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לזכרו של המלך כריסטיאן  1953-תצלום של בית החולים "איתנים", אשר נחנך ב: 274עמוד  .1

 (.2014העשירי )צילם: יהונתן קרן, 

 (.2014: תצלום שער הכניסה של בית החולים "איתנים" )צילם: יהונתן קרן, 275עמוד  .2

)צילם:  1962ירושלים. הכיכר נחנכה בשנת  : תצלום של "כיכר דניה", בית הכרם,275עמוד  .3

 (.2014יהונתן קרן, 

 : תצלום האנדרטה מאת רודא ריילינגר, "כיכר דניה", ירושלים. 275עמוד  .4

: תצלום של "כיכר דנמרק" ועליה האנדרטה "המיית הימים" מאת דן רייזנר בחוף 276עמוד  .5

 (.2013כרמל, -ן)צילמה: אורנה קר 2013גלים, חיפה. הכיכר נחנכה בשנת -בת
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 תקציר
 

, עת נמלטה מרבית הקהילה היהודית של דנמרק לחופיה של שבדיה 1943כבר בראשית אוקטובר 

השמד כנגד היהודים. שנים ספורות -הניטראלית, הוצגה ההצלה כ'קרן אור' באפילת מלחמת

נבנתה בשכונת  1962-: בלאחר מכן, היא כבר זכתה למעמד של מיתוס בתרבות הזכרון בישראל

ניטעו ב'שדרת חסידי אומות העולם' שב'יד ושם'  1963-בית הכרם שבירושלים "כיכר דניה"; ב

גם  1971-, המחתרת הדנית והעם הדני )בנוסף, הוכר ב10-שלושה עצים: לכבוד המלך כריסטיאן ה

נמרק והדליף , דיפלומט גרמני ששירת בזמן המלחמה בד[Duckwitz]גאורג פרדיננד דוקוויץ 

דמוקרטית את התאריך המתוכנן של הגירוש, כ'חסיד אומות עולם'(; -לבכירים במפלגה הסוציאל

הלימוד להיסטוריה במערכת -הפך מבצע ההצלה לדוגמא שגורה בספרי 80-ובתחילת שנות ה

דתית להצלה ייחודית בקנה מידה גדול בזכות האוכלוסייה -החינוך הממלכתית והממלכתית

דימוי חיובי זה נותר על כנו עד היום: מדי שנה נערכים ברחבי הארץ שלל אירועי זכרון המקומית. 

אף הוקמה לזכרה על חוף ימה של חיפה "כיכר דנמרק" נוספת, עליה  2013לציון ההצלה ובקיץ 

 הוצב פסלו של האמן דן רייזנר "המיית הימים".

ן התגבשותו, מתנגדים לא מעטים ההרואי של הצלת יהודי דנמרק היו, כבר למ ייצוגואולם, ל

 בורים שונים, עובדה שבמהלך השנים נשכחה ונדחקה מן הזכרון הקולקטיבי הישראלי.יבקרב צ

לעתים במפורש  שנאספו לצרכי דוקטורט זה ניתן למצוא,והעדויות בחלק ניכר מן המקורות 

גיבור והומאני אשר ולעתים בין השיטין, נימה אשר מערערת על הדימוי האחיד של הדנים כעם 

כיצד ניתן להסביר את הפער העמוק שנפער בין  .יצא בהמוניו להגנת המיעוט היהודי הנרדף

? רבים מן השותפים בפועל למבצע ההצלההדימוי העילאי של הדנים ובין עמדתם המסויגת של 

 קושיות אלה ונוספות עומדות במרכזה של עבודת דוקטורט זו.

החליטה דנמרק להיכנע.  1940באפריל  9-ל גרמניה הנאצית בשעות אחדות לאחר הפלישה ש

להחלטה זו של הדנים שלא להילחם ולשתף עם הגרמנים פעולה היו שתי השלכות משמעותיות 

מבחינת  –על גורלם של יהודי המדינה. ההשלכה הראשונה היתה האפשרות המעשית שנוצרה 

שני הצדדים להפר את מערכת היחסים לנהל עם הגרמנים משא ומתן. חוסר הרצון של  –הדנים 

הקונסטרוקטיבית שנרקמה הוביל את הגרמנים, ברגע האמת, לא ליצור בדנמרק עימות חזיתי 

ההשלכה השניה היתה קיומן של אפשרויות הצלה ממשיות. בניגוד  בגין ה"שאלה היהודית".



 ב
 

 וטליזציה.ליתר המדינות הכבושות, בדנמרק לא עברה האוכלוסייה המקומית תהליך של בר

בעוד שבנורבגיה, לדוגמא, נקטו הגרמנים באמצעים של הפחדה והרתעה אכזריים לשם ביסוס 

שלטון הכיבוש ומיגור פעולות החבלה נגדם, הרי שבדנמרק ננקטה מדיניות של 'יד רכה' וניהול 

משא ומתן עם הממשלה. מדיניות 'רכה' זו חלה גם על יהודי המדינה: עד לגירושם בתחילת 

לא הוטלו על יהודי דנמרק שום הגבלות: הם לא נאלצו לשאת שום 'טלאי צהוב',  1943ובר אוקט

רכושם לא הופקע, הם לא איבדו את מקומות עבודתם וזכויותיהם הדתיות לא נפגעו. למעשה, 

חייהם נמשכו כרגיל בדומה לחייהם של כלל האזרחים הדנים. אם כך, העדרו של תהליך 

סימונם של יהודי דנמרק כקבוצה נפרדת וחסרת זכויות מאידך -איברוטליזציה מחד גיסא, ו

 .1943גיסא הובילו, לעניות דעתי, לקיומן של אפשרויות הצלה ממשיות בסתיו 

 

 תרבות הזכרון בישראלהיסטוריוגרפיה ובההצלה ב

בישראל )תהליך שהחל, למעשה,  שלב עיצוב המיתוס של הצלת יהודי דנמרק בתרבות הזכרון

( התרחש בתקופה 60-ואשר הגיע לשיאו במהלך שנות ה 1943עוד לפני מבצע ההצלה באוקטובר 

, ולפיכך הושפע מהשיח ומהמחקר על השואה בניין האומה הציונית בישראלהפורמטיבית של 

למרות שהצלת  :באותה העת )וגם, בתורו, השפיע עליהם(; בין היתר, נגזר מן ההצלה לקח ציוני

 –יהודי דנמרק היא דוגמא חיובית להתנהלות אנושית במהלך השואה, הרי שללאום היהודי 

בכך תרמה ההצלה לגיבוש אין  עתיד בטוח בשום מקום מלבד בארץ ישראל.  –בתור מיעוט 

הזהות הלאומית היהודית: היא סיפקה נקודת התייחסות לעבר הקרוב והמורכב ובד בבד 

-פוליטיים-ואולם, העובדה שצרכים לאומייםלהקמתה של מדינת ישראל. שימשה אשרור 

חינוכיים בני התקופה הם שיצרו את המיתוס אינה סיבה להקל ראש בחשיבותו; להפך, עמידותו 

שחלו בו במהלך השנים והמשמעות שהוא נושא עבור  בלבד של המיתוס, השינויים הקלים

 יו ערך נוסף. בהווה הם הם שמעניקים למחקר עלגם החברה 

לאורך העבודה נותחה התפתחות הייצוגים השונים של מבצע ההצלה לאורך השנים הן בספירה 

במערכת החינוך, בכיכרות ובאנדרטאות, ב'ימי הזיכרון' לציון ההצלה ובעיתונות,  -הציבורית 

ים עדויות של ניצולים ובני משפחותיהם וראיונות עם אנשים )והארגונ -והן בספירה הפרטית 

הושם  1943מאחוריהם( שפועלים להנצחת ההצלה. מן הניתוח עלה, בין היתר, כי מאז אוקטובר 

זו, אם כן, היא הסטה  ים הדנים. מטרתה של עבודת דוקטורהדגש בעיקר על פועלם של המציל



 ג
 

שינוי בפעם הראשונה של תשומת הלב אל עבר הניצולים היהודים ואל עבר כוח הכיבוש הגרמני. 

 ני היבטים שלא הוצגו עד היום בנושא.המבט הוביל, בסופו של דבר, לחשיפתן של שנקודת 

להתנהלות הקהילה היהודית: במשך עשרות שנים נהוג היה לתאר את  ההיבט הראשון קשור

כפאסיבית  1943אוקטובר -התנהלות חברי ובכירי הקהילה היהודית בדנמרק בחודשים ספטמבר

עולה תמונה מורכבת  –"קולות הניצולים"  –ויות של עבודה זו מפרק העד ואולם, וחסרת אונים.

הגיבו תוך שעות או ימים ספורים לאזהרה  –ללא יוצא מן הכלל  –בהרבה: כל המרואיינים 

שקיבלו לגבי הגירוש הקרב, ארזו את חפציהם, דאגו לעצמם למקום מסתור ועזבו את ביתם. 

 גבי האפשרות לעבור לשבדיה.במקביל, הם דאגו להשיג מידע ומקורות מימון ל

למרות הקשיים האינהרנטיים בשילוב עדויותיהם של ניצולי שואה במחקר ההיסטורי, הוכיחה 

הצלבה בין ניתוח איכותי של העדויות  –המתודולוגיה החדשנית ששימשה אותי בעבודה זו 

ר את הערך כי בדרך זו ניתן לשמ –)"סיפורי חיים"( ובין ניתוח כמותי שלהן )סטטיסטיקות( 

הייחודי של האינדיבידואל וגורלו האישי בד בבד עם שילובו בתוך הקשר כללי יותר. בחינת 

היקף, הן מבחינת המרחב והן מבחינת הזמן )בניגוד לנטייה -האירועים מנקודת מבט רחבת

הדיסציפלינארית להתמקד בפרטים הקטנים ובתקופות זמן קצובות(, מאפשרת להבליט את 

שואה ככלי -שמאחורי ההתרחשויות וכך להימנע מהשימוש הנפוץ בעדויות "רוח הדברים"

 מימדי. -להפקת לקח מוסרי אחיד וחד

במשך שנים  עקב שינוי נקודת המבט קשורה להתנהלותם של הגרמנים. ההיבט השני שנחשף

רבות נשענה ההיסטוריוגרפיה הדנית על ההנחה, כי הגרמנים היו מודעים היטב לבריחתם של 

דים מדנמרק לשבדיה, אולם מסיבותיהם שלהם העדיפו לנקוט במדיניות של העלמת עין היהו

טענה זו תימוכין, בין היתר בשל הסודיות עם זאת, היה קשה למצוא לכלפי ההתרחשויות. 

שהיתה כרוכה בארגונו ובאכיפתו של מבצע ההצלה. במהלך חיפושיי בארכיון הלאומי הבריטי 

(The National Archives of Great Britain נתקלתי באסופה של מסמכי מודיעין, כולם בעלי )

על ידי סוכני מודיעין בריטיים  1943סיווג "סודי ביותר", אשר נכתבו במהלך חודש אוקטובר 

 ששהו בשבדיה והיו ממוענים לחברי קבינט המלחמה הבריטי. 

: ראשית, קיומה של אסופת מסמכים זו חשפה לראשונה שני ממצאים בעלי ערך רב לענייננו

מודעות של ממשלות בעלות הברית )לפחות בבריטניה, בארצות הברית ובשבדיה הניטראלית( 

שנית,  לנסיונות המכוונים של הגרמנים להעלים עין ולאפשר את בריחתם של היהודים מדנמרק.
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ת שנראה כי מאחורי היוזמה להכשיל אלמרות שיש לבחון מסמכים אלה בזהירות הראויה, הרי 

נציב הרייך, פול קנשטיין  –גירוש היהודים עמד מספר לא מבוטל של בכירים גרמנים )ורנר בסט 

עדות להסכמה  -מפקד הצבא, ואפילו היינריך הימלר(  –ראש המינהל האזרחי, הרמן פון הנקן  –

להעדיף את המשך שיתוף הפעולה ההדוק עם הדנים על פני הנרחבת בקרב השלטון הגרמני 

ההדלפה של  –. לא מדובר, אם כן, במעשה אמיץ של פרט יחיד תרון הסופי" בדנמרקאכיפת "הפ

כפי שלעתים  –מועד הגירוש המתוכנן על ידי חסיד אומות העולם גאורג פרדיננד דוקוויץ 

קרובות מציגים זאת בהיסטוריוגרפיה ובתרבות הזכרון בישראל, אלא בהחלטה מכוונת שהיו 

 ת, בכירים גרמנים במגוון דרגות ובתפקידים שונים.שותפים לה, במידה זו או אחר

אסופת מסמכים זו מהווה, אם כן, תרומה של ממש להבנת ההקשר ההיסטורי הכללי שבתוכה 

התרחשה הצלת יהודי דנמרק: שיתוף הפעולה ההדוק בין גרמניה הנאצית ובין דנמרק, הרצון 

דוגמא למדיניות של 'כיבוש רך' אשר מיטיבה עם  – ""Musterprotektorat-להפוך את דנמרק ל

והחזון בדבר מקומה העתידי של דנמרק ב"סדר האירופי החדש". שיקולים אלה  –שני הצדדים 

הובילו את בכירי השלטון הגרמני בדנמרק לפעול ב"שאלת היהודים" בהתאם לנסיבות 

 יחתם למחנות ההשמדה.     המקומיות, ולהעדיף פתרון של בריחה כפויה של היהודים על פני של

 

 

 בין היסטוריה לזכרון

בהתאם לניתוח ההיסטורי המקיף שנערך בעבודה זו, לממצאים ולתגליות שנחשפו במהלכה 

ולמתודולוגיה הייחודית ששילבה את עדויות הניצולים בתוך המחקר ההיסטורי, ניתן לקבוע כי 

 מוצג תכופותא אירוע מורכב בהרבה מכפי שהוא הו 1943של יהודי דנמרק באוקטובר  הצלתם

 בתרבות הזכרון בישראל.

מן העבודה עולה, כי עם השנים חל מהפך בייצוג של הצלת יהודי דנמרק בתרבות הזכרון )בעיקר 

בדנמרק, אך במידה מסוימת גם בארצות הברית ובישראל(: אם בשלהי המלחמה ולאחריה 

את זכר שיתוף הפעולה של דנמרק עם גרמניה הנאצית  שימש מיתוס ההצלה בכדי לעמעם ולפוגג

מחד, ולרומם את ההתנגדות של הדנים לכוח הכיבוש מאידך, הרי שכיום, כשבעה עשורים 

כדי לנפץ את הדימוי המוסרי והאמיץ של הדנים  -והפרכתו  -לסיום המלחמה, משמש המיתוס 



 ה
 

לה. שלושה דורות לאחר ולבקר )שוב( את שיתוף הפעולה ההדוק שבזכותו התאפשרה ההצ

ההצלה נדמה כי המיתוס השלים מעגל שלם: מנסיון להדחיק באמצעותו את הדימוי התועלתי 

של דנמרק כ'פרוטקטורט לדוגמא' אל הזמת תדמיתו ההרואית של העם הדני כ'חסיד אומות 

 במדיניות שיתוף הפעולה. -בגינו  -עולם' והתמקדות מחודשת 

ידה של בין מחקר על הזכרון מספק הבנה מקיפה יותר לגבי תפקהשילוב בין מחקר היסטורי ו

היסטוריון אשר חוקר אירוע היסטורי שהפך לחלק מן  ההיסטוריה בחברה המודרנית. לפיכך,

הזכרון הקולקטיבי אינו יכול להסתפק בחקר העובדות עצמן, אלא מחויב להרחיב ולבחון גם 

ע בתרבות הזכרון. היות ורוב הציבור את התהליך המתמשך של עיצוב המשמעות של האירו

מושפע מן האופן שבו מופץ הזכרון הקולקטיבי של אירוע נתון יותר מאשר מן המחקר 

הרי שעל ההיסטוריון להתייחס בבקיאות לא רק למחקר  ,ההיסטורי העדכני הקיים לגביו

היכולת האקדמי בנושא אלא גם לסיבות ולדרך שהובילו לעיצוב הזכרון הקולקטיבי סביבו; 

להבין לא רק את מה שקרה אלא גם מדוע וכיצד זוכרים זאת בהמשך, דורשת ממנו לשקול 

בתשומת לב את מערכת היחסים בין עבודתו לבין סביבתו, ולהשתמש ביכולותיו המקצועיות על 

 מנת לבאר ולהאיר את דרכה של החברה האנושית בעבר כמו גם לעבר העתיד. 
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 מבוא

 הצגת הנושא

זו בוחנת את תרבות הזכרון שהתגבשה בישראל סביב אירוע הצלתם  עבודת דוקטור

הקולקטיבי  של יהודי דנמרק בשואה. במסגרת העבודה יושם דגש רב על עיצוב הזכרון

מחקר ההיסטורי שנושאו הזכרון של אירוע זה, ובכך משתלב הדוקטורט בענף של ה

  1.והשפעותיו על החברה

-בית החולים "איתנים" שבפאתי ירושלים נוסד בראשית שנות החמישים של המאה ה

באוקטובר  6-. ב10-לטיפול בחולי שחפת והוקדש לזכרו של המלך הדני כריסטיאן ה 20

התקיימה בו העצרת המרכזית לציון העשור להצלת יהודי דנמרק בשואה. בין  1953

 ציון דינור: -בות דאז בןגם שר החינוך והתרדברים יתר הנואמים, נשא 

אכן, יהודי דניה יחידים הם מכל קיבוצי היהודים בארצות הכיבוש הגרמני, 

שניצולה כמעט בשלמותה. הם ניצולו הודות לעם הדני, שכל בניו, ממלכה 

הישיש כריסט]יא[ן העשירי ועד הצעיר בסטודנטים, התאזרו ופעלו במרץ, 

ו באומץ לב ובתבונה נגד כנופית הרוצחים התקיפים, שנראה היה שהשתלט

, י"ג בטבת 1942בינואר  2-עשרה שנה כמעט, ב-על העולם כלו. לפני שתים

תש"ב, סירב המלך להנהיג חוקי נירנברג בארצו, בהודיעו, שהוא ובני 

משפחתו יהיו הראשונים לענוד לעצמם את הטלאי הצהוב שגזרו על יהודי 

גירוש  , ג' בתשרי תש"ד, תוכננו1943באוקטובר  2-שנים, ב 10דניה. אבל לפני 

יהודי דניה והשמדתם. אלה היו הימים שבהם גורשו להשמדה אחרוני 

היהודים הראשונים לאושוויץ  1,100היהודים מאמסטרדם, שמהם גורשו 

להשמדה. אלה היו הימים שבהם גורשו אלפים רבים מסלובקיה, אלה היו 

ימי השיא להשמדת יהודים ביום אחד במחנה אחד. ובעצם הימים ההם 
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מות הזכרון וזכרון המוות: מצדה והשואה כמטפורות היסטוריות ר' לדוגמא מאמרה של יעל זרובבל  
השואה: זכרון פרטי וזכרון אניטה שפירא  של (; מאמרה1996)הנצחה וזכרון (; ספרה של אילנה שמיר 1994)

(; ספרו של רוני שטאובר 2000)דפוסים של הנצחה (; ספרם של מ. מייזל וא. שמיר )עורכים( 1996)ציבורי 
ספרה של יהודית תידור  (;2000)הלקח לדור: שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים 

 לחמת העולם השנייה ועיצוב הזיכרון הקולקטיבי הישראליגיבורים למופת: צנחני היישוב במ באומל 
והדורות הבאים איככה ידעו? לידתו והתפתחותו של חקר השואה הישראלי (; ספרו של בעז כהן 2004)
הר הזכרון יזכר במקומי: הזיכרון החדש של השואה בתרבות לבני -(; ספרה של ליאת שטייר2010)

  אחרים. ועוד רבים(, 2014)הפופולרית בישראל 
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שעים אחוז של יהודי דניה על ידי אומץ לבו וגבורתו המוסרית של ניצלו כת

 העם הדני.

לכאורה מה חשיבותה של הצלתם של כמה אלפים בימי השמדת מיליונים? 

ואולם עלי להגיד שקשה לא להפליג בחשיבותו של מאורע זה. ולא רק מפני 

ני פה יש דבר הרבה יותר חשוב. העם הד .שמעט מהאור דוחה הרבה מהחושך

שמר על צלם האלהים של הדור. הוא הראה דוגמה ולקח לדור, לדורות. כך 

אפשר היה להציל מיליונים לו העמים כולם כחסידי אומות העולם, כעם 

הדני. לו היו העמים בעלי אומץ לב מוסרי ואזרחי, לו היו יודעים כי עליהם 

  2.לשמור על חותם אלהים של דורם

את הדימוי של הצלת יהודי דנמרק כפי שהתקבע דברים אלה משקפים במידה רבה 

, עת נמלטה מרבית 1943לימים בתרבות הזכרון בישראל. כבר בראשית אוקטובר 

ת הקהילה היהודית של דנמרק לחופיה של שבדיה הניטראלית, הוצגה ההצלה בעתונו

הוקמה בשכונת בית  לאחר העצרתשנים ספורות  ישראלית באור חיובי ונוצץ;-הארץ

 אנדרטה שפיסל האמן רודא ריילינגרה ( ועליה1962שבירושלים "כיכר דניה" ) הכרם

-הפך מבצע ההצלה לדוגמא שגורה ל"קרן אור באפילה" בספרי 80-ובתחילת שנות ה

דתית. דימוי חיובי זה -הלימוד להיסטוריה במערכת החינוך הממלכתית והממלכתית

נותר על כנו עד היום: מדי שנה נערכים ברחבי הארץ שלל אירועי זכרון לציון ההצלה 

"כיכר דנמרק" נוספת, עליה הוצב פסלו  אף הוקמה על חוף ימה של חיפה 2013ובקיץ 

של האמן דן רייזנר "המיית הימים". האנדרטה נועדה לשוב ולהזכיר לציבור בישראל 

 שנה לאחר התרחשותו. 70את מבצע הצלתם יוצא הדופן של יהודי דנמרק, 

ציון דינור את כובעו כשר החינוך והתרבות וחבש את כובעו -בהמשך הנאום הסיר בן

' שהוקם באותה שנה, וחיבר בין הצלתה של יד ושםהראשון של מוסד 'ראש -כיושב

הקהילה היהודית בדנמרק לבין הגישה הממלכתית שגובשה באותו מוסד להוקרת 

 הנצחתם כ'חסידי אומות העולם':  –המצילים 

יד ושם,  –אנחנו עסוקים עכשיו בראשית ביצועו של חוק השואה והגבורה 

הראשון בחוק הזה, הרי רשות הזיכרון "יד ושם" של הסעיף  9ולפי סעיף קטן 
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מוקמת בירושלים ועליה הוטל להקים "יד ושם" גם לחסידי אומות העולם 

 ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים. 

מודיע אני בזאת, שהפנקס הראשון לחסידי אומות העולם, שיסודר ב"יד 

יא[ן ושם" יהיה מוקדש לעם הדני, והדף הראשון בו למלך המנוח כריסט]

העשירי. זכור נזכור לדורות את המעשה הרב והנאצל הזה, הוא ישמש עידוד 

לאמונה באדם, לאמונה בצלם אלהים באדם. ואולי יש משום סמליות 

בעצרת חגיגית זאת המתקיימת כאן על ההר בבית החולים. כל המין האנושי 

חולה, אין מחלה יותר גדולה ואנושה לאדם, למין האנושי מאשר שנאה 

רשע, וביום זה אנו שואבים אמונה, כי הנהגתו של העם הדני ומעשהו ישמשו ו

מופת לדורות, מופת שגם הוא אחד הדברים שיש בהם להעלות גהה ומזור 

  3.לאנושות החולה

ניטעו ב'שדרת חסידי אומות העולם' שב'יד ושם' שלושה עצים לזכר  1963בשנת 

לכבוד המחתרת הדנית והשלישי  , השני10-ההצלה: אחד לכבוד המלך כריסטיאן ה

 Georgהוכר גם גאורג פרדיננד דוקוויץ ) 1971לכבודו של העם הדני. יתר על כן, בשנת 

Ferdinand Duckwitz)  כ'חסיד אומות העולם', דיפלומט גרמני ששרת בזמן המלחמה

דמוקרטית את התאריך המתוכנן של -בדנמרק והדליף לבכירים במפלגה הסוציאל

 היום, דוקוויץ הינו הדיפלומט הגרמני היחידי שזכה לתואר זה.הגירוש. עד 

ואולם, לדימוי ההרואי של הצלת יהודי דנמרק היו, כבר למן התגבשותו, מתנגדים לא 

הזכרון  מעטים בקרב צבורים שונים, עובדה שבמהלך השנים נשכחה ונדחקה מן

-במכתבו מההדוגמאות להתנגדויות ניתן למצוא הקולקטיבי הישראלי. אחת 

של בנימין סלור, מבכירי הקהילה היהודית בדנמרק, אל מרדכי שנהבי,  28.6.1947

ממתכנני 'יד ושם', שבו נידונה ההצעה להוקיר את הדנים ולזכותם בתואר 'חסידי 

אומות העולם' על פועלם למען יהודי ארצם )המכתב נכתב בשפה האנגלית אך שזור 

 ביטויים בעברית(:
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It is a right and beautiful thought to start the list over  חסידי אומות

 with the former Danish King, Christian X: a more worthiness העולם

name to start with cannot be found. I also think that the greater 

part of the splendid, deep in their hearts democratical, Danish 

people with the royal house in the head, will ap[p]reciate it very 

much; but if this will be the case also with regard to the greater 

part of the Danish Jewry, I am not so sure. ...ודי לחכימא ברמיזה 

Apart from above mentioned […] the majority of the Danish Jews 

still not recovered in full from the difficulties caused economically 

by the war.
4
 

קטע קצר זה מתוך המכתב מעלה שתי תמיהות עיקריות: ראשית, מדוע לא מעוניין 

רוב הציבור היהודי בדנמרק, תקופה כה קצרה לאחר שניצל מהשמדה בשואה, להוקיר 

חי המדינה שבקרבם הוא שב לחיות? מדוע אין הניצולים מזדהים עם את מציליו, אזר

הדימוי ההרואי הבינלאומי שהתגבש סביב העם הדני? מה היתה הסיבה לכך שסלור 

יכול היה להסתפק בביטוי "ודי לחכימא ברמיזה" בהסבירו לשנהבי את עמדתה 

 השלילית הגורפת של יהדות דנמרק בנושא הנידון?

