הקראים באירוסה שבשליטתהנאצים
בראו מסמכומ גרמנים
שמואל ספקטור

א  .הקראים באירופה ומעמדם בגרמניה הנאצית
עד פרוון המלחמה
רוב הישוב הקראי באירופה היה ברוסיה  ,בחצי  -האי קרים  .הם היגרו לשם כנראה
במאות

ה 13 -

וה  , 14 -מהמזרח הקרוב דרך

ביזאנטיון .

הנסיך הליטאי הגדול

ויטאווטאס ( וייטולד ) הגיע במסעות הכיבוש שלו עד קרים  ,הביא משם מאות קראים
והושיבם בתחום נסיכותו  .כך נוסדו קהילות קראיות בטרוקי  ,לוצק והאליץ '  .החל
מסוף המאה

ה 18 -

ביקשו ראשי הקראים בקרים להשיג זכויות שוות לאלה של

הרוסים ותמכו את בקשתם בטענות שאין הם ממוצא יהודי  .בהדרגה  ,החל משנת
1795

עד  , 1863הושוו הקראים בזכויותיהם לבני  -הארץ והשתלבו במהרה בחברה ,

בפקידות ובצבא הצארי  ,שבו הגיעו רבים מהם לדרגות קצונה  .בימי מלחמת -
האזרחים ברוסיה נלחמו קצינים קראים רבים בצבאות ' הלבנים '  ,כמו בצבאו של
וראנגל  , ( WrangelJולאחר שאלה ניגפו בפני הבולשביקים  ,יצאו לגלות למערב -

אירופה  .כך נוצרו עדות קטנות של קראים בברלין  ,בצרפת
בין שתי מלחמות  -העולם ישבו בברית  -המועצות

בקרים והאחרים בריכוזים זעירים  ,כמו בקייב

( 327

כ 9000 -

ובאיטליה .
קראים ,

כ 6500 -

מהם

נפש )  ,באודסה וביישובים אחרים

בדרום  -רוסיה  .באזור הספר שבמזרח פולין ישבו  :בטרוקי  300 -קראים  ,בוילנה -
כ  , 200 -בלוצק  -כ  , 50 -בהאליץ ' -

כ 40 -

משפחות כמו כן היה ריכוז קטן של

קראים בוארשה וסביבתה  ,משפחות בודדות ישבו בפונייבייז ' שבליטא  ,בריגה
שבלאטביה  ,בברלין

( 18

נפשות ) ;

בצרפת

( כ 250 -

נפשות )

ובאיטליה ( עשרות

אחדות ) .
בברית  -המועצות עברו הקראים תהליך איטי של התבוללות בסביבתם  ,ואילו
בפולין הם לחמו להכרה בהם כעדה נפרדת  ,תוך שימוש בנימוקים ובטענות מימי
עיקרו של מאמר זה מבוסס על מסמכים גרמניים

אשר  ,אין צורך להדגיש  ,הם

חד  -צדדיים ומגמתיים .

המקורות היהודיים בנדון הם מעטים ביותר  .אם יתגלו מקורות יהודיים וקראיים נוספים בסוגיה זו הם
יהיו עשויים להשלים את התמונה המצטיירת כאן  ,או לשנותה  .מכל מקום מאמר זה אינו מתיימר
להיות חיבור מסכם של

הפרשה .

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף

המאמר .

ן

הקראים  -בעיני הנאצים

91

הקראום באורורה ערב מלחמת  -העולם השנתה

% 1 .ללעי ( _

ןן

,

ין4

י-

=

/

קי

111 ' 4

מספר הקראים בריכוזים השונים  ,שצויינו במפה  ,הם אומדנים שנאספו ממקורות שונים והם
מתייחסים לזמנים שונים בין שתי

בגבולותיה שלפני המלחמה היו

מלחמות  -העולם  .יצויין

כ 9 , 000 -

עוד  ,כי בברית  -המועצות

קראים .

הצאר  ,שלפיהם אין הם ממוצא יהודי  .על  -ידי כך מוצאם הפך להיות מושא לויכוח
בין היסטוריונים יהודים ( בלבן  ,שאל  ,הכס  ,ברוצקוס ואחרים ) ובין חוקרים קראים
( ענניה זאיונצ ' קובסקי  , ( Zajonczkowskjמרדקוביץ  ,ש ' פירקיביץ ' וא ' שישמאן ) ,
מוצאם מן
שטענו כי הקראים
~

המונגולים .

כאשר הונהגו בגרמניה הנאצית חוקי הגזע של נירנברג  ,או בשמם הרשמי  :חוק
אזרחות הרייך  ,ותקנות הביצוע הראשונות שלהם פורסמו בנובמבר  , 1935פנו נציגי
העדה הקראית הקטנה שבברלין אל השלטון הנאצי וביקשו להוציאם מכלל חוקים

אלה  ,בהסתמכם על מעמדם ברוסיה הצארית ומוצאם הלא  -יהודי  .לשם בירור סוגיה
זו  ,שלחו הנאצים ללנינגראד את המזרחן הנודע פרופסור פאול קאהלה

) . ( Kahle

הוא

עיין שם באספי המזרחנות שבארכיונים וסמך ידו על גירסת הקראים בדבר התייחסות
הצאר הרוסי

דואובאן

אליהם .

ב 10 -

באוקטובר

 . I) ouvanע sergei

l

1938

פנה נציג הקראים בברלין  ,סרניי פון

אל מיניסטר הפנים הגרמני בבקשה להוציא את

הקראים ~מכלל מעמד היהודים וצירף מסמכים וחומר לביסוס פנייתו  .מיניסטריון
1

סרטי

פון דואובאן  ,או דה דואובאן כפי שכנראה מופיע ברשימת הקראים מאוחר יותר

בצרפת  ,היה עד מהפכת אוקטובר

1917

ראש המחוז וראש העיר ייבפאטוריה

( ) 1941

שבקרים .

92

ן

שמואל מפקטור

הפנים העביר מכתב זה אל ' מוסד הרייך לחקר המשפחות ' ) Reic sstelle ffir
 2מנהל מוסד זה השיב במכתב ב  5 -ביאנואר  , 1939ובו ~
נאמר :
Sjppenforschung
כת הקראים איננה נחשבת כקהילייה דתית יהודית ( JUdische Religions -

 ( gemeinschaftבמובן של סעיף  , 2פיסקה  , 2בתקנה הראשונה של אזרחות
הרייך  .אבל לא ניתן לקבוע  ,שהקמאים בכללותם הם בעלי דם קרוב ( ליהודים ) ,

משום שאת סיווג גזעו של היחיד אי  -אפשר לקבוע לפי השתיכותו לעם מסוים ,

אלא לפי אילן  -היוחסין האישי שלו ותכונותיו

הגזעיות  -ביולוגיות .

3

מכתב זה קבע בפסקנות ,שהקראים אינם שייכים לדת  -ישראל  ,אך באשר למוצאם
הגזעי התשובה היא מעורפלת וחמקנית  ,בטענה כי סיווג הגזע הוא עניין

אישי .

הערפול נבע כנראה מעמדותיהם של שני מומחים מדעיים גרמנים ליהדות מזרח -

אירופה

:

פטר היינץ סראפים  ( SeraphinlJוריינהארט מאורך  . ( hfaurachJהראשון

כתב  ,שהקראים אמנם שייכים לדת משה  ' ,אבל יש לשער כי בגזעם או במוצאם אין
 ( Volksgruppeמדת משה  ,כנראה ממוצא

הם יהודים טהורים [  . . .הם ] קיבוץ לאומי

טאטארי  -כוזרי  -יהודי '  .המדען השני כתב~  ' :ישנה אחדות  -רעים  ,כי לפחות מבחינה

גופנית אין לטיפוס הקראי  -קרימאי שום דבר משותף עם הטיפוס היהודי המזרחי

[  ] . . .יתבן שמוצדקת ההנחה הרואה בקראים צאצאיהם של הכוזרים ' .
המכתב הנ " ל כנראה הניח את הדעת  ,שכן נגע

ל 18 -

4

נפשות בלבד  .אך משיצאו

הנאצים למלחמת  -העולם וכיבושיהם התפשטו לצרפת  ,לפולין ולברית  -המועצות ,
צפה ועלתה בעיית מעמד הקראים מחדש  ,שכן דובר באלפי

נפשות .

ב  .בצרפת הכבושה
התגוררו

בצרפת

כ 250 -

והיו

קראים

מאוגדים

)  Franceת, ( Association des Caraimes 0

( הלבנים ) הרוסים '
וכ - 50 -
ב2 -

שם .

כ 200 -

באזור השלטון של

ביוני

1941

שהיה

ב ' איגוד
מסונף

הקראים
לשרגון

בצרפת '
המהגרים

מהקראים הללו גרו בפארים תחת כיבוש גרמני ישיר

וישי .

