האיטלקיים התקפים עדיין הינם בעלי יחס מועדף
או נחשבים לארים  .אני דורש  ,כי היהודים שנעצרו בהתאם להוראה זו יימסרו
לידי בכל

ה1 -

וה 15 -

בחודש .

פינויים של אנשים אלה ייעשה בידי אנשי

משרדי  ,בתיאום עם לשכת המפקד הכללי של משטרת הביטחון והס " ד
באיטליה  ,שמושבה בוורונה .

6ן

כפי שרואים ממסמך זה  ,רצה דאנקר אחרי כשלונו במבצע ההגליה ברומא להוכיח

את יכולתו הן על  -ידי רתימת  -יתר של האיטלקים והן על  -ידי החלת
גם על אותם יהודים שהיו מוגנים עד אז

על  -ידי חוקי הגזע הפאשיסטיים  .אולם

למרות זאת לא הצליח דאנקר לעצור ולהגלות יותר
1944

' הפתרון הסופי '

מ 700 -

יהודים נוספים  .ביאנואר

הוא הוחזר לברלין ובמקומו נשלח פרידריך רוברט בוסהאמר  ,שמונה למומחה

לענייני יהודים באיטליה  .בוסהאמר  ,שהגיע בשלהי יאנואר וקבע אם מושבו בורונה

( מקום מושבן של פלוגות  -המחץ באותו זמן )  ,סקר

15

ראה ( לרבות

16

ראה  :איחסן

הציטוט ) :

ברסהאמר

איודם .

ואגד .

עמ ' 15 - 14

ב-ן 3

ביאנואר רכבת מלאה יהודים

ן

4ו

מאיר מיכאליס

שיצאה ממילאנו יום לפני כן ואחר  -כך התייצב לפני הממונה עליו הבריגאדפיהרר
( גנראל

חטיבה

הפאשיסטית

,

בס " ס )

וילהלם

הארסטר ,

מפקד

כוחות

הסייד

ברפובליקה

י

בשבועות שאחרי כן התקשר בוסהאמר עם עמדות החוץ

( Aussenkommandos

של הסייד בכל שטחי איטליה הרפובליקאית  ' ,כדי להכין את~ הקרקע לפתרון

הסופי ' .

כעבור זמן הוא נפגש גם עם ג ' ובאני פרציוזי  ,המפקח הכללי האיטלקי לענייני גזע ,

ודן איתו על ' הצעדים האנטי  -יהודיים שיש לישם באיטליה '  .פרציוזי הדגיש את
הצורך לפעול במסגרת החוק ובן  -שיחו הביע הסכמתו לכך וגם הבטיח  ,כי היהודים
שיש להם נשים ' אריות ' לא יישלחו בשום מקרה לגרמניה או לשטחי המזרח  .אלא
שעוד לפני פגישה זו  ,היה ברור לכל המעורבים בדבר  ,כי לא היתה לבוסהאמר כל
כוונה לכבד חוקים פאשיסטיים העשויים למנוע ממנו לעשות את איטליה ' נקייה
מיהודים ' והוא לא ראה את עצמו כבול להחלטות שנתקבלו במשרד החוץ הגרמני
ב4 -

בדצמבר  .כבר

ב 28 -

בפברואר

1944

מסר אחד מפקידי משרד הפנים בגנואה

לבופאריני  ,כי בוסהאמר נקט שורה של צעדים אנטי  -יהודיים הנוגדים את החוק
הקיים  .ואלה דבריו

:

התערבותה המיידית של המשטרה הגרמנית  ,אשר פעלה לפי הרשימות
השמיות שמסרו לה אנשי העירייה אך ללא כל תיאום איתם ובלי לבקש
השתתפות משרד זה [ משרד הפנים ]  ,הביאה למעצרים של יהודים רבים  ,גברים
ונשים  ,גם בין המשתיכים למשפחות מעורבות  .היהודים הורחקו מיד מן העיר
ושוב לא נודע על גורלם  .המשטרה עצרה יהודים רבים והם נכלאו במחנה
הריכוז שבקיאווארי  .גם שם התערבה המשטרה הגרמנית  ,לקחה משם יהודים
רבים בעיקר גברים ולא היתה כל יכולת להיוודע לאן הם הועברו ומה אירע

להם  .משפחות וקרובים מבקשים ידיעות  ,אולם אין אנו מסוגלים לאמר להם
דבר  ,כיוון שהגרמנים אינם מוסרים מידע על גורלם של אלה שנשלחו למחנות

[...

]

רבים הם המקרים של אלה [ אשר] לפי הוראות משרדכם  ,לא היו צריכים

לחול עליהם החוקים המחמירים  ,הן לגבי האנשים עצמם והן לגבי רכושם

;

והנה ישנם מקרים רבים של משפחות שבהן הבעל היהודי נעצר ונעלם וכאן
נשארו אשתו וצאצאיו הקאתוליים כשהם שרויים בעוני וביאוש

מר .

הם

מבקשים ידיעות ועזרה  ,שאין ביכולתנו לספק  ,והם מתחננים שיוחלו אותן
תקנות לטובתם  ,דבר שאנו מתקשים לעשותו ובמקרים רבים אף בלתי אפשרי
לנו לעשותו  .המשטרה הגרמנית בפעילותה הגזענית איננה נוהגת להתחשב
באף אחת מתקנות היחס המועדף  ,שמשרדכם הורה עליהן  .המשטרה הגרמנית
נוקטת צעדים שלשכתנו זו מתוודעת אליהם רק כאשר מקרים אלה מובאים
לדיון
17

ראה :

עקב נסיבות אחרות ושונות [ .

איאש  .בוסהאמר .

עמ ' . 23

 ] . .לבסוף הכרחי הוא  ,להזים את השמועה

ן

יהודי איטליה  -ההשמדה

5ו

שנפוצה בחוגים המקורבים ליהודים  ,כי כל אותם אנשים  ,יהודים או בני -
תערובת  ,שנשלחו למחנות  ,הוצאו להורג

[...

כפי שהוד  -מעלתו יוכל

]

להיווכח  ,כיצד אפשר לבצע כאן בתנאים שכאלה את השירות הנוגע ליהודים ,
ואם יוכל כבודו אנא ינסה להתערב כדי לסייע לביצוע תפקידנו הקשה  ,וזאת גם
בהתחשב בתגובות המדיניות שהמצב עלול
ב7-

לגרור .

8ן

במארס נענה בופאריני לפנייה זו אליו בפרסמו הוראה חדשה בענייני

הגזע .