לה היא אזכור מצבם הכלכלי הרעוע של מרבית אזרחי דנמרק התמיהה השניה שעו

היהודים. בניגוד לדימוי שהתגבש, לפיו שמרה המדינה הדנית ואזרחיה במסירות 

וביעילות לא רק על חייהם אלא גם על רכושם של יהודי דנמרק בעת שאלה נמלטו 

רוב  לשבדיה, הרי שהתמונה שהציג במכתבו סלור שונה במקצת: מדוע לא הצליחו

יהודי המדינה, במשך שנתיים תמימות לאחר תום המלחמה, לשוב ולזכות במעמד 

? מה היו הסיבות לקשיים המרובים 1943הכלכלי שבו היו נתונים עד אוקטובר 

 שהכבידו על השתלבותם מחדש של היהודים בחברה הדנית?

ותם את העמדה של יהודי דנמרק, שהיא כאמור מנוגדת לדימוי החיובי שהתפתח בא

הדופן, ניתן למצוא גם בקרב עדויות של ניצולים מדנמרק -שנים מסביב להצלה יוצאת

                                                           
4
 .94, מספר תיק AM.1יד ושם הקמה, חטיבה  - ארכיון מנהלי 



5 
 

שעלו לאחר המלחמה לארץ. ברוב העדויות שלוקטו לצרכי עבודה זו ניתן למצוא, 

לעתים במפורש ולעתים בין השיטין, נימה אשר מערערת על הדימוי האחיד של הדנים 

הגנת המיעוט היהודי הנרדף. רוב הניצולים כעם גיבור והומאני אשר יצא בהמוניו ל

משקל לעניין מערכת -מציירים תמונה מורכבת בהרבה ובכך מעלים שאלות רבות

 היחסים הנפתלת שבין האירוע ההיסטורי, עדויות הניצולים והזכרון הקולקטיבי. 

כיצד ניתן להסביר את הפער העמוק שנוצר בין הדימוי העילאי של הדנים ובין עמדתם 

ויגת של חלק ניכר מן הניצולים עצמם? מדוע לא ששו האחרונים להוקיר את המס

מציליהם הדנים כ'חסידי אומות העולם' למרות שלא היתה עוד דוגמא למדינה כבושה 

? חלק מן התשובה )למעט אלבניה( מיהודיה שרדו את המלחמה 98%-באירופה שמעל ל

לב ציון דינור, בה הוא שי-של בן לעיללשאלות אלו ניתן למצוא בפתיחה לנאום שהוזכר 

בין המשמעות של הצלת יהודי דנמרק לחיים הלאומיים של העם היהודי בארצו, משמע 

 בין העבר לעתיד.

גישתו של דינור, אשר ראתה חשיבות גדולה בשימור זכרה של השואה למען גיבוש 

זיים הובילה אותו להפקת שלושה לקחים מרכ 5,ההרגשה הלאומית של הדורות הבאים

 מאירוע הצלתם של יהודי דנמרק:

ראשית מבחינת הדבר כשהוא לעצמו, מבחינת הצלת יהדות דניה מאותו גורל 

מר ונמהר שנפל בחלקם של יהודי אירופה בכל ארצות הכיבוש הגרמני. 

ושנית מבחינת דרך המעשה, מבחינת דרך ההצלה, שיש בה ללמד אותנו, את 

באים על מסיבות השואה האיומה ועל בני הדור הזה וגם את בני הדורות ה

הגורמים, הנראים והסמויים, שאפשרו אותה והכשירו אותה. ושלישית, 

 6.כללית, מבחינת לקח לאדם, לציבור, לעם ולמדינה-מבחינה אנושית

והלקח האוניברסאלי, מהווים את אחת  שני הלקחים האחרונים, הלקח היהודי

תחה עוד טרם סיום מלחמת העולם העדויות הממלכתיות הראשונות למגמה שהתפ

השניה )וממשיכה עד ימינו אנו( לראות את השואה באספקלריה של חיפוש משמעות 

 והפקת לקחים. 

                                                           
5
 .144עמ'  ציון דינור, ירושלים: יד ושם,-(, בן1958) דברים על השואה ועל לקחה –זכור  
6
 .155שם, עמ'  
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הפקת לקחים מהשואה משמעותה לרוב גיבוש אזהרות לעתיד כתוצאה מפרשנות זו או 

ת זמניות ואשר מייצגו-אחרת לאירועי השואה; מדובר על אמירות שמכוונות להיות אל

את הנסיון הבלתי נלאה להבין את ההתנהגות האנושית באותה התקופה ואת 

בשנים הפורמטיביות של  -השלכותיה החמורות. הצלתם של יהודי דנמרק סיפקה 

הזדמנות ייחודית להפקת לקחים שתכליתם גיבוש זהות לאומית  –מדינת ישראל 

אחידה לכלל האזרחים: מחד גיסא, היא סיפקה נקודת התייחסות לעבר הקרוב 

דופן שיש בידה להעניק תקווה -והמורכב ומאידך גיסא, היא שימשה דוגמא יוצאת

 לעתיד.

 -בית הציבור עם השנים גבר הרצון להפיק לקחים מן השואה, ולעתים נדמה כי מר

זוכר מן השואה בעיקר את אותם הלקחים שנחרתו היטב: "לעולם לא  –אפילו בימינו 

עוד!", "שואה ותקומה", "אדם לאדם זאב" ועוד רבים אחרים. למרות שחלק 

התנהגות מוסריים, הרי שיש -מהלקחים חשובים וחלקם אף מסוגלים לשמש ככווני

. כך, למשל, טען לאחרונה מייקל ר. רבים החולקים על תרומתם ללימודי השואה

(, היסטוריון של השואה מאוניברסיטת טורונטו Michael R. Marrusמארוס )

 שבקנדה:        

 My quarrel with lessons is not necessarily with the legitimacy of 

any one of them […]; some of them may be quite wise in some 

circumstances; many of them are valuable as admonitions; and the 

people who advance them are often well-meaning, even exemplary. 

It is rather that these formulae do not depend upon the Holocaust 

for their veracity, nor are they necessarily true in every respect, 

nor should they need or depend upon the Holocaust as a source of 

authority; nor are they necessarily a guide to modern-day 
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challenges; and nor do they necessarily follow from facts about the 

Holocaust that have been established by Holocaust historians.
7
  

כל כ יסטוריון השואה הוא להיות נאמןמארוס, אם כן, תפקידו העיקרי של ה לדעתו של

עמוקות ורחבות לאירועים ולנסיבות של אותה התקופה, ולגזור מהם תובנות  הניתן

 אינם מתפקידיו. פקת לקחים מן השואה, כך טענתו,. חיפוש משמעות והאופקים

 

 הגדרות ומושגים

 זכרון קולקטיבי

על השואה ובין הלקחים שיש להפיק ממנה ניתן להסביר, באופן את הפער בין המחקר 

נסיון מופשט יותר, גם כפער שנפער בעת החדשה בין ההיסטוריה ובין הזכרון. ה

( בשילוב עם עלייתן של Wissenschaftפיכתו של מקצוע ההיסטוריה למדע )לה

עת , ליצירתה של תופ19-לקראת סופה של המאה ה התנועות הלאומיות הובילה,

, אשר לעתים מכונה גם זכרון קיבוצי או זכרון קולקטיביהזכרון הקולקטיבי. במושג 

זכרון עממי, הכוונה היא לידע המוקנה לנו על אירועי העבר ומשמעותם, על קונצנזוס 

תרבותי משותף. אחד התפקידים המהותיים של הזכרון הקולקטיבי הוא עיצוב הזהות 

משפיעים על י העבר שנאצרים בזכרון הקולקטיבי העצמית של הקבוצה הזוכרת. אירוע

ראייתם של בני הקבוצה את עצמם כקבוצה ייחודית, ותחושת השייכות של  עיצוב

פי יכולתם לראות בעבר זה את העבר -היחידים לקבוצתם נקבעת במידה ניכרת על

מערכת יחסים שמזינה ומתחזקת את  ,לפיכך ,"שלהם". בין הזהות לזכרון מתקיימת

 עצמה: הזהות קובעת את מושאי הזכרון ואילו הזכרון מספק לזהות תכנים ודוגמאות. 

תפקיד זה של הזכרון הקולקטיבי מקבל משנה חשיבות כאשר החיבור בין חברי 

הקבוצה מתקיים על בסיס לאומי, ובאופן מיוחד בשנים הפורמטיביות של יצירת 

ים הראשונות לאחר קום מדינת ישראל שימש הזכרון הקולקטיבי כלי הלאום. כך, בשנ

לאומי ולהטמעתם של ערכים ראויים בחברה הישראלית -לעיצובו של זכרון ציוני

                                                           
7
  Article prepared for Holocaust Scholarship: Personal Trajectories and Professional 

Interpretations, Eds. Christopher Browning, Susannah Heschel, Michael R. Marrus and Milton 

Shain, (p. 12), to be published by Berghahn Books.  
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 החדשה: הזכרון הקולקטיבי תרם, אם כן, להתגבשות הזהות והתרבות הלאומית

 .בישראל

הצלתם של יהודי  עבודה זו בחרתי לבדוק את הזכרון הקולקטיבי שהתגבש סביבב

דנמרק באמצעות מגוון כלים, בין היתר במחקרים אקדמיים, טקסטים ספרותיים, 

-טקסי זכרון, עיתונות, אתרי הנצחה וספרי לימוד. ריבוי הרבדים התרבותיים

אמנותיים שבהם ניתן למצוא אזכור לאירוע ההצלה מעיד על חשיבות מעמדו כאמצעי 

הדרך  חוקריםעם זאת, יש לציין כי טרם נמצאה ל פרשני המחבר בין העבר להווה. יחד

הזכרון הקולקטיבי של אירוע מוגדר. הסיבה  מלוא ההיקף של את ולוגית לתארהמתוד

לכך נעוצה לא רק בעובדה שהבחירה של ההיסטוריון בחלק מהידע על אירוע מסוים 

ורך באה על חשבון היבטים אחרים שלו, אלא גם בכך שהזכרון הקולקטיבי משתנה לא

 השנים, בהתאם להתפתחויות בחברה. 

 

 מיתוס

הצלתם של יהודי דנמרק, כך עולה מעבודה זו, הפכה במסגרת הזכרון הקולקטיבי 

מציג דמות או אירוע מן העבר כבעלי משמעות סמלית  המיתוסבישראל למיתוס. 

מבחינת המורשת התרבותית של החברה, ולעתים אף מנוסח כטקסט בעל צביון 

תו העיקרית להעביר מסרים אידיאולוגיים לדורות הבאים. כתוצאה מקודש; מטר

ספר סיפור אמיתי מכך, אין חשיבות למידת האמת הגלומה בו שכן תפקידו אינו ל

בעבודת דוקטור זו אשתמש לעיצוב הזהות בהווה.  סיפור התומךאלא על העבר  מדוייק

היסטוריון בריטי אשר , (Burkeפיטר בורק ) בהגדרה למונח מיתוס, כפי שטבע אותה

 תרבותית: יה היסטור חוקר

[A] story with a symbolic meaning, made up of stereotyped 

incidents and involving characters who are larger than life, 

whether they are heroes or villains.
8
  

                                                           
8 History as Social Memory (1989), Peter Burke, Oxford, p. 103.  
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 מבנה העבודה

לעבודה זו, אשר מבוסס ברובו על ספרות המחקר העדכנית, יבחנו  רקעפרק הב

הגורמים שמהווים את התשתית לעיצוב הייצוג של מבצע הצלת יהודי דנמרק בתרבות 

נפרדים, אשר ביחד מסבירים  רכיבים ראל. הגורמים הללו מורכבים משניהזכרון ביש

 טיבי הישראלי. את הדרך שבה הפך מבצע ההצלה למיתוס במסגרת הזכרון הקולק

: מה , על פי מצב המחקר העדכני ביותרהוא האירוע ההיסטורי עצמו הראשון הרכיב

היו הנסיבות המיוחדות שהובילו בדנמרק להצלת רובה המכריע של הקהילה היהודית? 

כיצד השפיע שיתוף הפעולה הפורה בין גרמניה הנאצית ובין דנמרק על כשלונו של 

? התבוננות בקונטקסט הרחב של מלחמת 1943מבצע גירוש היהודים באוקטובר 

לאתר את ההקשר המובחן שבזכותו העולם השניה, כפי שהתרחשה בדנמרק, מאפשרת 

 יהודי המדינה. רוב ניצלו 

 השני שהרכיבהראשון יעסוק בבדיקת הפן ההיסטורי של ההצלה, הרי  רכיבבעוד ה

המקרה  ו שלשילובבמקום שהוקדש להצלה בשיח הכללי על השואה בישראל. יתמקד 

עה פי ארב-הדני בשיח המורכב על השואה, כפי שזה התפתח בישראל, יבחן על

מאפיינים עיקריים: 'הטוטאליות של השואה', 'שלילת הגלות', 'עם לבדד ישכון' 

ולבסוף 'משואה לתקומה'. בנוסף, חלק זה יתמקד במקום המשמעותי שהיה ל'יד ושם' 

ובאופן מיוחד למושג  –ולתפיסה הממלכתית שגובשה בו סביב נושא ההצלה בשואה 

קו של הייצוג המיתי של ההצלה בקרב לשימורו ואף לחיזו –'חסידי אומות העולם' 

 החברה הישראלית. 

 

לאחר הרקע, אשר יספק את התשתית להבנת תהליך גיבוש המיתוס בזכרון 

את תהליך התגבשות הייצוג  הפרק הראשון יבחן ,הקולקטיבי על הצלת יהודי דנמרק

של אירוע ההצלה בשלוש מדינות שלהן זיקה הדוקה להצלה: ארצות הברית, גרמניה 

ודנמרק. השוואה זו בין אופני הייצוג השונים של ההצלה תאפשר בהמשך העבודה 

להתמקד במאפיינים המיוחדים של הייצוג הישראלי שלה. על אילו מרכיבים הושם 

 ים השונים? הדגש בייצוגים הלאומי
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בדנמרק הפך הייצוג של מבצע ההצלה לאחד מעמודי התווך של הזהות הלאומית 

הדנית שהתגבשה לאחר המלחמה. עד היום מהווה ההצלה הוכחה, מבחינת הציבור 

הדני, לאחדות של העם הדני בהתנגדותו למשטר הנאצי במהלך מלחמת העולם השניה. 

בדנמרק בשנים האחרונות סביב גילויו של הדיונים הציבוריים הסוערים שהתנהלו 

מידע חדש לגבי הסיבות שהובילו להצלתם של יהודי המדינה, מעידים על הקושי 

המובנה בערעורו של  מיתוס זה שהושרש לא רק בזכרונם הקולקטיבי של הדנים אלא 

גם בזהותם הלאומית. בגרמניה ובארצות הברית, לעומת זאת, התפתחו ייצוגים שונים 

 בצע ההצלה, אשר מבוססים על מרכיבים אחרים, כפי שיוסבר במהלך הפרק.של מ

הפרק יספק תובנות לגבי רוח התקופה כמו גם לגבי הצרכים הלאומיים השונים אשר 

משפיעים על תהליך גיבוש הייצוג של אירוע היסטורי מוגדר בזכרון הקולקטיבי של כל 

ואה זו בין המדינות למקם את מדינה ומדינה. בהמשך העבודה, כאמור, תאפשר השו

 הייצוג הישראלי של מבצע ההצלה בהקשר רחב ומדויק יותר.  

 

מקומה של ההצלה בהיסטוריוגרפיה הישראלית על השואה. יעסוק ב פרק השניה

המחקר הישראלי על הצלת יהודי דנמרק מבוסס רובו ככולו על עבודתה החלוצית 

דמוקרטיה  –תרת "הצלת יהודי דניה והמקיפה של לני יחיל, אשר פורסמה תחת הכו

לפני עבודת מחקר זו, וגם לאחריה, לא נעשה למעשה בארץ . (1966שעמדה במבחן" )

שום נסיון אקדמי להתמודד עם נושא זה. בהיותה שותפה ל'אסכולה הירושלמית', 

ומההיסטוריוניות הראשונות שהשתלבו במכון המחקר המשותף ל'יד ושם' 

(, ראתה יחיל את השואה כחלק מהותי מן 1957-)אשר הוקם בולאוניברסיטה העברית 

ההיסטוריה הארוכה של הלאום היהודי, ואת תגובת היהודים לנסיונות השמדתם 

כנגזרת של האידיאולוגיה שלהם. בהתאם, היא הציגה בספרה מחד גיסא ניתוח 

, ומאידך גיסא ,היסטורי יסודי של הנסיבות שאפשרו את ההצלה הייחודית בדנמרק

הפיקה מן ההצלה לקחים שמקורם באספקלריה הציונית דרכה הביטה על אירועי 

השואה. לקחים אלה עסקו, בין היתר, בהתנהלות הפאסיבית של בכירי וחברי הקהילה 

, באנטישמיות שצצה היהודית בדנמרק, בחשיבותה של ההתנגדות המזוינת לנאצים

 צא הדופן של העם הדני. הומאני יו-ובאופיו הדמוקרטי לאחר המלחמהבדנמרק 
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עם השנים הובילו ההתפתחויות שחלו בארץ בשיח על השואה לריכוך ואף לשינוי מתון 

של חלק מן הלקחים שהפיקה יחיל ממחקרה. לתהליך היסטוריוגרפי זה תרמו שתי 

השמעה של מגמות נוספות: ראשית, המודעות לסיפורם של הניצולים, אשר הובילה ל

, ושנית, עדכונים חדשים )שהופיעו בעיקר ביתר שאת האחרוניםבעשורים קולם 

בדנמרק( במחקר על ההצלה, ואשר האירו אותה באור שונה מהמקובל עד אז. הכרסום 

 60-שחל בשנים האחרונות במשמעותם של הלקחים שהופקו מן ההצלה בשנות ה

 א.בישראל והן בדיון הציבורי בנוש מורגש במידה מסוימת הן במחקר האקדמי

 

אספתי  ל הניצולים. במהלך עבודת הדוקטוריתמקד בקולותיהם ש הפרק השלישי

שלושים ושבע עדויות של ניצולים מדנמרק שעלו לאחר המלחמה לארץ. שבעה מתוך 

הראיונות ערכתי בעצמי והשאר לוקטו מארכיונים שונים, ביניהם ארכיון יד ושם 

פה במכון ליהדות זמננו -תיעוד בעל)ירושלים(, גנזך קידוש השם )בני ברק(, המדור ל

באוניברסיטה העברית )ירושלים(, ארכיון הקיבוץ נאות מרדכי ועוד. למעט עדויות 

בודדות, רובן עדיין לא פורסמו או הוצאו לאור ועל כן מדובר, למעשה, באסופה 

 ראשונה מסוגה של עדויות ניצולי שואה מדנמרק שעלו לישראל. 

ניצולים ממבצע ההצלה;  עשר-גו לעומק סיפורם של אחדבחלקו הראשון של הפרק יוצ

שש פי -יורכב מניתוחים סטטיסטיים של שלושים ושבע העדויות, על חלקו השני

( 5) ,( התאקלמות בשבדיה4( בריחה, )3( הסתתרות, )2( אזהרה, )1)הקטגוריות הבאות: 

היות חשוב לציין, מבחינה מתודולוגית, כי . תפיסה וגירוש (6) לבסוףו חזרה לדנמרקה

של מבצע ההצלה, הרי שלצורך המחקר נאספו  ישראליועבודה זו מתמקדת בייצוג ה

, ישקף, אם רק ראיונות של ניצולים אשר עלו בהמשך חייהם לישראל. הניתוח הכמותי

בעיקר )אולם בהחלט לא רק( את חוויות המגזר של חברי הארגונים הציוניים מקרב  כן,

 "החלוץ", "בח"ד" ו"עליית הנוער"(לים היהודים ממבצע ההצלה בדנמרק )כלל הניצו

הדנים הוותיקים, אשר ברובם המכריע שבו לדנמרק -ולא את חוויותיהם של היהודים

 לאחר המלחמה.

להשתמש בעדויות ניצולים  ההיסטוריונים של השואה בעבר נהג רק חלק מצומצם מן

: )אם כי בישראל עשו בהם היסטוריונים, באופן יחסי, שימוש רב יותר( לצרכי מחקרם
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חוסר היכולת לקבוע במדויק היכן עובר בעדויות אלה הגבול בין ההיסטוריה לזכרון 

בדה שגרמה את העוסקים בדיסציפלינה זו, עו –וממשיך להרתיע עד היום  –הרתיע 

להיפערות תהום עמוקה בין עדויות הניצולים לבין המחקר ההיסטורי על השואה. 

תופעה שהחלה לצבור  –ואולם, בעקבות האיסוף והתיעוד השיטתיים של עדויות שואה 

החלה להתפתח גישה ייחודית לניתוחם של  – 20-תאוצה בשנות התשעים של המאה ה

גישה זו, אשר הופכת את עדויות  9.טוריהעדויות ושילובם במחקר האקדמי ההיס

(, מאפשרת לראות ולהבין את "Life story testimony"הניצולים ל"סיפורי חיים" )

"רוח הדברים" של האירועים מבלי להתמקד בפרטים הקטנים או בעובדות 

ההיסטוריות שמוזכרים לאורכם. בדרך זו ניתן להתרכז בעושר שמציעה כל אחת 

וסים והסתירות שמופיעים לאורכה, ולא להסתפק בייצוג שלה מהעדויות, על המית

כסיפור פשוט ועקבי שבסופו לקח מוסרי. בחירת האנדרלמוסיה על פני הרצף המסודר 

לא רק שמתאימה יותר לאופן שבו השואה נחוותה הלכה למעשה ברמה היומיומית, 

רת המחקר על אלא יש בכוחה גם להשיב לניצול האינדיבידואל את מקומו הראוי במסג

 השואה. 

פרק זה יציע דרך חדשה, נסיונית, להכללתם ולהטמעתם של עדויות ניצולי השואה 

בתוך המחקר היסטורי: באמצעות שילוב בין ניתוח איכותי של העדויות )"סיפורי 

חיים"( ובין ניתוח כמותי שלהם )סטטיסטיקות( ינסה הפרק לשמור על סיפורו האישי 

אירועי  –יצול, בד בבד עם שילובו בתוך ההקשר הכללי יותר והפרטיקולארי של כל נ

 השואה בדנמרק.

 

הוא תפקידה המשמעותי של מערכת החינוך בהנחלת הזכרון הפרק הרביעי מוקדו של 

הקולקטיבי של הצלת יהודי דנמרק בשואה. תחילתו של תהליך התגבשות הזכרון 

הספר. -הקולקטיבי סביב אירוע מסוים )או דמות מסוימת( מקורו, בדרך כלל, בבית

שנות במוסד זה מונחל לילדים לא רק הידע הראשוני על המושא הנזכר אלא גם הפר

שמערכת החינוך מספקת לגביו. למרות שבהמשך חייהם יתקלו חלק מן התלמידים 

                                                           
9
 Holocaust Testimony, Ethics, and" (,Kushner)ר' למשל מאמרו של ההיסטוריון הבריטי ט. קושנר  

the Problem of Representation", Poetics Today (2006), Vol. 27, No. 2, pp. 275-295. 
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בייצוגים נוספים, ולעתים אף מנוגדים, של המושא הנזכר הרי שייצוג ראשוני זה 

 ימשיך להוות נדבך בסיסי בזכרונם הקולקטיבי המתגבש.

שני נושא ההצלה בתקופת השואה טומן בקרבו, מבחינתם של מורים ומחנכים, 

עניין רב בקרב צעירים ומבוגרים  חקר האלטרואיזם מציתיתרונות מהותיים. ראשית, 

כאחד: מה מניע אדם באשר הוא לסכן את נפשו ולעתים אף את משפחתו למען הזולת? 

לרוב, אם כן, ההוראה של נושא מרתק זה פשוטה יותר. שנית, נושא ההצלה מספק 

אוניברסאלית הרואה באדם ערך -סה הומאניתלמורים כלי ייחודי, אמצעי לחינוך לתפי

עליון. התנהלותו של העם הדני, מבחינה זו, מהווה דוגמא מובהקת להתנהגות אנושית 

 יש לחנך את הדורות הבאים. שלאורםר יוצאי דופן מוס-סת על ערכיראויה, כזו המבוס

במהלך הפרק יבחנו שלושה גורמים, אשר ביחד משמשים להקניית הידע של 

ם במוזיאונים ובמכונים לחקר סיורי( 2לימוד, )-( ספרי1התלמידים בנושא השואה: )

( ספרות ילדים. התמונה שתורכב משילובם של שלושת הגורמים 3)-והנצחת השואה ו

י דנמרק בשואה לתלמידי הללו תספק הצצה לאופן שבו מונחל הידע על הצלת יהוד

 דתי. -ישראל בחינוך הממלכתי והממלכתי

הלימוד להיסטוריה ולתולדות עם ישראל בעת החדשה שנכתבו -מתוך כלל ספרי (1)

אוזכרה הצלתם של יהודי  -אז הפכה השואה לנושא לימוד חובה  - 80-החל משנות ה

ן, מניתוח (. החלק הראשון של הפרק יורכב, על כלימוד-ספרי 16) םדנמרק ברוב

הלימוד הללו על ההצלה ועל הלקחים -של הקטעים שנכתבו בספרי וויזואליטקסטואלי 

 שיש להפיק ממנה. 

ינותח אופן הייצוג של ההצלה במגוון מוסדות להנצחת  חלקו השני של הפרקב (2)

השואה: 'יד ושם' )ירושלים(, 'בית לוחמי הגטאות למורשת השואה והמרד' )קיבוץ 

 –להנצחת זכר חללי טרזין' )גבעת חיים איחוד(, 'משואה  –ית טרזין לוחמי הגטאות(, 'ב

מכון שואה ואמונה לחינוך, תיעוד  –יצחק(, 'שם עולם -המכון ללימודי השואה' )תל

ומחקר' )כפר הר"אה(, 'המכון ללימודי השואה ע"ש אייבשיץ' )חיפה( ו'מוזיאון יד 

הנצחה אלה משמשים את  משואה לתקומה' )קיבוץ יד מרדכי(. מוסדות –מרדכי 

כ"סוכני משנה" במסגרת הוראת השואה ומגיעים אליהם  באופן סדיר מערכת החינוך

אלפי תלמידים מדי שנה; מקומם המרכזי בהקניית ידע לתלמידים )כמו גם -עשרות
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בהשתלמויות למורים( מחייב לחקור לעומק את תרומתם לעיצוב הייצוג של הצלת 

 יהודי דנמרק בשואה. 

מוסדות לחקר והנצחת רשמיים )-לימוד( וסמי-מקורות רשמיים )ספריבדיקת  (3)

לבחון את מכלול מקורות הידע המוצע לילדים השואה( אינה מספיקה: על מנת לנסות ו

רשמיים כגון ספרות -נושא הצלת יהודי דנמרק, יש לבחון גם מקורות לאולבני נוער ב

יר. על כן, חלקו השלישי והאחרון המיועדים לקהל הקוראים הצע כתבות עיתוןיפה ו

נוער )כולל כתבי עת( שנושאה הילדים והשל הפרק יוקדש לסקירה ולניתוח של ספרות 

 ההצלה.  