פירסמה ממשלת וישי את ' התקנון בעניין הלהודים '  .הקראים ,

שנדרשו להירשם כיהודים  ,ראשיהם פתחו בשתדלנות ושלחו מכתבים ותזכירים
2

מוסד זה פעל ליד מיניסטריון הפנים של הרייך ופרוסיה והיה גם קשור ל ' משרד לחקר
המשפחות '

3
4

) ( Amt fur Sippenforschung

שליד מזכירות המפלגה הנאצית ) , ( Parteikanzli

כי בראש שניהם עמד אותו מנהל .
ראה  :איו " ש  %4/ 5626 ff 4907884 ,נ
ראה  :פרידמן  ,עמ '
משלחת איטלקית ( ביניהם חוקר יהודי ) בשנת
, 119

המזרחית .
מונגוליים  .יש

הערה

. 13

בשנת

1936

פירסם פרופסור גיני תוצאות מחקר שערכה
1934

בקרב הקראים בהאליץ ' שבגאליציה

במחקר נכתב  ,כי הקראים שנבדקו הם ממוצא ארמנואידי  ,עם שמץ סממנים

שם ב . 1938 -

לשער שבעקבות מחקר זה לא הוחלו על הקראים באיטליה חוקי הגזע שהונהגו

ן
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בבקשה לפטור אותם מרישום זה  .אולם ' הקומיסאריאט לענייני יהודים ' של ממשלת
וישי דחה את פניותיהם  ,ועמדה דומה נקטה הפרפקטורה

הצרפתית

( המשטרה )

בפארים הכבושה  .לא הועילו לקראים התצהירים החיוביים מאת הארכיבישוף של

פארים ומאת המטרופוליטים של הכנסייה הרוסית  -אורתודוקסית בצרפת וארגון

המהגרים הרוסים  -הלבנים .

הקראים בתזכיריהם טענו כי דתם היא עצמאית וכי

מוצאם הוא טאטארי  -קימרי  .נגד טענות אלה יצאו יהודי צרפת  ,ופירסמו באוגוסט
1942

סדרת מאמרים בבולטין ' האיגוד הכללי של הישראלים בצרפת '

(

,

 , ) 11 ); 7ובהם

דחו את טיעוני הקראים וקבעו שאלה הם כת יהודית ממוצא יהודי  .באותה עת ,
במחצית השנייה של

1941

ואילך  ,כבר טיפלו הגרמנים בבעיית הקראים במזרח -

אירופה והגיעו למסקנות שהועברו גם לצרפת  .תחת לחץ זה החל ה ' קומיסאריאט
לענייני יהודים ' לסגת מעמדתו

וב 17 -

באוגוסט

1942

כתב איש משרד זה לפרפקט

המשטרה בפארים  ,כי עמדתו בבעיית הקראים היתה מוטעית  .ביאנואר
הקראים בצרפת

כלא  -יהודים  ,וכך ניצלו משילוח למחנות -ההשמדה .

1943

הוכרו

5

ג  .במזרח  -אירופה בתקופת השואה
ו  .האלינזאצגרופד והקראום
ב 22 -

ביוני

1941

הלוחמות נעו

4

חצה הצבא הגרמני את הגבול הסובייטי ובעקבות יחידותיו

איינזאצגרופן  -יחידות ס " ס  -משטרתיות  ,שהוטל עליהן בין

שאר מטלות  ,לבצע את ' הפתרון הסופי של בעיית היהודים '  ,כלומר
בשטחים המערביים שסופחו לברית  -המועצות בספטמבר

1939

השמדה .

ועתה נכבשו בידי

הנאצים הסתפקו אלה באקציות  ,ולא ביצעו חיסול מוחלט של היהודים  ,ואילו בעדות
הקראיות באותם שטחים

:

וילנה  ,טרוקי  ,לוצק והאליץ ועוד  -לא נגעו

לרעה .

משעברו את הגבול אל שטח ברית  -המועצות שבגבולות  , 1939פתחו הגרמנים

בהשמדה כוללת של היהודים  .מפקדי האיינזאצגרופן לא צוידו כנראה בהוראות כיצד
לנהוג בקראים  .לכן בקייב  ,שיהודיה היו ראשונים להשמדה כוללת בברית  -המועצות ,

נכללו כמה מאות קראים בין היהודים שנרצחו בבאבי  -יאר בימים

. 1941

6

יש לשער  ,שנפגעו על  -ידי האיינזאצגרופן גם הריכוזים הקראיים הזעירים

שבחלק הצפוני של מחוז אודסה ואולי גם

5

6

30 - 29

בספטמבר

פרטים נוספים על הקראים בצרפת  -ראה

ראה  :קוזניצוב  ,עמ '

. 71

:

בחרסון ,

פרידמן

;

גריל ,

משקרבו שתי יחידות

צרפת .

המתרגם העברי לא דייק בשני מקומות בתרגום של קטע זה  .האחד -

במקור הרוסי כתוב ' שזו מעין כת ' והתרגום הוא ' מעין שבט  -שמי קטן '  .השיבוש השני קשה
יותר  .המקור

:

' נקבלהו בעוז  -רוח  ,כפי שקיבל זאת ישו ' חורגם לעברית  ' -נקבלהו בעוז  -רוח ,

כמו על קידוש  -השם '  .ההסבר למשפט זה במקורו הוא שהקראים הרוסיים  ,ברצונם להתרחק
מהיהדות  ,ראו בישו ובמוחמד נביאים או
7

צדיקים .

קראים נכלאו יחד עם יהודים בבית  -סוהר באזור באלטה

איו " ש

, 03 /2448

עדות של לייב

קורנפלד .

"

 ) 8שבמחוז אודסה  -ראה

1
~

:

באבי  -יאר  -מאות קראים יחד עם המרני יהח -ים נרצחו שם בימים

האיינזאצגרופן

[ ) ו ]( -

30 - 29

בספטמבר

1941

לקרים ונתקלו בריכוז הקראי הגדול שבו  ,הל ביקשו הנחיות

מ ' המשרד הראשי לבטחון הרייך ' בברלין .

העיד על כך מפקד איינזאצקמאנדו

6

( מאיינזאצגרופה ) )  ,אמיל ביברשטיין  ' . ( Bibersteinנשלחה שאלה לברלין בדבר
הקראים ,

באמצעות

איינזאצקומאנדו

 18ן

איינזאצגרופה

~[) ' .

ואילו

צאפ

פאול

, ( ZappJ

מפקד

( מאיינזאצגרופה (] זיציין שהתשובה לשאלה על הקראים ניתנה

על  -ידי הימלר  8 .בדו " חות האירועים של האיינזאצגרופן מיום

5

בדצמבר

1941

נאמר

:

' על  -פי הצהרתם הם  ,אין לקראים שום קשר עם היהודים  ,חוץ מדתם  .הם טוענים ,

שמוצאם מקבוצה של מונגולים  ,שחיו בעבר הרחוק מסביב לים השחור  .לקראים ,

בניגוד ליהודים  ,היו זכויות מלאות בימי הצאר  ,והם גאים על כך עד היום '  9 .יש לשים
לב  ,כי

האיינזאצגרופן  ,לאחר שקיבלו הוראות מברלין  ,לא קבעו בעצמם רשמית את

מעמד הקראים אלא ציטטו את הצהרת הקראים עצמם  .אף  -על  -פי  -כן הקראים היו
חרדים לגורלם  ,לאחר שנגד עיניהם נרצחו היהודים והקרימצ ' אקים תושבי

דו " ח גרמני מדווח על כך

קרים .

:

בעוד שאוכלוסיית הערים סימפרופול  ,שאראסובאזאר ומושטה שוב נרגעה ,

עדיין היו משוכנעים הקראים ב [ יבפאטור :ה שתורם בא
1941

הם אפילו מסרו את כל הזהב שברשותם למפקד החוליה [ של

האיינזאצקומאנדו ] ,

והיתה זאת כמות גדולה  ,כאות לנאמנותם  .כנראה שעשו

זאת מתוך פחד ותקוה  ,שדבר זה ימנע את
8

9

10

94

כעת .

ב 30 -

בדצמבר

גירושם .

דברי ביברשטיין  -ראה  :איו " ש ) 0 4997ו עמ ' . 15 - 14
עמ '  ( . 61דבריהם נאמרו בחקירתם לאחר המלחמה ) .
ראה  :דו " חות אירועים  ,מס '  5 , 142בדצמבר . 1941
ראה  :דו " חות אירועים  ,מס '  19 , 157ביאנואר  . 1942המונח

0ן

דברי צאפ  -ראה  :איו " ש

גירוש פירושו רצח .