ההוראה הועברה מיד לכל הלשכות הגרמניות ברפובליקה הפאשיסטית  ,בזו הלשון

:

בהמשך להודעה דומה שנתקבלה מאת ההנהלה הכללית לדמוגראפיה וגזע
ובקשר לחוזר שבמברק

מ 22 -

ביאנואר שנה זו מס '  , 1412 / 442מאשרים שוב כי

יהודים טהורים  ,הן איטלקים והן זרים  ,צריכים להישלח למחנות  -ריכוז  ,למעט
זקנים מעל שבעים

[ שנה ]

וחולים אנושים  .עוד משוחררים מהחלת תקנה זו

יהודים בני משפחות מעורבות  ,לרבות יהודים זרים נשואים עם אזרחים אריים
ו  /או עם אזרחים אריים מכל לאום שהוא  .כן לא תחול אותה תקנה על אלה
שלפי החוק

מ 13 -

ביולי

1939

בתוקף  ,אינם נחשבים ( חוזר

ט " ז לפאשיזם מס '

-

משחיכים לגזע

אינם )

1204

[ כך

היהודי . . . .

שעודנו

!]

9ן

תגובת בוסהאמר לאתגר הססני זה לבשה צורה של פקודה שנשלחה לפיקודיו  ,ואלה

בדבר .

העבירוה לשלטונות האיטלקיים הנוגעים

ב 4-

באפריל  ,למשל  ,שיגרו אנשי

הס " ד בבולוניה את החוזר הבא לראשי משטרות העיר של  :בולוניה  ,פורל
פרארה  ,מודנה  ,פארמה  ,רג ' ו אמיליה ופיאצ
' נצה  ,בזו הלשון

כתיקון להנחיותיי קודם

לכן ,

":

יאוונה ,

:

אני פוקד כלהלן בדבר הטיפול שיש להעניק

ליהודים החיים באיטליה או שנעצרו על אדמת איטליה

) 1( :

כל היהודים שוודא

כי אין הם בקשר נישואים עם אדם ארי  ,יישלחו למחנה  -הריכוז של פוסולי ליד

קארפי " ,

2

וזאת בלי להתחשב באזרחותם  ,גילם או מצב בריאותם .

החוק הגרמני נחשבים כיהודים

:

( א)

על  -פי

()2

אנשים אשר להם לפחות שלושה סבים

מגזע יהודי טהור  ( :ב ) יהודים למחצה ( שלהם שני סבים מגזע

יהודי ) ,

אם הם

חברים בקהילה היהודית או הם נשואים עם יהודי או יהודייה בעלי דם יהודי
טהור

;

(ג )

אנשים שאינם משתיכים לגזע היהודי אולם משתיכים לקהילה

הדתית היהודית ולכן הצטרפו ליהדות  .י2

לא יובס כלל וכלל בחשבון עניין

()3

ו

ראה

:

איאש  .כוסהאמר  ,עמ ' . 26 - 25

]9

ראה

:

איו " ש  .ביסהאמר  ,עמ '  . 27 - 26המספר הנכון של החוק הנזכר הוא

20

המחנה בפוסילי ליד קארפי ניעד במקורו לשבויי  -מלחמה בריטיים או מאלטזיים והועמד לרשות

"

הס " ס בסוף פברואר או התחלת מארס 944

21

-

]

ראה

:

1024

ולא

] 204

.

איו " ש  ,בוסהאמר  ,עמ ' . 303

.

בגרמניה כל המשתיכים לקהילה היהודית נחשבו לא  -ארים  ,בכל המשתמע מחוקי נירנברג גם אם

היו מתגיירים ממוצא טבטוני טהור  -ראה

:

אב " ק .

 22 , 1 22 / ] 9 ) 13באוגוסט

"

193

.

16

ן

מאיר מיכאליס

השתיכותם הדתית של היהודים שעליהם אנו דנים כאן  .יהודי טהור  ,אף אם

השתייר מרגע היוולדו לקהילה הקאתולית נשאר בכל זאת תמיד יהודי טהור
[

.

 ) 4 ( ] . .היהודים אשר לפי החוק האיטלקי עודם נהנים מיחס מועדף חייבים

אף הם להעצר  ,והם יזכו לטיפול המגיע להם כיהודים טהורים  ,בהתאם לחוקי

הגזע הגרמניים  ) 5 ( .אמות  -המידה היוצאות  -מן  -הכלל  ,שיושמו עד כה לגבי
היהודים שהם אזרחי מדינות נייטראליות או ידידותיות מבוטלות מהיום והלאה .
()6

.

כל העצורים לרבות בני משפחותיהם  ,חייבים להיות מועברים ללא השהיה

למחנה  -הריכוז של פוסולי ליד קארפי  .עד ליום ו ' בכל שבוע חייבים להודיע
בטלפון או כמברק את מספרם של אלה שנעצרו במשך השבוע [  ] . . .ומיד אחרי

כן יש להעביר הודעה בכתב ובה כל הנתונים המדויקים בדבר העצורים
,

()7

בני  -התערובת ,

[ ]. . .

כלומר היהודים למחצה ( אשר להם לפחות שני סבים

יהודיים ) והיהודים לרביע ( עם לפחות סב יהודי אחד ) לא ייעצרו במסגרת מבצע

זה  .בכל זאת  ,אם יהיו ביניהם כאלה שעל  -פי חוקי הגזע האיטלקיים [ כך

ייחשבו יהודים טהורים  ,אין להסס מלהעניק להם טיפול

!]

בהתאם  .אם ייעצרו

בני  -תערובת בעלי אזרחות גרמנית יהיה עליכם להעביר לי מיד בכתב את
נתוניהם האישיים המדויקים
[ ]. . .

[

.

)8( ] . .

היהודים הטהורים אשר להם בן זוג ארי

יושמו תחת פיקוח קפדני ביותר  .אם ייתקיים חשד ואף הקל שכקלים

שאנשים אלה מעורבים כפעילות מדינית או נפשעת  ,הם ייעצרו מיד [ . .
אתם מתבקשים למסור לידי פקיד בכיר [ .

) 1 1( ].

 ] . .את יישום הצעדים האנטי -

יהודיים  .בנוסף לכך אני מבקש מהאדונים ראשי משטרות הערים להתמסר
אישית ובכל כוחותיהם לעניין

זה  ,מפאת חשיבותו [ . .

 ] .לבסוף  ,עליי להסב את

תשומת  -ליבכם לכך  ,כי את ההודעה הזו יש לראות כ ' סודית ' והאדונים מפקדי
המשטרה חייבים לשמור עליה אישית כמקום נעול  .אסור להעבירה בכתב
ללשכות שבשלוחות .