 

מחקר נפוץ לבחינת השתקפותו של זכרון -בעשורים האחרונים הפכה העתונות לכלי

השואה בקרב החברה הישראלית. תופעה זו מקורה בעובדה, כי לאחר הנחלת הידע 

אשוני במסגרת מערכת החינוך משמשת בעיקר העתונות לשימורו ולטיפוחו של הר

הזכרון המתעצב. אחד היתרונות הגלומים במחקר שמושאו כתבות עיתון נעוץ 

באפשרות לבחון את השינויים בתהליך הפרשני של אירוע היסטורי מוגדר לאורך 

תפתחויות שחלו מתעתד לחקור את הה , בהתאם,הפרק החמישיתקופה ארוכת טווח. 

הצלתם של יהודי דנמרק  של ייצוגאופן הבעתונות בישראל ב 2013לבין  1943בין 

 בשואה. 

בהצלת היהודים בדנמרק. הכתבות  כתבות עיתון שעוסקות 78במסגרת הפרק ינותחו 

עיתון תנועת  –"דבר" לקוחות ממגוון רחב של עיתונים, הן כלליים והן מפלגתיים: 

כתבות(,  15כתבות(, "מעריב" ) 19כתבות(, "הארץ" ) 25העבודה וההסתדרות הכללית )

עיתון התנועה  –כתבות(, "המשקיף"  6בטאון תנועת "המזרחי" ) –"הצפה" 

 –כתבות(, "זמנים"  3עיתון תנועת מפ"ם ) –כתבות(, "על המשמר"  5הרוויזיוניסטית )

 –כתבות( ו"חרות"  2כתבות(, "ידיעות אחרונות" ) 2עיתון המפלגה הפרוגרסיבית )

מבצע חוט אשר נשזר בעתונות הישראלית בין ה(. 1עיתונה של תנועת חרות )כתבה 

תרם לביסוסה של התפיסה הציונית מדינת ישראל הקמתה של ההצלה בדנמרק לבין 

בין שחיברה בין השואה לתקומה, כמו גם שירת כמנוף לחיזוק היחסים הדיפלומטיים 

 דנמרק וישראל.
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ואולם, אירוע ההצלה שימש בקרב החברה הישראלית לא רק אמצעי לגישור בין העבר 

לבין העתיד, בין אימי השואה לבין מוסריות המצילים, אלא גם הזדמנות ליצירתם של 

'אתוסים לאומיים' שמטרתם לכוון את דרכה של המדינה הצעירה ולהגדיר את 

יבחן, לפיכך, את תהליך  הפרק השישילהתחנך.  הערכים שלאורם ראוי הציבור

בזכרון השואה בישראל, המגלמים  –ה'אתוסים הלאומיים'  –היטמעותם של הגיבורים 

 בדמותם את מבצע ההצלה.

בעיקר גיבור אחד, דומיננטי, כמי שהיה אחראי  התקבע בזכרון הקולקטיבי בארץ

התקבעה גם דמותו  המשך,ב העם הדני. – 1943להצלחתו של מבצע ההצלה באוקטובר 

שזכה עד היום  ידוקוויץ כגיבור )הדיפלומט הגרמני היחיד הגרמני ג. פ. של הנספח הימי

( בזכות הדלפתו את המועד המתוכנן של מבצע גירוש 'חסיד אומות העולם' לתואר

במהלך העבודה על פרק זה נחשפה אסופת מסמכים )מן הארכיון אולם, ו היהודים.

על העובדה כי המעורבות הגרמנית  –לראשונה  –הלאומי הבריטי( אשר יש בידה להעיד 

בהצלתם של יהודי דנמרק היתה ידועה למקבלי ההחלטות בארצות המערב כבר בזמן 

זו היא  מכיםהמסקנות שעלו מאסופת מס(. אחת 1943התרחשותה )ראשית אוקטובר 

כי גם אלמלא הודלף על ידי דוקוויץ המועד המתוכנן היה מבצע הגירוש צפוי להיתקל 

בבעיות רבות משקל, ועל כן תרומתו בפועל של הנספח הימי מסתמנת כשולית במסגרת 

 מכלול האירועים שהובילו להצלה. 

יתי לאורך השנים השתלבו גם גיבורים נוספים, אמנם משניים, לתוך הנרטיב המ

)חלק נכבד מבין הניצולים מדנמרק  דמותו של אלוהיםשהתעצב סביב אירוע ההצלה: 

בשנים האחרונות גם ו (תונים מדוייקים, ואולם לא קיימים נהיו יהודים דתיים וחרדים

לעומת זאת, תרומתה של  .בדנמרק הכבושה היהודי הפשוט -סיפורו של האינדיבידואל 

של המאה העשרים זכתה להכרה ולסיקור  50-שבדיה להצלה, אשר עד לשנות ה

 נרחבים עד מאד, נעלמה בעשורים האחרונים כליל מן הזכרון הקולקטיבי בישראל. 

 

בבסיס סיפור ההצלה, אשר מגולם על ידי העומד לאחר בחינת תוכנו של האתוס 

נחל האחרון בגוף העבודה, בדרך שבאמצעותה הו ,הפרק השביעיהגיבורים, יתרכז 

בתרבות הזכרון  ההצלה אירועדפוסי ההנצחה של  האתוס לציבור הרחב, דהיינו
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בחלקו הראשון של הפרק יסקרו הייצוגים הויזואליים שנועדו להכיר ולהזכיר  בישראל.

כות לציבור הרחב את מבצע הצלתם של יהודי דנמרק: כיכרות, פסלים, צילומים, תערו

ועוד. מניתוח של ייצוגים אלה עולה כי הסמל הוויזואלי המובהק אשר נבחר לייצג את 

מופיעה, בין היתר, בחמישה מתוך שבעת  : היאסירת הדיגמבצע ההצלה הינו זה של 

(, בארבע האנדרטאות שהוקמו לאורך השנים 2005הצילומים בתערוכה של 'יד ושם' )

 30יור מאת אסף ברג על גבי הבול שיצא לציון לזכר ההצלה )בחיפה ובירושלים(, בצ

(, ועוד. הסירה מסמלת מחד את ההתגייסות הכללית של העם הדני 1973שנה להצלה )

למען יהודי ארצם, ומאידך משלבת באופן אינהרנטי  –מן המלך ועד אחרון הדייגים  –

וק את אלמנט המים הזורמים, מוטיב עתיק יומין שנועד לתיאור מעשי הצלה וסיפ

 תחושה של חירות.   

חלקו השני של הפרק יתמקד באירועים לציון 'ימי הזכרון' השנתיים לזכר מבצע 

למרות שהטקסים מלווים במידה רבה של ממלכתיות ורשמיות, הרי  ההצלה.

שמתקיים בהם מרחב מספיק לחזרה על עיקרי הנרטיב ההיסטורי הרלבנטי: סיפור 

י זכרון ועדות מפי ניצולים, נאומים של ההצלה מועבר בדרך כלל באמצעות קטע

"נכבדים" )שגרירים, חברי כנסת, שרי ממשלה, נשיאים ועוד(, ובין לבין מתקיימות 

המגמה לשלב בימי הזכרון גם  אתנחתאות מוזיקליות. בשנים האחרונות בולטת

ת בנושא ההצלה, באמצעות מרצה מן האקדמיה בארץ או מחו"ל. ומחקרי הרצאות

ההנצחה שגובשו סביב אירועי הצלתם של יהודי דנמרק ויפורטו בפרק זה יעידו, דפוסי 

בסיכומו של דבר, לא רק על אופן התעצבותו של המיתוס אלא גם על אופן שימור 

 הזכרון שלו בארץ לאורך השנים.

בעבודה זו ומת הלב להערה מתודולוגית כללית. אבקש להפנות את תש ,לסיום

עיון ומחקר -כאשר ציטטתי מתוך ספרי למקורות: יותהשתמשתי בשני סוגי הפנ

ששימשו אותי באופן תכוף לאורך העבודה רשמתי את המקור בסוגריים )מחבר, שנה 

ועמ'(. ואולם, כאשר השתמשתי בציטוט יחיד מתוך מקור )ולא שבתי להשתמש במקור 

 או שציטטתי מתוך מקוראו שהפניתי להרחבה לספרות כללית, בהמשך העבודה(, 

בדרך זו, ניתן לזהות את השתמשתי בהערות שוליים בתחתית העמוד. הרי שאינטרנטי, 

 ופיעותכן, מ אם ההפניות בעבודה,המקורות שהיוו את המסד התיאורטי לעבודה זו. 
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בסופה  פרק הביבליוגרפיב גם לאורך הטקסט וגם בשוליו; ופירוט מלא של כולם מופיע

     של העבודה.

דת דוקטור זו תהווה תרומה, ולו צנועה, לא רק במסגרת המחקר כולי תקווה, כי עבו

 זמננו. -ההיסטורי אלא גם בחקר הזכרון הקולקטיבי ובהשלכותיו על החברה בת
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 רקע
 

בות הזכרון בישראל על מנת להבין לעומק את אופן הייצוג של הצלת יהודי דנמרק בתר

האירוע ההיסטורי עצמו:  הוא עצם הראשוןהרכיב רכיבים נפרדים.  יש לבחון שני

כיצד הובילו אירועי מלחמת העולם השניה בדנמרק להצלת חלק ניכר מיהודיה במהלך 

? בדיקת הקונטקסט הרחב של המלחמה מספקת תובנות לגבי ההקשר 1943אוקטובר 

, או במילים אחרות את הנסיבות המיוחדות הספציפי שבתוכו התאפשרה ההצלה

. חלקו מערכת היחסים המורכבת ששררה בין דנמרק וגרמניה הנאציתשאיפיינו את 

במספר נתוני יסוד היסטוריים שאין עליהם ויכוח הראשון של פרק זה יתמקד, על כן, 

 לא שינו את מהותם וחשיבותם. לאורך השנים ואשר השינויים ההיסטוריוגרפיים 

שהתפתח לאורך השנים שיח השואה כפי ב מרכזייםהתמקד בקווים י השני הרכיב

בישראל. למרכיבים המרכזיים שאפיינו את שיח השואה בישראל, הן המחקרי והן 

הציבורי, היתה השפעה ניכרת על עיצובו של אירוע הצלת יהודי דנמרק כמיתוס בשנות 

של המאה הקודמת. עיצוב המיתוס בשלב הפורמטיבי של גיבוש הזהות  60-וה 50-ה

כלל אירועי  ללתו כדוגמא ייחודית ויוצאת דופן במסגרתהלאומית היהודית תרם להכ

באופן שבו נידונה הצלת יהודי דנמרק במסגרת שיח זה חלק השואה. לפיכך יעסוק 

השואה הישראלי, ובמקום החשוב שהוקצה ל'יד ושם' בשימורו ואף בחיזוקו של 

המיתוס בקרב החברה הישראלית. לסיכום הפרק תיבחן בקצרה שאלת מקומה של 

 הצלה בתרבות הזכרון הישראלית העכשווית.ה

פורטו לעיל מניב, בסופו של יום, את הרקע ההכרחי להבנת ש הרכיבים שנישילובם של 

הייצוג של הצלת יהודי דנמרק בישראל לאורך השנים: הדימוי הישראלי של ההצלה 

 במבוסס על ההתרחשויות ההיסטוריות עצמן כמו גם על הדרך שבה הובנה הזכרון סבי

 בישראל בשני העשורים הראשונים שלאחר התרחשותה.  ההצלה 
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 דנמרק ומלחמת העולם השניה  

עובדה ידועה היא כי דנמרק שרדה את הכיבוש הנאצי טוב יותר מכל מדינה אירופית 

מערב אירופה, -אחרת, אולם את הסיבה המדויקת לכך קשה לאתר. בפלישתו לצפון

להולנד, לבלגיה ולצרפת הציע היטלר לכל אחת מהמדינות דהיינו לדנמרק, לנורבגיה, 

את אותה ההצעה: המדינות התבקשו להכיר בעליונות הגרמנית עליהן )משמע כניעה 

מראש(, ובתמורה יורשה להן להמשיך ולנהל את ענייניהן הפנימיים ללא התערבותם 

 מדינות אלהשל הגרמנים; גרמניה הנאצית תגביל עצמה לניהול של מדיניות החוץ של 

(Hollander 2013: 44) )תקוותו של היטלר היתה כי רוב המדינות לעיל )אם לא כולן .

תסכמנה להצעה זו וכך יתאפשר לו לרכז את כוחותיו כנגד החזית המורכבת שעמד 

לפתוח במזרח. אולם בניגוד לציפיותיו כל המדינות לעיל, למעט דנמרק, סירבו 

יחה את הנשק שעות ספורות בלבד לאחר כניסתם להצעתו. דנמרק היתה היחידה שהנ

 , וחתמה על הסכם הכניעה. 1940באפריל  9-של הכוחות הגרמנים ב

מה הניע את דנמרק להגיב להצעה בחיוב, בניגוד לכל שכנותיה? את ההסכמה ניתן 

דמוקרטית -והממשלה הסוציאל 10-העבר של המלך כריסטיאן ה-למצוא בתפיסת

רי של דנמרק הוכיח כי לדנים אין שום סיכוי ממשי להתנגד המכהנת: הנסיון ההיסטו

עדיין היוותה  1864-ל"ענק מהדרום" )התבוסה במלחמתה כנגד גרמניה הפרוסית ב

כן במקרה של עימות יש לבחור בדרך שלא תיראה בעיני -טראומה לאומית(, ועל

הפעולה של הגרמנים כפרובוקציה. נראה, אם כן, כי למרות שלא ניתן לתאר את שיתוף 

הדנים עם גרמניה הנאצית כרצון אופורטוניסטי להרוויח מן העימות האירופי שנוצר, 

הרי שבהחלט ניתן לתאר אותו כאינטרס דני ברור להגן ולשמור על האוכלוסייה בעת 

 עימות אירופי כולל, אינטרס אשר לא השתנה לכל אורכה של המלחמה.   

שתף פעולה החלו היחסים בין דנמרק מאותו רגע שבו התקבלה ההחלטה הדנית ל

וגרמניה הנאצית להתפתח במסלול שונה לחלוטין מזה של המדינות שסירבו להיכנע: 

שגריר גרמניה (, Renthe Finkהם התנהלו על בסיס דיפלומטי. ססיל פון רנתה פינק )

, הפך לציר הגרמני בדנמרק, אולם הוא לא הוסמך לתת לממשלה 1936בדנמרק מאז 

הדנית הוראות אלא הורשה לפעול אך באמצעות בקשות שהופנו לעמיתו, שר החוץ 

הדני. בנוסף, הדנים נותרו בשליטה מלאה על הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת 
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בחירות כלליות חופשיות לממשלה, בהן אף התקיימו בדנמרק  1943שלהם: במרץ 

המפלגה שהבטיחה להמשיך את מדיניות שיתוף הפעולה עם  94%נבחרה ברוב של 

גרמניה. יתר על כן, גרמניה הנאצית לא דרשה מן הדנים "דמי כיבוש" או את גיוסן של 

התעשיות של המדינה לצורכי המאמץ המלחמתי הגרמני, דרישות סטנדרטיות שהוצבו 

 נה אחרת שנכבשה על ידה. לכל מדי

מדוע הסכימה, אם כן, גרמניה הנאצית לאופי כיבוש "רך" שכזה, אשר עמד בסתירה 

לכיבוש הנוקשה והאכזר בו נקטה בשאר מדינות צפון אירופה ומערבה? מה עמד 

 מאחורי הסכמתו של היטלר לנהוג בדנים באופן שונה?

ות או משולבות. ההסבר הנפוץ נהוג להסביר הסכמה זו בשתי סיבות מרכזיות, נפרד

פי "תורת הגזע" הנאצית, לגזע -הראשון הוא עובדת השתייכותם של הדנים, כך על

"הנורדי" שהוגדר כמקורב מאד לגזע "הארי" הגרמני. קירבה זו הפכה אותם, בהתאם 

לתוכנית הנאצית, לחלק מהותי מה'סדר הגרמני החדש' שעתיד היה לקום לאחר 

סקנדינביים היו אמורים לתרום במהלך המלחמה מדמם -דיםהמלחמה: העמים הנור

למען ה"גוף הגרמני העממי" דהיינו להקים גייסות לוחמים לצד הגרמנים, ובתמורה 

לזכות, לאחר הניצחון, בחלק מן השלל המלחמתי. השלל העתידי שאליו כיוונו 

והן הגרמנים היה ניצולה של מזרח אירופה, הן מבחינת האוכלוסייה "הנחותה" 

 גאוגרפית:-מבחינה כלכלית

Das rassistische Ideologen des "Großgermanischen Reiches", in 

der Naziführung vertreteten besonders von Himmler und einigen 

seiner Gefolgsleute, diente nicht nur der leichteren Beherrschung 

von solchen Völkern und Ländern, denen nach dem Krieg in eben 

diesem "deutschen germanischen Weltreich" Teilhabe am 

deutschen Sieg versprochen wurde, sondern sollte ihr Menschen- 

und Wirtschaftspotential unmittelbar für den Krieg mobilisieren, 

insbesondere Kanonenfutter rekrutieren. Später, nach dem 

"Endsieg", war ihnen eine Hilfsfunktion bei der Unterdrückung 
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("Sicherung") und Ausbeutung des Osten zugedacht (Eichholz 

2006: 20).   

מליון קורבנות נורבגים, דנים,  30עד  25היינריך הימלר, לדוגמא, דיבר שוב ושוב על 

ובכך הולנדים ופלמים, אשר במהלך המלחמה יתרמו את דמם למען המטרה הגרמנית 

 (. 20יעזרו לייסד את ה"רייך הגרמני הגדול" העתידי )שם, עמ' 

ואולם, אין בהסבר זה בלבד כדי להסביר את ההבדל ביחס של גרמניה הנאצית כלפי 

אוכלוסיית דנמרק שכן גם הנורבגים וההולנדים, בדיוק כמו הדנים, נחשבו קרובים 

נוקשה ואכזר מצד השלטונות לגזע "הארי" ובכל זאת סבלו למן תחילת הכיבוש מיחס 

 הגרמניים. 

ההסבר הנפוץ השני הוא החיוניות של היצוא הדני למשק הגרמני האזרחי והצבאי. 

[, היסטוריון דני שמתמחה בפן הכלכלי, תיאר בספרו את Joachim Lundלונד ] יואכים

התפתחותה המהירה של מערכת היחסים הכלכלית בין גרמניה הנאצית ודנמרק לאחר 

ימים אחדים לאחר כיבושה של דנמרק החלו להתפתח יחסי מסחר : 1940באפריל  9-ה

שלהם עד  את ארץ היצוא העיקריתמתוך כורח ערים בין שתי המדינות. הדנים החליפו 

בשותפה החדשה שלהם: גרמניה הנאצית. עם השנים הלך שיתוף  –בריטניה  –אז 

 15%, לדוגמא, 1943-הפעולה הכלכלי והתחזק, באופן שהיטיב עם שני הצדדים: ב

מהיצוא הדני התעשייתי הגיע לגרמניה או לכוחות הגרמניים ששהו בדנמרק. בענפי 

 37%מתעשיית הברזל והמתכות,  28%ר: שוק מסוימים היו המספרים אף גבוהים יות

 (. Lund 2006: 120מתעשיית הבטון ) 62%-מתעשיית הביגוד לגברים ו

במשך שנים רבות הסבירה ההיסטוריוגרפיה הדנית את האחוזים הגבוהים של היצוא 

כסיבה  -בין היתר בענף המזון )בשר חזיר, מרגרינה, דגים וכד'(  –הדני לגרמניה 

רצון הגרמני לשמר את היחסים הטובים בין המדינות. המסקנה העיקרית מאחורי ה

היתה כי ההסתמכות של הגרמנים על מוצרים אלה הובילה אותם, למעשה, לנהוג 

בדנים ביד רכה יותר. ואולם, בעשור האחרון החלו היסטוריונים לחקור לעומק את 

ניין מערכת היקף שיתוף הפעולה בין שתי המדינות והגיעו לממצאים מרחיקי לכת בע

, חשפו החוקרים כי קבלני בניין דנים עשו היחסים הכלכלית בין הצדדים. בין היתר

עסקים הן בגרמניה והן במזרח אירופה הכבושה ותעשיינים זעירים סיפקו לצבא 
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הגרמני רכיבים לייצור של רובים ומכשירי רדיו למיניהם. יתר על כן, חברות דניות 

 אופן ישיר: שונות תרמו לצבא הגרמני גם ב

the largest single arms manufacturer, Dansk Industi Syndikat A/S, 

sold large quantities of complete machine guns and cannons to 

Germany (Lund 2006: 117).  

פעמים רבות פנו חברות דניות בעצמן לשלטונות הגרמנים בדנמרק והציעו להם את 

מרכולתם; אחת הדוגמאות הבולטות היא חברת הנשק שהוזכרה בציטוט לעיל, 

Dansk Industri Syndikat A/S1940באפריל  9-, אשר ימים אחדים בלבד לאחר ה 

ור להם את כלי הנשק פנתה מיוזמתה לראשי השלטון הגרמני בדנמרק והציעה למכ

האיכותיים שהיא מייצרת. שבועות אחדים לאחר מכן נחתם החוזה הראשון בין שני 

הצדדים. הממשלה הדנית אישרה את העסקה למרות שנאלצה להסתיר אותה 

באמצעות אנשי קשר בצבא הדני, שכן באותם השנים היה היצוא של כלי נשק למדינות 

 ק.לא חוקי בדנמר השרויות במצב מלחמה

שיתוף הפעולה הכלכלי היה תוצר, בראש ובראשונה, של שיתוף הפעולה הפוליטי 

 ההדוק בין שתי המדינות: 

On most issues, the [Danish] government pursued a policy of 

collaboration, which would satisfy German expectations as far as 

possible. Conscripts were allowed to join the "Free Corps 

Denmark" of the Waffen SS, fighting on the eastern front (12.000 

volunteered, 6000 of whom were enrolled), leading communists 

were arrested and interned (a manifest violation of the Danish 

constitution), communist activities were prohibited (on the Danish 

government's initiative), and in November 1941, Denmark joined 

the Antikomintern League after heavy German pressure (Lund 

2006: 19).  
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הן מבחינה כלכלית והן  -ההיקף הנרחב של שיתוף הפעולה הדני עם גרמניה הנאצית 

במחקרים השונים, הוביל לשינוי בהיסטוריוגרפיה אשר נחשף  -מבחינה פוליטית 

הדנית העדכנית: כיום, רק חוקרים מעטים ממשיכים לטעון כי היצוא החקלאי של 

דנמרק לגרמניה הוא שעומד בבסיס ההחלטה הגרמנית להקל במידה ניכרת על תנאי 

 הכיבוש של המדינה. טענה זו ניתן לסתור גם באמצעות הדוגמאות של צרפת ובלגיה,

אשר ייצרו עבור כלכלת המלחמה הגרמנית משמעותית יותר מאשר הדנים ולמרות 

 זאת סבלו מתנאי כיבוש קשים הרבה יותר.

 In the Friendliest Manner, היסטוריון קנדי, בדק בספרו P. Giltner)פיליפ גילטנר )

-1940את שיתוף הפעולה הכלכלי בין גרמניה הנאצית לדנמרק בשנים  1998משנת 

 , והגיע למסקנות מרחיקות לכת אף יותר. לטענתו, 1945

Germany's interest lay more in Danish economic stability than in 

the utilization of the Danish economy for Germany's immediate 

needs. Whereas the resistance of the Netherlands, Norway, and 

Belgium presented the Germans with the opportunities to take 

advantages of the resources found in those countries, Berlin's 

pledge to deal with Denmark as a "neutral," despite the 

occupation, limited Germany to pursuing its initial goals of social 

stability and prevented the kind of exploitation found elsewhere 

(Giltner 1998: 7). 

למרות שחלק מהבכירים בברלין ביקשו לנצל ביתר שאת את התעשייה  ואף יותר מכך,

כלפי דנמרק סירבו  הכלכלית הדנית לטובתה של גרמניה הרי שהאחראים על המדיניות

לעשות כן, וכתוצאה מכך רק אחוז נמוך באופן יחסי מהייצור התעשייתי הדני הגיע 

(. למעשה, גרמניה אפילו לקחה 1943-ב 15%בסופו של דבר לגרמניה )כאמור, סך הכל 

דוגמת  -כמה צעדים אחורה והניחה לדנים לייצא את מרכולתם למדינות אחרות 

 (.7לפני הייצוא לגרמניה )שם, עמ'  -בדיה איטליה, ספרד, פינלנד וש
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לאחר שנדחו שני ההסברים שהוצגו לעיל, הסברים אשר לאורך שנים רבות הנחו את 

ההיסטוריוגרפיה הדנית והבינלאומית בנושא התנהלותה של דנמרק במהלך המלחמה, 

שב ועולה הצורך למצוא תשובה לשאלה, מדוע בכל זאת הסכימו הגרמנים, ובראשם 

ר, לפעול בדנמרק באופן מתון ומתחשב יותר מאשר בארצות כיבוש אחרות. היטל

, כפי שנעשה 1940-1945גרמניה הנאצית בשנים -מניתוח מעמיק של יחסי דנמרק

במחקר הדני בשני העשורים האחרונים, עולה גישה שונה באשר לסיבות שהניבו את 

כלליים, של גישה זו  שיתוף הפעולה הפורה בין שני הצדדים. להלן תיאור, בקווים

 הרואה בהתנהלותה של גרמניה הנאצית את גורם המפתח. 

אסטרטגי -הציפייה העיקרית של ברלין מכיבושה של דנמרק התרכזה ביתרון הצבאי

לאזור הבלטי של בריטניה הטמון בעצם השליטה בשטחה של המדינה: הכניסה 

וקו החוף הארוך של  נחסמה, נפתח מסלול להעברת כוחות וציוד לנורבגיה הכבושה

האחרונה סיפק לצי הגרמני מפלט מהים הצפוני. מעבר לכך, ברלין לא ציפתה מכיבושה 

של דנמרק אלא למזעור עלות השליטה בה למינימום האפשרי. זו הסיבה העיקרית, אם 

אשר עמד  -" occupied neutrality" -כן, להסכמתו של היטלר לניסוח הדני הייחודי 

( שהדנים ניסו בכל מאודם ליישם. Neo-Neutralityנייטרלית )-הנאובבסיס התפיסה 

את ההשפעות  –עד כמה שניתן  –באמצעות תפיסה זו ניסתה דנמרק להקטין 

הפוליטיות והכלכליות של הכיבוש על אוכלוסיית המדינה, ובתמורה הגרמנים לא 

לוסיה נאלצו להתעסק עם ענייני הניהול הפנימיים של המדינה או לתמוך באוכ

 המקומית עקב קריסתה של הכלכלה. 