5]/ 1076קך

ן
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יצוין  ,כי בייבפאטוריה היה הריכוז הקראי הגדול ביותר בקרים  .בסופו של דבר לא
פגעו איינזאצגרופה

(]

בקראים שבקרים והם ניצלו  .המפקד של אותה איינזאצגרופה ,

פרופסור אוטו אולנדורף

ץ % 0240ן ( ) )  ,העיד על כך במשפטו בנירנברג

:

' העובדה

~ כי הקראים אמנם היו בני הדת היהודית  ,אבל לא היה
שהקראים לא נרצחו [ ] . . .
אפשר לרצחם  ,כי לא השחיכו לגזע היהודי '  .ח
התשובה מברלין בדבר מעמד הקראים  ,שבאה כאמור מראש הס " ס והמשטרה ,
הרייכספיהרר ס " ס היינריך הימלר  ,והועברה באמצעות ' המשרד הראשי לבטחון
הרייך '  ,הסתמכה בודאי על התדינות באותו נושא שנערכה במימשל האזרחי של

השטחים הכבושים במזרח  ,זה כמה וכמה חודשים  .כפי שנראה להלן  ,דווקא הרשות
המשטרתית המחמירה קיבלה בעניין זה את הפסיקות המעורפלות של הרשות

האזרחית.

.2

המומשל האזרחו בשטחים הכבושים והקראלם

באומרנו מימשל אזרחי הכוונה היא למיניסטריון לשטחים הכבושים במזרח
 t (hdinisteriarn f r besetzte ostgeb eteJשבראשות אלפרד רוזנברג
~
~
הרייכסקומיסאריאטים של אוסטלאנד
לשלוחותיו ,

( Rosenberg

t

שנכללו בה ליטא ,
, ( Ostland
~

~
ואל הכפופים לאחרונים  ,הגנראל -
לאטביה  ,אסטוניה וביילורוסיה  ,ושל אוקראיינה ,

קומיסאריאטים .
בטרוקי

ובוילנה .

הגרמנים נתקלו בריכוזים גדולים יחסית של קראים לראשונה
ב 31 -

באוגוסט

% 941

הגיעו לטרוקי שלושה פקידים בכירים ממשרד

הגנראל  -קומיסאר של ליטא בקובנה וראיינו את ראשי העדה הקראית  :החכם שרלה
שאפשאל וסגנו שמעון
בספטמבר

194 %

פירקוביץ ' .

פקידים אלה הכינו דין וחשבון חיובי

ב1 -

וכתבו בו בין השאר  ' :הקראים [  ] . . .נפקדו [ במיפקדים ] הן על  -ידי

התורכים והן על  -ידי הסובייטים בין העמים התורכיים  ,ולא בין היהודים [ . . .
עושים באופן מכריע רושם טאטארי  -קדם אסיאתי [  ] . . .דתם מאוד מעורבת [ . . .
ישו ומוחמד מוכרים [ על  -ידם ] כנביאים '  .לדו " ח צירפו הפקידים העתק מהצו מ 5 -
הם ]
]

ביאנואר  , 1939שהובא לעיל  ,וכן טופס של החוברת מאת שמעון פורקוביץ ' ' על
הקראים בפולין ' ( בפולנית )  ,שיצאה לאור בטרוקי

ב . 1938 -

בספטמבר  ,העביר הגנראל  -קומיסאר של ליטא  ,ד " ר פון רנטלן

באותו יום  ,ה -

( 1012ת) 1) 0

1

את הדו " ח

אל הגביטסקומיסארים של קובנה  ,וילנה ושאבלי  ,שבתחומם התגוררו קראים  ,וצירף
לכך הוראה

:

' לפי הדו " ח המצורף אין להשוות את הקראים

ליהודים ' .

2ן

הדו " ח הזה

והנתונים שאספו הפקידים הועברו למשרדי הרייכסקומיסאריאט אוסטלאנד ומשם ,
ב 15 -

בספטמבר

באוקטובר

1941

 , 1941לברלין למיניסטריון לשטחים הכבושים

יצאה

תל19

11

ראה

:

ביה " ד הצבאי  ,כרך

12

ראה

:

פרידתן  ,עמ '

, 107

,4

. 108

במזרח .

ב1 -

הוראה לרייכסקומיסאר של אוסטלאנד  ,בחתימת ד " ר
עמ '

.274

ראש העדה הקראית  ,החכם שריה שאפשאל

גיאורג לייבבראנדט )  , ( Leibbrandtראש המחלקה המדינית של המיניסטריון  ,ובה
נאמר

:

בטיפול בקראים  ,הריני מבקש לנהוג לפי החלטת מוסד הרייך לחקר המשפחות
מ5 -

ביאנואר  . 1939על  -ידי החלטה זאת הוסדרה רק הבעיה  ,האם הקראים

שייכים

לקהילייה הדתית היהודית  .הריני מסכים

לכך ,

שגם

לצרכי

הרייכסקומיסאריאט אוסטלאנד  ,ובמיוחד לצרכי גנראל בצירק ליטא  ,תוכר

נקודת  -הראות שלפיה אין הקראים שייכים לקהילייה הדתית היהודית  .החלטה
מוקדמת בדבר הסיווג הגזעי של קראים יחידים ניתנת כאן רק במובן של אי -
השתיכות לקהילייה הדתית היהודית  ,המוכחת משפטית בצורה נרחבת  .גם

ההודעות הנזכרות מאת הרפרנט של הגנראל  -קומיסאר בקובנה יש לקבל

כמתאימות  ,שכן הן תואמות את המסמכים המוכרים כאן  .הריני לבקש בכל
זאת  ,שבהמשך הטיפול בבעיה יש לזכור שחל מיזוג בין קראים יחידים

ליהודים .

מקרים כאלה נודעו מלוצק ומהאליץ '  .לפיכך אני מבקש בראש

וראשונה לראות בכך החלטה כללית בעניין סיווג הקראים  ,הנובעת מהפרדת

הקראים מהקהילה היהודית הדתית .

3ן

מכתב זה יועד לאוסטלאנד  ,אך לא אוזכרה כאן אוקראינה  ,שבה היה ישוב קראי זעיר

בלוצק  ,ולא האליץ ' שסופחה יחד עם גאליציה המזרחית לגנראל  -גוברנמאן ( פולין
13
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הכבושה )  ,קרים נשארה במימשל צבאי גרמני ולא סופחה לרייכסקומיסאריאט
אוקראינה  ,ואילו אודסה וסביבתה צורפו לטראנסנוסטריה שבשליטת

רומאניה .

המכתב עצמו הוא חמקני ומעורפל  ,אין הוא קובע בפסקנות את מעמדם ומוצאם
של הקראים  ,מסתפק בהפרדתם מדת ישראל  ,אך לא
שאלת הקראים הוסיפה להטריד את המיניסטריון
נייר  -עמדה בשאלת הקראים הוכן באמצע שנת

מבהיר את מוצאם הגזעי .
לשטחים הכבושים במזרח .

1942

במדור למדיניות הגזע

שבמחלקה המדינית של אותו מיניסטריון  .ראש המדור ד " ר ווצל  ( WetzelJוהרפרנט

:

שהכין את המסמך ד " ר הולץ  , ( Holtzטענו  ,כי הקראים הם ממוצא תורכי  -טאטארי
~
לעתיד  ,בעיקר כדי שאפשר יהיה להסתייע בתורכים
וכי מטעמים פוליטיים

העות ' מאניים

( מתורכיה )

ובטאטארים מברית  -המועצות  ,יש לראות בקראים לא -

יהודים  ,אלא בני גזע אחר  .יש להעניק להם יחס דומה לזה הניתן לתורכים  -טאטארים
שבברית  -המועצות  .את הנימוק הפוליטי שבסיפא יש להדגיש  ,שכן היה זה בבחינת

חידוש באותו פרק  -זמן  ,שבו היו הגרמנים עדיין בתנופת נצחונות והתקרבו להרי

הקאווקאז  .נימוק זה חזר מאוחר יותר  ,ב  , 1944 -בעת שגרמניה נחלה מפלות והימלר
ניסה לגייס לוואפן  -ס " ס כל עם או שבט ממתנגדי

נייר דומה לזה של ד " ר הולץ הכין ד " ר שטייניגר

ברית -המועצות .
 , ( SteinigerJהרפרנט של מדור

מדיניות הגזע במחלקה המדינית של רייכסקומיסאריאט אוסטלאנד  ,שהיה גם אחד
משבעה כתבים שפירסמו מאמרים לטובת הקראים  ,בעיקר בעיתונות שהופיעה
בשטחים הכבושים של ברית -המועצות  .הוא כתב
בעיתון הגרמני באוסטלאנד

ostlana

~
ההשתיכות הגזעית של אלה

121

ב 15 -

בנובמבר

1942

במאמר

 , ( I) eatsche Leitangשהופיע בריגה

:

החיים בלאטביה  ,ליטא וגנראל -

[ הקראים ]

גוברנמאן  ,אל נכון קשורים בקירבה אל המוסלמים4ן הגרים בשטחים

אלה .