22

כתוצאה מן ההנחיה הזו הורחב ' הפתרון הסופי ' לכל היהודים אשר להם בן  -זוג

ארי ,

שנפלו לידי הגרמנים  ,וזאת למרות ההבטחה שנתן בוסהאמר לפני  -כן לפרציוזי .
האיטלקים מחו פעם אחרי פעם נגד הפרות גסות אלה של חוקי הגזע הפאשיסטיים

.

ושל הבטחות בוסהאמר עצמו אולם כל המחאות האלה היו כמובן לשוא  .איטליה
היתה עתה שטח כיבוש גרמני ולא היתה לאיטלקים כל אפשרות להתנגד ביעילות נגד
השתוללות הכובש  .אין צורך לפרט כאן את תולדות המחאות ואת אי  -המענה הגרמני

במשך תקופת כהונתו של בוסהאמר באיטליה  ,תוזכר רק מחאתו של פרציוזי עצמו

שנחשב לאנטישמי הקיצוני ביותר באיטליה הפאשיסטית וחלוץ שיתוף  -הפעולה
ההדוק עם הגרמנים בתחום זה .

22

ב 24 -

ראה  :איו " ש  ,בוסהאמר  ,עמ ' 30 - 27

המעתיק ) .

ביולי הוא העיר במכתב לממונה על מחוז

ורונה ,

( ההדגשים בציטוט  -הראשון והשלישי כמקור  .השני מאת

ן

יהודי איטליה  -ההשמדה

כי עורך  -הדין היהודי יאנה  ,שהס " ס עצרוהו בוורונה

בכל ההקדם  ,כיוון שהוא בעל לאשה מגוע

' ארי ' .

16

17

ימים לפני כן  ,צריך להשתחרר

אולם למרות ' קשריו

המיוחדים ' עם

היטלר  ,גם דיקן האנטישמים האיטלקיים היה חסר אונים  ,בדיוק כפי שהיה ' אוהד
היהודים ' בופאריני  ,מול מרצו הרצחני של נציג אייכמאן באיטליה  .כאשר בשלהי יולי
בעלה ,

או בתחילת אוגוסט נגשה גברת יאנה ללשכת בוסהאמר כדי להתחנן על שחרור

זכתה לקבל מהנציג הגרמני רק דחיפה גסה שבה סילק אותה מעל פניו  .במקום לשחרר

.

את יאנה  ,לפי בקשת פרציוזי  ,העביר אותו בוסהאמר למחנה  -הריכוז בגריס סמוך
בולצאנו ,

לעיר

באושוויץ ' .

_

נשלח

משם

האיש

באוקטובר

ב 24 -

למחנה  -ההשמדה

1944

2

שליח אייכמאן לא הסתפק בהרחבת ' הפתרון הסופי ' לבני משפחתם היהודים של
הזוגות המעורבים
היהודי  .במארס

,

אלא גם פתח במתקפה כללית נגד הזקנים והחולים בני הגזע

1944

הודיעו אנשי עמדת החוץ של הס " ד שבבולוניה לראש משטרת

.

העיר כי כל הנכים היהודים או היהודים  -למחצה חייבים להישלח בכל ההקדם למחנה

פוסולי  .במאי ביקשו אנשי אותה עמדת חוץ  ,על  -פי פקודה

.

מבוסהאמר  ,מ 8 -

ראשי

.

משטרות באיטליה ' לסרוק את כל בתי  -החולים בתים לחולי  -נפש ומנזרים כדי לתפוס

בהם יהודים או יהודים  -למחצה '  .מאות גברים ונשים שעד אותה שעה נחשבו כבעלי
יחס מועדף נעצרו עתה והובלו יחד באחת השיירות האומללות  .ביניהם נכללו גם בני
90

שנה וחולי  -רוח  .בין

יהודים שהגיעו לפוסולי

28

עברו את גיל  80ואחת מהם

.

ב 26 -

אלנה סרבי היתה בת

,

במאי היו

' . 90

19

מעל גיל

12 , 70

2

במשפט שנערך נגדו לאחר סיום המלחמה  ,טען בוסהאמר כי הוא התנגד למעשי

ההשמדה  ,אולם תמך בפינוי היהודים למזרח אירופה ' מטעמי ביטחון '  .אלא שברי

הדבר  ,כי לסיבות בטחוניות לא היה כל חלק בהחלטתו לשלוח יהודים מאושפזים
בבתים לחולי  -נפש ובתי  -אבות  .גם לא הופעל עליו כל לחץ לשלוח אל מותם יהודים

בעלים לנשים ' אריות '  .הסיבה האמיתית שדחפה אותו למעשים אלה היתה כנראה

נעוצה ברצונו להרשים את הממונים עליו במספרים גבוהים  .כפי שראינו  ,לא השיג
דאנקר לפני  -כן ' שום תוצאות ראויות לציון ' ולכן נקרא לשוב בחזרה  .דעתו של

בוסהאמר היתה נחושה להצליח במקום שנכשל בו קודמו  ,ואפילו אם לשם כך יצטרך
לחרוג מההוראות שבידו .

(2

ג  .ד1כנכע1רלים וגל דרך ' הפתרון הסופי ' באיטליה
אולם למרות כל קנאותו

העובדה
23

,

האנטי  -יהודית ,

לא היה יכול שליח אייכמאן לשנות את

שבאיטליה לא היו תנאים שיאפשרו פתרון קיצוני של הבעיה היהודית .

ראה  :איו " ש  ,בוסהאמר  ,עמ '

 . 35 - 34יאנה הומת באושוויין  .פרטים על המחאות בעת שמילא

בוסהאמר את תפקידו  -ראה
 :דונאטי  ,יהודים  ,עמ '

 :מיכאליס ,

24

ראה

25

ראה  :איו " ש  ,בוסהאמר  ,עמ ' , 31 , 6

. 23
. 68

מוסוליני .

עמ ' . 386 - 384

18

ן

מאיר מיכאליס

ראשית  ,חלק גדול של הקורבנות המיועדים הספיקו להעלם זמן רב קודם בוא הצורר
הגרמני  .שנית  ,הם יכלו לסמוך על אהדתם של המוני האיטלקים ועל עזרתם הפעילה
של אנשי הכמורה הקאתולית  .הסלידה מפני ' הפתרון הסופי ' לא היתה בלתי ידועה בין
אותם עסקנים פאשיסטיים  ,שבאופן תיאורטי היו צריכים לשתף פעולה ביישום חוקי
הגזע והצעדים הגזעניים

ומה שהיה עוד גרוע מכל  ,לא מעטים היו אפילו הגרמנים

;

ברפובליקה הפאשיסטית  ,מהם דיפלומאטים  ,אנשי מדע  ,חיילים ואף מוכני משטרה
 -ששיתפו  -פעולה עם האיטלקים כדי לחבל יחד איתם במדיניות האנטישמית .