גרידא,  מדיניות של הגרמנים בדנמרק לא התבססה על ניצול כלכלינראה, אם כן, כי ה

אלא על הבטחת היציבות הפוליטית, הצבאית והכלכלית של המדינה, על מנת להקטין 

ו לסיבה זו התווספה העובדה, כי טרם המלחמה ידעלמינימום את עלויות השליטה בה. 

הגרמנים מעט מאד על הכלכלה הדנית: אפילו למתכנני הפלישה לדנמרק היה אך מושג 

קלוש באשר לתנאים וליכולות הייצור של המדינה. עובדה זו נבעה הן מחוסר עניין 

היסטורי מצד הגרמנים בשכנה הצפונית הקטנטנה והן מהמקום הנמוך של דנמרק 

מודעים בזמן ליכולות הייצור הגבוהות בסדר העדיפויות של היטלר. לו היו הגרמנים 

 של התעשייה הדנית יתכן והכיבוש הכלכלי של דנמרק היה נראה אחרת לגמרי.  
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נשא הסכם שיתוף הפעולה עם הדנים יתרונות לא מבוטלים: הם מבחינת הגרמנים 

אמנם נאלצו להתנהל בדנמרק בדרכים דיפלומטיות ולא הרוויחו את "דמי הכיבוש" 

ינות האחרות, אולם למעשה לא רק שהם לא נאלצו להשקיע משאבים להם זכו מהמד

מדינה שמחד מכירה בעליונות  –כלשהם בניהולה של המדינה, אלא שהדוגמא הדנית 

הפכה  –הצבאית הגרמנית ומאידך ממשיכה לנהל באופן עצמאי את ענייניה הפנימיים 

מאד לשתף עם גרמניה לנכס פרופגנדה של ממש. דנמרק הוכיחה לעולם כולו, כי כדאי 

הנאצית פעולה: כל מדינה שתתאים עצמה לרצונותיה של הכובשת/נותנת החסות 

 (. Röhr 1997: 41תזכה לטיפול מיטיב וליחס של כבוד )

אם כך, היחס המקל של גרמניה הנאצית כלפי דנמרק נבע מרצונה של הראשונה לשמר 

תה כאל "מדינת חסות" ולא הלחימה ביניהן ועל כן ההתנהלות כלפיה הי-את מצב אי

מדינה כבושה. כעת נותר לברר מה היתה עמדתה של דנמרק כלפי גרמניה הנאצית. מה 

היו שיקוליהם של הממשל והמלך להסכים ולחתום על חוזה כניעה, ובתמורה להיכלל 

 ? "occupied neutrality"תחת ההגדרה 

, 10-של המלך כריסטיאן הכפי שצוין לעיל, היה האינטרס העליון של הממשלה הדנית ו

טרם ובמהלכה של המלחמה, לשמור ולהגן על האוכלוסייה הדנית. בהיותה מדינה 

קטנה וחסרת אמצעי הגנה יעילים כנגד המעצמות, קיוותה דנמרק להצליח ולשרוד את 

עיתות המלחמה על הצד הטוב ביותר, בין היתר על ידי מזעור הפגיעה בעצמאות 

ברכושם. גישה זו, אשר נשענה כאמור על נסיון היסטורי רב השלטון, בחיי האזרחים ו

בשונה מיתר מדינות מערב  –שנים של תבוסות צבאיות לגרמניה, הובילה את דנמרק 

להיכנע לגרמנים שעות ספורות בלבד לאחר הפלישה, מתוך תקווה  –וצפון אירופה 

טמונה, בעיני להצליח ולשמור ככל האפשר על מוסדות המדינה ואזרחיה. בעובדה זו 

חוקרים רבים, הסיבה העיקרית ליחסי שיתוף הפעולה הפוריים שנרקמו בין הדנים 

לבין הגרמנים: דנמרק היתה המדינה היחידה אשר הסכימה, למן הרגע הראשון, לשתף 

עם גרמניה הנאצית פעולה. בהתאם, הדנים פעלו מלכתחילה באופן רצוני ומכוון 

 אפיק הפוליטי והן בזה הכלכלי:להצלחתו של שיתוף הפעולה, הן ב

The Danish Government agreed to work with the Germans, and 

they in turn proved willing to live with the arrangement, especially 
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as Danish cooperation proved itself to be exceptionally useful. The 

Danes were not motivated by any sympathy with the Germans, but 

had only a practical motive of trying to contain the effects of the 

Nazi presence. Ideologically speaking, perhaps one might say 

theirs was a negative motive, in that they tried to protect their 

democracy and independence from the Nazi storm (Giltner 1998: 

5). 

לאורך המלחמה הוביל האינטרס של הדנים לשתף עם הגרמנים פעולה לעבר התוצאה 

הרצויה: בין הצדדים נרקמה מערכת יחסים מורכבת, אשר אפשרה לדנמרק לשמור על 

האינטרסים המהותיים שלה; כך למשל, לדנים נותרה עד סיום המלחמה ממשלה 

יותר מכל  –שלטון של מנכל"י משרדים(, אשר היה בידה  1943וגוסט לגיטימית )מא

 להגן בזמן אמת על האינטרסים המרכזיים של המדינה.  –מדינה אחרת 

של הרשות גישה זו של השלטון הדני, שבזכותה הצליחו לשמור על עצמאותם 

כמעט עד לסיומה של המלחמה, קיבלה גושפנקא, בין  המחוקקת, השופטת והמבצעת

-, בהם זכתה כאמור המפלגה הסוציאל1943יתר, בבחירות החופשיות שנערכו במרץ ה

דמוקרטית אשר גיבשה וניהלה את מדיניות שיתוף הפעולה. יתר על כן, הממשל הדני 

 הצליח להגביל באמצעים פוליטיים את הפעילות הכלכלית של הגרמנים בדנמרק:

In Denmark, Berlin did not commandeer the economy and squeeze 

every last drop out of it in an attempt to maximize that country's 

economic contribution for the war effort. Instead, the Danes were 

given control over German spending to ensure that neither their 

currency nor their industrial capacity came to harm. The chief 

German economic actor in Denmark, the Wehrwirtschaftsstab, 

followed Hitler's order that contracts with Danish firms should be 

drawn up "in the friendliest manner" – an attitude completely 

absent in the other occupied countries. In short, the Germans kept 
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their distance from the Danes, and the Danes were left to run 

affairs as best they could (Giltner 1998: 170). 

 "in the friendliest manner"פיו יש לנהוג בדנים -המונח המצוטט לעיל של היטלר, על

לספרו(, תומך בגישה כי היחס השונה שזכו לו הדנים הושפע  גם קרא גילטנר)כך 

מהסכמתם הראשונית והמיידית לשתף עם הגרמנים מעקרון הגזע ובמידה ניכרת 

 פעולה.

 29יה הדנית והבינלאומית להציג את במשך שנים ארוכות נהגה ההיסטוריוגרפ

 Kirchhoff) כקו פרשת המים –יום התפטרות הממשלה הדנית  – 1943באוגוסט 

. מאותו יום ואילך, כך רווחה הטענה, הפסיקו הדנים (68: 2007וגם פונדק  44 :1995

לשתף פעולה עם הגרמנים והצטרפו באופן מוצהר לבנות הברית במאבקן בכובש הנאצי 

)הצלת היהודים שהתרחשה כחודש לאחר מכן שימשה דוגמא לאישוש גישה זו(. 

ינויים מרחיקי הלכת שנוצרו כתוצאה הגרמנים, מצידם, נאלצו להתמודד עם הש

מהפסקת שיתוף הפעולה עם הדנים. ואולם, בשנים האחרונות נשמעים לא מעט קולות, 

בין היתר קולו של גילטנר שצוטט לעיל, אשר פירשו אירוע היסטורי זה בדרך שונה מזו 

פוליטי של שיתוף הפעולה בין -המקובלת. נקודת המבט החדשה התמקדה בפן הכלכלי

, והמסקנות שהופקו מציגות תמונה שונה לחלוטין של 1943י המדינות, לפני ואחרי שת

 באוגוסט": 29-"משבר ה

After the Danish Cabinet's "withdrawal," the Germans consistently 

showed their preference for maintaining this policy. As late as 

August 1944, they reiterated that they would prefer to uphold the 

policy developed over the course of 1940-41 and that matured 

during 1941-43. Firmly rooted in the strategic need to keep 

Denmark quiet, the maintenance of economic stability was the 

bedrock of German policy. Moreover, Germany's economic 

concerns were not aimed at the exploitation of the Danish 

economy, but only towards the maintenance of the country's 
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economic life, and reasonable access to a few sectors of Danish 

industry. This stance never varied, not least because Danish 

acquiescence in the occupation continued to reinforce its rationale 

(Giltner 1998: 9). 

כלכלית של שתי -הציפייה לשינוי דרסטי בהתנהלות הפוליטיתבמילים אחרות, 

המדינות לאחר המשבר לא התאמתה בפועל: המדיניות הגרמנית כלפי דנמרק נותרה 

ללא שינוי ואחוזי הייצור של התעשייה הדנית עבור גרמניה נותרו כפי שהיו טרם 

 (. 8המשבר )שם, 

ואולם, כיצד יתכן שלא היה שום שינוי דה פקטו בהתנהלות של שתי המדינות לאחר 

כלכלית שהתעצבה -התפטרות הממשלה? מה הסיבה לכך שמערכת היחסים הפוליטית

? גילטנר מסביר זאת 1944המשיכה ברובה להתקיים כסדרה עד קיץ  1940-1943בשנים 

 מהמצב הנתון: –של שני הצדדים  –בשביעות הרצון 

Because both sides were content with the system they created, it 

proved quite durable, and the Germans for their part were 

completely willing to revert to the same manner of doing business 

with the Danes after the collapse of the Danish Government's 

policy of public cooperation with the Germans (Giltner 1998: 173). 

ולא פחות מכך מבחינתם של הדנים  -בניגוד לדעה המקובלת, אם כן, מבחינת הגרמנים 

באוגוסט אישור ליחסי  29-היוותה ה"חזרה לשגרה" לאחר התפטרות הממשלה ב -

 המדיניות. שיתוף הפעולה ביניהם, ולא שימשה סיבה לשינוי כולל של 

ניתן לסכם נקודה זו ולומר, כי למרות שההצעה לשיתוף פעולה הגיעה מגרמניה 

מבוטלת במשך כמעט חמש שנים תמימות -הנאצית הרי שאת הסיבות להצלחתו הלא

 ( יש לתלות בעיקר ברצון של הדנים לשמר את המצב הנתון.1940-1945)

עולה בין דנמרק וגרמניה עתה נשאלת השאלה, האם וכיצד השפיעו יחסי שיתוף הפ

? באופן פרדוקסלי, 1943הנאצית על הצלת רוב יהודי המדינה מהשמדה באוקטובר 
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ככל שהדנים היו נכונים יותר לשתף עם הגרמנים פעולה כך הם הצליחו להגביל את 

ההתערבות הגרמנית במדינתם: גילטנר, למשל, הגיע בעקבות המקרה הדני למסקנה, 

לספק לצד החלש אפשרויות שיובילו לתוצאות, אשר השותף כי שיתוף פעולה יכול 

(. זהו אחד מהיתרונות המעטים שמדינה קטנה 172החזק יותר כלל לא מצפה להן )עמ' 

יכולה להנות מהם כאשר היא משתפת פעולה עם מעצמה. מסקנה זו, בשילוב עם 

ת, התנגדו העובדה כי רוב הדנים, אנשים מן השורה כמו גם עובדי מדינה וחברי מחתר

דרכים לעזור  1943לגירושם של אזרחי דנמרק היהודים וחלקם אף חיפשו באוקטובר 

 לנרדפים להימלט מגורלם הצפוי, הובילה לאחוזי ההצלה הגבוהים בדנמרק. הכיצד? 

דהיינו  –מאז תחילתה של המלחמה ניהלו הדנים בעצמם את ענייניהם הפנימיים 

וכך התאפשר להם להמשיך ולפעול  – מערכת חקיקה, משפט ואכיפה עצמאיים

 במסגרת החוקה הדנית, גם במקרים שהיו מנוגדים לרצון הגרמנים:

[T]he Danish 'autonomy', however reduced, played a major role in 

the protection of the Jews. The Danish police did not participate in 

any way in the persecution and deportation of Jews, in all 

likelihood not because they were more humane than their Dutch 

colleagues, but simply because the police organization was still 

operating under the responsibility of its own authorities and in the 

framework of its own constitution (Lammers 1997: 62-63). 

ואולם, מעבודה זו עולה כי סיבה זו היא אינה העיקרית להשפעה הקונסטרוקטיבית 

שהיתה לשיתוף הפעולה של הדנים עם הגרמנים על גורלם של יהודי דנמרק. כפי שנטען 

לעיל, שיתוף הפעולה היה פורה עד מאד דווקא משום שהצליח לענות על הצרכים של 

כתוצאה מכך, הן הדנים והן הגרמנים לא היו מעוניינים בשינוי הסטטוס שני הצדדים. 

מטרה שללא  –קוו שהתקבע כשלוש שנים לפני כן. אפילו גירושם של יהודי דנמרק 

לא היתה מספיק חשובה על  –ספק היתה ממוקמת גבוה בסדר העדיפויות של הנאצים 

אותו באופן מהותי. העלמת מנת לזעזע את המצב הקיים ולגרום לצדדים לרצות לשנות 

העין של הגרמנים מהברחתם של היהודים לשבדיה, הברחה שהיו מודעים לה היטב, 

היתה המחיר שהם היו מוכנים לשלם על מנת להמשיך את שיתוף הפעולה עם דנמרק. 
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נמשכו השקט והסדר, מבחינה כלכלית כמו  1944ואכן, המטרה הושגה: לפחות עד קיץ 

 נת החסות לדוגמא'.גם אסטרטגית, ב'מדי

 

 

 שיח השואה בישראלהמקרה הדני ב

היתה השפעה ניכרת על אופן  י שהתעצב לאחר מלחמת העולם השניהלזכרון הדנ

ון בישראל.  גיבושו והנצחתו של המיתוס סביב הצלתם של יהודי דנמרק בתרבות הזכר

מקומה של הצלת יהודי דנמרק בשיח השואה  –י של פרק זה כעת נעבור לחלק השנ

פרק זה יפתח בהקדמה קצרה על שיח השואה הכללי בישראל, ולאחר -תת בישראל.

ארבע  ן שלבה הצלת יהודי דנמרק בתוך שיח זה, בעזרתמכן יתמקד באופן שבו שול

מרכזיות אשר מאפיינות את שיח השואה בישראל, כפי שהן עולות מן טגוריות ק

: 'הטוטאליות של השואה', 'עם לבדד ישכון', 'שלילת הקיים בנושא המחקר המקיף

 'משואה לתקומה'. לבסוף הגולה' ו

 

לאחר התבוסה של גרמניה הנאצית, בתקופת השיקום של מדינות אירופה, היה נושא 

ההתנגדות לנאציזם מרכזי בכל המדינות ששוחררו מעול הכיבוש. בין היתר, יש בידי 

מדוע הפך סיפור הלחימה והמרד לדגם המייצג של הגבורה  עובדה זו כדי להסביר

בתקופת השואה גם בישראל. להסבר זה יש להוסיף את התארגנותם בארץ ישראל של 

הלוחמים כקבוצה מאורגנת, אשר בתוכה פעלו דמויות כריזמטיות ובעלות השפעה. הן 

ם לקחו בהן הניצולים והן רבים מבני הארץ ראו באישים אלה, ובפעילויות שהלוחמי

חלק )כמו למשל שיקומן של תנועות הנוער, העלייה ארצה וההעפלה(, ביטוי לחיוניות 

ואולם, לא רק דגם הגבורה שהגיע  (.322: 2005ולמנהיגות של הניצולים כולם )עופר 

מאירופה השפיע על שיח השואה בישראל, גם דפוסי ההנצחה שהתקבעו בארץ מקורן 

 בתרבות האירופית: 

מדינת ישראל הצעירה העתיקה את הדפוסים של טיפוח הזכרון הקולקטיבי 

שעוצבו במדינות אירופה לשמירת זכר מלחמת העולם השניה, ואלה ינקו 
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ממסורת ההנצחה שנוצרה בעקבות מלחמת העולם הראשונה: אנדרטות 

  (.6: 1996)שפירא  זכרון, יער קדושים, יום זכרון, מוזיאונים

של המאה הקודמת ומאז לא  40-בשנות ה השואה החל בארץ עודיח הציבורי על הש

חדל: עד היום עוסקים בנסיון להבין הן את מה שהתרחש והן את מה שנראה כקריסה 

מוחלטת של ערכי המוסר האנושיים. השיח הקיף, למן ההתחלה, שלל של נושאים: 

ת העולם מעשי הרוצחים הנאצים, תפקידיהם של מי שסייע להם, תגובתן של ממשלו

החופשי וזו של הישוב היהודי בארץ. כתוצאה מכך, בניגוד למדינות אחרות )ודנמרק 

ביניהן(, התפתח בארץ כבר במהלך השואה שיח אינטנסיבי, מורכב ומלא סתירות, 

 אשר ניסה להתמודד עם הבעיות כבדות המשקל שהמלחמה יצרה. 

 

 הטוטאליות של השואה

של המאה העשרים החלו ניצולים  50-ך שנות הוביתר שאת במהל 40-מאמצע שנות ה

שהגיעו ארצה להבנות את סיפור השואה, לעתים קרובות תוך כדי ניתוקה מההקשר 

של מלחמת העולם השניה. כך מתארת חנה יבלונקה תהליך זה במאמרה על "הניצולים 

 'השותקים' ושיח השואה בישראל":

ואה הייתה השלכה לניתוק זה בין פרק מלחמת העולם השנייה לבין הש

תודעתית ארוכת טווח. הניצולים הדוברים סיפרו את סיפורם כפי שחיו 

אותו, סגורים ומנותקים מכל ההתרחשויות הגלובליות הגדולות. כך גם 

הועבר המושג לשיח הציבורי ולמערכת החינוך. סיפור השואה סופר כבתוך 

המושפע אך ורק  נכרי בלבד,-בועה, בהקשר היהודי בלבד ותוך דיאלוג יהודי

 .(30: 2008) משנאת היהודי לאורך הדורות

שייכת לפרק ההיסטורי של מלחמת העולם השניה. -השואה הפכה בה בעת שייכת ולא

היהודים הציג את השואה כאסון ברמה  יתר על כן, מסר הטוטאליות של רצח

הלאומית, רמת המאקרו. ייצוג זה לא אפשר לבני הארץ לקלוט את סיפורו הייחודי של 

 הפרט הניצול או את מצוקותיו ברמת המיקרו.   
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לא יכול היה להכיל את אירוע  –מסר הטוטאליות  –מרכיב מאחד זה של שיח השואה 

נגד: בכל מקום ניסו להשמיד את היהודים, הצלתם של יהודי דנמרק אלא כדוגמת 

למעט במקרה של דנמרק. נראה כי התנאים והנסיבות הפרטיקולאריים שאפשרו 

בדנמרק את הצלחתו של מבצע הצלת היהודים לא תאמו את ההשקפה הטוטאלית של 

הנסיון הנאצי להשמיד את היהודים, ועל כן לא נכנסו לתוך סיפור השואה המתעצב. 

היסטורית: דנמרק -נגד מצומצמת וא-נכנסה ההצלה לתוך קטגורית כתוצאה מכך,

הפכה ל'קרן אור באפילה', דוגמא מובהקת לנסיון השמדה שכשל למרות מאמציהם 

 הכבירים של הנאצים. 

גם קולותיהם של הניצולים, אשר למן ההתחלה תיארו התנהלות נאצית שונה, 

מערב ובצפון אירופה ועל אחת במובנים רבים, מזו שהיתה נהוגה בארצות אחרות ב

כמה וכמה במדינות מזרח אירופה, לא הצליחו לחדור את סיפור ההצלה ההרואי כפי 

, העם והמחתרת 10-שהתעצב באותם שנים, במסגרתו הועלו על נס המלך כריסטיאן ה

 הדניים. 

 

 עם לבדד ישכון

נת ישראל בשיח הישראלי השתקף, למן ההתחלה, ניסוח המזהה את חוויותיה של מדי

עם חוויותיהם של יהודים בגולה בתקופת השואה, בין היתר חוויה של בדידות בקרב 

(.  296: 2005הקהילה הבינלאומית, המוכנה לזנוח את ישראל בשעותיה הקשות  )עופר 

חלקים נרחבים בציבור בישראל נטו להסכים עם "הלקח הציוני" מן השואה, דהיינו, 

העמים והמדינות, על אף היותם לאום, אין בה ממש  שתקוות היהודים להשתלב בחיי

משמעי לפיו 'כל העולם נגדנו', מסר -(. בבסיס תפיסה זו שכן מסר חד309-310)שם, עמ' 

תרבותיים המתנהלים בספירה -ביטחוניים-שניתן לזהותו עד היום בדיונים פוליטיים

 הציבורית. 

שרורו של מסר זה: העובדה הצלת יהודי דנמרק שימשה, באופן פרדוקסאלי משהו, לא

שהדנים בחרו להציל את חברי הקהילה היהודית בארצם והצליחו בכך מהווה הוכחה 

שכל שאר העמים סרבו לעשות כן.  אילו היו שאר העמים והמנהיגים בראשם )כדוגמת 

( עומדים על רגליהם האחוריות ומתנגדים באופן נחרץ להשמדת 10-המלך כריסטיאן ה
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יתה מצליחה מזימתם הרצחנית של הנאצים באותה מידה. כך, יהודי ארצם לא ה

המצילים הדנים השתלבו ברוח הפרשנות של מצילי יהודים אחרים בשואה: מיעוט 

 מוסרי ויוצא דופן שיש בידו להעיד על הכלל.

 

 שלילת הגולה

בשיח הישראלי על השואה ביישוב ובמדינת ישראל קיים מתח, לעתים סמוי 

הוויית החיים היהודיים בגולה ודמותו של היהודי "שם", ולעתים גלוי, בין 

לבין הוויית החיים בארץ ודמותו של היהודי הישראלי. מדינת ישראל ורבים 

מתושביה היהודים רואים עצמם כמייצגי העולם היהודי שחרב, ויש 

בראייתם זו מרכיב מנוגד של המשכיות ושל התרסה וניתוק בעת ובעונה 

מסוימות, ובהן רבים מבני היישוב הוותיק ואף אחת. בעיני קבוצות 

הניצולים עצמם, ישראל מייצגת את ההמשכיות של המורשת החלוצית 

שהתפתחה בגולה ואת המאבק לחיים יהודיים מכובדים, כפי שבאו לידי 

ביטוי בגולה. בכך הם בוררים ומאמצים פן זה או אחר של החיים בגולה. כמו 

בעצם קיומה התרסה נגד הפסיוויות כן שלטת בישראל הגישה הרואה 

: 2005)עופר  היהודית בגולה ונגד המצב שהיהודים הם עם שולי בין האומות

295-296.) 

דליה עופר מתאר בבהירות את אחד המרכיבים המרכזיים בשיח  ציטוט זה מאת

הישראלי על השואה, בייחוד בעשורים הראשונים שלאחר המלחמה. אניטה שפירא 

הצורה שבה הוצגה השואה )כמו גם האופן שבו  50-כי בעיקר בשנות הטוענת אף היא, 

הוצגה התנהלותם של יהודי הגולה( היתה פשטנית, הבליטה תופעות שוליות וקיפחה 

(. בהתאם, הצלת יהודי דנמרק שימשה דוגמא 8: 1996את התופעות המרכזיות )

יובי לתופעות מובהקת לתופעה שולית שהובלטה והועמדה לעתים תכופות כשיקוף ח

 המרכזיות השליליות. 
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לקראת סיום המלחמה ובתקופה שלאחריה נתפסה הגבורה היהודית בשואה באופן חד 

אירועי הגבורה המעטים שהתרחשו )שוב:  10.ממדי: גבורה מול אויב עם נשק ביד

התמקדות בתופעות שוליות( הוגדרו על ידי בני הישוב בעזרת המושג "מרד" ולא 

"לחימה". טרמינולוגיה זו היתה ביטוי למציאות חייהם ולהשקפתם של האחרונים, 

לפיהם היה למרד בגלות )וברעיון הגלותי( תפקיד מכריע, וזאת בניגוד לניצולים, אשר 

ו בלחימה תגובה שלא התכוונה לשנות את מהלך ההיסטוריה אלא רק את התגובה רא

 הנכונה ביותר בנסיבות הקיימות שלא אפשרו תקווה לחיים.   

הניצולים מדנמרק, מצידם, מיעטו לדבר בפומבי על חוויותיהם האישיות מזמן 

אלא  המלחמה: ראשית, רובם לא ראו עצמם כמי שחווה על בשרו את זוועות השואה

יותר כמי שהצליח להתחמק מהן בזכות ההצלה, ושנית, באותה תקופה התמקד השיח 

ויותר בהצלה ברמה העקרונית  -עם פנים ושמות  -פחות באנשים ובגורלם הספציפי 

 ובלקחים שניתן ללמוד ממנה.     

אחד הלקחים שהופקו מאירוע ההצלה הופנה כלפי התנהלותם של היהודים בדנמרק 

ובייחוד כלפי זו של בכירי הקהילה היהודית. על פי הטענה, ראשי  –בזמן המלחמה 

הקהילה לא דאגו להכין בזמן תוכנית להצלתם של חברי הקהילה והסתמכו באופן גורף 

ח ובמחקר בישראל נשפט חוסר על ההגנה שהובטחה להם מצד הממשל הדני. בשי

ההבנה שלהם בדבר גודל האיום הממשמש ובא כהתנהגות פחדנית, כדוגמא להטמנת 

הראש בחול. גם חברי הקהילה הואשמו בפאסיביות: הם עצמם לא דאגו להינצל 

מראש אלא חיכו עד שהדנים יעשו זאת עבורם. הניצולים תוארו כמי שהובלו למקומות 

בוא העת הועברו לשבדיה: תפקידם ומעשיהם של  הניצולים המחבוא, הוסתרו שם וב

 בכל האירועים הללו הוצנע או הודחק.