סביר שמוצאם מקרים והם מתייחסים לעמים התורכיים  -טאטאריים  ,ולכן רוב
הקראים שייכים לגזע הטוראני  .אפשר לקבוע אצלם קורטוב של תערובת קדם -

אסיאתית  -מזרחית  ,ובזאת הם דומים ליהודים  .אבל באופן כללי תערובת זאת
איננה חזקה יותר מאשר אצל התורכים

כיום .

5ן

כתבים אחרים ציינו  ,כי מוצא הקראים מהכוזרים  ,והם אויבי

אל מאמצי החקירות הגרמניות על הקראים צורפו בשנת

היהודים .

1942

גם היסטוריונים

יהודים  .בגטו וארשה פנו הגרמנים אל פרופסור מאיר בלבן וד " ר יצחק שיפר  .בלבן
נדרש להגיש כל מיני חיבורים
14
15

על תולדות יהודי פולין וכן להגיש חיבור על אביב .

הכוונה לטאטארים .
ראה

:

איו " ש  ; 8 / 9 - 1 ,לעומת הכתבות החיוביות על הקראים  ,טענה במחצית הראשונה של 1943

הסופרת מרה ( הגמר ) קריגר ( בראנדט )  ,כי הקראים הם יהודים לכל דבר ומוצאם מעשרת

השבטים  .את ספרה בנדון שלחה בצירוף מכתב אישי להיטלר  .אולם המכתב הועבר מלשכתו
למיניסטריון לשטחים הכבושים במזרח  ,מדור מדיניות הגזע  ,תה הגיב בתשובה  ,כי דבריה אינם
תופסים מבחינת תורת הגזע או המדע בכלל

;

וראה

:

פרידמן  ,עמ '

. 114 - 113

ן

98

שמואל מפקטור

הוא העביר את חיבורו אל ההיסטוריון הנאצי  ,מחברו של ספר נרחב על יהודי פולין ,
פרופסור פ " ה סראפים 6 .ן בראשית אוגוסט פנה איינזאצשטאב רוזנברג
קלמנוביץ '  ,אשר ציין
 17 osenbergבאותו נושא אל המדען היהודי זליק הירש
~

Einsatzstab

ביומנו ב  ~ 9 -באוגוסט  , 1942כי הוא צריך לכתוב סקירה על הספרות על אודות

הקראים  ,תולדותיהם ומצבם .

,

בתרגומי

ב 15 -

בנובמבר הוא מספר ביומנו  ,כי הוא ממשיך

כנראה לגרמנית  ,של ספר מאת חכם קראי 8 .י עדויות מהימנות מגטו וילנה

מציינות  ,שהגרמנים ערכו ויכוח על מוצא הקראים בין החכם הקראי פרופסור שריה

שאפשאל לקלמנוביץ '  .האחרון ' אימץ את כל כוחותיו למצילם מאותו גזר  -דין שיצא
על היהודים בימי הנאצים  .הוא הראה על סמך תעודות ומסמכים היסטוריים  ,כי אמנם
צודקים הקראים בדבריהם  ,ואינם מגזע שמי  ,ואין להם שום שייכות לעם

ישראל ' .

9ן

גם בגטו לבוב פנה הקולונל ביצאנץ ( 2ת , ) 8128פקיד בכיר במינהל שם  ,אל ד " ר לייב

לנדאו וד " ר יעקב שאל והורה להם להכין תזכיר על מוצא הקראים  .הם ביקשו לשתף

בכך את ד " ר פיליפ פרידמן  ,אך זה סירב והסכים רק לעבור על כתב  -היד של התזכיר ,

העיר הערות והכניס תיקונים .

20

כפי שקלמנוביץ ' בגטו וילנה הסכים בויכוח שנערך שם לאשר כי הקראים אינם
ממוצא יהודי וכך גם כתב בחיבורו  ,כך כתבו בחיבוריהם או בחוות  -דעותיהם  ,גם
ההיסטוריונים שבגטו וארשה ובגטו לבוב  .עמדה זו ננקטה בלי שהיה קשר בין גטו

לגטו .

המלומדים היהודים במקומות אלה ראו באותה עת את השמדת היהודים

מתבצעת לנגד עיניהם ורצו להציל את הקראים מגורל זה  ,אף שעמדתם זו חייבה
אותם להתכחש ליושר אינטלקטואלי ומדעי .
פיליפ פרידמן  ,מהמשתתפים במתן חוות  -הדעת הנזכרת שניצל מהשואה  ,הביע
ספקות לאחר המלחמה אם אמנם תזכירי המלומדים היהודים השפיעו על החלטות

הנאצים  .יש לשער  ,שאולי רק סייעו במעט לשכנע את המשוכנעים .
כאמור  ,רוב הטיפול בקראים התרכז עד אז באוסטלאנד  .יתכן שבקיץ

% 942

תיכננו

הגרמנים להעביר את קרים למימשל האזרחי של הרייכסקומיסאריאט אוקראינה  .מכל
מקום

ב9 -

בספטמבר

1942

פנו מרובנה  ,בירת אוקראינה  ,אל מיניסטריון השטחים

הכבושים במזרח  ,וביקשו הבהרות בדבר מעמד הקראים  .ד " ר לייבבראנדט  ,מנהל
המחלקה המדינית במיניסטריון  ,השיב על כך

הפנייה לבלבן  -ראה

:

רינגלבלום  ,עמ ' . 163

ב6 -

באוקטובר

: 1942

על הפנייה לד " ר שיפר ראה  :וייכרט  ,כרך ג  ,עמ '

. 144
' מטה מיוחד רוזנברג ' היה ממונה על החרמת הרכוש התרבותי והרוחני באזורים הכבושים

במזרח  ,כגון ספרות ואוספי  -אמנות  .היתה לו יחידה חשובה בוילנה  ,שעסקה בהחרמת הספריות
של יוו " א  ,שטראשון ועוד  .סופרים ואנשי  -מדע יהודים  ,ביניהם קלמנוביץ '  ,הועסקו ביחידה זו
במסגרת

עבודות -כפייה .

ראה

:

קלמנוביץ '  ,עמ '

ראה

:

דבורז ' צקי  ,הקראים  ,עמ '

ראה

:

פרידמן  ,עמ '

, 76

. 111

. 90
. 629 - 628

הקראים  -בעיני הנאצים

בצו שלי מיום

1

ן

99

באוקטובר  , 11301 / 41 - 1941שנשלח לרייכסקומיסאר של

אוסטלאנד  ,הבאתי לביטוי  ,שאין להכיר בקראים בבחינת משחיכים לקהילייה

הדתית היהודית  .על בעיית סיווגם הגזעי לא הוחלט אז באותו צו  .אני מצרף
לידיעתכם העתק אותו צו וכן החלטת ' מוסד הרייך לחקר המשפחות '

בעיית סיווגם הגזעי הסופי של הקראים עדיין לא הובהרה  .על

. 1939

ביאנואר

מ5 -

כן  ,ראשית כל  ,יש לדחות את ראייתם כיהודים  ,מה גם שהבדיקות שנעשו עד

כה תומכות בנקודת  -ראות

.3

זאת .

ן2

החלטות המלניסטריע לשטחלם הכבושלם במזרח

בראשית אוקטובר

1942

עדיין לא נפלה החלטה רשמית על מוצאם הגזעי של

הקראים  ,למרות הצעות שהועלו בנדון בתזכירים ומאמרים שנכתבו בעיתונות .
המדור למדיניות הגזע שבמחלקה המדינית במיניסטריון השטחים הכבושים במזרח

המשיך בחקירות ודרישות בנושא זה  .בין השאר נפגש רפרנט של אותו מדור  ,ד " ר
הולץ  ,עם מיכאל קובשאנלי  , ( KowschanlyJמראשי הקראים בברלין ומי שהתגדר

מאוחר יותר  ,בראשית  , 1945בתואר ' ממלא  -מקום הוד מעלתו חכם
במארס

1943

כתב קובשאנלי לד " ר הולץ

הקראים ' .

22

ב 10 -

:

הריני מרשה לעצמי בזאת להזכירך  ,כי בעת שיחתנו הבטחת לשלוח לי את

תוצאות הבדיקות שלכם על אודות הקראים  .אני אשמח מאוד לקבל זאת ממך ,

כיוון שמחקרך חשוב מאוד להשלמת הדו " ח שלי .

כעת אני מכין את

ההיסטוריה הכללית של עם זה  ,והריני מרשה לעצמי להשתמש בעבודתך
להשלמת חיבור זה  .באם תתעניין בעוד בעיות של הקראים אשמח מאוד לסייע
בידיך  .אני מודה לך מראש  ,וכן בברכה הגרמנית  ,הייל היטלר

!