26

מאות יהודים הצליחו להימלט דרך מעברי ההרים לשוויץ  ,ודבר זה הביא אח אנשי

הס " ס ליצור  ,ביוני
איטליה לשוויץ .

27

, 1944

' אזור אסור ' לתנועה

) ( Sperrzone

לאורך הגבול שכין

אולם רוב רובם של היהודים שנמצאו בחלקי איטליה שבשלטון

גרמני ירדו למחתרת  .בין

 2000ל 3000 -

מהם הצטרפו למחתרת האיטלקית ושבעה מהם

זכו לעיטור מדליית הזהב לזכרם  .רבים אחרים נמלטו למנזרים בכל רחבי הרפובליקה
הפאשיסטית  .רבים נמלטו לכפרים  ,שם יכלו להעמיד פנים שהם פליטים ' אריים '

מדרום איטליה  ,או שהסתתרו בבתיהם של ידידים לא  -יהודים  .היו אפילו מקרים של
פקידים פאשיסטיים שנתנו סיוע ליהודים בכך שזירזום לנטוש את בתיהם  ,סיפקו להם
מסמכי זיהוי מזויפים או הרסו את תיקי המשטרה שבהם היו ידיעות על

' הלא  -אריים ' .

בנקים ומוסדות פינאנסיים אחרים שיתפו  -פעולה בכך  ,שהסתירו מידע על הרכוש
שבידי יהודים או עיכבו מסירתו של מידע כזה  .לבסוף  ,אף שחיי הקהילה של יהודי

איטליה שותקו למראית עין  ,הצליחו אנשי
יהודים )

' דלאסאם '

( הועד למען עזרה לפליטים

עד לסיום הכיבוש הנאצי להמשיך בפעילותם לטובת היהודים האיטלקים

והזרים  ,וזאת בעיקר תודות לשיתוף  -הפעולה ולרוח ההקרבה של נזירים וכמרים  ,כגון
האב מארי  -בנואה ( הידוע באיטליה יותר בשם האב

במילאנו " .

פראנצ ' סקו רפטו בגנואה ודון פאולו ליג ' רי

מאריה  -בנדטו )

ברומא ,

דון

2

פעולות החבלה שביצעו האיטלקים נגד חוקי הגזע ונגד אנשי הס " ס לא היוו את
המכשול היחיד בדרך הניסיון לפתור פתרון דראסטי את הבעיה היהודית באיטליה .

מכשול נוסף נמצא בהתערבות הממשלות הנייטראליות ואף בנות  -בריתם של הגרמנים
לטובת יהודים בעלי אזרחות של ארצות אלה  .דבר זה הניע את ברלין

ליעץ למשרד החוץ הפאשיסטי לאפשר חזרה למולדת ליהודים
פורטוגאלים  ,שוויצרים ,

שבדים ופינים ' בתוך פרק זמן סביר ' .

ב 11 -

במאי

תורכים ,

ב 23 -

1944

ספרדים

,

במאי הודיע

מאצוליני ( הממונה על משרד החוץ האיטלקי ) לפרציוזי  ,כי הדוצ ' ה הינו בעד החזרת
היהודים הזרים למולדתם מאחר שלא ראה כל סיבה להחמיר כלפיהם יותר מאדונו
הגרמני .

ב 30 -

במאי נתן פרציוזי את ' הסכמתו

מיכאליס  ,מוסוליני  ,עמ ' . 388 - 386

26

ראה

27

ראה  :איוקש 207003

28

:

העקרונית ' וב 29 -

.

ראה  :דה פליצ ' ה עמ '

א

 :השווה  :צרפתי .

. 448

, 469 - 468 , 462 - 460

. 616 - 615

ביולי הודיעה מחלקת

מימין

:

פנים בית  -הכנסת הגדול בפירנצה  ,שהוקם בשנת

בשנות המלחמה  .משמאל

:

1882

בסגנון מאורי  .הפנים נהרס בהפצצה

חיילים ארצישראלים בחזית בית  -הכנסת  ,לאחר שחרור פירנצה

הפנים של משרד החוץ הגרמני לשגרירות גרמניה באנקארה  ,כי לרייך אין התנגדות
להחזרת היהודים התורכים תושבי הרפובליקה הפאשיסטית למולדתם .
אייכמאן ,

במשפט

בירושלים

שנערך

הצהירה

ב , 1961 -

79

בעדותה

חולדה

קאמפאניאנו קאסוטו מפירנצה  ,כי ' כל יהודי איטלקי אשר ניצל מהשואה חב את

.

הצלתו לעזרתם של האיטלקים '  .אולם אם אמנם נכון כי לפחות

4/ 5

מן היהודים שחיו

באיטליה הצליחו להימלט מידי הס " ס  ,ואם נכון גם שרובם של יהודים אלה נצלו

בעזרת איטלקים ' אריים ' מכל שכבות העם  ,הרי נכון באותה מידה כי גם ההצלחות של
בוסהאמר נבעו בחלקן הרב משיתוף  -הפעולה איתו מצד איטלקים  ,בין אם פעלו
מרצונם או בעל כורחם  .אלפי יהודים נעצרו ונשלחו למחנות בידי אנשי המשטרה
הפאשיסטית

:

ומן המחנות האלה הם הוגלו ולבסוף הומתו בידי קלגסי הימלר  .יהודים

אחרים נתפסו על יסוד הלשנה מאת הסוכנים המקומיים והמרגלים שהגסטאפו גייסה

מקרב האיטלקים  .יהודים אחרים נתפסו בידי הכנופיות הפאשיסטיות  ,שבראשן עמדו
רוצחים אנטישמיים ידועים כגון

ומאריו קאריטה

) ( Koch

(

] 114

:

גולילמו פולאסטריני

ב[ ) .
)

( ] ת ] ] 51

"

011ע )  ,פייטרו קוך

שניצלו את הכיבוש הנאצי כדי להשתולל ולבצע

פשעים במספר רב ככל שיכלו  .לא מעטים היו היהודים שאזרחים איטלקים בגדו בהם

.

וגילו לאוזני המשטרה את מקום מחבואם  ,לרוב מתאוות בצע שכן הגרמנים הציעו
פרסים לכל מי שימסור היכן מסתתרים יהודים  .נמצאו אפילו יהודים

בוגדים ,

ששיתפו  -פעולה עם אויבי עמם  .ידוע ביותר לשמצה הוא המקרה של צ ' לסטה די
פורטו ( כונתה ' הפנתרה

האיטלקיים תמורת

29

ראה

30

ראה :

:

5000

השחורה ' ) ,

לירות איטלקיות לראשכן

איו " ש 110876 - 1) 207055 - 57

פנתרה .