התנהלותם של יהודי דנמרק, אם כן, פורשה בהתאם לעקרונות 'שלילת הגלות' שהיו 

: בעוד בכירי הקהילה תוארו כמי שזרו חול בעיני חברי הקהילה 50-נפוצים בשנות ה

                                                           
10
מה תפיסה זו וטוענים כי האופן -מחקרים חדשים אשר מערערים במידת , כי קיימיםיש לציין, עם זאת 

-הדורות הבאיםיותר. ר' למשל ספרו של בעז כהן  שבו הובן המונח 'גבורה' כבר באותם שנים היה מורכב
 (, ירושלים: יד ושם.2010) איככה ידעו?
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לה עצמית, הרי שהאחרונים אופיינו כפסיביים, פחדנים ומנעו מהם להיערך בזמן להצ

 11.וכמי שסירבו לא רק ללחום ולהגן על חייהם אלא אף לנסות ולהציל את עצמם

 

 משואה לתקומה

במשך שנים רווחה ההשקפה, כי לימוד תקופת השואה נדרש הן בכדי לשמור על 

משכיות החירות המדינית והן בכדי לגבש זהות לאומית ישראלית. הבנת הה

ההיסטורית, בעיקר של השנים טרם התרחשותה של השואה, יש בידה להסביר את 

המעבר של העם היהודי משעבוד לגאולה בזמן הזה. למרות שמדובר לכאורה בשני 

אירועים הפוכים, אחד עיקרו ייאוש ובדידות והשני ניצחון וקוממיות, הרי ששניהם 

אות ישראל משקפים את פני ישראל נובעים ממקור אחד; הן שואת ישראל והן עצמ

(. כך סיכמה דליה עופר מרכיב זה שמחבר בין השואה לתקומה 304: 2005בדורנו )עופר 

 עד שהפכו לבלתי ניתנים להתרה: 

השיח הישראלי בשנות החמישים רווי מאמצים להעניק לשואה פשר ואפילו 

הישראלית: פרשנות מנחמת. בכך בא לידי ביטוי ניגוד מהותי נוסף במציאות 

מצד אחד, מועקת האבדן, האבל והמוות, שהיתה נחלתם של רבים, הן 

בעקבות השואה הן בעקבות מותם של אלפים במלחמת העצמאות; ומצד 

   (.310: 2005)אחר תחושה של סיפוק ושמחת יצירה על המציאות החדשה 

אחד הסמלים הויזואליים העיקריים שייצג לאורך השנים את המסר 'משואה  

ההנצחה  –'אבן מקיר תזעק' תקומה' הוא אלמנט "המים הזורמים". במאמרו ל

תיאר מולי ברוג את השימוש הנרחב  השואה בנוף הישראליהמונומנטאלית של 

  באלמנט הנ"ל באנדרטאות שואה שהוקמו בישראל:

הדוגמה הבולטת ביותר לנושא זה היא מוזיאון "בית לוחמי הגטאות", 

המשלב בתוך המרחב שלו את אמת המים העתיקה של עכו, שתחילתה 

במעיינות כברי. מוטיב "המים הזורמים" חזר גם באנדרטה שהקימו חברי 

הקיבוץ לזכר הנספים בבית הקברות שלהם. אותה אמת מים ניצבת גם 

                                                           
11
למיניהן, ובעיקר חברי  כי הקבוצה היחידה שלא נכללה בתיאור זה היו חברי ההכשרות חשוב לציין, 

 תנועת "החלוץ", אשר שהו בדנמרק בזמן המלחמה.
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הקברות של מושב רגבה הסמוך. באופן דומה ניתן  כרקע לאנדרטה בבית

( מעין ייצוג 2004לראות בקיר הכניסה החדש למתחם יד ושם )משה ספדי, 

סמלי של "סורג" או "אמת מים" )את הכינוי "אקוודוקט" נתנו לקיר 

אדריכלים ממשרדו של ספדי, והוא בשימוש גם בקרב מדריכי יד ושם(. 

משום שיד ושם הנו "המרחב המקודש"  האסוציאציות האלה לגיטימיות,

הממלכתי לזכר השואה, והשניים, הסורג ואמת המים, קשורים קשר הדוק 

 .(99: 2005) לטקסטים ולסמלים הקשורים בבית המקדש בירושלים

מרכיב "המים הזורמים" בולט מאד גם בייצוגים הויזואליים שהתפתחו בארץ סביב 

ר, מובלטת דמותו של מיצר האורסונד מבצע הצלתם של יהודי דנמרק: בין הית

(Øresund) –  המיצר שמחבר בין דנמרק ושבדיה ואשר דרכו נמלטו רוב היהודים– 

כמו גם דמותן של סירות הדיג שבתוכן הם הוברחו. הקשר שנוצר במהלך השנים בין 

אלמנטים ימיים ובין ההצלה מבטא, באופן כללי יותר, את המעבר מהשואה )האקציה 

של הנאצים כנגד היהודים הדנים( לעבר התקומה: הצלתם באמצעות הבריחה לשבדיה 

כך, הצלת יהודי דנמרק היא  ובסיום המלחמה העלייה של חלקם לארץ ישראל.

 שאפשרה, בין היתר, את הקמתה של מדינת ישראל.

מרכיב זה שהתפתח בשיח השואה בישראל, הקשר ההדוק בין השואה לתקומה, 

התערער במידה רבה במהלך משפט אייכמן שהתנהל בראשית שנות השישים. המשפט 

ההאזנה לדברי השפיע עמוקות על החברה הישראלית ועל יחסה כלפי הניצולים. 

העדים, שסופרו בגוף ראשון יחיד, היתה שונה מההקשבה של שלהי שנות הארבעים: 

 כעת היה ניתן גם לשמוע בין השורות. חנה יבלונקה תיארה זאת כך:

חשוב מכל היה שהישראלים הקשיבו לראשונה לסיפור השואה מתוך 

תקופתה, מתוך מציאות חייהם של האנשים שעברו אותה, ולא דרך 

 (.39: 2008)השתקפותה במציאות הישראלית 

לדוד ורנר מלכיאור, מי שהעיד במהלך משפט אייכמן על ההתרחשויות בדנמרק במהלך 

המלחמה, היתה השפעה ניכרת על ביסוסו של המיתוס שהתעצב באותם שנים סביב 

מבצע ההצלה. עדותו, אשר כמובן ייצגה רק את גורלו שלו ושל משפחתו, סיפקה 

שראלית סיפור אישי, מפורט ומרגש, ובכך חיזקה את האלמנטים המיתיים לחברה הי
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מחמיאים בהתנהלות הדנית, טרם, במהלך ולאחר המלחמה. -על פני אלה הפחות

בהתאם לכך, אם עד שנות השישים ייצגה ההצלה נס ברמה הלאומית, הרי שלאחר 

   משפט אייכמן היא קיבלה שם ופנים והפכה לנס ברמת הפרט האנושי. 

 

 

 'חסידי אומות העולם'הצלה ו

אין זה אפשרי לסקור את השיח שהתפתח בישראל על הצלה בשואה מבלי להקדיש 

למושג "חסידי אומות העולם" מקום מרכזי בתוכו. מושג זה, ומוסד 'יד ושם' שעומד 

מאחוריו, מאפשר נקודת מבט ייחודית על האופן שבו התעצב הפירוש הממלכתי לנושא 

 בשואה, ועל כך יפורט להלן.ההצלה 

( ציווה על הקמתו של מוסד מרכזי שבו תאורגנה הפעילויות השונות 1953חוק יד ושם )

הקשורות בשימור הזיכרון ובהנצחתם של קרבנות השואה. החוק יצר, למעשה, מסגרת 

של זמן ומרחב פיסי שבו עוצב הריטואל של הזכרון וההנצחה, וכך הוענקה לגיטימציה 

 (.300: 2005ממלכתית )עופר -הזכרון ולתיחומו בספירה הציבוריתלעיבוד 

ציון -ואולם, על מנת לשמר את הזכרון צריך היה, ראשית, לעצב אותו. השפעתו של בן

דינור, בין היתר היסטוריון ושר חינוך, ניכרה היטב בחזון שהוביל להקמת המוסד 

דינור, על הזיכרון היהודי ובאופן שבו עוצב זכרון השואה בחברה הישראלית. על פי 

 והכתיבה ההיסטורית לשמש לביסוסה של תפיסה לאומית בהווה:     

ה"אני" של האומה קיים בה רק במידה שיש לה זכרון, בה במידה שהאומה 

יודעת לצרף את חוויותיה מן העבר לאחדות אחת, ורק בתנאי זה היא קיימת 

והגבורה נוגע בעצם במעמקי כאומה, כישות אחת. משום כך, זכרון השואה 

החוויה היהודית. מגמתו צריכה להיות לעורר ולהתמיד ולעורר את התחושה 

היהודית, את הצורך לזכור, להרגיש את ה"אני" היהודי, לחשוב את 

 12.חשבונו
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 .1352(, עמ' 1953במאי  18) 14דברי הכנסת  
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מתפיסה זו נבע, כי הכרת תקופת השואה מתחברת לא רק לצורך ללמוד על העבר 

גם לגיבושה של זהות ישראלית: הפנמתו של העבר וליכולת לשמור על החירות, אלא 

 הופכת, למעשה, למקור חשוב ביצירת ועיצוב זהות לאומית יהודית.

ממלכתי בנושא השואה עלה כמובן נושא המצילים: -במסגרת עיצובו של זכרון ציבורי

כיצד יש לזכור ולהנציח את המעטים שהצילו יהודים בזמן המלחמה? התשובה, אשר 

טה לאורך שנים, באה בדמותו של מושג 'חסידי אומות העולם'. בחוברת התגבשה לאי

ל"זכרון השואה" ול"זכרון הגבורה", נכתב  1948-ההסברה שהוציא מרכז יד שום ב

 תחת הסעיף "זכור את אשר עשה לך עמלק" כך:

יד ושם יציין וירים על נס את מעשיהם של חסידי אומות העולם, הבודדים 

נפש והקרבה עצמית, -דויות נאמנות טרחו תוך חרוףוהמעטים, אשר לפי ע

מופת חותך, שכל מי שרצה בלב תמים  –להציל יהודים מידי רוצחיהם 

 13.הציל –להציל 

מאמר  2011-טוריה, כתב בקובי קבלק, היסטוריון שעוסק בקשר שבין זכרון להיס

שבו  1945-1963 ם לחסידי אומות העולם,ההנצחה שלפני ההנצחה: יד וששכותרתו 

פי -תיאר, בין היתר, את התפתחות המושג "חסידי אומות העולם" בזכרון היהודי: על

יהודים שקיבלו עליהם שבע מצוות נוח וזכו על -המשנה, היו 'חסידי אומות העולם' לא

כן לעולם הבא. במהלך השנים הפך המושג לתיאור גויים אשר עמדו לצד יהודים 

התאם, בעיני יהודי הגולה היו 'חסידי אומות בגולה, בעיקר בתקופות של רדיפות. ב

ה"גויים" שונאי  –העולם' מחד גיסא היוצאים מן הכלל אשר יש בידם להעיד על הכלל 

ומאידך גיסא גילמו ה'חסידים' את האפשרות להמשך החיים באירופה,  –היהודים 

ם בין כיון שהוכיחו שלא כל הגויים מהווים איום על הקיום היהודי וכי חיים משותפי

 (. לטענתו של קבלק,142יהודים אינם בלתי אפשריים )עמ' -יהודים ללא

הניסיון להתאים את אירועי השואה למסגרות הפירוש היהודיות המוכרות 

מצא את ביטויו גם בשימוש במושג "חסידי אומות העולם". רבים ביישוב 

ת התייחסו ל"חסידים" בעיקר לשם הדגשת מספרם המועט ומתוך כך גינו א

חוסר העזרה של בני רוב מדינות העולם לנרדפים בשואה. כך ניכרה חזרה 
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 .149, עמ' 2011מצוטט אצל קובי קבלק  
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מסוימת לתפיסות מסורתיות של המושג. ואולם ברוב המקרים כפי שנראה 

לא הייתה כאן בחירה במודל פרשני "גלותי" אלא שילוב של המודל הזה עם 

המסר הציוני והדגש האוניברסאלי שבו לאמור, העם היהודי נמנה עם 

 (.144: 2011) ילה העולמיתהקה

הועתק המושג 'חסידי אומות העולם' לנושא הציוני  50-וה 40-דהיינו, בשנות ה

יהודים, אשר -ישראלית בתור ציון כבוד למנהיגים ואנשי מעשה לא-ולסביבה הארץ

 הביעו הזדהות עם הרעיון הציוני בנסיבות שונות. 

ציון דינור ראה ב'חסידי אומות העולם' חלק מהותי מן הקהילות והלוחמים -בן

היהודים, ממושג הגבורה והעמידה האנושית. בהתאם לתפיסה זו סופחו ה'חסידים' 

לגילויי הגבורה במהלך השואה ולא לחלק ממאורעות החורבן: דינור הקביל בין 

יבם ובין היאבקותם של ה"שומרים על צלם האלוהים" כנגד דור החושך שפעל סב

תופת איום זה" וראה בשניהם גילוי של גבורה. מן -היהודים על 'צלם האלוהים בגיא

הבחינה הזו, אם כן, חזר דינור למשמעות המסורתית של 'חסידי אומות העולם' 

יהודים לקהילה היהודית -שסיפחה לעתים תכופות, באופן סמלי, את המצילים הלא

 (. 153)שם, 

שנות המחודשת למושג 'חסידי אומות העולם', כפי שפורטה לעיל, שימשה ואולם, הפר

אוניברסאלי: חשיבותם של -לצד הפקת ה"לקח ציוני" גם להפקתו של לקח הומאני

מוסריים בזמנים קודרים ואפלים. העם הדני סיפק אמנם דוגמא -הערכים האנושיים

אך הדרך להנצחת מובהקת לתוצאות שהתנהגות הירואית מסוגלת להוביל אליהן, 

 ההצלה יוצאת הדופן נתקלה למן ההתחלה בבעיות כבדות משקל. 

ניסה מרדכי שנהבי לקדם את הנצחת זכרה של הצלת הקהילה  40-בשלהי שנות ה

היהודית בדנמרק על ידי פניה לגורמים שונים בקהילה היהודית בדנמרק ולבית 

ות ההצלה. ואולם מחמת המלוכה הדני, בנסיון לאסוף מידע עובדתי מקיף על נסיב

אילוצים תקציביים באותם שנים, כמו גם מחמת העובדה שהמוסד היה בשלבי הקמה 
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ראשוניים והתמקד בעיקר בעבודת מחקר, לא נרשמה התקדמות בנושא הנצחתם של 

   14.'חסידי אומות העולם' מדנמרק

חסידי , כעבור יותר מעשור מאז הוחלט להתחיל בתהליך ההכרה בדנים כ'1956בשנת 

 אומות עולם', סיכם דינור את הבעיות שליוו את התהליך המורכב:

תכנית פנקס חסידי אומות העולם שהחוק מחייב אותנו לשקוד על סידורו גם 

הוא עורר בעיות רבות: אמרתי שהפנקס הראשון יוקדש לדניה, כי זו הארץ 

נם היחידה שבה הייתה ההצלה מפעל של העם. אולם הדנים רוצים בזאת ואי

מסכימים מאותם הנימוקים עצמם שהביאו אותנו להעמיד אותם ראשונים, 

הם טוענים שכל העם הדני שייך לחסידי אומות העולם ולא רק אישים 

בודדים. בעיה זו חזרה בצורה דומה בארצות אחרות. שוחחתי עם אחדים 

מבני אומות העולם ולכלם אותה טענה: ציונם של "האורות מאופל" יש בו 

ר את תחושת האופל וזה לא רצוי. לכן עלינו לחשוב ולשקול היטב מה להגבי

-2, עמ' 1.2.1956מיום  ושם)פרוטוקול ישיבת הנהלת יד  יש לעשות בנידון זה

3).15 

'חסידי אומות העולם' בתוך המארג הכללי של סוגיית הנצחת  של םממיקושאלת 

דינור ועמיתיו בהנהלת 'יד בלבטים רבים:  50-וה 40-השואה היה אפוף במהלך שנות ה

ושם' נאלצו לנסח את שאלת ה'חסידים' בדיוק באותם שנים בהן היתה בשיאה 

ההתלבטות בין האוניברסאלי ליהודי ובין העתיד לעבר. כתוצאה מכך עברו שנים לא 

מעטות עד שנמצאה הדרך המתאימה לפתרון שמיקם, לבסוף, את נושא ה'חסידים' 

 כאחד מ"לקחי השואה". כך,

מקומם של חסידי אומות העולם בדיונים נקבע אף הוא מתוך צירופם ללקח 

כלשהו ומתוך הריחוק מן הפרטים וההתמקדות בהגדרת מערכת היחסים בין 

 (.164: 2011)קבלק "גולה ותקומה", "פסיביות והתנגדות" ו"שואה וגבורה" 

ציבורי לפעול החל להתגבר הלחץ ה , ואפילו לפני כן,לאחר לכידתו של אדולף אייכמן

במאי  1-גם להכרת תודה לגומלי החסדים, ואכן, ביום הזכרון לשואה ולגבורה שחל ב

                                                           
14
 :1.2.2015של 'יד ושם', נצפה בתאריך הרשמי מתוך האתר  

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/righteous/milestone06.asp. 
15
 .157, עמ' 2011מצוטט אצל קבלק  

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/righteous/milestone06.asp
http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/righteous/milestone06.asp
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נחנכה שדרת חסידי אומות העולם, והעצים הראשונים ניטעו לאורכה. הועדה  1962

פי שלוש -שעסקה בבחירתם של  'חסידי אומות העולם' דירגה את התואר על

בוהה ביותר זכו למדליה, תעודת הוקרה קטגוריות: אלו שהשתייכו לקטגוריה הג

ונטיעת עץ על שמם ב'שדרת חסידי אומות העולם', המשתייכים לקטגוריה האמצעית 

  16.זכו לתעודת הוקרה ובקטגוריה השלישית זכו למכתב הוקרה בלבד

הפקת הלקח מן ההצלה השתלבה, אם כן, בחובה המוסרית לגמול למצילים, והן 

הכרה בעם הדני כ'חסיד אומות עולם'. ואולם, דווקא שהובילו, בסופו של דבר, ל

ההתמקדות בלקח ובמשמעות שיש לגזור ממנו טשטשה את מעשיהם של דנים יחידים 

שבאמת פעלו באופן הרואי ויוצא דופן להצלת יהודים. כמו כן, ההגדרה הכללית של כל 

תוכו העם הדני כ'חסידים' הוציאה את ההצלה מן הקונטקסט ההיסטורי הכללי שב

 התרחשה, ולמעשה מנעה את האפשרות להבין את מבצע ההצלה הייחודי על כל רבדיו.

שנים להצלה, ניטעו ב'שדרת חסידי אומות העולם'  20, במלאות 1963באוקטובר  10-ב

, השני לכבוד המחתרת 10-שלושה עצים לזכר ההצלה: אחד לכבוד המלך כריסטיאן ה

, 1971במרץ  21-שמונה שנים מאוחר יותר, בהדנית והשלישי לכבודו של העם הדני. 

הדיפלומט הגרמני ששרת בדנמרק והדליף את המועד  -זכה גם גאורג פרדיננד דוקוויץ 

 באות 'חסיד אומות העולם'.  -המדויק של האקציה המתוכננת כנגד היהודים 

פי -ארבעת 'חסידי אומות העולם' שפורטו לעיל השתייכו לקטגוריה הרמה ביותר על

רוג של 'יד ושם': הם זכו לא רק לתעודת הוקרה ולמדליה אלא גם לנטיעה של עץ הדי

דנים  22על שמם ב'שדרת חסידי אומות העולם' )בנוסף להם זכו לאורך השנים 

אינדיבידואלים בהכרה כ'חסידי אומות העולם'(. ואולם, הדברים אינם כה פשוטים: 

היתה הענקת האות בעיקר מחווה נראה כי למעט במקרה של גאורג פרדיננד דוקוויץ 

, המחתרת הדנית והעם הדני מעולם לא הוכרזו 10-של כבוד, שכן המלך כריסטיאן ה

'חסידי אומות העולם' דה פקטו )לכן הם גם אינם מופיעים ברשימת השמות של זוכי 

(. אחת הסיבות לכך היא העובדה 1.1.2014-האות, בהתאם לרשימה המעודכנת מה

לעבודת ההנצחה של 'יד ושם' עוד לא התקבעו באופן סופי תנאי  שבשנים הראשונות

                                                           
, ומאז כל המוכרים כ'חסידי 1981דירוג זה גרם לקשיים דיפלומטיים רבים ועל כן הוחלט לבטלו בשנת  16

הוקרה ולנטיעת עץ על שמם )כיום, עקב מחסור במקום, מסתפקים אומות עולם' זוכים למדליה, תעודת 
   בהנצחת השם על לוח זכרון(.
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כגון המחתרת והעם  –ההכרה ב'חסידים' ועל כן זכו באות גם גופים ערטילאיים 

ולא רק יחידים. חוסר הבהירות סביב ההכרה במלך, במחתרת ובעם הדניים  –הדניים 

דיוק בתיאור -כ'חסידי אומות העולם' הוביל, עם השנים, לריבוי מקרים של אי

ההוקרה שלה זכו מטעם 'יד ושם' בתפקידה כרשות הממלכתית להנצחת זכר השואה 

בישראל. עד היום רווחת הדעה הן במערכת החינוך והן בקרב מדריכי 'יד ושם' כי 

 שלושת הגופים הללו זכו באות הנכסף, למרות שבפועל אין זה מדויק. 

מה הוביל את מוסד 'יד ושם' להחלטה להכיר במלך, במחתרת ובעם הדניים כ'חסידי 

אומות העולם'? האם היה זה לחצם ההולך וגובר של הניצולים לגמול למציליהם חסד? 

האם נבעה ההחלטה משיקולים אחרים? שאלה נוספת שעולה בהקשר זה היא שאלת 

ל את אות 'חסידי אומות העולם' התזמון: מדוע הוחלט להעניק לשלושת הגופים לעי

, שמונה שנים 1971-, בעוד שגאורג פרדיננד דוקוויץ קיבל אותו רק ב1963באוקטובר 

מאוחר יותר? ארבעתם הרי נטלו חלק באותו אירוע הצלה. על מנת לנסות ולענות על 

, 10-דוקוויץ, המלך כריסטיאן ה –שאלות אלה יש להפריד בין ארבעת הגופים 

ולבדוק את הסיבות והנסיבות הייחודיים שהובילו להחלטה  –הדניים  המחתרת והעם

 של 'יד ושם' להכירם כ'חסידי אומות העולם'.  

 

 

 10-כריסטיאן ה

ובדימוי החיובי שהתגבש סביבו עוד במהלך מלחמת  10-אשית נדון במלך כריסטיאן הר

. כך 72יום הולדת  10-חגג המלך כריסטיאן ה 1942בספטמבר  26-העולם השניה. ב

תוארה למחרת בעיתון "פלשתין פוסט" החגיגה שנערכה לכבודו בביתו של הכומר 

 אלפרד נילסן בירושלים:

נים המשעבדים. נכנע לגרמ-נשמעו נאומים לשבחו של המלך האמיץ והבלתי

הדנים החפשים מזדהים עם עמדת מלכם, "האסיר בארצו", במלחמה זו, 
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כי בקרוב  –יחד עם המלך  –ומביעים את תקותם  –"מלחמת הטוב נגד הרע" 

  17.תהיה ארץ דניה חפשית

, כשנה לפני מבצע הצלתם של יהודי דנמרק, גילם המלך 1942-נראה, אם כן, שכבר ב

תה של דנמרק לכיבוש הגרמני וסימל את רצון האוכלוסייה הדני בדמותו את התנגדו

 להשתחרר מעול השעבוד שנכפה עליה. 

והתנגדותו הנחרצת של המלך למהלך זה של הגרמנים  1943הצלת היהודים באוקטובר 

 1947באפריל  20-הצליחו לחזק ולבצר את העמדה האוהדת כלפי המלך: לאחר מותו ב

פשו בכפו למען הצלת יהודי ארצו אלא גם כמי תואר המלך לא רק כמי ששם את נ

שהעלה את כבוד העם היהודי בעיני העולם כולו בזמן המלחמה. יתר על כן, לעתים 

תכופות נאמר שהוא זה שגאל את העולם הנוצרי מהכתם המחפיר של עמידה על דם 

היהודים בהוכיחו כי לחלק מן הנוצרים עדיין יש מצפון. המלך לא הסתפק בדברים 

 . 18באמצעות אומץ רוחו הציל חלק גדול מנתיניו היהודים –ידא ובעמידת דום גר

הוא מספרם הרב של  10-אחד המרכיבים הבולטים בייצוג של המלך כריסטיאן ה

 המיתוסים שנקשרו ליחסו ולהתנהלותו כלפי יהודי דנמרק:

לא רק על עמו בלבד הגן אלא גם על יהודי ארצו ובכל אומץ הלב. לדרישת 

הגרמנים לשים את הטלאי הצהוב על בגדי היהודים, ענה כי הוא ומשפחתו 

כבוד. ויום אחר שיחה זו עם הנקן, בקר -יענדו טלאי זה ויחשבוהו לאות

 .19רטיבי בבית הכנסת הגדול בקופנהגןהמלך באופן די דמונסט

דוגמא מובהקת נוספת היא תיאורו של המלך בספרו המפורסם של ליאון יוריס 

ס", תיאור המבוסס על אנקדוטות משוללות כל תשתית עובדתית. בספר "אקסודו

מצוטט המלך כמי שאמר שאין כל הבדל בין אזרח דני אחד למשנהו ועל כן הוא עצמו 

פי הספר -יענוד ראשון את ה'טלאי הצהוב'. הוא מצפה שכל דני נאמן יעשה כמוהו. על

                                                           
17
, הארכיון המנהלי של יד ושם הקמה הדנים החפשים חוגגים את יום הולדת המלך כריסטיאןמתוך  

AM.1 94, מספר תיק. 
18
, הארכיון המנהלי של 'יד ושם' הקמה 8.5.1947-, נערך במלך דניה Xריכוז המידע על כריסטיאן המתוך  

AM.1 94, תיק. 
19
 שם. 
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לאי הצהוב', עובדה שגרמה ענדו למחרת היום כמעט מחצית מתושבי קופנהגן את ה'ט

  20.לגרמנים לבטל את הצו המפלה לאלתר

יהודי דנמרק מעולם לא נדרשו לענוד את ה'טלאי הצהוב' ועל כן אין שחר ש אלא

לסיפורים הרבים שנפוצו על ההתנגדות של המלך לקיום צו זה של הגרמנים. גם 

במהלך המלחמה  הסיפור על ביקור ההזדהות של המלך בבית הכנסת היהודי בקופנהגן

 לא היה ולא נברא.