23

למכתבו זה של קובשאנלי באה תשובה בכתב  -יד  ,ללא תאריך  ,כנראה מלשכתו של
ד " ר הולץ  ,שנכתבה

הנידון

:

סימוכין

אולי בסוף מארס או ראשית אפריל . 1943

מעמד
:

במכתב נאמר

הקראים .

מכתבך מיום , 10 / 3 /43

בתשובה למכתבך אנו מביאים בפניך את תוצאות חקירותינו  ,כדלהלן

' מוסד הרייך לחקר המשפחות ' החליט

()1

. .

הראשונה לחוק אזרחות
איו " ש 4907885 ,

21

ראה

22

בהתחלת שנת

1945

ff

:

ב 5 1 39 -

כי כת הקראים אינה

,2

פסקה  , 2של התקנה

משחייכת לקהילייה הדתית היהודית  ,ברוח סעיף

:

:

הרייך .

4/ 5626ינ

היו כבר וילנה וטרוקי בשליטת ברית  -המועצות  ,ויש לשער שהחכם

פרופסור שריה שאתשאל נשאר בוילנה עם עדתו  ,לכן כנראה מינה קובשאנלי את עצמו לממלא -

מקומו .
23

ראה

:

איו " ש 4/ 5626 - 114907882 ,ןנ

ססו

ן

שמואל מפקטור

(  ) 2לפי הרכבם הגזעי  ,הקראים הם ממוצא תורכי  -מונגולי  .הם ברובם המוחלט

קדם  -אסיאתים  -מזרחיים עם קורטוב של תערובת מונגולית.
(  ) 3הקראים נבדלים  ,על  -פי המסורת והלאומיות  ,בצורה מהותית מן היהודים .
בראש וראשונה אין אצלם  ,כפי שיש אצל העם היהודי  ,בחירה עצמית לכיוון

חוסר ערכים וטפילות .
(  )4הקראים לא יושוו ליהודים לא מבחינת הדם ולא מבחינת החוק .

24

מהמכתב המובא כאן אפשר להסיק  ,שבאותה תקופה נפלה ההחלטה בדבר מוצא

הקראים  ,וזאת במסגרת המיניסטריון של השטחים הכבושים במזרח  .בהחלטה נקבע ,

כי הקראים אינם ממוצא יהודי אלא תורכי  -טאטארי  -מונגולי  .יש לשער שעל
ההחלטה הזאת השפיעו הנסיבות הפוליטיות של אז

-

מפלת הגרמנים

בסטאלינגראד ונסיגתם מקדמת קאווקאז  ,שהיתה התחלה לנסיגתם הגדולה משטחי

ברית -המועצות  .יצוין שכבר באמצע שנת

1942

הוכנס הנימוק הפוליטי בדיון על

הקראים  ,דהיינו השיקול של גיוס אהדת הטאטארים והעמים התורכיים האחרים

בברית  -המועצות לצד גרמניה הנאצית  .מפלות הצבא הגרמני הגבירו את הצורך
בגיוס אהדה זאת  ,כפי שנראה

בהתחלת מאי

1943

בהמשך .

יצא צו סודי  ,ממוען אל הרייכסקומיסארים של אוסטלאנד

בריגה ושל אוקראינה ברובנה  ,חתום בידי ד " ר לייבבראנדט  ,מנהל המחלקה המדינית

של המיניסטריון של השטחים הכבושים במזרח .

נושא הצו  -מעמד  -הקראים

והטיפול בהם  .לאחר הסתמכו על הצווים מ  1 -באוקטובר

אוסטלאנד

ומ 6 -

באוקטובר

% 942

1941

לרייכסקומיסאר של

לרייכסקומיסאר של אוקראינה  ,נאמר בצו זה

:

הקראים שונים מן היהודים מבחינה דתית ולאומית  .מוצאם אינו מן היהודים ,
יש לראותם בעיקר כקבוצה אתנית תורכית -טאטארית  ,קרובים לטאטארים של
קרים

[.. .

]

מיזוג בין גרמנים לקראים יש לדחות על בסיס גזעי ( סעיף

תקנת הביצוע הראשונה של החוק על הגנת הדם

לטפל בקראים

כביהודים .

מ . ) 14 . % 1 . 1936 -

6

של

לכן אין

יתר  -על  -כן יש לטפל בהם באותה מתכונת כמו

בעמים התורכיים  -טאטאריים  .יש למנוע מהם קשיים כלשהם  ,כדי שהטיפול

בהם ישפיע [ חיובית ] מבחינה פוליטית במזרח  .הריני מבקש להעביר קווים
מנחים אלה לידיעת הגנראל  -קומיסארים

והגביטסקומיסארים ' .

2

צו זה צורף לטיוטה של תזכיר מפורט בן שלושה עמודים  ,שהכין ד " ר וצל  .מסמך זה

נשלח לשמונה נמענים  .פרט לשני הרייכסקומיסארים שהוזכרו לעיל  ,הופנה התזכיר
אל

:

לשכת המפלגה במינכן  ,מיניסטריון הפנים  ,המשרד הראשי לבטחון הרייך ,

המטה הכללי של הצבא  ,משרד הרייך לחקר המשפחות  ,ולשכת המפלגה  -תחום
איו " ש 7 4/ 5626 - ]14907889 ,

24

ראה

25

ראה  :איו " ש ~ / 5626 -] 4907886 ,
4ןנ

:

,

ן

הקראים  -בעיני הנאצים

המזרח  .בתזכיר יש חזרה על הצווים שכבר פורסמו  .נאמר בו בין השאר

וסו

:

בינתיים נעשו כאן חקירות על הקראים  ,לא רק על סמך חומר המקורות  ,אלא
גם נעשו בדיקות גזע  ,ואלה נתנו את התוצאות הבאות  :הקראים הם קבוצה
אתנית ששפתה היא טאטארית  -קרימאית או קראית  .השפה הקראית שייכת

לקבוצה הקיפצ ' אקית  -קומאנית  ,כלומר למשפחת הלשונות

התורכיות .

התזכיר מונה את מספר הקראים באזורים ובישובים השונים  ,גם מחוץ לתחום

הכיבוש הגרמני ( תורכיה מצרים )  ,קורא בשם ראשה הרוחני  -החכם שריה
שאפשאל שישב בוילנה  ,וממשיך

:

לפי החקירות שלפנינו  ,הקראים הם ממוצא

תורכי -טאטארי .

אמנם יש

המציינים  ,במיוחד היהודים  ,כי הקראים הם צאצאי היהודים  ,אשר במאות
ה 13 -

או

ה 14 -

היגרו מביזאנטיון לקרים  .אם זה נכון  ,הרי הקראים היו צריכים

להיות בעלי אותם מרכיבי הגזע שיש ליהודים  .אולם אין זה

כך .

התזכיר ממשיך לפרט את ההבדלים בין המרכיבים האלה  ,בהסתמך על בדיקות גזע

שנעשו בקראים בוילנה ובריגה  .בבדיקות אלו נמצאו רק מעט מרכיבים לא  -קראיים ,

ובשניים מהם היו אלה מרכיבים לא  -יהודיים .
בכמה

מקרים

בלוצק

תערובת מעטה עם יהודים נמצאה

ובהאליץ '  ,ואילו בקרים נמצאה קרבת -דם לטאטארים

המקומיים  .התזכיר ממשיך

:

לאחר כל זאת יש לקבל את דעתי  ,שמוצא הקראים איננו מן היהודים  ,אלא

המדובר בקיבוץ לאומי תורכי  -טאטארי שלפי חקירותינו ישב בקרים כבר
במאות

ה9 -

וה  , 10 -כלומר בתקופת ממלכת הכוזרים  ,וכפי הנראה

[ הקראים ]

הועברו ליהדות על  -ידי מסיונרים יהודים .
התזכיר מביא סימנים נוספים להיות הקראים לא  -יהודים  ,ואלה הם

:

כבר הנסיך

הליטאי ויטאווטאס הושיבם כמישמר  -גבול נגד האבירים הטבטוניים  ,הם שירתו

בצבא הצאר כקציני הגבארדיה  ,במלחמת  -האזרחים בשנת

1919

הם לחמו בצבאו של

וראנגל  ,עד היום הם עוסקים בחקלאות ודוחים את העיסוק במסחר הטפילי  ,רמתם
התרבותית גבוהה מזו של יהודי מזרח  -אירופה  .לדעת מחבר התזכיר אסור להשוות
את הקראים ליהודים  ,אלא יש לטפל בהם כמו בעמים התורכיים  -טאטאריים  .מחבר

.

התזכיר מסיים בפנייה אל הנמענים לקבוע  ,את עמדתם בנדון ' אם לא יהיו הערות ,
הריני מבין שלא היו ספקות על האמור

בטיוטה ' .