שמסרה עשרות

מבני דתה לידי אנשי הס " ס

;

אוסף

איטלקי 325 / 110868 ,

. Job

ן

20

מאיר מיכאליס

ברומא הפגין ראש המשטרה החדש פייטרו קארוזו את זריזותו הקנאית  ,כאשר
אירגן בפברואר

1944

ציד יהודים שהביא לתפיסת מאות אנשים  .הוא אף התעלם

מזכות מתן המיקלט  ,שהגרמנים העניקו לותיקן ,

וב 3 -

בפברואר הסמיך את אנשיו

לבצע סריקה בבאזיליקה סאן פאולו  ,שם נתפסו בדרך זו

שוויצרים .

' הכס הקדוש '

ן (

6

' לא  -ארים ' מהם

הגיב בתקיפות וכן גם נציגי גרמניה

אזרחים

2

ובמיוחד

בעיר ,

השגרירים וייצןקר וראהן  .בתחילה חלק ריבנטרופ על דעת הדיפלומאטים שלו
והטעים

האפיפיור

כי

להכיר

סירב

הפאשיסטית ,

ברפובליקה

ולכן הממשלה

הפאשיסטית שוב לא היתה כפופה להסכמי הלאטארן ( ההסכם שלפיו הוכרה ריבונותה
של מדינת

גרמניה

אולם כאשר נודע לו  ,כי עמיתו הספרדי הגיש מחאה לשגריר

הותיקן ) .

במאדריד ,

שינה השר הנאצי את דעתו וביקש מהדוצ ' ה באמצעות אנפוזו ,

.

השגריר האיטלקי בברלין לרסן את אנשיו  .מוסוליני הזדרז כמובן למלא אחר בקשת
ריבנטרופ .

2

'

ד  .היקף ההשמדה באיטליה
לפני בוא בוסהאמר לורונה  ,נשלחו לפחות  3110מבני הגזע היהודי מאיטליה

.

לאושוויץ ועל

מזרחה לפחות
נספו .

לאושוויץ
באפריל

2224
4056

.

יהודים נוספים  ,על  -פי פקודה מבוסהאמר וידוע כי

מהם נשלחו מפוסולי לברגן  -בלזן

141

ב 22 -

בין

;

מהם ידוע כי נספו בשואה  .בין פברואר לדצמבר

בפברואר

; 835

 738ל 835 -

ב 26 -

ביוני

;

באוגוסט ; לפחות

תקופה

הועבר

ולפלוסנבורג

425

150

2425

מהם

נשלחו מפוסולי

נשלחו מפוסולי  ,ממאנטובה ומורונה לאושוויץ

ב 5-

כמאי

; 35

ב 19 -

במאי

; כ 1000 -

ב 6 -ן

נשלחו מפוסולי ומורונה לאושוויץ

נשלחו מורונה לבוכנוואלד  ,לראוונסבריק ולברגן  -בלזן

נשלחו מגריס ליד בולצאנו לאושוויץ

בוסהאמר

ב 14 -

ב 19 -

בפברואר

; 650

נשלחו מפוסולי לאושוויץ ולברגן  -בלזן

נשלחו ממילאנו לברגן  -בלזן
לפחות

1944

נשלחו

לפאדונה ) ;

לפחות

80

ב 24 -

ב 2-

באוקטובר ( באותה

נשלחו מגריס לראוונסבריק

בדצמבר ( באותו זמן כבר שוחררה כמעט כל איטליה המרכזית בידי

בנות  -הברית ) " .
עד חודש יולי נשלחו קורבנותיו של בוסהאמר למחנות  -ההשמדה בקרונות רכבת ,
אולם בתחילת אוגוסט הם הועברו באוטובוסים וחצו את נהר הפו ברפסודות  ,כיוון

שרשת הרכבות האיטלקית שותקה עקב הפצצות מן האוויר על  -ידי בנות  -הברית .
בשלהי אותה שנה  ,נאלצו הגרמנים לשלוח את העצירים למחנות שבתוך הרייך

,

3

הצייד כרומא  -ראה

 :אלגארדי  ,עמ ' 33 - 30

( הדו " ח של קוך ,

מ 4-

בפברואר  . ) 1944הסריקה

בבאזיליקה  -על  -פי עדותו של מ ' טאליאקוצו למחבר ( העדות ללא תאריך )  -ראה
מוסולי ( י  ,עמ ' . 390
 :מולהאוזן  ,עמ ' 165 - 162

32

ראה

33

ראה :

דונאטי .

.

שילוחים  ,עמ ' 1

.

עצמו ,

 :מיכאליס ,

ן

יהודי איטליה  -ההשמדה

כיוון שאושוויץ עמדה ליפול לידי אנשי הצבא האדום .

34

2719

יהודים איטלקים

:

שולחו

נשלחו למחנות מאזורים שמחוץ לתחום שיפוטו של בוסהאמר

מהם

מטרייסט לאושוויץ  ,ראוונסבריק וברגן  -בלזן  ,שם מצאו את מותם לבד
1800

שולחו מרודוס לאושוויץ  ,שם נספו

; 1622

הכבושות בידי הגרמנים שולחו למחנות ורק
לפחות
עוד

44

387

9

לפחות

מ ; 77 -

יותר מ -

82

מהם נשארו בחיים  .על אלה יש להוסיף

אנשים לא ידוע מתי נשלחו למחנות  ,אך ידוע כי

בתחילת שנת

837

יהודים מארצות אחרות

יהודים שנשלחו למחנות בגלל מוצאם היהודי  ,וידוע כי

25

מהם נפטרו שם

;

334

מתוכם מתו במחנות .

(

כלה ' לה ריזיירה ' ) בסאן

הקימו הגרמנים מחנה ריכוז והשמדה

1944

21

35

מאבא  ,בסביבת טרייסט  .כאן פעלה במשך יותר משנה משרפה שבלעה אלפי קורבנות ,

ברובם הגדול לא  -יהודים  -פארטיזאנים איטלקים  ,סלובנים או קרואטים  .רק חלק
קטן מקורבנות אלה  ,מספרם לא עלה כנראה על

זקנים מכדי להישלח מזרחה .

, 50

היו יהודים שנחשבו חולים או

36

בתקופה שמיום ההכרזה על שביתת  -הנשק בין איטליה לכוחות הברית עד
להתמוטטות הרפובליקה הפאשיסטית נרצחו בתוך איטליה עצמה לפחות
49

מהם נרצחו בידי אנשי הס " ס באתרי הקייט לחופי אגם מאג ' ורה  ,בין

בספטמבר

943ן ; 4

מהם נהרגו באינטרה

בפרארה  ,ב 15 -

שהוצאו להורג

המפלגה הפאשיסטית
מוסוליני ) ,

היו בין

;

335

המערות הארדיאטיות

בנובמבר

ב 11 -
, 1943

באוקטובר ; עוד

4

מהם היו בין

78

בני  -ערובה שנטבחו בידי אנשי קאפלר במקום הידוע בשם

ב 24 -

במארס

, 1944

כתגמול למארב שבו נפלו אנשי יחידת ס " ס

ב 27 -

במארס

; 7

ראזלה ' ) ; 3

יהודים היו

.