תדמיתו החיובית של המלך המשיכה לפרוח גם לאחר המלחמה והיא היא שקבעה את 

. כך כתב עליו, למשל, 50-וה 40-היחס האוהד שגיבש סביבו מוסד 'יד ושם' בשנות ה

 : 1947ביוני  17-מרדכי שנהבי ב

מלך ה והנה ידוע לכל ילד בישראל מה היתה עמדתו של ופעולתו של

ן הדני בשנים קשות אלו. לבטח אין בזה משום הגזמה בבואנו ]א[כריסטי

כה רבים  –לציין שרק הודות לרוחו הוא והופעתו זכינו לכך שבין יהודי דניה 

הנם הניצולים. יהודי דניה חייבים תודה למצילם הגדול ולעם הדני כלו, ויהיו 

הרחוב, אשר פעולתם -אלה אנשי המשטרה בעלי הסירות והאניות ואיש

האנושית התמזגה עם עמדתו הנאה, הגאה ומלאת כבוד אדם, של המלך 

גלמות ן. אנו רואים באישיותו הנעלה של חסיד עולם זה את הת]א[כריסטי

היפה והחזק שבמעשה ההצלה שנעשה על ידי הגויים. לכן עלתה ההצעה 

של , בשמו את רשימת חסידי אומות העולם, במסגרת המפעל שלנו פתוחל

 21.)ההדגשה במקור( הדני ן בראש העם]א[המלך כריסטי

היה תוצר  1963העץ שניטע לכבודו של המלך ב'שדרת חסידי אומות העולם' באוקטובר 

 .40-יחס אוהד זה, אשר התגבש, כאמור, כבר בראשית שנות הישיר של 

 

 

 

                                                           
20
 .1959-"אקסודוס, יציאת אירופה", סטימצקי, תל אביב, תשי"ט 
21
, מספר תיק AM.1הקמה,   –, הארכיון המנהלי של יד ושם 2מתוך מכתב אל בנימין סלור )קופנהגן(, עמ'  
94. 
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 המחתרת הדנית

הדיון על ההכרה במחתרת הדנית כ'חסידת אומות העולם' נשא אופי שונה לחלוטין. 

אשר זכותה לתואר נדונה כבר  10-בניגוד לדמותו המוערכת של המלך כריסטיאן ה

ת הדנית כ'חסידת אומות העולם' , הרי שהרעיון להכריז על המחתר40-בראשית שנות ה

הגיע בשלב מאוחר הרבה יותר. בנוסף, להענקת התואר לגוף כללי ולא ליחיד קדמו 

דיונים סוערים רבים, הן בכנסת והן בין עמיתי ההנהלה של 'יד ושם'. באחד הדיונים, 

למשל, שעסק בהענקת האות למחתרת הנורבגית טען אחד מחברי הועדה לבחירת 

 העולם' כך: 'חסידי אומות

אני כשלעצמי סבור, כי כאשר מדובר במתן ציון למחתרת, יש לקחת בחשבון 

שהיא פועלת על בסיס אחר לגמרי שאין לדבר על הבסיס האנושי. זה חורג 

על מנת  –מבלי לגרוע מערכה של המחתרת הנורבגית  –מהגדרת החוק ולכן 

שכל מחתרת, באיזה מקום, עשתה משהו, בשביל  –לא ליצור פרצדנט 

הייתי  –עשתה מעשים אחרים  –יהודים ובמקום אחר תחת פיקוד אחר 

אומר שמבחינה גלובאלית, אין מקום להכללת התואר 'חסיד אומות העולם' 

   22.(1973במאי  3)מתוך פרוטוקול הועדה מתאריך על גופים גדולים 

)שמכוחו קם מוסד 'יד ושם' כרשות  1953 -מ עמדה זו מקורה בדיוני הכנסת לחוק

זכרון והנצחה(. ואולם, רצונם של מנסחי החוק להכיר רק ביחידים כ'חסידי אומות 

העולם', הכרה המבוססת על הקשר האישי בין היהודי לגוי כסיפור נייטרלי וממלכתי, 

שאינו שנוי במחלוקת מפלגתית, התנגש עם רצונם של המצילים להיחשב כקבוצה 

 שפעלה במשותף. כך, למשל, נאמר בדיון נוסף שעסק במחתרת הנורבגית:

כל המצילים הנורבגים, פרט למקרה אחד... מסרבים לקבל הוקרה בטענה 

שהם פעלו כקבוצה. הם אינם רואים כל מעשה אישי בפעולתם, ואם מגיעה 

דבר שאגב הם מצניעים וכמו כל הסקנדינבים  –בכלל הוקרה למישהו 

 28)פרוטוקול הועדה מתאריך  כולההרי היא מגיעה לקבוצה  – ונרתעים ממנ

  23.א.ק.כ( –, הדגשה שלי 1976בנובמבר 

                                                           
22
, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור הנעלם: השואה במשפט הישראלי הכרתמצוטט אצל חמדה גור אריה  

 .59, עמ' 2007במשפטים, אוניברסיטת תל אביב, דצמבר 
23
 .60שם, עמ'  
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רצונם של המצילים שלא להיחשב כיחידים אלא כגוף אחד הובילה לשני קשיים 

עיקריים בהכרת גופי מחתרת כ'חסידי אומות העולם': ראשית, מטרת הקמת 

פולנית ז'גוטה(. -המחתרת לא היתה לשם הצלת יהודים )למעט המחתרת היהודית

יהודים או שמא  שנית, לא ניתן היה לדעת האם באמת כל חברי המחתרת עסקו בהצלת

רק חלק מהם, והחלק האחר עסק בפעילויות שנחשבו למנוגדות לאינטרסים היהודיים 

 (. 61: 2007בזמן המלחמה )גור אריה 

, 10-אם כן, לעומת ההחלטה על הענקת אות 'חסיד אומות העולם' למלך כריסטיאן ה 

שהמלך  היתה ההחלטה להעניקו למחתרת הדנית שנויה במחלוקת הרבה יותר. בעוד

סימל את האומץ האנושי והממלכתי בהתנגדותו לדרישות הגרמנים, הרי שהמחתרת 

היתה גוף כללי, שלחבריה אינטרסים שונים ולעתים אף מנוגדים לצרכי היהודים. יתר 

על כן, באותה תקופה לא היה ידוע כמה מחברי המחתרת אכן פעלו להצלת היהודים 

 . 1943במהלך אוקטובר 

ל עולה, כי להכרה במחתרת הדנית כ'חסידת אומות העולם' תרמו מכל האמור לעי

, ועליהם יורחב הדיון בהמשך 1953-שיקולים נוספים, שונים מאלה שנמנו בחוק מ

עבודה זו. אחד מחברי הועדה לבחירת 'חסידי אומות העולם' ניסח את הסוגיה באופן 

 כן וממצה: 

תכוון לאותו יחיד אשר הוא ה –נדמה לי שכוונתו של המחוקק היתה ברורה 

סיכן את עצמו כדי להציל ולו נפש אחת בלבד. אני רואה בהענקת תואר 

, עמ' 1979באפריל  19)פרוטוקול המליאה מתאריך  לארגון שלם אקט פוליטי

11).24 

 

 

 העם הדני

ודמותה ההירואית של  10-אל תוך הדמות האצילית והנערצת של המלך כריסטיאן ה

המחתרת הדנית נשזר, במהלך השנים, הייצוג של העם הדני: אמיץ והומאני כמו המלך 

                                                                                                                                                         
 
24
 .63 מצוטט שם, עמ' 
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העומד בראשו ומתנגד לעול הכיבוש כמו המחתרת הדנית שצמחה בקרבו. זו הסיבה 

 העולם'. כ'חסיד אומות  1963להכרה בעם הדני באוקטובר 

עם זאת, הענקה של אות 'חסיד אומות העולם' לעם שלם הוא אקט מורכב אפילו יותר 

מהענקה של אות זה לגוף וולונטרי כמו מחתרת. נקודת המוצא בהכרה בעם שלם בתור 

'חסיד אומות העולם' היא שכל האוכלוסייה, ללא יוצאים מן הכלל, רצו בהצלת 

ו פסיבי. ואולם, כיצד ניתן להוכיח דבר כזה? היהודים ותרמו לכך באופן אקטיבי א

האם לא נמצאו שום עדויות או מקורות אשר הוכיחו כי בין הדנים היו גם אנשים שלא 

רצו לעזור מסיבותיהם שלהם, אולי אפילו כאלה שתמכו במדיניות הנאצית כנגד 

ה לכך העם היחיד שזכ -היהודים? אין ספק, כי ההכרה בעם הדני כ'חסיד אומות עולם' 

מעלה שאלות ותמיהות לגבי השיקולים שעמדו מאחוריה. בהמשך  -בתולדות 'יד ושם' 

 העבודה יינתנו מספר הסברים אשר ינסו להבהיר החלטה יוצאת דופן זו.

, כשמונה שנים לאחר ההכרה במלך, במחתרת ובעם הדניים כ'חסידי אומות 1971-ב

ומט הגרמני שהדליף את המועד העולם', הוכר גם גאורג פרדיננד דוקוויץ, הדיפל

המדויק של נסיון הגירוש של יהודי דנמרק, כ'חסיד אומות עולם'. למרות שבעניינו 

הוא הדיפלומט הגרמני היחיד שזכה  –נבדק המידע ההיסטורי באופן הרבה יותר מקיף 

הרי שגם לגביו שיחק המיתוס שהתגבש סביב מבצע ההצלה  –עד היום לתואר זה 

 כפי שיתברר בהמשך של עבודה זו.  תפקיד מכריע, 

 

 

 אז  והיום –מקומה של הצלת יהודי דנמרק בשיח השואה בישראל 

של המאה העשרים נעשה מקומו של חשבון הנפש הקיבוצי מרכזי  80-וה 70-בשנות ה

יותר בקרב החברה הישראלית, הן בעקבות החוויות הסוערות של מלחמות ישראל והן 

, 80-מטיבי ביצירת הזהות הלאומית. החל בשלהי שנות הבגין סיומו של השלב הפור

ואילך, גבר משקלו של הפרט במסגרת אירועי העבר והניצול  90-וביתר שאת בשנות ה

הפך לדמות המרכזית המקשרת בין החברה העכשווית לבין השואה: הניצולים כעדים, 

 טיולים, כמחנכים, כמעבירי הלפיד בטקסי הזכרון, ועוד.-כמלווי
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זיהתה אניטה שפירא במאמר בכתב העת "זמנים" כי מגמה זו נכונה לא רק  1996 בשנת

 אירופה:-בשיח הישראלי אלא גם בזה של מדינות אחרות, בעיקר במערב

בדיקת התמודדותן של מדינות אירופה עם זכר מלחמת העולם השניה ועם 

זכר שואת היהודים מגלה, שהתזוזה מהמישור הרטורי הגבוה למישור של 

חוויה האנושית במדינות אלה התחוללה רק בעשורים האחרונים, אם ה

בכלל. הדבר נכון ברובד של קובעי המדיניות ועוד יותר נכון בזה של החברה 

והתרבות. החברה ההולנדית, הצרפתית, האיטלקית ואף הגרמנית, החלו רק 

באחרונה בבחינת השואה כחלק מההיסטוריה שלהן, כחלק ממערכת 

מית בחברה, ולא עוד כאספקט של חברה הנתונה לשלטון זר היחסים הפני

  (.13)עמ' 

באופנים השונים בהם התמודדו הולנד,  התעמק , אף הוא,(Pieter Lagrouפיטר לגרו )

בעיקר בשנים שלאחר המלחמה.  צרפת ובלגיה עם מאורעות מלחמת העולם השניה,

לאחר המלחמה את זכרון לענייננו חשובה מסקנתו לגבי הדרך שבה עיצבו ההולנדים 

התנהלותם במהלכה: התנגדות כללית ואבסולוטית לכובש הנאצי, ללא אבחנה בין 

גם בארץ, כטענתה של אניטה שפירא במאמרה לעיל,  25.קבוצות המחתרת השונות

הניצול היחיד: מדובר בעשור שלעתים קרובות מתואר כמעט ולא נשמע קולו של 

קרים עדכניים הוכיחו כי השואה היתה השתקה" )למרות שמח-כשנות "השתיקה

נוכחת בעשור זה באופן נרחב למדי הן בשיח הציבורי והן בזה המדיני(. בעיניה, מדובר 

בתופעה אוניברסאלית שלא היתה ייחודית לישראל, ועל כן יש לחפש את השורשים 

תרבותיים מקומיים, אלא גם בתמורות -פוליטיים-שלה לא רק בתהליכים פסיכולוגיים

חלו במעמד של ניצולי השואה בתוך החברה שבה הם חיים, בגיל שלהם ובגיל ש

ילדיהם, בהתייחסותם לעבר וביכולת להתמודד עמו, וכמו כן בשינויים שחלו באקלים 

 (. 13: 1996התרבותי וברוח התקופה המערבית בכלל )

ת והגיע לשיאו בשנו 50-המיתוס שהתגבש סביב מבצע ההצלה בתהליך שהחל בשנות ה

התאפשר, לעניות דעתי, בעיקר בזכות צמצום קולם של הניצולים באותם שנים.  60-ה

                                                           
 ,The politics of memory. Resistance as a collective myth in post-war France"ר' מאמרו  25

Belgium, and the Netherlands, 1945-1965", European Review, 2003, Vol. 11(4), pp. 527-

549.     
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, כאשר הניצולים החלו להשמיע את קולם ביתר שאת )בעיקר בדנמרק, 90-רק בשנות ה

אבל גם בישראל(, והמחקר ההיסטורי החל לבחון מחדש את סיפור ההצלה המוכר, 

יוצאת הדופן של מבצע הצלת יהודי חלו שינויים מרחיקי לכת בהסברים להצלחתו 

 דנמרק.

 

האם ניתן לשמר את המיתוס שהתגבש סביב הצלת יהודי דנמרק לאורך זמן בחברה 

הישראלית? מדובר באירוע היסטורי שהפך למיתוס בשלב הפורמטיבי של התגבשות 

הזהות הלאומית היהודית, ועל כן מילא בעיתו תפקיד חשוב. יחד עם זאת, קשה מאד 

יתוסים לאורך זמן, ואולי אף אין זה אפשרי: בשלב מאוחר ובוגר יותר הופכים לשמר מ

רוב המיתוסים שהתגבשו בשלב הפורמטיבי מושא לביקורת, ובמקרים רבים אף ללעג 

ולאירוניה. נדמה כי מדובר אך בשאלה של זמן מתי יופרך גם מיתוס זה הן בעקבות 

לאומיים בנושא והן בעקבות הטמעתם במחקר השואה הישראלי של המחקרים הבינ

 אחיד( של הניצולים.        -התגברות קולם )הלא
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 פרק ראשון

 הייצוג הבינלאומי של הצלת יהודי דנמרק 
 

 

היום היהדות מתקיימת במין חיים שסועים. בעקבות האמנציפציה בגולה 

ובעקבות השגת הריבונות הלאומית בישראל שבו והשתלבו היהודים באורח מלא 

בזרם הראשי של ההיסטוריה, אך האופן שבו הגיעו לשם, והמקום שבו הם 

 כל אלה מתפרשים תכופות בדרך הנראית יותר מיתית מאשר –מצויים למעשה 

מציאותית. המיתוס והזיכרון משתפים פעולה. יש מיתוסים המקיימים חיים, והם 

ראויים שיפורשו מחדש לצורכי תקופתנו. אחדים עלולים לתעתע, ויש להגדירם 

, זכור)יוסף חיים ירושלמי, מחדש; ואילו אחרים הנם מסוכנים ויש להוקיעם 

 (.127 , עמ'1988

 

של מבצע  עקביהפרק, לא ניתן להצביע על ייצוג בינלאומי אחיד ו ו שללמרות כותרת

באופן שונה, ברוח  ת לאוםהייצוג של ההצלה התפתח בכל מדינ הצלת יהודי דנמרק.

רצות : אשלוש מדינותצרכי התקופה והנסיבות שסביבן עוצב. בהתאם, פרק זה דן ב

מרבית המחקר האקדמי על מבצע ההצלה נערך, לאורך  , שכןהברית, גרמניה ודנמרק

בשני העשורים האחרונים נפער פער משמעותי לטובת  עם זאת, תן.השנים, בשלוש

דנמרק מבחינת החשיפה של תגליות חדשות בתחום והעניין הציבורי בהן. יש לציין, כי 

ושא בשנים האחרונות התעורר גם בשבדיה עניין מחודש בהצלה הדנית, בעיקר בנ

חסות נפרדת התרומה של השבדים להצלחת ההצלה. פרק זה לא כולל אמנם התיי

, להצלה השבדים ם שלתרומתלעומק עבודה זו תיבחן  בהמשך, אולם לייצוג השבדי

  מבט ישראלית.מתוך נקודת 

מנת שניתן יהיה להעריך נכונה את דרך הייצוג הייחודית של מבצע ההצלה -על

השוואה )אמנם כללית( של הייצוגים השונים שהתפתחו בישראל, יש חשיבות רבה ל

במדינות לעיל: רק באמצעות השוואה כזו ניתן לעמוד על המאפיינים הייחודיים 

המקומיים של הייצוג הישראלי, ובהמשך לנתח אותם מתוך פרספקטיבה בינלאומית 

 רחבה. הפרק מתחיל להלן בייצוג של מבצע ההצלה בארצות הברית, ממשיך בייצוג

 הגרמני ומסתיים בשינויים הרבים והמרתקים שהוא עבר, לאורך השנים, בדנמרק. 
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 ארצות הברית

זמננו דנים בהתנהלות הפאסיבית/אדישה )אם -השואה האמריקאיים בני רוב תיאורי

(. במוזיאון השואה Rubinstein 1997לא גרועה מכך( של בעלות הברית כלפי היהודים )

, הנחת המוצא היא שהאמריקאים ידעו על המתרחש (, למשלUSHMMבוושינגטון )

באירופה, אולם העדיפו ל'עמוד מן הצד'. ניתן היה לעזור יותר מכפי שנעשה בפועל. 

דופן, אשר יש בכוחה להעיד על הכלל. מבצע ההצלה -דנמרק מוצגת שם כדוגמא יוצאת

לנהוג מתואר כאירוע ייחודי, והתנהלות העם הדני משקפת את הדרך בה ראוי היה 

 במיעוט היהודי:

The Danes thus proved that widespread support of Jews and 

resistance to Nazi police policies could prevent deportation.
26

 

ען, כי למרות שה'עומדים מן הצד' מהווים נר, היסטוריון בריטי של השואה, טטוני קוש

במחלוקת מהבחינה האנושית, הרי שהמחקר את הקבוצה המרתקת והשנויה ביותר 

האקדמי ממעט לעסוק בהם. כתוצאה מכך, נחלקים גם 'העומדים מן הצד' באופן 

מנכאי לטובים נגד רעים וכך מאבדים מן המורכבות והאמינות שלהם. דמויות 

אמביוולנטיות לא מתקבלות באהדה ולאורך השנים התקבעה בהנצחת השואה מגמה 

(, כגון אוסקר שינדלר וראול Moral Giantsנקים מוסריים' )בולטת של בחירת 'ע

 וולנברג:

Yet there is a danger that, rather than confronting the ambivalence, 

contradictions and ambiguities of contemporaries, we either 

increasingly take refuge in the creation of plaster saints or retreat, 

as with the obsessive interest in the western intelligence world and 

its knowledge of the Holocaust, into the comfortable fiction that 

only the privileged knew of its existence during the war or that 

nothing at all could be done to stop mass murder. The search for 

                                                           
26
 Resistance and Rescue, Document 5, Danish: ההצלה הדנית, מתוך-הכיתוב לצד המוצג של סירת 

rescue Boat, p. 253. 
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nuance in responses to the Holocaust […] seems to slip further 

away as time progresses (Kushner 2002: 72) ( א.ק.כ-)דגש שלי . 

ההנצחה של הצלת יהודי דנמרק תומכת במובהק בטיעון לעיל. בתרבות הזכרון 

אור באפילה": -הברית מוצגת ההצלה באור חיובי בלבד, וכך משמשת כ"קרן-בארצות

 -היא מציגה לשלילה את ההתנהלות של שאר האוכלוסיות ש"עמדו מן הצד' ואשר 

בשוויון מלא ובאמפתיה, ובכך  לא התייחסו למיעוט היהודי שחי בקרבם -בניגוד לדנים 

נמנעו, למעשה, מהצלתו מידי הכובש הנאצי. מגמה זו תרמה רבות, לאורך השנים, 

לתהליך ההפיכה של סיפור ההצלה למיתוס בזכרון האמריקאי: הקיבוע של המקרה 

הדני כ'מקרה לדוגמא' ניתק אותו מההקשר של הנסיבות המיוחדות של דנמרק בפרט 

 שנייה בכלל. ושל מלחמת העולם ה

סביבו, להתפוגג. דוגמא אחת היא שנוצרו עד היום מסרב המיתוס, והאגדות הרבות 

)על שלל גרסאותיה(: אמנם ברוב  27וה'טלאי הצהוב' 10-האגדה על המלך כריסטיאן ה

הייצוגים המאוחרים יותר דואגים להפריך אגדה זו ולהסביר כי מדובר בהמצאה בלבד, 

המיתי של  פרכה עצמו מצליח לתרום לחיזוק המימדאולם נדמה שאפילו אקט הה

-תב לאו גולדברגר, פרופ' לפסיכולוגיה מאוניברסיטת ניומבצע ההצלה. כך למשל כ

 יורק וניצול בעצמו בזכות מבצע ההצלה:

Most have heard the legend of the Danish king who in protest and 

solidarity wore the Star of David. There is a variety of fanciful 

versions of the story, all of them untrue and yet almost impossible 

to eradicate from the received folklore of the Holocaust. One 

senses an almost pained, if not angry, resistance to attempts at 

demythologization. […] People want the story to be true! 

Fortunately behind most sturdy myths a kernel of truth can be 

found. The story of the rescue of the Danish Jews is no exception, 

though I daresay that the measure of truth in this case is larger 

                                                           
מאת אוגה ברטלסן  October '43 :1954-דוגמאות מובהקות לכך כוללות את הספר המפורסם מ 27
(Bertelsen ואת הסרט "אקסודוס" משנת )בהן מוצגת האגדה על המלך כעובדה היסטורית1960 ,. 
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than a kernel, if allowance is made for symbolic transformations. 

Substitute the symbol of the king with the Danish people as a 

whole, and substitute further the wearing of a yellow star with the 

widespread and empathic compassion for the Jewish plight, and 

you have the truth behind the myth (Goldberger 1987: p. xviii). 

-הברית קיימים, גם כיום, גורמים רבי-נראה, אם כן, כי בתרבות הזכרון בארצות

של המיתוס סביב מבצע ההצלה.  –ואפילו לחיזוק  –משקל אשר תורמים להנצחה 

 החלק הבא מפרט את שלל הגורמים הללו.

 

 הלקח לדור''   

הברית, כפי שעוצבה לאורך השנים, בולטת -בתרבות הזכרון של מבצע ההצלה בארצות

מאד המגמה של חיפוש משמעות ו/או לקח מהאירוע. זו גם הסיבה, מדוע רוב הייצוגים 

מתרכזים בעיקר בפן אחד של ההצלה: מה הוביל לכך שהדנים רצו להציל את יהודי 

לם לכולן מכנה משותף אחד: הן נושאות ארצם? לשאלה זו מגוון רחב של תשובות, או

בקרבן מסר אוניברסאלי, לפיו מבצע ההצלה הדני ראוי לשמש דוגמא להתנהגות 

 אנושית ראויה בזמנים קשים. 

 -ימינו בהפקת לקחים אקטואלית -לעתים קרובות מתרכזת העיתונות האמריקאית בת

 זמן נתון בעולם:החובה המוסרית להגיב על ג'נוסיידים וזוועות שמתרחשים בכל 

What does this memory of courage in the face of bestiality say to us 

today? For me it raises the question of where the voices of decency 

are among the world's leaders to condemn the first calculated mass 

murder of a religious group in Europe since the Holocaust. I mean 

the Serbian terror against the Muslims of Bosnia (The New York 

Times, by A. Lewis, 4 October, 1993). 
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ייצוגים אחרים, בעיקר ספרותיים, מתרכזים בחשיבות המושג 'זכויות האדם'. הדנים 

ק במאבק למען זכויות אדם ומיעוטים, במאב –מאז ומתמיד  –מוצגים כמובילים 

השוויון בין המינים ובמאבק לשחרור אוכלוסיות משועבדות בכל מקום -למיגור אי

בעולם. גישה זו בולטת במיוחד בספרות הילדים והנוער: בז'אנר זה משמש מבצע 

. יתר על כן, 28ההצלה אמצעי חינוך להומניזם, אשר שם את האדם וצרכיו במרכז

יאלית הדנית תכופות כמודל מדיני בייצוגים הספרותיים מוצגת מדיניות הרווחה הסוצ

מוצלח שהוביל, בין היתר, להצלת היהודים במהלך השואה. כך, לדוגמא, מסביר ה. 

 :"Rescue in Denmark", 1963-העדות שכתב ב-פלנדר בספר

Unemployment insurance, workmen's compensation, socialized 

medicine and old age pensions for every Danish citizen were a way 

of life in Denmark long before World War II. All of these 

undoubtedly went into the shaping of the modern Dane, giving him 

confidence, belief in his own worth and dignity and a sense of 

responsibility toward his fellow countrymen. What the Danes did 

was the natural response of a democratic people (p. 259). 

שכן מדינת הרווחה  , במידה לא מבוטלת של אנאכרוניזםגישה זו מאופיינת, כמובן

  הדנית התבססה ככזו רק במהלך החצי השני של המאה העשרים.

המחקרים האקדמיים על מבצע ההצלה, לעומת זאת, מתמקדים בחיפוש הסבר לשונות 

של הדנים במסגרת הדיסציפלינה של כל חוקר וחוקרת. חנה ארנדט מצאה את 

דמוקרטיה  -המדינה: סוג השלטון שהיה נהוג בדנמרק -התשובה במסגרת מדע

ממשלתם לנהוג כפי הוא שאפשר לדנים ול -שנים להומניזם -המבוססת על חינוך ארוך

שנהגו. בעוד הרשויות בדנמרק דאגו לשמור על זכויותיהם של האזרחים היהודים 

מבחינה חוקית, הרי שהאוכלוסייה הדנית שמרה עליהם מבחינה מוסרית )ארנדט 

(. לקח זה היה תוצר של התקופה שבה הוא הופק. בשנים שלאחר המלחמה, 1951

ו מחקרים רבים במערב להוכיח את שאת עם פרוץ המלחמה הקרה, ניס-וביתר

עליונותה של שיטת השלטון הדמוקרטית על פני זו הדיקטטורית. הקומוניזם הוצג, 
                                                           

28
 .Number the Stars (1989), by Lois Lowry: לדוגמא 
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באופן תדיר, כשווה ערך לנאציזם, בעוד הדמוקרטיה הקפיטליסטית הוצגה כשיטה 

מוסרית ומוצלחת יותר. הדוגמא של הצלת יהודי דנמרק התאימה לארנדט ככפפה ליד: 

הדמוקרטיה והחינוך ההומאני הצליחו הדנים למגר את התוכנית השטנית בזכות ערכי 

של השלטון הטוטליטרי הגרמני. מבחינתה של ארנדט, לקח זה היה תקף גם לגבי 

המועצות: תחת שלטון דיקטטורי לא ניתן לשמור על -השלטון הקומוניסטי בברית

מעניין לציין, כי  הזכויות הבסיסיות של האזרחים, על אחת כמה וכמה של מיעוטים.