26

מתעודות המתייחסות לשנה שאחרי  -כן  ,שנת  , 1944אפשר להסיק שלא היו הערות
או התנגדויות לטיוטה הזאת  ,והדעה המובעת בצו ובתזכיר נתקבלה כדעה

26

ראה  :איו " ש  %4/5626 -1!4907887- 890 ,נ

רשמית .

 02ו

ן

שמואל מפקטור

 . 4הס " ס והקראים ( ממחצית שנת  944ו

ואולר )

המפלות של הצבא הגרמני בחזית המזרחית  ,הצורך בחיילים נוספים  ,והרצון של
הימלר והס " ס להשתלט בהדרגה על הצבא על ידי הגדלת הדיביזיות של וואפן  -ס " ס

ss

( Wafffen

הביאו לכך  ,שהימלר החל לצמצם בהדרגה את תביעותיו בדבר

~התכונות הגזעיות של מגויסיו  .בסוף

1943

החלו הגרמנים בגיוס סלאבים  -כגון

דיביזיות ס " ס גאליציה  ,שהורכבה מאוקראינים  ,ואחר  -כך גדודים של אוזבקים של
בני עמים תורכיים  ,של טאטארים וכן חטיבה

בהתחלת מאי

ערבית.

נסוג הצבא הגרמני מחצי -האי קרים  .יחד איתו נסוגו מערבה

1944

פליטים  ,ביניהם היו מאות רבות  ,ואולי יותר מאלף  ,קראים  .הבורחים היו אנשים
ששירתו את הגרמנים במשטרת  -העזר בקרים או ביחידות עזר של הצבא הגרמני
ועתה נמלטו עם בני

משפחותיהם .

בדרכם מערבה  ,התעכבו חלק מהם בוארשה

וסביבותיה  ,אולם בגלל המרד הפולני באוגוסט
ולבסוף התרכזו רובם באוסטריה  ,במיוחד

1944

נאלצו להמשיך בנדודיהם

בוינה .

מאות קראים מקרים הועברו כנראה בשלב הנסיגה מיחידות  -עזר שונות לוואפן -

ס " ס במסגרת  6הגדודים הטאטאריים הקרימאיים שהוקמו שם  .בספטמבר

1944

בקירוב העלה מישהו במטה האישי של הרייכספיהרר ס " ס  ,את בעיית הקראים

ששירתו בוואפן  -ס " ס .
) ( Erandt

ראש המטה ס " ס שטאנדארטנפיהרר

( קולונל )

בראנדט

פנה בעניין זה אל לשכת המפלגה הנאצית  ,ובשמה השיב מזכיר המדינה

( ] ט ] 21וס) 518155

הנידון

:

 ( Klopferב 27 -

ד " ר קלופפר

הקראים מקרים

בספטמבר

: 1944

~

חבר ברנאדט היקר

על  -פי הודעת חבר המפלגה ד " ר גרוס  ,מנהל המשרד למדיניות הגזע  ,אמורים
להימצא בקירוב

הטאטארי .

600 - 500

קראים מקרים בוהרמאכט  ,בוואפן  -ס " ס ובלגיון

בהתחשב ביחסים ההדוקים בין הטאטארים הקרימאים לקראים

מקרים  ,לא ננקטו עד כאן נגד האחרונים שום צעדים  ,וזאת כדי למנוע מורת -

רוח בקרב הטאטארים  .הויכוח על השתיכותם הגזעית של הקראים עדיין לא

ננעל  ,אבל הם ודאי בני דת משה  .חקירה בעתיד תצטרך להסביר איזה תפקיד
מילאו הקראים בעבר  ,וכל עוד חסרים נתונים כאלה  ,מוטב להתייחס בזהירות

אל הקראים  .קיימת לפחות האפשרות  ,שגם כיום נודעת השפעה פוליטית
לחוגים קראיים מסוימים  .עליי אפוא לבקש להעביר את הקראים המעטים
בוואפן  -ס " ס אל שורות הלגיון הטאטארי ולאסוף באופן כללי דוחות התנסויות
על התנהגות הקראים בלגיון

,

2

לשכת המפלגה הנאצית הוסיפה אפוא לטעון שעניין הסיווג הגזעי של הקראים לא
27

ראה

:

איו " ש ,

1/4473 -]12695899 -900ינ

ן

הקראית  -בעיני הנאצים

נסו

הוכרע  ,אף שההחלטה בנדון נתקבלה כבר שנה קודם לכן במיניסטריון של השטחים

הכבושים במזרח  ,וכאמור העתק על כך נשלח אל לשכת המפלגה  .זה היה אופייני
למדיי לביורוקראטיה ולפיצול הסמכויות בדיקטאטורה הנאצית  .הס " ס צריך היה

אפוא להתחיל לטפל בסוגיה זאת מחדש  .באוקטובר

1944

הודיע ברנאדט לד " ר

קלופפר  ,כי בהקשר למכתבו הוא התקשר עם ד " ר קאלטנברונר , (Kaltenbranxler

אוברגרופנפיהרר
ראש המשרד הראשי לבטחון הרייך  ,ועם ס " ס
~

( גנראל )

ברנר

 , (Bergerראש המשרד הראשי של הס " ס  ,שהיה מופקד בין השאר על הוואפן  -ס "ס .
~הוא ביקש מהם שיעבירו את עמדותיהם בעניין הקראים לרייכספיהרר ס " ס הימלר
ולהחלטתו  .יש להזכיר  ,כי למעשה כבר החליט הימלר בנדון כבר בדצמבר , 1941
כאשר מפקדי האיינזאצגרופן פנו אליו בשאלה כיצד לנהוג בקראי

באוקטובר

כתב בראנדט לברגר

1944

קרים .

ב 18 -

:

במצורף הריני שולח לך העתק ממכתב ששלח אליי ס " ס בריגאדפיהרר ד " ר
קלופפר  ,בבקשה להביא את מכלול השאלות  ,כדי לתדרך את הרייכספיהרר
ס " ס  ,כדי שיקבע עמדה  .לס " ס אוברגרופנפיהרר ד " ר קאלטנברונר שלחתי בכל

מקרה העתק ממכתב זה  .הריני מצרף לידיעתך את התכתובת שלי עם ס " ס
בריגאדפיהרר ד " ר קלופפר ואת
ברגר פנה אל ד " ר ארלט

, ( Arlt

תשובתו .

28

מנהל מדור (] מינהל המזרח

( 51510110נ) )

שבמשרדו ,

וביקש תזכיר מפורט
בנדון  ,והלה העביר את המטלה אל אולצשה  , ( Olzschaראש
~

המינהל הקאווקאזי והתורכי -מזרחי שבמדורו  ,בטענו כי הכול ~ מבולבל בעיניו
ובתובעו לקבל עד

1

בנובמבר תזכיר ברור  ,חד וב ' סגנון צבאי '

( קצר ) .

ואכן ,

ב1 -

בנובמבר נשלח תזכיר ראשון ממדור (]  ,שהסתמך  ,בין השאר  ,על שיחות בעל  -פה עם

שני מומחים לנושא  :פרופסור ד " ר ןשקה  ( JischkeJוהיועץ ד " ר בנצינג ( . )8052155
לדברי הראשון  ' :הקראים מבחינת הגזע הם לגמרי לא  -יהודים [  ] . . .שאלת קירבתם
לכוזרים עדיין לא הובהרה '  .המומתה השני אמר  ' :הם לא מגזע יהודי ולא קרובים
ליהודים  .כיצד הגיעו לקבלת דת משה על  -ידם  ,לא ידרע [  ] . . .הקשר ההיסטורי
שלהם עם הכוזרים לא הובהר עד
כעבור יומיים ,

ב3 -

היום ' .

29

בנובמבר  ,שלח אותו מינהל תזכיר סופי  ,ובו נאמר

:

הקראים הם בעלי דם תורכי ומבחינה היסטורית אי  -אפשר עדיין לקבוע סופית

את מוצאם  .הם כנראה הועברו לדת משה בתקופת הכוזרים  ,אבל הם דוחים את

התלמוד ומכירים אך ורק בברית  -הישנה  .הקיבוץ הלאומי הזה מדבר בניב
תורכי עתיק ומתגורר במזרח פולין לשעבר  ,ובצפון קרים  .הם היגרו משם
בערך במאה

28

29

 ,ראה

:

ה . 15 -

בהסתמך על כך  ,יש לטפל בהם כמו בעמים התורכיים

איו " ש 1/4473 -]12695897 ,ן3

ראה  :איו " ש ,

 %1/4473 -]12695888 - 889נ

ן

 04ו

שמואל מפקטור

האחרים .

לא רצויה אמונתם היהודית .למרות זאת  ,על בסיס הגזע  ,השפה

ויסודות האמונה  ,הם מתנגדים מוחלטים ליהדות התלמודית .אפליית הקראים
אינה נסבלת  ,בהתחשב בקרוביהם לגזע [העמים

התורכיים ] .