האנשים שנרצחו בפיזה ב  1 -באוגוסט  ,ביניהם גיוזפה פארדו רוקואס איש דגול

שכיהן כנשיא קהילת פיזה .
הנודע  ,יחד עם שתי
יהודים ,

ביניהם

ספטמבר ; עוד
, 1945

ה 11 -

יהודים  ,וביניהם אלדו פינצי ( בעבר ממקורביו של

נערים יהודיים מפירנצה הומתו ביריות הגרמנים בגוביו
12

 15ל 24 -

כתגמול על הריגת מזכיר המחוז של

באחד מרחובות רומא ( מעשה שנכנס להיסטוריה בשם ' פעולת רחוב

בין

173

יהודים .

6

17

( אשתו של רוברט איינשטיין  ,דודנו של הפיסיקאי

3

בנותיה )

נטבחו בידי אנשי הס " ס

ב 3-

באוגוסט בריניאנו

19

;

לא  -איטלקים  ,נורו או נתלו בידי הס " ס בפורלי במשך חודש

יהודים לא  -איטלקים נהרגו בידי אנשי

הס " ס בקוניאו ב 26 -

באפריל

שלושה ימים לפני שהתמוטט הכיבוש הנאצי באיטליה  .נוסף לאלה  ,לפחות

119

אנשים בני הגזע היהודי נספו בבתי  -הסוהר ובמחנות  -הריכוז האיטלקיים במשך עשרים
החודשים של הכיבוש הגרמני .
בשעה שחתמה איטליה על הסכם שביתת  -הנשק עם כוחות הברית  ,נמצאו באיטליה

ובאי רודוס ( שהיה שייך לטריטוריה איטלקית

לא  -איטלקים  .בסיום המלחמה נמצא  ,כי
איו " ש  .בוסהאמר  ,עמ ' . 376 - 374

34

ראה

:

35

ראה

 :דונאטי  ,יהודים  ,עמ '

36

ראה

:

פולקל .

: -9

, 1

. 30 - 29

7682

ממש ) כ 44 , 500 -

יהודים מהם

מהם נספו בשואה  .מתוך

.

כ 12 500 -

8369

היהודים

ן

22

מאיר מיכאליס

אשר עליהם וודא שנשלחו למחנות  ,שבו לאיטליה לאחר המלחמה
שנולד בברגן  -בלזן  .נוסף
באיטליה  ,עוד

לאלה ,

נשארו

יהודים  ,לרבות

415

95

בחיים ,

979

ואיתם תינוק

בבתי  -סוהר או במחנות  -ריכוז

מהם שהצליחו להימלט  .אחדים הצליחו

להימלט מהרכבת או במשך המסע למחנות  -ההשמדה .

37

לסירובו של היטלר להרשות את הקמתה של מדינה איטלקית עצמאית אשר לה
צבא משלה היי תוצאות רבות ומנוגדות בכל הקשור לבעיה היהודית  .מצד

אחד  ,הוא

איפשר לס " ס לכלול את היהודים בתוכנית ' היישוב מחדש ' שלהם ולהזים את נסיונותיו
של כופאריני ליטול מידי הגרמנים את ניהול השאלות הקשורות לענייני הגזע  .מצד

שני  ,הוא החליש עד אין תקנה את המינהל הפאשיסטי  ,והרי רק בשיתוף  -הפעולה של
מינהל זה עם הגרמנים היתה תלויה אפשרות של הצלחת הציד על היהודים  .כאשר
בופאריני פקד על מעצר היהודים ועל ריכוזם במחנות  ,היה בוסהאמר סבור שגם

' הפתרון הסופי ' של בעיית יהודי איטליה הינו כבר בהישג יד  .אולם

8

הוא נאלץ להודיע לברלין  ,כי שוב לא ניתן לבצע את חיסול יהודי

איטליה  ,וזאת עקב

התפוררות הרפובליקה הפאשיסטית ועקב האיום הגובר והולך

חודשים אחרי כן

מצד הפארטיזאנים " .

3

התנגדות האיטלקים לביצוע ' הפתרון הסופי ' לבשה צורה של חבלה רשמית -

למחצה ושל תלונות שוא על הפרת חוקי הגזע הפאשיסטיים מצד הגרמנים  .כן בוצעו
נסיונות חוזרים ונשנים לחסל את הכנופיות הפאשיסטיות שפעלו בשיתוף  -פעולה עם
אנשי

בציד היהודים ( באוקטובר

הס " ס

. 1944

נאסר פייטרו קוך  -אחד האנשים

הידועים ביותר לשמצה בין אלה שקאפלר פרש עליהם את חסותו  -ונכלא  ,על  -פי
פקודה של

מוסוליני ) .

נגד החרמת רכוש יהודי על  -ידי השלטונות הגרמניים באזורי

הגבול  ,גם הוגשו בלי הרף מחאות מצד הדוצ ' ה ושריו  ,בטענה שהמדובר הוא בנתינים
איטלקיים וברכוש איטלקי  .בפברואר

1945

צפה שוב ' הבעיה היהודית ' על פני השטח

.

בצורה חדשה ולא צפויה כאשר אנשי הס " ס עצרו את אחד מעוזריו הקרובים ביותר

של מוסוליני  ,מפקח המשטרה אוג ' ניו אפולוניו  ,בהאשימם אותו שהוא ' ממוצא
וכן שהוא מתכונן ' לרקום אצל הדוצ ' ה תככים נגד

הגרמנים ' .

יהודי '

מוסוליני בערה בו חמתו

והוא איים בהתפטרות  ,אבל כאשר אפוטרופסיו הגרמניים סירבו לוותר אף כהוא  -זה

להתעקש " .

חשב לנבון יותר לא
ב 4-

ביוני

האמריקאית

. 1944
ה5-

,

לאחר כמעט

9

חודשי אימה  ,נכבשה רומא בידי אנשי הארמיה

והיהודים הנמלטים יכלו להגיח ממקומות מחבואם  .ב  5 -ביוני בוטלו

חוקי הגזע ובבית  -הכנסת הגדול ברומא נערך טכס שבו השתתפו חיילים יהודים

מכוחות  -הברית  .בין

18

ביולי

ל 4-

באוגוסט שוחררו אנקונה  ,ליבורנו ופירנצה  .למרות

זאת הצליח הצבא הגרמני בחודשים שאחרי כן לעכב את התקדמות כוחות

37

"

3

(9

ראה  :דונאטי  ,עמ '

ראה

:

. 11 - 10
.