הברית בעשור האחרון ממשיכים לציין לקח זה כסיבה -גם ספרים שנכתבו בארצות

  29.העיקרית להצלחה הגורפת של מבצע ההצלה בדנמרק

אשר בו , The Rescue of Danish Jewsערך לאו גולדברגר את הספר  1987בשנת 

ם הפסיכולוגיה: מוסברת הסיבה להתנהלות השונה של הדנים בעזרת מושגים מתחו

התנהגות של אינדיבידואלים תחת תנאי לחץ ופסיכולוגיה של קבוצות. כך, למשל, כתב 

 (:Kernbergבספר זה הפסיכיאטר אוטו פ. קרנברג )

From all we know, the Danish resistance movement presented a 

highly effective, rational leadership to a society long accustomed to 

a humanistic ideology, never tempted by extremes of either left or 

right. The assault, onto such a community, of the primitive, 

paranoid ideology of the Nazi invaders; the internationalization of 

profound ethical convictions as part of Denmark's culture and 

religion; and the maintenance of common links of the entire 

community in contrast to regressive "splitting off" of Jews as a 

rejected subgroup of that culture, may jointly provide the 

explanation of why conditions existed under which individual 

courage and heroism as well as the collective courage of a 

community was possible (p. 187). 

                                                           
29
 .A Conspiracy of Decency (2002), Emmy Werner, pp. 167-181: לדוגמא 
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חלק מההיסטוריונים, מאידך, ראו ב'הומניזם הנוצרי' את המקור להתנהלות 

הייחודית של הדנים. תפיסה הומניסטית ייחודית זו עוצבה על ידי נ.פ.ס גרונדוויג 

(Grundtvig( )1783-1872 איש חזון וחינוך, אשר בכתביו הרבים ובכישרון הפיוטי שלו ,)

הקדיש את חייו להשכלה של העם הדני ולבניית הזהות הלאומית שלו. כך לדוגמא, 

(, היסטוריון של הדת מאוניברסיטת ייל, בספרו של Pelikanכתב ירוסלב פליקן )

 גולדברגר: 

The Revival of the Grundtvigian blend of spiritual nationalism 

undoubtedly played a significant role in Denmark's opposition to 

German oppression and injustice (1987: 175). 

הדרך בה הם מתנהלים  -גרונדויג השפיע באופן ניכר לא רק על אופן החיים של הדנים 

אלא גם על הדרך בה הם רואים את העולם. בהתאם לכך,  -( Livkunstם )יו-ביום

ההחלטה של השלטון הנאצי בדנמרק לגרש את היהודים התנגשה הן עם השקפת 

עולמם המוסרית והן עם דרך החיים שניהלו עד אז. התנגשות חזיתית זו הובילה את 

נטני וקולקטיבי להצלת רגע לצאת כנגד דרישת הגרמנים, ולפעול באופן ספו-הדנים בין

 היהודים.   

 –כפי שעולה מהדברים לעיל, בכל אחד מההסברים להצלחתו של מבצע ההצלה 

מוטמע באופן אינהרנטי לקח  –הברית -במחקר כמו גם בתרבות הפופולארית בארצות

אוניברסאלי. כבר מרגע התרחשותה, הצלת יהודי דנמרק )כמו גם השואה בכללותה( 

ברת מסרים בשלל מישורים: במישור המדיני, המוסרי, שימשה כאמצעי להע

ההיסטורי, הפסיכולוגי, הדתי והאישי. אולם מעניין לציין, כי ברוב הייצוגים 

אין יותר התמקדות בלקח  –להבדיל מייצוגים ישנים יותר  -זמננו -האמריקאיים בני

השונות תחומי הלקוח מהדיסציפלינות -אחד ויחיד, אלא מופק לקח אוניברסאלי רב

 שפורטו לעיל. 
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 בין הייצוג האמריקאי לישראלי

הברית )בעיקר אלה שעוצבו על -ברובם המכריע של הייצוגים של מבצע ההצלה בארצות

אמריקאיים(, משתקפת הקהילה היהודית בדנמרק -ידי חוקרים וניצולים יהודים

בולטת, אשר עברה -כקהילה קטנה שאינה מדגישה את יהדותה, מוטמעת ולא

. 17-ינטגרציה מלאה ומוצלחת מאז התיישבות ראשוני היהודים שם בסוף המאה הא

ההסבר לכשלון מבצע הגירוש טמון בהנחה, כי בדנמרק לא היתה קיימת, למעשה, 

אנטישמית בדנמרק, כך מצוין לעתים -אנטישמיות. את מקורה של המסורת הלא

בודתו בעקבות הצעתו , כאשר שוטר דני פוטר מע1690-קרובות, ניתן לזהות כבר ב

(. יתר על כן, במהלך Abrahamsen 1987: 4להקים עבור היהודים גטו בקופנהגן )

לא יצאו מתוך הקהילה היהודית דמויות בולטות רבות, ועל כן היהודים  19-המאה ה

על הסדר הקיים בדנמרק. הדנים, בתמורה,  –אמיתי או מדומה  –לא גילמו איום 

 ודי בשוויון מלא:הקפידו לנהוג במיעוט היה

However, it must be said that for the Danes the rescue of the Jews 

was an act of resistance, an act of resistance which would have 

been exercised had Danish society boasted 7,200 blacks or Latinos 

instead of 7,200 Jews. The Danes would have saved any threatened 

minority. They happened to save Jews (Cohen 1987: 192). 

-בניגוד לדימוי לעיל של הקהילה היהודית, כפי שהתקבע בתרבות הזכרון בארצות

הברית, הרי שבזכרון הישראלי התקבע לקהילה דימוי שונה לחלוטין. כפי שציינתי 

אל, הפכה הקביעה הנחרצת של לני יחיל, בפרק על התפתחות ההיסטוריוגרפיה בישר

התנהלותם של חברי  –ולא בזכות  –לפיה מבצע ההצלה בדנמרק התאפשר למרות 

הקהילה היהודית, להנחה בסיסית מרכזית בתרבות הזכרון בישראל. הקהילה 

היהודית בדנמרק התפוררה, ולא ננקטה כל פעילות יהודית מאורגנת להצלה עצמית 

בישראל, אם כן, הוא על ההתנהלות של ראשי וחברי הקהילה  (. הדגש1966)יחיל 

הברית הדגש הוא על דמותה ואופייה -מפרוץ מלחמת העולם השנייה, בעוד שבארצות

ועד פרוץ המלחמה. עוד מעניין לציין, כי  17-של הקהילה מאז שנוסדה בשלהי המאה ה

י דנמרק הברית, סירבה יחיל לראות באזרח-בניגוד לגישה שהתפתחה בארצות



58 
 

היהודים דנים "אמיתיים": אירועי השואה בדנמרק הוכיחו, מבחינתה, כי אופיו של 

המיעוט היהודי שונה מאופיו של העם הדני, ובהתאם גם ההתנהלות השונה שהפגינו 

ההתבלטות של הקהילה -ברגע האמת. כך, בעוד הייצוג בישראל רואה במדיניות אי

)היהודים היו אמורים לנקוט יוזמה ולברוח היהודית את הסיבה להתרחשות הגירוש 

ההתבלטות כסיבה העיקרית שהובילה -הברית מיוצגת אי-מבעוד מועד( הרי שבארצות

לתחושות האמפתיה והקרבה מצד האוכלוסייה המקומית, ובבוא השעה להצלחה 

 הדופן של מבצע ההצלה. -יוצאת

ישראלי של מבצע ההצלה קשור והבין הייצוג האמריקאי  נוסףמרכזי הבדל 

להתפתחות ההיסטוריוגרפית על התנהלות הגרמנים בדנמרק. בעקבות מחקרים רבים 

שנערכו בשני העשורים האחרונים בדנמרק ניתן כיום לקבוע, כי השמדת יהודי דנמרק 

לא היתה יעד בעל עדיפות עליונה מבחינת השלטון הגרמני. בהתאם, נעשו מאמצים לא 

יר מראש את היהודים לגבי תאריך הגירוש ולאחר מכן, לעצום עין מבוטלים להזה

לנוכח בריחתם לחופי שבדיה. אין ספק, כי רדיפת היהודים בדנמרק מהווה מקרה יוצא 

דופן בהשוואה לאירועי השואה בשאר המדינות באירופה, לא רק בשל הצלתם 

 ם הגרמנים. בשל הדרך בה נהגו בה –ואולי אפילו בעיקר  –הייחודית, אלא גם 

ואת האופי החריג  בעוד שבייצוגים הישראלים כמעט ולא מזכירים את המחקרים הללו

התנהלות הגרמנים, הרי שבייצוגים האמריקאיים נתקלים בהם לעתים תכופות: של 

סיפק  ברוב הייצוגים מצוינת העובדה שגאורג פרדיננד דוקוויץ )בגיבויו של ורנר בסט(

-גירוש; את העובדה שמספר רב של חיילים גרמנים באת האזהרה המכרעת לפני ה

Wehrmacht  העלימו עין לנוכח יהודים בורחים; ואת העובדה שאף לא אחת מספינות

הדיג ששטו לשבדיה נתפסה. אולם אין שום הסקת מסקנות בעקבותיהן. אף ייצוג 

אמריקאי לא מסיק מהעדויות את המסקנה המתבקשת, כי ההתנהלות הגרמנית 

ולא רק  30.תרמה )יתכן ובאופן מכריע( להצלחתו הגורפת של מבצע ההצלה החריגה

קיומם( -זאת, לעתים קרובות נערכת השוואה בין המצילים הדנים לבין מצילים )או אי

אירופה, ללא מתן כל הסבר על ההתנהלות השונה בעליל של -במדינות אחרות במערב

 השלטון הגרמני בדנמרק. 

                                                           
30
בהקשר זה יש לציין את הייצוג היחידי)!( שמצאתי, אשר נושאו המוצהר הוא ההתנהלות השונה של  

  .Kamm ,1993מאת  New York Times-הרשויות הגרמניות בדנמרק: כתבה ב
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, זכה סיפור ההצלה למקום של כבוד במסגרת דברי 1943מרגע התרחשותו באוקטובר 

שלא לומר הולך ומתחזק  –ימי השואה. מאז, המיתוס שהתגבש סביבו מסרב להתפוגג 

הברית. אני טוענת, כי הסיבה המכרעת לכך, בנוסף -בעיקר בתרבות הזכרון בארצות –

הדנים ערך לא רק עבור -לגורמים שנמנו לעיל, קשורה לעובדה, כי המיתוס רב

הקהילה  -(, אלא גם עבור קבוצה משמעותית נוספת Buckser 1998הדנים )-והיהודים

-ודי הגולה, בעיקר בארצותהברית. מאז השואה, לא מפסיקים יה-היהודית בארצות

לחפש דוגמאות ליחסים קונסטרוקטיביים בין מיעוטים יהודיים לבין החברה הברית, 

בצע ההצלה הוכיח את האפשרות לקיומה של ההומוגנית הכללית שבתוכה הם חיים. מ

אנטישמית אפילו בתקופת השואה, והזכרון היהודי פירש זאת גם אחורה, -חברה לא

דהיינו: הקהילה היהודית היתה חלק אינטגראלי מהחברה הדנית כבר משלהי המאה 

)עם פיטוריו של השוטר הדני שהציע להקים גטו ליהודים(. מכאן, שהדוגמא של  17-ה

הברית עוגן ובטחון בתהליך האינטגרציה של -ק מספקת עבור יהדות ארצותדנמר

מיעוטים יהודיים: אם התהליך נעשה בדרך הנכונה, הרי שהתוצאה היא הפיכתם של 

 ערך וזכויות בחברה ההומוגנית הכללית. -היהודים לשווי

הברית מייחסים למקרה של דנמרק ניתן -לחשיבות הרבה שיהודי ארצותנוספת עדות 

למצוא גם בפעילויות שלהם למען ההנצחה של ההצלה. שלל יוזמות פרטיות החלו 

)אשר  "Thanks to the Danes"הקרן  1963-לצוץ: בין היתר, הוקמה בארצות הברית ב

-(, תורמים יהודים"Thanks to Scandinavia"-לאחר מספר שנים שינתה את שמה ל

הספר התיכון 'דנמרק' בירושלים ואחד -אמריקאים מימנו את ההקמה של בית

, אשר "Astrid"הדיג -מדנמרק לישראל את סירת 1966התורמים אף העביר בשנת 

 הוצבה על אחד מחופיה של העיר חיפה, בסמוך למוזיאון הימי.

 

 

 גרמניה

לעומק, אולם נדמה כי לאורך השנים גם בגרמניה נחקר מבצע ההצלה של יהודי דנמרק 

התפתח הייצוג הגרמני של המבצע לכיוון שונה לחלוטין. חוקרים גרמניים התמקדו, 
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החוץ -מסיבות ברורות, במסמכים ובתיעוד בשפה הגרמנית )בעיקר דיווחי משרד

ויומנים פרטיים של בכירים בממשל הנאצי(, אשר הובילו לנקודת מבט גרמנית כמעט 

זו תרמה אמנם רבות להבנה עמוקה יותר של  זוויתמבצע ההצלה. בלעדית על 

השיקולים הפוליטיים והכלכליים של גרמניה במסגרת היחסים עם דנמרק הכבושה, 

ההשתתפות של הדנים בהצלת  :וג של המבצע עצמו נותר חלקי בלבדאולם הייצ

כלל. לא היהודים נידונה בלאקוניות, בעוד שיהודי דנמרק וגורלם אינם מוזכרים 

בעדויות של ניצולים  –ולו מינורי  –נתקלתי אפילו במחקר אחד אשר עשה שימוש 

 . או בתיעוד יהודי בן הזמן יהודים

לייצוג הגרמני של מבצע ההצלה מספר מאפיינים בולטים, אשר מפרידים בינו ובין 

 –הברית, שבדיה וישראל. המאפיין הראשון -הייצוגים שהתפתחו בדנמרק, ארצות

-"שטח) "Musterprotektorat"-קשור לתדמית של דנמרק כ –ובנים רבים העיקרי ובמ

"מקרה )  "Ein sonderbarer Fall"מבחינת השלטון הנאצי בברלין, או  (חסות לדוגמא"

(. ברוב הכתבים Lammers 1997: 140כפי שכינה זאת ריינהרד היידריך ) (ייחודי"

פרק במחקר הכללי על היחסים בין -כתתהגרמנים נכללת ההצלה של יהודי דנמרק 

גרמניה לדנמרק במהלך מלחמת העולם השנייה, ובהתאם היא מוסברת כתוצאה 

 ישירה שלהם:

Dies war eine unmittelbare Folge der Kollaborationspolitik der 

dänischen Regierung, die mit ihren Zugeständnissen und der 

Unterstützung des reibungslos ablaufenden Warenverkehrs mit dem 

Okkupanten erreichte, dass dieser solch vorbildliche Verhältnisse 

nicht durch die äusserst unpopuläre Massnahme der 

Judendeportation gefährden wollte (Ossendorff 1990: 84). 

להשאיר  ה כאמור גרמניה הנאציתימרה לכניעה מיידית, הסכ, בתמו1940באפריל  9-ב

בידי הדנים, בעוד שיחסי  –כולל הבחירות הארציות  –את כל ענייני הפנים של דנמרק 

 1945החוץ של דנמרק הועברו לשליטתם. מאותו היום ועד לסיום המלחמה במאי 

שיתפו הדנים פעולה עם גרמניה הנאצית, במובן הכלכלי כמו גם הפוליטי. התוצרת 
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מהצריכה של אוכלוסיית גרמניה  15%-ל 10%הגיעה מדנמרק סיפקה בין החקלאית ש

אלפי דנים מובטלים מצאו בה עבודה. הדנים, מבחינתם, -במהלך המלחמה, ועשרות

חיים מהגבוהות באירופה באותה תקופה, והיה גם מי שהתעשר מתעשיית -נהנו מרמת

הנו הדנים מעצמאות המלחמה ומהשווקים החדשים שנפתחו בגינה. מבחינה פוליטית נ

כמעט מלאה והחיים בה התנהלו, למעשה, ללא כל שינוי; לגרמנים הספיקה נוכחות של 

 מינהל בכדי לשלוט במדינה. -עשרות אחדות של אנשי

-בשום שלב, אם כן, לא ניתן היה להגדיר את היחסים בין שתי המדינות כ'מצב

רק  1943.31גינו בקיץ החירום שהוכרז ב-מלחמה', אפילו לא בתקופת המשבר ומצב

הברית, וכמשתמע מכך, כמי שהיתה -ה דנמרק כשותפה של בעלותהוכר 1945במאי 

המועצות הכירה בה כשותפה של בעלות -נתונה במלחמה עם גרמניה הנאצית )ברית

 !(.1945הברית רק בקיץ 

הנסיון שהובילה לכך  –מבחינת הגרמנים  –דופן -העובדה שדנמרק היתה מקרה יוצא

הפעולה הפורה -לא פגם כהוא זה בשיתוף 1943לגרש את היהודים באוקטובר שלהם 

, שעות אחדות לאחר הנסיון של הגרמנים לתפוס את יהודי 1943באוקטובר  2-ביניהן. ב

המדינה, חתמו הדנים על החוזה השנתי החדש לאספקת מוצרים חקלאיים לגרמניה, 

סף, 'מצב החירום' שהוכרז בדנמרק ועד לסוף המלחמה, הייצוא הדני אף הלך וגדל. בנו

באוקטובר, ומאותו הרגע חזרו היחסים  6-באוגוסט )כחודש לפני כן( הוסר כבר ב 29-ב

בין הצדדים להיות בדיוק כפי שהיו בעבר. אם כן, הנסיון הגרמני לגרש את היהודים 

הוביל אמנם להתנגשות חזיתית בין עקרונותיהם של הדנים לבין האינטרסים של 

היחסים  אירועים אלה שום השלכות על מערכתים, אולם בפועל לא היו להגרמנ

 הכלכלית או הפוליטית שבין הצדדים.  

מאפיין בולט נוסף של המחקר הגרמני על הצלת היהודים בדנמרק קשור למגמה 

 Herbertהמתגברת להדגיש דווקא את דמותו של "הגרמני הטוב" בתקופת השואה )

החלה להתפרסם 'ספרות מחתרת'  20-ונים של המאה ה(. מאז שנות השמ81 :2006

ענפה, נערכים מחקרים רבים על סבלם ואובדנם של מתנגדי המשטר ונעשים חיפושים 

נמרצים למציאת 'חסידי אומות עולם' גרמנים נוספים. במסגרת מגמה זו מתרחשים 

                                                           
31
    .Lammers (1997) וגם, Petrick (1997) ר' לדוגמא 



62 
 

מחודשת שני תהליכים מקבילים. ראשית, דוקוויץ, "השינדלר מקופנהגן", זוכה לעדנה 

עת -הנגד לדימוי המקובל של הנאצי. כך למשל מתאר בכתב-כמי שמגלם את דמות

 גרמני מחקרי ג. שטולץ את תרומתו של דוקוויץ להצלת היהודים:

Duckwitz hatte die seitens der Nationalsozialisten für den 2. [sic!] 

Oktober geplante Aktion gegen die dänischen Juden verhindert; 

ihm ist es in erster Linie zuzurechnen, dass über 7.000 Menschen 

vor dem sicheren Tod gerettet werden konnten (Stolz 1993: 49). 

מעשיו ותרומתו למפלגה הנאצית טרם מתן האזהרה נדחקים מחוץ לגבולות הזכרון, 

משומרת  –הצלה כפי שהתגבשה בעקבות ה –הרואית -בעוד שתדמיתו המוסרית

תהליך זה של התמקדות בלבדית בדוקוויץ מוביל לפישוט של ההסבר  32.ומונצחת

 המורכב לכשלון מבצע הגירוש, ובכך מנתק אותו מההקשר הכללי של ההצלה.

במקביל, מתקיים במחקר הגרמני תהליך של הכללה. ברוב הכתבים מוצג אמנם 

המבצע, אולם מסביבו מוזכרות דוקוויץ )בשליחות בסט( כאחראי העיקרי לכשלון 

דמויות גרמניות רבות נוספות, אשר בלעדיהן ההצלה לא היתה מתאפשרת. במסגרת 

, מפקד הנמל הגרמני של קופנהגן, Cammanמגמת "הגרמני הטוב" נהוג לציין את 

המנוע הגרמניות לתיקון, את מפקד הנמל -אשר החזיר בעיתוי מושלם את כל סירות

(, אשר שקל בלבו לחבל בספינות שנועדו להעביר את Århusאורהוס )העיר הגרמני של 

, מפקד הורמאכט בדנמרק, אשר סרב לשתף Von Hannekenהיהודים לגרמניה, את 

, עוזרו של אייכמן, אשר שלח לברלין R. Mildnerאת אנשי הצבא במבצע הגירוש, את 

החיילים הגרמנים את החלטתו, לפיה המבצע הנדון נועד מראש לכשלון וכמובן את 

במהלך כתיבת פרק זה הרבים שהעלימו עין ממקרים של בריחת יהודים לשבדיה. 

לעיל ניתן לקרוא אך שפורטו , כי על קיומן ופועלן של חלק ניכר מן הדמויות התברר

הדופן הוא רצונם -ורק בכתבים גרמניים, וההסבר העיקרי שניתן להתנהלותם יוצאת

 . ברוב המקרים, לא עלה בידי למצוא תימוכין לטענה זו.לעזור ליהודי דנמרק להינצל

                                                           
32
 .Christian Schuele, מאת Der Schindler von Kopenhagen (2010)ר' לדוגמא  
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מאמר מרתק  Tel Aviver Jehrbuch für deutsche Geschichte-פורסם ב 1994בשנת 

 33.(Herbertשואה אולריך הרברט )הוייחודי בנוף המחקרים הגרמניים, מאת חוקר 

נציב הרייך  -שנתיים לאחר מכן הוציא אותו חוקר לאור את הביוגרפיה של ורנר בסט 

ושל בכירים  -בדנמרק. במחקרו נכנס הרברט לעובי הקורה של התנהלותו של בסט 

במסגרת מבצע ההצלה והסיק מסקנות רלבנטיות ביותר לענייננו.  -גרמנים נוספים 

הרברט התנער ממגמת "הגרמני הטוב" השלטת עד היום במחקר הגרמני, מגמה אשר 

החוזרים ונשנים כי עשה כל שלאל ידו בכדי בסט תרם לה רבות באמצעות טיעוניו 

אז מהי, אם כן, הסיבה לכך שהגרמנים התנהלו בדנמרק  34.להציל את יהדות דנמרק

 (:    95: 1994באופן כה שונה? הרברט מצא לכך ארבע תשובות משלימות )

העובדה שהגרמנים הרשו לעצמם להשתמש במעט מאד אנשי מינהל, שיטור  .1

 נמרק, והיו מעוניינים להמשיך בכך.וצבא על מנת לשלוט בד

 האינטרס הגרמני בהמשך הייצוא של התוצרת הדנית החקלאית לארצם. .2

הרצון להפוך את דנמרק למעין "מקרה לדוגמא" בעיני סקנדינביה ושאר העולם,  .3

 מבחינת ההתנהלות הפוליטית של גרמניה הנאצית.

בעתיד את דנמרק התכנית, בעיקר בקרב ראשי המפלגה הנאצית והס"ס, להפוך  .4

 לחלק מהרייך הגרמני הגדול.

דרך במחקר על מבצע ההצלה שכן משתקפת מהן נקודת -הסיבות הללו מהוות פריצת

מבט גרמנית ייחודית. עד כה, נחקרה הצלת היהודים )למעט בגרמניה( בעיקר מנקודת 

מבטם של הדנים המצילים ובשנים האחרונות גם מנקודת מבטם של היהודים 

את המסורת ההיסטוריוגרפית  -במובן מסוים  -הרברט ממשיך אמנם  הנמלטים.

הגרמנית להתמקד בפועלם של המבצעים, אולם הוא עושה זאת מתוך הנחת המוצא 

הנכונה, כי ההתנהלות הגרמנית בדנמרק היתה שונה )לעומת ההתנהלות שלהם בשאר 

 הצלחת ההצלה.המדינות הכבושות(, ועל כן יש לחפש במסגרתה את ההסבר המרכזי ל

לאורך השנים לא השתנה, אם כן, המכנה המשותף של ההיסטוריוגרפיה הגרמנית 

בנוגע למבצע ההצלה: ההסבר להצלתם הייחודית של יהודי דנמרק התמקד בכשלון של 

                                                           
33
 Die deutsche Besatzungspolitik ik Dänemark im Zweiten Weltkrieg und die Rettung der 

dänischen Juden (pp. 93-114). 
34
 והאמריקאי על מבצע ההצלה.יש לציין, כי טענה זו נדחתה באופן מובהק במחקר הישראלי, הדני  
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הגירוש ולא בפעילותם של המצילים. יחד עם זאת, אין בעובדה זו כדי להציע, כי 

-ספונטאנית והמרשימה של הדנים לעזרת בניהמחקר הגרמני מתעלם מההתגייסות ה

עמם היהודים. עם זאת, עדיין לא התבררה עד תום השאלה, מדוע היה כה חשוב 

לגרמנים לנהוג בדנים באופן שונה. עדיין חסר מחקר הבודק את המקום שיועד לדנמרק 

בחזון הגרמני של "הסדר האירופאי החדש" לאחר תום המלחמה. יתכן ובירור כזה 

למלא לאקונה מחקרית זו, אשר עד היום לא מפסיקה להטריד את מנוחתם של  יצליח

 העוסקים בדבר. 

 

 

 דנמרק

סיומה של מלחמת העולם השניה סימנה את תחילתו של תהליך עיצוב זהות לאומית 

מחודשת בקרב הדנים. הן הממשלה והן האוכלוסייה הדנית חיפשו דרכים להרחיק 

ובה בעת להתקרב אל בנות הברית לשעבר ואל ולנתק עצמן מהנאצים וממעשיהם 

הפכה האווירה  1945(. בהתאם לכך, בקיץ Bryld 2007הערכים שהן שאפו לייצג )

בדנמרק ללאומית ולמוסרית במיוחד: עובדי מדינה, פוליטיקאים ואנשי עסקים נאשמו 

ונשפטו על כך שסיכנו אינטרסים לאומיים במהלך שנות הכיבוש. במקביל החל 

מיתוס ה"התנגדות", אותו מיתוס שמדינות רבות באירופה ניכסו לעצמן,  להתגבש

 ואשר שימש הן את המקטרגים והן את הנאשמים במשפטים הללו. 