כדי לא לפגוע

באחידות האנטי  -יהודית של העמים הנמצאים בהנהגת גרמניה  ,מוצע לאפשר
לקבוצה הקטנה הזאת שירות מיוחד ( למשל גדוד עבודה או שירות בניין )  ,ועל
מציאותם יש לעבור בשתיקה באוזני

הציבור .

30

ברגר קיבל את התזכיר והעבירו כלשונו ב  24 -בנובמבר
של הרייכספיהרר  .בראנדט השיב לברגר

ב7 -

1944

בדצמבר

לבראנדט  ,במטה האישי

: 1944

' הרייכספיהרר ס " ס

מסכים עם הצעתך בדבר הקראים  .האם תוכל להזיז עניין זה הלאה

?'

י 3המשפט

האחרון בדברי בראנדט היה מכוון לביצוע ההמלצות  .למעשה אפוא תמה פרשת

בירור מעמדם של הקראים בחוגי הס " ס  :הודגש מוצאם הלא  -יהודי  ,אך צוינה דתם
היהודית ,פגם שהיה עלול לגרום אי  -נוחות ולכן הוצע  .להצניע ככל האפשר את

שירותם של הקראים בצבא הגרמני  .ממסמכים שיובאו להלן יתברר  ,כי הם המשיכו

לשרת גם בוואפן  -ס " ס  ,במיוחד בבריגאדה הטאטארית -קרימאית  ,אשר הורכבה
מששת הגדודים שנזכרו והוענקו לה דגל וסימני שרוול מיוחדים  .הקראים המשיכו
בשירותם זה עד כניעת גרמניה בראשית מאי

. 1945

הקראים ששירתו בצבא הגרמני יחד עם בני משפחותיהם ואחרים התרכזו  ,כאמור ,
בסוף נדודיהם באוסטריה  ,ובעיקר בוינה  .בראשית הסתיו של שנת

1944

הקימו

פעילים של קראים אלה ושל גולים טאטארים מקרים ' איגוד של הטאטארים והקראים

בוינה ' .

בין מטרות האיגוד היה הטיפול בעניינים התרבותיים  ,הדתיים והסוציאליים

32

של המשתיכים לטאטארים ולקראים  .חותמת האיגוד נשאה סמל של חצי  -סהר עם

כוכב בתוכו  .מאוחר יותר הושמטה המלה ' קראים ' משם האיגוד  ,כנראה על  -פי

הוראה מחוגי הרייכספיהרר בברלין  ,ושמו הוסב ל ' איגוד הטאטארים בוינה ' .
בנובמבר
וב 3 -

1944

אושרו האיגוד ותקנונו על  -ידי נציב  -הרייך באוסטריה

בדצמבר הוא נחנך

( ] 8110

חגיגית .

"

ב 22 -

) 1) 01015

נציג האיגוד בברלין והמשתדל בענייניו היה מיכאל קובשאנלי  ,שכבר

הוזכר

לעיל  .עתה הופיע האיש כעובד ה ' מוסד להיגיינה של הוואפן  -ס " ס של רופא הס " ס
הראשי של הרייך '  ,וכן התגדר בתואר

הקראים ' .

באותה עת  ,סוף

1944

:

' ממלא  -מקומו של הוד  -מעלתו  -חכם

ראשית  , 1945היו וילנה וטרוקי כבר שוב בידי

הסובייטים  ,וחכם הקראים שריה שאפשאל כנראה נשאר
1945

במקום .

ב 12 -

בפברואר

פנה קובשאנלי במכתב למשרד הראשי של הס " ס בעניין ' איגוד הטאטארים

בוינה ' וציין  ,כי הפליטים הטאטארים והקראים וכן בני עמים המשרתים בוואפן  -ס " ס

30

31
32

ראה

:

איו " ש ,

4/4473 -]12695887ןנ

ראה  :איו " ש 7 %4/4473 -]12695885 ,
תקנון האיגוד -

ראה  :איו " ש ,

7 %4/4473 -]12695877 - 880

ן

הקראים  -בעיני הנאצים

פנו בבקשת עזרה אל ' משרד הטאטארים  -הקרימאים

( ] 011810110

105

0ן1818 ] 150םל ] ש ) ,

שבמיניסטריון השטחים הכבושים במזרח  ,אך שם סירבו לסייע להם  .אחר  -כך הם פנו
אל ' הקהילייה האסלאמית' בוינה  ,זכו לחסות ולסיוע מצידה והחליטו על הקמת
האיגוד המשותף לטאטארים מקרים ולקראים  ,שכן ' מסוף המאה [ האחרונה ] עד הזמן
האחרון עבדו במשותף  ,הם ממוצא  ,שפה ומולדת משותפים  ,ורק הבדלים קלים

שבדת מפרידים ביניהם '  ' .האיגוד נושא את השם " איגוד הטאטארים בוינה "  ,כיוון
שגם הקראים שייכים לאותה אומה כמו הטאטארים '  .באשר לתפקידי האיגוד  ,מציין

קובשאנלי  ' :לאיגוד יש תפקיד לחנך את הנוער הטאטארי ברוח הידידות לגרמנים ,

.

כדי שיצטרפו למטרות של גרמניה הגדולה ' שאיפות האיגוד  ,לדבריו  ,הל  ' :להעמיד
את חבריו לרשות הרייכספיהרר

ס "ס .

מקרב הנציגים האמיתיים של העמים

הטאטאריים ומקרב מפקדי הוואפן  -ס " ס הטאטארים

שיקבל על עצמו את הדאגה לחינוך פוליטי ולגיוס

[...

]

יש להקים ועד מנהל ,

מתנדבים צעירים לוואפן  -ס " ס ' .

33

מטעמים שכבר צוינו לעיל  ,דיבר גם קובשאנלי על טאטארים בלבד אולם התכוון גם
אל הקראים

מקרים .

גורלה של הגולה הקראית במזרח  -אירופה לאחר המלחמה אינו ידוע לנו  .יש
לשער  ,כי אלה שנשארו באירופה התפזרו בצרפת  ,באיטליה ובגרמניה המערבית ,

שבהן היו ריכוזים קראיים כבר קודם לכן .
לאוקיאנוס האטלאנטי  ,בעיקר אל

כמה מאות מהם היגרו אל מעבר

ארצות -הברית .

ד  .היחסים בץ היהודים לקראים בימי השואה
יש בידינו תעודות מעטות בלבד על אודות היחסים בין היהודים לקראים בתקופה זו ,
והן דלות במיוחד באשר לריכוז הקראי הגדול שבקרים  .מן המועט הזה עולות
פרשיות של יחסים שונים ומנוגדים בין הקראים ליהודים  ,כפי שיבורר

להלן .

בצרפת ,כאשר הקראים שם נאבקו על הכרה בהם כלא  -יהודים  ,פירסם העיתון של
איחוד הישראלים באזור וישי שורה של מאמרים להוכחת יהדותם של

הקראים .

לעומת זאת  ,כאמור לעיל  ,כתבו היסטוריונים בשלושה גטאות ( וארשה  ,וילנה ,

לבוב )

חוותדעת  -דעת  ,שלפיהן אין הקראים ממוצא יהודי  ,וזאת כדי להוציא את הקראים מכלל

' -
הפתרון הסופי של בעיית

היהודים ' .

אשר למישור האישי של היחסים בין שתי הקבוצות  ,יש בידינו עדויות

קשות .

ניצול גטו לוצק שבווהלין  ,יעקב אלבירט  ,שהתגורר לפני המלחמה בלוצק ברחוב
הקראים והם היו שכניו הקרובים  ,כותב

:

קראי לוצק מיום  -הפלישה [הגרמנית] הראשון לברית  -המועצות הפכו להיות

' כלי  -קודש ' של הגביטסקומיסאר של ווהלין  -פודוליה זצ " ל של לוצק -
33

ארבעת הציטוטים האחרונים  -ראה

:

איו " ש ,

7 %4/4473 - 02695881 - 884

ן

106

שמואל ספקטור

ש "ס ] .

הגרמנים האמינו לאוקראינים  ,שכמעט לא היתה להם שכבת

אינטליגנציה  .לעומת זאת הקראים היו לרוב משכילים  ,ידעו שפות וניצלו את
ההזדמנות ותפסו את מישרות המפתח

במימשל המקומי [ . . .

]

לא עבר כמעט

יום בגטו שלא סבלנו צרות מיוחדות מ ' הנאצים השמיים '  ,כפי שקראו להם

בגטו .