הברית ,

. 34 - 31

איאש  ,בוסהאמר עמ '  :א. 3

ראה  :פיני .
"
מוסוליני .
מיכאליס .
עמ '

 . 251 - 24על התנגדות האיטלקים לביצוע ' הפתרון
עמ ' . 405

הסופי '

-

ראה פרטים

:

ן

יהודי איטליה  -ההשמדה

23

וכתוצאה מכך נשארו הקהילות היהודיות העיקריות שבצפון איטליה תחת השלטון
הנאצי עד אפריל
ב 14 -

ביולי

1945

1944

40 .

העיר סי " אי היתקוט ממית  ,נציג הועד הבינממשלתי לענייני

הפליטים  ,שישב ברומא  ,את תשומת  -הלב למצבם הטראגי של היהודים באיטליה  .הוא
עשה זאת במברק ששיגר אל הממונה עליו בלונדון ובמברק נוסף מ  15 -ביולי  ,שהעתק
ממנו הועבר ב 16 -

ב  18 -ביולי  ,בשדר

ביולי על  -ידי הנציב האנגלי העליון באיטליה למשרד החוץ הבריטי .

ארוך למנהל הועד הבינממשלתי לטיפול בפליטים  ,סיפק היתקוט

סמית הוכחות מהימנות על ' העברה כפויה של עצורים אזרחיים זרים למחנות  -ריכוז
גרמניים בצפון '  .בשדר צוין  ,כי כל העצורים בעלי אזרחות של ארץ אויב וכן כל
היהודים בעלי כל אזרחות שהיא הועברו ממושבות הכפייה שלהם אל פוסולי שליד
קארפי ' בהסכמת המפקדה המקומית של הס " ס '  .העתק ממברקו של טאמבורינין4
נתקבל גם במשרד הפנים ברומא ועורר שם תגובה שלילית

:

' כאן ברומא הצהיר מנהל

מחלקת העניינים הסודיים לאזרחים זרים שבמשרד הפנים  ,שאכן זו פקודה קשה
ליישום ,

כיוון שהיא נוגדת את החוק הקיים  .אי

לכך ,

הוא החליט לא להתחשב

במברק '  .בסיכום דבריו הדגיש היתקוט סמית מחדש את דחיפות העניין

:

דבר אחד ברור ; העצורים האזרחים שהועברו צפונה נתונים עתה בסכנה מיידית

וחמורה הרבה יותר מכפי שהיה לפני אפריל  . 1944אם לא תימצא דרך למנוע
את יציאתם מאיטליה  ,הרי שגורלם עלול להיות כאותו גורל שכבר יועד מצד
הגרמנים לרבבות אין ספור מבין קרבנותיהם .
ב5-

42

באוגוסט מסר היתקוט סמית לממונה עליו  ,כי השגריר האמריקאי בותיקן מיירון

טיילור כבר דן בבעיה זו עם האפיפיור וכי הוא עצמו זכה להתקבל לראיון עם האב
ב 2-

הקדוש עוד

באוגוסט ויצא ממנו שבע רצון ביותר

:

האפיפיור יבקש משגריר גרמניה  ,תוך שיציג את הדבר כנובע מיוזמתו

הוא ,

לעשות מאמץ רציני כדי שיושם קץ לכל פעולה נוספת של שליחת אנשים
למחנות וכן להודיע להוד  -קדושתו את מספרם המשוער של היהודים ושל

העצורים האחרים הנמצאים בצפון איטליה ומצפים שם להגליה  .כולל .
אפשר אומדן מספר היהודים האיטלקים שביניהם  .כן יציע האפיפיור .

אם

,

שמדינות הציר ירשו לאנשים אלה להגיע סוף סוף לנמל מבטחים כלשהו
40
41

על האירועים ברומא  -ראה

:

כץ  ,עמ '

 . 299על

[ .

..

]

האירועים בצפון  :לידל הארס  .עמ ' . 542 - 523

.

טאמבוריני ראש המשטרה ברפובליקה הפאשיסטית  ,שיגר

ב  22 -ביאנואר 1944מברק  ,ובו

נאמר

:

הנך נדרש לעשות הסדרים מתאימים עם השלטונות הגרמניים המקומיים  ,אשר הוסברו להם

ההנחיות שניתנו על  -ידי הדוצ ' ה  .בהתאם לכך דאג נא כי כל היהודים יישלחו למחנות -

.

ריכוז גם אם לא חלו עליהם חוקי הגזע עד כה  .הודע נא על הצעדים שנקטת .
טאמבוריני  ,ראש המשטרה .
נוסח המברק  -ראה
42

ראה  :מח " ב

:

מח " ב ,

( . ) 15 . 7 . 1944

14 435 / 4 [ 843עי F . O . 371 /

[ [ 60 / 42842

אעל 371 /

F. O .

24

ן

מאיר מיכאליס

האפיפיור הצהיר  ,כי גם ההיסטוריה וגם מצפונו שלו לא ימחלו לו אם לא יעשה
מאמץ כלשהו להציל  ,בנסיבות פסיכולוגיות אלה  ,חייהם של בני  -אדם נוספים
הנתונים בסכנה ן . . .

]

הוא יעשה כמיטב יכולתו כדי לעודד ולזרז כל יוזמה

שממשלות אמריקה ואנגליה ירצו לפתוח בהן בקשר לעצורים באירופה [ ] . . .

סגן מזכיר המדינה של הותיקן אמר במפורש  ,כי נציג הכס הקדוש בשוויץ
הודיע

ביולי ,

ב 31 -

שלאחרונה טבחו אנשי הציר חמישים עצורים יהודים

במחנה  -הריכוז הגרמני שבסביבת מודנה .

(4

עד לחודש ספטמבר אותה שנה לא הגיבה ברלין כלל לפניית האפיפיור  .כאשר סוף

סוף נאותה להגיב היה זה אך ורק כדי להדגיש  ,שהרפובליקה הפאשיסטית האיטלקית
הינה ממלכה ריבונית ושבעיית העצורים היהודים באיטליה הינה עניין איטלקי פנימי
שבו אין לגרמנים כל זכות להתערב .
פראנסיס אוסבורן
שלטונות

ב9-

בספטמבר מסר השגריר הבריטי בותיקן  ,סר

אשר לפי בקשת הנציב הבריטי העליון ברומא דן בבעיה עם

,

למשרד החוץ

הכנסייה ,

שלו ,

שהדברים הגיעו למבוי סתום  .זאת כיוון

שממשלת גרמניה ענתה לאפיפיור  ,כי בעיית הפליטים שבצפון איטליה ' היא עניין

הנוגע לממשלה הפאשיסטית הרפובליקאית ' וכיוון

דיפלומאטיים עם ממשלה זו  ' ,לפיוס

ה 12 -

ש ' הכס

הקדוש ' אינו מקיים יחסים

לא היה כל בסיס שיאפשר לו להתערב

ליהודים ולידידיהם לא נותר אלא להמתין עד לשיחרורה של איטליה

בעניין '  .ע
הצפונית ,

והם נאלצו להמתין עד לימים ספורים בלבד לפני סיום המלחמה .
הס " ס

בשעה שאנשי

.

סרקו בכל מקום  ,עצרו את היהודים ושלחום למחנות שקד

פרציוזי על תיכנון חוקים לפי דגם חוקי נירנברג  ,במטרה לסלק את ' הדם היהודי ' מחיי

הציבור באיטליה .

וב 15 -

במאי

1944

הגיש למוסוליני טיוטה של תוכניתו  .דבר זה גרם

.

לתגובה נמרצת מצד בופאריני שגינה בתזכירו

מ  7-ן

במאי  ,את התיאוריות הגזעניות

של פרציוזי כמזיקות מבחינה מדינית וכחסרות כל בסיס מדעי .

לפרציוזי .

הדוצ ' ה

כי דעתו כדעת שר הפנים בופאריני  .כתוצאה מכך

אנטישמי חדש לא זכה לאישור הממשלה הפאשיסטית עד

קיומה של הרפובליקה הפאשיסטית כבר באו כמעט
שישה ימים לפני
איטליה ,

המדינה

ב 8 -ן

במאי הודיע

כן ,

ב9-

באפריל ,

16

לקיצם ' .

באפריל

,

שום חוק

, 1945

כשימי

4

שבו כוחות הברית ותקפו סוף  -סוף בצפון

בסיוע הפארטיזאנים האיטלקים שכבשו את הערים החשובות שבצפון

גנואה

;

( 26

באפריל ) ,

מילאנו

( 26

באפריל )

וטורינו

( 28

באפריל )  .בשעה

שחייליו נסוגו לעבר הנהר פו  ,שפך היטלר את שנאתו ליהודים בשדר אחרון ומטורף
למוסוליני

:

המאבק על החיים ועל המוות הגיע לשיאו  .בסיוע של המוני אדם ושל אמצעי -
נו

ראה

44

ראה :

45

ראה

:

:

מח " ב  5 3 / 42 43 , ) 2 . 8 . 19441ק

"

"

,

ו 1 . . ) ( . 371 /

,

מח " ב . ) 9 . 9 . 19441
דה פליטה  .עמ '  . 447 - 443על החוק האנטי  -יהודי מאפריל 1945

325 / 1 1 ) ( 9 ) 17

43א / 42א 1 ) ( 7ק ון . 371 /

היו .

ל)  .ן

 -השווה  :אוסף

איטלקי .

ן

יהודי איטליה  -ההשמדה

25

לחימה רבים מתרכזים הבולשביזם והיהדות יחד להפעלת כל כוחות ההרס
שלהם נגד אדמת גרמניה  ,וזאת במטרה לדרדר את היבשת שלנו לתוך התוהו
ובוהו  .בכל זאת  ,ברוחם האיתנה הבזה למוות  ,גם העם הגרמני וגם כל יתר

העמים אשר בנפשות בניהם פועמים אותם רגשות יזנקו להתקפת  -הנגד  ,תהיה
המלחמה קשה ככל שתהיה ; וברוח הגבורה שלהם  ,רוח זו שאין דומה לה  ,ישנו
את מהלר המלחמה ברגע היסטורי זה  ,שבו מוכרע הגורל הצפוי לאירופה
בדורות הבאים .

46

מברק זה נתקבל במילאנו

ב 24 -

באפריל ובבוקר המחרת פורסם בעיתונות .

באפריל התאבד ג ' ובאני פרציוזי .
הפארטיזאנים ולמחרת בשעה

ב 27 -

ב 26 -

באפריל נתפסו מוסוליני ופילגשו בידי

הוצאו להורג בירייה לחופי אגם קומו .

17 . 30

ב 29 -

באפריל הוקעו גוויותיהם והוצגו ברבים במילאנו  ,אותה עיר שבה הכריז הדוצ ' ה
בנובמבר

1936

על ' הולדת ' הציר רומא  -ברלין  .באותו יום בשעה

ב1-

חתמו נציגים

14 . 00

גרמניים בקאסרטה על מסמן  ,אשר לפיו התחייבו כל כוחות הציר שעל אדמת איטליה

להיכנע לכוחות הברית עד  2במאי . 1945
אולם אף שיותר

מ 80 -

47

בזה בא הסיוט לסיומו .

אחוז של יהודי איטליה ניצלו מאימי המלחמה  ,הם ספגו

מהלומה שממנה לא התאוששו עד היום הזה  .אלפי יהודים נטשו את הקהילות וכ -

מהם היגרו לארצות אחרות  .רבים מאלה שנשארו היו הרוסים מבחינה פיסית

6000

.

ורוחנית  .המסורות של החיים היהודיים פסקו מלהתקיים ובמקומות רבים נחרבה אף
המסגרת הסביבתית שבתוכה התפתחו מסורות אלה במשך הדורות .
כארבעים שנה לאחר מפלת הפאשיזם עדיין אין יהודי איטליה אלא צל חיוור של
מה שהיו בעבר .
46

ראה

 :טאמארו  ,עמ '

המניות

בלבל

אב " ק

. 514

ראה

47
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ארתות  -קודש מקהללות שחרבו באנטליה
לאחר המלחמה נותרו באיטליה

15

קהילות יהודיות בלבד  .ארונות  -קודש ותשמישי  -קדושה רבים

מבתי  -כנסת שחרבו או קהילות שחדלו להתקיים הועלו לישראל והוצבו כאן  .תצלומים של שלושה

ארונות  -קודש כאלה מובאים בעמודים אלה .
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התחתון
בעמוד הקודם
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בהפצצה בתש " ב  ,הועלה

לישראל ,

כעת בחיפה

; ( משמאל) :

ארון  -הקודש של בית  -הכנסת הגדול

בליבורנו  ,שהוחל בבנייתו בשנת שנ " א ודלתותיו הוחלפו בתרל " ד  .בית  -הכנסת נהרס בעת המלחמה .

אחד מארונותיו הועבר לבית  -הכנסת הספרדי ברובע היהודי בירושלים העתיקה ( הצילום כאן נעשה
בליבורנו )