הם המציאו עלילות על העסקנים הבולטים ביותר בעיר  ,הם עצמם

בפועל ממש היכו נשים יהודיות וילדים קטנים  .היותר טובים שביניהם -
האחים נוביצקי ושפאקובסקי  , (Nowicki , Szpakowskiשהיו מתורגמנים
אצל הגביטסקומיסאר ושימשו~ כגשר בין היודנראט לגביטסקומיסאריאט ,
תבעו כל רביעי וחמישי תשלומי  -כופר למען הגביטסקומיסאר  ,ולא החסירו
מעולם לדרוש לעצמם סכום של

5 , 000

רובל בזהב  ,ולעיתים אף

יותר .

העד מסיים באומרו  ,כי בחיסול היהודים בגטו לוצק בידי הגרמנים והאוקראינים
באוגוסט  , 1942השתתפו גם

עדות אחרת מגטו וילנה

קראים .

34

מספרת :

היו רבים בגטו שהתחילו ' לייצר ' תעודות קראיות מזויפות  ,ובזמן שהגרמנים
ערכו מצודים לגירוש  ,היו יהודים בורחים לצד הארי ושם חיים כקראים  .זה
היה עדיף על ניירות אריים אחרים  ,שכן הגרמנים נהגו לבדוק את אות המילה ,
והרי גם הקראים נימולים  ,ו ' תעודת קראי ' הגנה על

הנימול .

פתאום התפשטו בגטו ידיעות  ,שכל אלה שיצאו מחוץ לגטו עם תעודות

קראיות נחטפו והוצאו למוות בשדה  -הקטל פונארי  ,ואמנם כמעט איש מהם
לא נשאר

בחיים .

סופר בגטו

:

החכם הקראי פרופסור שאפשאל שלח בימים ההם לגסטאפו

רשימת שמות של כל הקראים בעדתו עם כתובותיהם ; שמע  -מיניה  -כל יתר

הקראים  -מזוייפים הם
הווה אומר

:

יהודי .

[...

]

ומי מעוניין לשים עצמו קראי בימים אלה

מאות  -מאות ' יהודים  -קראים ' הוצאו אז

להורג .

? -

35

גם הניצול מגטו וילנה  ,יוסף פוקסמן  ,ציין בעדותו  ' :יחס הקראים ליהודים היה יותר

מקר ' .

36

רשימה מדויקת של הקראים וכתובותיהם הוגשה גם בטרוקי ופגעה ביהודי

המקום  ,שביקשו להינצל בתעודות קראיות,

3

לעומת אלה היו מקרים שיהודים נצלו או נסתייעו בהצלתם על  -ידי תעודות
קראירת  .העד מלוצק שנזכר לעיל  ,יעקב

אלבירט  ,ואחיו הרופא ניסו להינצל מן

החיסול על  -ידי תעודות קראיות  .זוג מגטו וילנה  ,שברשותו היו תעודות קראיות ,
34

ראה

:

אלבירט  ,עמ ' . 8

35

ראה

:

דבורז ' צקי  ,הקראים  ,עמ '

36

ראה

:

37

ראה

:

פוקסמן  ,עמ ' . 8
טרוקי  ,עמ ' .46 -45

; 629 - 628

דבורז ' צקי  ,ליטא  ,עמ '

. 318

הקראים  -בעיני הנאצים

ן
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ברחו לוארשה  ,שם נתפסו על  -ידי הגסטאפו והובאו לעימות בפני ראש העדה
הקראית שם  ,הפרופסור ענניה
בקראיותם  ,והם

מציין

:

נצלו .

38

זאיונצ ' קובסקי  ,אשר אמנם הכיר שהם יהודים אך תמך

ד " ר שמעון שסקין מגטו וילנה  ,שנשלח לעבודה בפונייבייז ' ,

' בעיקר התייחסו אלינו טוב הקראים  ,אשר כמה משפחות מהם גרו

בפונייבייז ' .

39

באודסה  ,שהיתה תחת כיבוש רומאני  ,לא הקפידו כנראה הכובשים  ,ויהודים רכשו

' פאספורטים ' ( תעודות -זהות ברוסית) של קראים

:

' היו גברים שהתחכמו והצטידו

בתעודת  -זהות קראית  ,ובעזרת תעודה כזאת לא התגלו בזמן שנערכה ביקורת גופנית

במקרים מפוקפקים ' .
מההשמדה  .לדבריה

40

בקרים עצמה  ,ידוע על מינה פישהויט מייבפאטוריה שניצלה

:

' אני ניצלתי תודות לכך  ,שערב הרישום הביאו לי ידידיי

פספורט  ,שנתנה לי מכירה שלי קראית  -ד " ר נוימן  ,וזה היה של אחותה שנספתה

בהפצצה ' .

41

יתכן שהיו עוד מקרים יחידים של הצלה בדרך

זאת .

ה  .סיכום
המסמכים שהובאו במאמר מלמדים  ,כי הקראים הוכרו על  -ידי הגרמנים  ,הן המימשל
האזרחי והן הס " ס  ,כלא  -יהודים לפי מוצאם  42 .הקביעות שבמסמכים נסמכו על חוות -

דעת מפוקפקות של מדענים גרמניים  ,שהתבססו על תורת  -הגזע הפסאודו  -מדעית

הנאצית ,וכן על  -פי חומר אשר הומצא על  -ידי ראשי הקראים והתבסס בין השאר על
זיופיו של אברהם פירקוביץ ' במאה הקודמת .כתוצאה מכך הקראים נצלו  ,פרט למתי

מעט  ,מן ההשמדה  .יתר  -על  -כן  ,על אף הקביעה הברורה של הנאצים  ,כי דתם של

הקראים היא יהודית  ,לא מנעו מהם לשרת בחילות הנאציים  ,ואפילו בוואפן  -ס " ס .
אמנם יהדותם של הקראים מבחינה דתית הפריעה לחוגי הס " ס  ,ולכן מצאו פתרון  ,לא

לפרסם את שירותם  .שמם הוסר גם מן האיגוד שהם הקימו בוינה יחד עם הטאטארים .
קשה לסכם את יחס הקראים ליהודים בימי השואה  .לכאורה נראה  ,כי הקראים
בלוצק  ,בטרוקי ובוילנה גילו יחס עוין ליהודימי ואילו בישובים אחרים בליטא גילו
יחס אוהד ועוזר  .באשר לקראים בקרים  ,שירותם של חלקים מהם בצבא הגרמני

מעיד על מידה מסוימת של שיתוף  -פעולה מצידם עם הנאצים  ,בדומה לטאטארים

של קרים  ,אשר בשל כך הוגלו ממקום  -מושבם על  -ידי סטאלין לאחר המלחמה  .יהודי
ראה

:

גרין  ,קראים  ,עמ ' .42

ראה

:

איו " ש ,

ראה

:

בורובוי  ,עמ ' . 35 - 34

ראה

:

, 03 /2337

עמ '

הספר השחור  ,עמ '

. 20

. 251

מן הראוי לציין שגם המדע הסובייטי חוזר ומציין את מוצאם הלא  -יהודי של הקראים .
באנציקלופדיה הסובייטית הגדולה  ,הן מהדורת  ( 1953כרך  , 20עמ '  ) 110והן מהדורת  ( 1973כרך
 , 11עמ ' , )379

כתוב  ' :הקראים הם צאצאים של שבטים תורכיים עתיקים  ,אשר במאות

היו בתחום הממלכה הכוזרית ' .

ה  - 8 -ה 10 -

ן

 08ו

שמואל מפקטור

קרים הושמדו סמוך להתחלת הכיבוש

הגרמני  ,ולכן המידע עליהם מועט ביותר

ומסתכם בשימוש שעשו להצלתם בתעודות

קראיות .

מספר הקראים בברית  -המועצות ירד לאחר המלחמה  .פרט לקרים  ,יושבים עדיין

קראים בהאליץ '  ,לוצק  ,טרוקי  ,וילנה ופונייבייז '  .במיפקד שנערך ביאנואר
בכל ברית -המועצות

5 , 727

נפשות של קראים  ,בהשוואה

ל 9 , 000 -

נמנו

1959

בערך לפני

המלחמה  .את הפיחות במספרם ניתן להסביר בכך  ,שיש לשער שחלק מהם התבולל ,

חלק אחר ברח למערב  ,ואילו חלק מן הקראים בספר המערבי הסובייטי ( גאליציה
המזרחית  ,ווהלין וליטא ) עברו לפולין במסגרת הרפאטריאציה של אזרחים
כ 600 -

בפולין יש כיום

פולניים .

קראים  ,המתגוררים בוארשה וסביבותיה  ,בחוף הים הבאלטי

ובשלזיה התחתית  -בוורוצלאב ובאופולה  .כן ישנן קבוצות קטנות של קראים

במערב  -אירופה

:

בגרמניה המערבית  ,בצרפת ובאיטליה  ,וכן כמה מאות בארצות -

הברית .הריכוז הקראי הגדול ביותר בעולם מצוי כיום במדינת ישראל  ,רובם קראים
שעלו

ממצרים .
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