ההיסטוריון יואכים לונד ניסח בבהירות את הבסיס למיתוס ה"התנגדות" 

(Resistancialisme:כפי שהתגבש בדנמרק ,) 

[T]he idea that as a part of the united, Danish society opposing the 

German occupation, the political parties had actually been 

preparing for the breakdown of Danish-German negotiations in 

1943, secretly supporting the resistance (2006: 115). 
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שה הם שיתפו פעולה עם מיתוס זה עזר לפוליטיקאים להסתיר את העובדה שלמע

להגן על  -והיחידה  –הגרמנים בכנות, מתוך אמונה שזו הדרך הטובה ביותר 

שהתנהלה לאחר  החקירה הפרלמנטרית(. ואכן, 115האינטרסים הדניים )שם, עמ' 

המלחמה קבעה שהממשלה הדנית פעלה נכון בהתחשב בתנאי הכיבוש הנאצי. יתר על 

עובדה, כי הצלחתה  של הממשלה בשמירה על העם כן, תוצאות החקירה הדחיקו את ה

 והרכוש הדניים נבעה בעיקר משיתוף הפעולה הפורה עם הגרמנים. 

גם בתעשייה הדנית מצאו אנשי עסקים רבים מסתור בתוככי מיתוס ה"התנגדות". 

לעתים קרובות, התמונה שצוירה הציגה אותם כקורבנות של המערכת ואפילו הצליחה 

 ה הירואית. כך היה הטיעון:להאיר אותם בהיל

Danish industry, because of its high degree of dependence on 

exports and imports, was in many cases forced to do business with 

the German occupying forces or with Germany itself from 1940-

1945. They did business not because they liked it, but out of 

economic necessity and national motives. It was a matter of 

continuing production and, on the whole, keeping the country 

supplied with the most necessary fuels, foodstuff and raw materials. 

To refrain from doing so would have meant a collapse of the 

economically fragile Danish society (Lund 2006: 117-118). 

ה"התנגדות" זכה לה נעוצה ביכולתו לאחד סביבו את  מיתוסההצלחה הגורפת ש

הדנית: העם, הממשלה והמלך הוצגו כמי שהתנגדו לגרמנים כבר  מרבית האוכלוסייה

 נתנו כולם ביטוי מפורש להתנגדות זו.  1943, והחל מקיץ 1940מרגע הפלישה באפריל 

הצלתם של יהודי דנמרק התאימה ככפפה ליד למיתוס ההתנגדות שהתגבש. אלה היו, 

קופה על נס והפכו אם כן, הקונטקסט והאווירה שהעלו את הצלת היהודים באותה ת

אותו מאירוע היסטורי לסיפור "גדול מהחיים". ההצלה המוצלחת של רובה המכריע 

של הקהילה היהודית הוצגה, החל מהמחצית השניה של שנות הארבעים, כאירוע שכל 

העם הדני עמד מאחוריו ותמך בו: למן המלך ועד אחרון הדייגים. באותם שלושה 
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כולה לחלק מהמחתרת ועזרה ליהודים הנרדפים  שבועות הפכה אוכלוסיית דנמרק

להימלט מגורלם הקודר הצפוי. הצלת היהודים הפכה לחלק מן הזהות הלאומית 

לכיבוש של  –כולם ולמן ההתחלה  –המתגבשת של הדנים, לפיה הם למעשה התנגדו 

הגרמנים של ארצם. נדבך זה היה חשוב מאד בהצלחת גיבוש המיתוס, מבחינה לאומית 

 ם בינלאומית. כמו ג

 -ואולם, מיתוס ה"התנגדות" לא יכול היה להישען על שני היסודות שפורטו לעיל 

בלבד: במקביל, נדרש היה להדחיק )ובמקרים מסוימים  -אחדות העם והצלת היהודים 

אף להשכיח( חלקים מן ההיסטוריה שלא תאמו את רוח המיתוס המתגבש. ואכן, 

לא עלו לדיון ציבורי, ואף לא נחקרו, שלל במשך עשורים אחדים לאחר המלחמה 

נושאים הקשורים להתנהלותה של דנמרק לפני המלחמה, במהלכה ואחריה. בין היתר 

, האנטישמיות 30-לא נידונה המדיניות שהגבילה כניסת פליטים יהודים בשנות ה

שרווחה בקרב מגזרים שונים של החברה הדנית, ההסכמה המיידית לשתף עם 

ה והצלחתה הגורפת של מדיניות זו, הפגיעה בקבוצות מסוימות בחברה הגרמנים פעול

הדנית )למשל הקומוניסטים( בניגוד לחוקה והקשיים שנתקלו בהם חברי הקהילה 

היהודית בשובם משבדיה לאחר המלחמה. ההיסטוריון פיליפ גילטנר, אשר צוטט לעיל, 

 ה: מתאר בספרו את העיוותים בזכרון הדני שהתגבש לאחר המלחמ

This unwillingness to grasp the nettle and admit to the nation's 

cooperation with one of the most odious regimes of the modern era 

has resulted in a situation where the history of the occupation has a 

certain otherworldly character. In examining the record, the 

leading politicians in Denmark appear to have been absent from 

important meetings. Instead, practically everything was determined 

by high-level officials. Postwar discussion of the war emphasized 

the heroics of the Danish resistance or the brutality of the German 

occupation, while the discussion of the wider and complicated 

question of the role played by Denmark's leadership was more 

restrained (1998: 2-3). 
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הדגש שהושם על אלמנטים מסויימים כגון אחדות העם, ההתנגדות לכיבוש הנאצי כך, 

תרת הלך יד ביד עם ההשכחה של אלמנטים אחרים, כאלה והתמיכה הכללית במח

 שהתאימו פחות לייצוג המתגבש של ההתנהלות הדנית במלחמת העולם השניה.

חשוב לציין, כי בדומה לקהילה היהודית באיטליה גם זו שבדנמרק תרמה לבנייתו של 

מיתוס ה"התנגדות", אשר כלל בתוכו את התפיסה של העם הדני כ"מציל יהודים" 

(. מנהיגי הקהילה לא היו מעוניינים בתיאור שיטתי ועקבי של אירועי 2008)שוורץ 

תחה גם היא בסביבה התרבותית המלחמה בדנמרק משום שנקודת המבט שלהם התפ

מלחמתית והיא שנתנה את הלגיטימציה לגיבוש -ששלטה בדנמרק בתקופה הבתר

תפיסה מנחמת כזאת של העבר. אם כן, הדעות שביטאו מנהיגי הקהילה באותם שנים 

תרמו לגיבושו של זכרון מאחד וחיובי מתקופת המלחמה ובכך הקלו על השתלבותם 

השתלבות שלא היתה נטולת קשיים לאחר  –ה הדנית המחודשת של היהודים בחבר

 חודשים.  18-היעדרות של כ

 

 הצלת היהודים בתרבות הזכרון בדנמרק

הצלת היהודים נשזרה בתוך הזהות הלאומית שהתגבשה בדנמרק לאחר המלחמה, 

אשר התבססה על אחדותו של העם הדני כנגד גרמניה הנאצית: היא שימשה דוגמא 

שנעשתה כנגד רצונו של הכובש ואשר מאחוריה עמדו מאוחדים לא רק לפעולה הרואית 

במשך עשרות שנים  המחתרת, הממשלה, הכנסייה והמלך אלא למעשה העם הדני כולו.

התווה המיתוס על העם הדני ה'הומאני וההירואי' את הדרך שבה  –ועד היום  –

מיאים מח-תופסים הדנים את עצמם והצליח לטשטש רבים מן הצדדים הפחות

בהתנהלות הדנית טרם ובמהלך המלחמה. בנוסף, המיתוס הפך לאחד מגורמי המפתח 

שהשפיעו על ההתערות מחדש של יהודי דנמרק לאחר המלחמה, בעקבות התמיכה 

שזכה לה מחלקה הגדול של הקהילה היהודית ושל מנהיגיה. כך מתאר זאת לונד 

 בספרו:

This picture has more or less remained intact until today, which is 

probably why, in the Danish media, "scandalous" revelations of 
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industrial collaboration during the German occupation are still 

breaking news. The majority of the Danish population has still not 

come to terms with the fact that their country in the years between 

1940-1945 displayed not only resistance, strikes and rescuing of 

Jews, but also resignation, adaption, and cooperation (2006: 117-

118). 

ולא רק זאת: המיתוס שהתעצב סביב הצלת היהודים תרם לגיבושם של עקרונות 

תמיכה ללא סייג בזכויות המיעוטים בחברה, כבסיס לזהות  הומאניים, בין היתר

הלאומית הדנית המתחדשת. בהתאם, נודעה למיתוס השפעה עמוקה על האופן שבו 

כמגניהם של החלשים והנרדפים בכל חברה. מעניין לציין, כי  -רואים עצמם הדנים 

יה עד מבחינת הציבור הדני תקף התיאור החיובי של דנמרק במלחמת העולם השני

היום, וזאת בניגוד למחקר הענף שנערך שם בשני העשורים האחרונים ואשר החל 

 לחשוף חלקים מן ההתנהלות הבעייתית יותר במהלך המלחמה. 

מייד עם סיום המלחמה החלו היסטוריונים דנים לטעון, כי ההצלה מהווה את 'שעתו 

ית ומאוחדת. כך היפה' של העם, בעיקר בשל העובדה שמאחוריה עמדה תנועה המונ

כותב ק.כ. לאמרס, היסטוריון דני שכותב רבות על עיצוב הזכרון של אירועי מלחמת 

 העולם השניה: 

'October 1943' manifested itself in collective memory as the great 

unselfish national effort that united every Danish woman and man, 

from politicians and civil servants to ordinary policemen and 

fishermen (Lammers 2011: 571).  

זמן קצר לאחר מכן החלו להציג אותה גם בתור 'אקט ההתנגדות' החשוב והמצליח 

ביותר כנגד הכובש הנאצי: פירוש זה של ההצלה נועד לא רק לחיזוק מעמדה של 

עיני העולם המערבי, אלא גם ב -באמצעות הדגשת פעילותה של המחתרת  -דנמרק 

להבנייתה של זהות לאומית דנית מגובשת, לאחר תקופת המלחמה המטלטלת. 
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בהתאם, הצלת היהודים שולבה כחלק אינטגראלי מההיסטוריה של המחתרת ובכך 

 סיפקה את הצרכים הלאומיים של התקופה. 

ראו עצמם  פרשנות זו הוטמעה בהצלחה רבה בקרב הציבור הרחב בדנמרק: רוב הדנים

או  –בדיעבד ממילא כמי שהתנגד למשטר הנאצי )באופן פאסיבי(, והשתתפותם 

בהצלת היהודים אף הפכה אותם לחלק מן המתנגדים האקטיביים, בדומה  -תמיכתם 

מילאה פרשנות זו תפקיד משמעותי:  המחתרתלחברי המחתרת. גם עבור תנועת 

גם שולית לחלוטין(, ובשיא  1944מלכתחילה, היתה המחתרת הדנית קטנה מאד )ועד 

חברים )כולל מי שגורש  50,000-ל 45,000היא מנתה בין  – 1945חורף  –פעילותה 

מהאוכלוסייה הדנית )קירשהוף  2%-1%-ברח לשבדיה(, דהיינו רק  כ אולגרמניה 

גם אם  –(. מבחינת התדמית של המחתרת, אם כן, גיוס כזה של תמיכה 413: 1998

ם לחיזוק המסר מאחורי פעולותיה השנויות במחלוקת במהלך תר –פוסט פקטום 

 המלחמה )כפי שיפורט להלן( ושילובה כגוף מרכזי בזכרון הקולקטיבי הלאומי. 

היתה דנמרק על סף מלחמת אזרחים. מן העבר האחד עמדו  1942-1943בשנים 

ם התומכים בהמשך מדיניות שיתוף הפעולה עם הנאצים ומן העבר השני עמדו תומכי

של המחתרת, אשר קראו לניתוק מוחלט של היחסים עם גרמניה הנאצית. גם 

בעקבות המשבר עם הגרמנים לא סימנה  1943התפטרותה של הממשלה בסוף אוגוסט 

את שינוי הגישה שדרשו ראשי המחתרת. התפטרות הממשלה נתפסה בעיני עצמה 

ל השביתות הגדול כ"תאונת עבודה" בלבד: צעד הכרחי שנכפה על הממשלה בעקבות ג

שפרץ באותו קיץ. כבר לאחר ימים ספורים, המשיכו הפוליטיקאים במדיניות שיתוף 

כל, הם חששו עות מנכל"י המשרדים שלהם. יותר מהפעולה עם הגרמנים באמצ

מהשתלטות של ראשי המחתרת הקומוניסטים על ראשות המדינה )הם עצמם השתייכו 

, ל'משחק 1944-ב עניינים זה הוביל, החל מדמוקרטית(. מצ-ברובם למפלגה הסוציאל

כפול' מצד הפוליטיקאים: מחד גיסא הם ניסו להציג עצמם כמתנגדים לשלטון הכיבוש 

הנאצי וכך לזכות בתמיכת ההמונים, ומאידך הם פעלו ללא לאות באמצעות הצבא, 

המשטרה והבריגדה הדנית )יחידת צבא דנית שישבה במהלך המלחמה בשבדיה( 

 וחה והשפעתה של המחתרת וראשיה. לצמצום כ

פיו -בהתאם לנסיבות לעיל, גבר לאחר המלחמה הצורך בגיבוש זכרון אחיד וחיובי, על

כל העם הדני, ללא הבדל מעמדי וללא קשר להשתייכות המפלגתית, פעל במהלכה כגוף 
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אחד כנגד שלטון הכיבוש הגרמני. במסגרת זכרון זה היתה למבצע ההצלה משנה 

סולידריות העמוקה שחשו אזרחי דנמרק אחד כלפי השני הובילה להצלחה חשיבות: ה

 הדופן של מבצע הברחת היהודים, שבזכותה ניצלו האחרונים מכליון. -יוצאת

היו שתי  –'נקודת האור באפילה'  –לדרך שבה הוצגה באותם שנים הצלת היהודים 

בלבד ובעקבות כך המחקר על ההצלה נערך מנקודת מבט לאומית  .1השלכות בולטות: 

השוואתי של המלחמה. דנמרק הפכה, בהתאם, למקרה -התנתק מן הקונטקסט הכללי

 תקדימי ויוצא דופן, מבלי שנחקרו לעומק הסיבות שהובילו להצלחת ההצלה:

The rescue of the Danish Jews has from the outset been 

comprehensively described without encompassing the international 

context. Leaving out the larger context meant that Denmark 

became a special case and this, in turn, led to Denmark becoming 

isolated from international Holocaust research (Lammers 2011: 

577). 

על העובדה שבשאר רחבי  .  הדגש על ההצלה המוצלחת של היהודים האפיל, למעשה,2

 אירופה ניסו להשמידם:

[T]he consequence was that, in the post-war years, the 

extermination of the Jews slipped into the background of national 

memory. In the collective memory, the rescue of the Jews from the 

Holocaust by Danes and Swedes was not remembered in the 

context of the terrible tragedy of the Jewish people elsewhere In 

Europe (Lammers 2011: 572-3). 

  

שנה להצלה  25-ו 20, בעיקר מסביב לאירועים לציון 20-בשנות השישים של המאה ה

ר ההדוק בין בהתאמה(, הפכו הן האחדות של העם הדני והן הקש 1968-ו 1963)

 המחתרת וההצלה לעובדות שאין עליהן עוררין, בדנמרק כמו גם בישראל:
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In contrast to the many trees planted for named individuals from 

other countries, it was decided to plant only three trees for 

Denmark: one for the Danish resistance movement, one for King 

Christian X and one for the Danish people. In this way the 

nationally oriented and resistance-focused Danish memorial 

culture also influenced Yad Vashem and contributed to the creation 

of an Israeli memorial culture in which Denmark was presented as 

an exceptional light in the darkness; a county where the whole 

population, in contrast to all other countries, had risked their lives 

to help the Jews (Følner 2011: 229). 

 Aage)בהתאם לתפיסה זו, המעורבות של מנהל מוזיאון ההתנגדות הדנית אוגה ראסל 

Russel) היובל היתה רבה. ראסל -וראשי המחתרת )לשעבר( בארגון חגיגות חצי

התעקש על שני דברים במסגרת האירועים: שתהיה הכרה משמעותית גם בתרומה של 

השבדים להצלת היהודים, ושיוצגו הישגים נוספים של המחתרת. הדרישה האחרונה 

הישגי  נבעה מהחשש, כי ההתמקדות במבצע ההצלה תוביל לדחיקתם של שאר

 המחתרת בתרבות הזכרון הבינלאומית.

אשר  -אמנם מעטים  -יחד עם זאת, במהלך השנים נשמעו בדנמרק גם קולות אחרים 

חגיגות . במסגרת אהסירבו לקבל את ה'נראטיב הטוב' ביחס להתנהלות הדנים בשו

הפליטים בריחת הפסל הראשון בדנמרק לזכר  1969-ב להצלה הוצבהיובל -חצי

. הצבת הפסל בכיכר Reder)"האשה הפצועה" של ברנהרד רדר ) -שבדיה להיהודים 

כך, למשל, טען אחד מחברי מועצת  ;פנהגן הובילה לדיון סוער בעירייהמרכזית בקו

 העיר:

Let us not raise all too many monuments to commemorate what we 

did. Firstly, because we did nothing to achieve anything in the way 

of statues and monuments, but also because it is not true that the 
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Danish people stood united together to help our Jewish 

countrymen. There is an element of falsification of history in this 

claim. Our descendants, who already today have only very vague 

ideas of what actually happened, should not be led on the wrong 

track. The many who grossly enriched themselves through our 

Jewish countrymen's flight to Sweden, the many who flatly refused 

to hide and help the persecuted, all these also belong to the Danish 

people. Let us not profound our chests in self-satisfaction, let us in 

humility consider what really happened in 1943 (a translated 

quotation taken from Følner 2011: 232). 

 

 

 בחינה מחודשת

התרחשו ברחבי אירופה מספר אירועים בולטים שהובילו, בין היתר,  90-בשנות ה

לשינוי בפרשנות ההיסטורית של מלחמת העולם השנייה בכלל ושל השואה בפרט. 

התגבשות האיחוד , המועצות, סיום המלחמה הקרה, איחוד גרמניה-קריסתה של ברית

ורצח העם שבוצע ביוגוסלביה לשעבר גרמו לתהליך של 'אירופאיזציה של  האירופי

זכרון השואה': השואה לא נחקרה עוד מנקודת מבט לאומית בלבד אלא הפכה לאירוע 

 מדינתי. כך,-אירופי, אשר יש לנתחו באופן השוואתי על

Only with the end of the Cold War and with a paradigmatic shift 

from 'the event' to 'the memory' has a new form of Holocaust 

remembrance begun, 'the cosmopolitanization of Holocaust 

remembrance', which transcend borders and makes memory 

cultures coincide. In Scandinavian historical cultures and 

historiography, then, the 1990s marks the starting point of a 
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process by which Holocaust remembrance has become officially 

embedded into European memory (Holmila & Geverts 2011: 520).  

חקר צעירים )דור שלישי לבדנמרק קרה תהליך דומה: יותר ויותר חוקרים דנים 

החלו להתעניין באירועי השואה בשאר רחבי היבשת ואת מסקנותיהם הם השואה( 

הוצאה מן  בדנמרק במהלך המלחמה. כך, השואה השליכו גם על ההתרחשויות

הקונטקסט הלאומי והועמדה מחדש בתוך הקונטקסט האירופי: דנמרק הפסיקה 

 לגלם 'דוגמא ייחודית' והחלה להשתלב במחקר הבינלאומי על השואה. במסגרת

ההתפתחויות ההיסטוריוגרפיות הללו זכה גם המחקר על הצלת היהודים לבחינה 

מחודשת: ההצלה הוצאה מההקשר של ההיסטוריה של המחתרת והוכנסה מחדש 

להקשר של נסיונות הנאצים להשמיד את היהודים במזרח אירופה ובמערבה. שינוי 

לל ניתן לומר שגם נקודת המבט היה כה דרמטי עד שהחוקרים החלו לפקפק, האם בכ

 בדנמרק התרחשה השואה. 

בראשית הדרך הוביל הדגש על המימד ההשוואתי להופעתה של ביקורת לא מבוטלת 

מוסרית של ראשי -הן כלפי מחקרים קודמים יותר בנושא והן כלפי ההתנהלות האתית

המדינה הדנית לפני המלחמה ובמהלכה. בהמשך, הובילה ההשוואה את החוקרים 

התנהלות הנאצים בארצות סקנדינביה יכולה לתרום רבות למחקר על  להבנה, כי

אכיפת "הפתרון הסופי" בארצות שבהן היו לאחרונים אינטרסים חזקים אחרים )כפי 

שמעידה, בין היתר, הצלחתו של מבצע ההצלה בדנמרק, מבצע "האוטובוסים הלבנים" 

 "(. הנה כי כן,בשבדיה והעובדה שבפינלנד מעולם לא הועלתה "שאלת היהודים

[A]s the Scandinavian countries form a microcosm within a larger 

European experience with occupation, collaboration, deportations, 

resistance, rescue and neutrality, Scandinavian histories of the 

Holocaust serve to remind that the gap between Nazi ideology and 

the German intentions and ability to influence other countries on 

the Jewish question was very real, although never fixed or rigid 

(Holmila & Geverts 2011: 525).   
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, אם כן, החלו להתפרסם בדנמרק מחקרים חדשים בשלל נושאים 90-החל בשנות ה

רים להצלת יהודי המדינה, אשר האירו אותה באור קצת שונה ממה שהיה עד אז הקשו

מקובל. מחקרים אלה סוקרו בפירוט רב בעיתונות היומית וכתוצאה מכך התעוררו 

דיונים אמוציונאליים וסוערים למדי בקרב הציבור הרחב. גם דור ההיסטוריונים 

ערה. התגובות העזות השיב מלחמה ש 60-שחקר את מבצע ההצלה במהלך שנות ה

שעוררו הגילויים החדשים העידו הן על ההזדהות העמוקה של רוב הציבור הדני עם 

הייצוג הרווח של מבצע ההצלה והן על הקושי לערוך שינויים בזכרון הקולקטיבי של 

אירוע מוגדר. המתנגדים לרעיונות ולמסקנות החדשים כללו לא רק את חברי 

אלא גם אנשים שלא היה להם כל קשר אישי להצלה  המחתרת, הניצולים והמצילים

לאחר המלחמה(. מעניין לציין, כי חלק מהמתנגדים חשו  אנשים שנולדו, בין היתר)

שהמסקנות החדשות מערערות את הבסיס למערכת היחסים ארוכת השנים 

והקונסטרוקטיבית שהתגבשה בין המיעוט היהודי לחברה הדנית הכללית. החוויה 

ר פורשה לאורך השנים באור כה חיובי, העידה, מבחינת כל הצדדים, על המשותפת, אש

 .(Buckser 1999האינטגרציה המוצלחת של הקהילה היהודית בדנמרק )

, כתוצאה ישירה מן העניין הגובר בשואה והדיונים הסוערים 2000-בראשית שנות ה

אי לחקר שהתעוררו בציבור הדני, החליטה הממשלה להקים מכון מחקר נפרד ועצמ

 השואה )כך קרה גם בשבדיה ובנורבגיה(:

The task of the centres [in Denmark, Norway and Sweden – O.K.C] 

is not primarily to conduct research into the destruction of the 

Jews. In general, this research is better done elsewhere, especially 

in universities. Instead, the main task has been to investigate those 

aspects of the Holocaust which, under the dominant view ('the good 

narrative' as mentioned above), were ignored in the public 

discourse and are characterized as less positive aspects relating to 

the persecution of Jews in Denmark and Sweden. In the Danish 

case, one obvious issue needing readdressing was the 

comprehensive examination of the restrictive Danish refugee policy 
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in the 1930s, when around 60,000 refugees, among them many 

Jews, sought asylum and where many were turned down. This was 

also undertaken by the centre (Lammers 2011: 580). 

מה הסיבה לכך, ששישים שנה לאחר מבצע ההצלה התעורר פתאום צורך כה עז לשוב 

ולבחון אותו? מה נטען במחקרים החדשים שהצליח לטלטל את הנחות היסוד של 

ם? בחלק הבא יפורטו הנושאים המרכזיים, אשר הייצוג הנהוג של הצלת היהודי

במסגרת הבחינה המחודשת הניבו מסקנות מפתיעות ומרתקות. יש לשים לב, כי בסופו 

של יום, כל המסקנות מתמקדות בשני תחומים עיקריים: ההתנהלות של הגרמנים 

 בדנמרק כלפי היהודים וההתנהלות של הדנים כלפיהם. 

 

 

 ההתנהלות הגרמנית

, כי ורנר בסט כפי שפורט בפרק הקודם בורסטין,-טענה טטאינה ברנשטיין 1986בשנת 

ניסה להפוך את דנמרק ל'נקיה מיהודים' באמצעות גירושם מהמדינה ולאו דווקא 

באמצעות השמדתם. הסיבה לכך, לדידה, נבעה מחששו מכשלון של מבצע הגירוש עקב 

הפריכו טענה זו שני  1995נת חסרונם של כוחות שיטור גרמניים לאכיפת המבצע. בש

, Mogensen & Kreth)היסטוריונים דנים צעירים, מיכאל מוגנסן ורסמוס קרט )

חיילי שיטור  1800 –במיוחד  –והוכיחו כי לצורך מבצע הגירוש הגיעו לקופנהגן 

 Flugten tilמגרמניה, אולם בזמן המבצע לא עשה בהם ורנר בסט כל שימוש )

Sverigeיצאה לאור הביוגרפיה של ההיסטוריון הגרמני 1996ן, בשנת (. שנה לאחר מכ ,

אולריך הרברט על ורנר בסט אשר תמכה אף היא בטענה של מוגנסן וקרט. הרברט 

העדיף בסט ל'מזער את הנזקים'  1943טען, כי במסגרת הנסיבות שנוצרו בספטמבר 

 –ניים בדרך של עצימת עי –בעקבות החלטתו לגרש את יהודי דנמרק, ולהסכים 

לגירושם לשבדיה. החלטה זו דרשה ממנו, למעשה, לחבל במבצע שהוא עצמו יזם 

 כחודש לפני כן.
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הורה  1943כיצד גרמו, אם כן, בסט ואנשיו לכשלון בפועל של מבצע הגירוש? בספטמבר 

בסט לפשוט על משרדי הקהילה היהודית ולהחרים את פנקסיה. צעד זה היה חריג 

לא  –באוקטובר לא הוטלו על היהודים בדנמרק כל מגבלות ביותר, שכן עד הגירוש 

פוליטיות ולא כלכליות. באותה הזדמנות נאסרו גם אחדים מראשי הקהילה ולאחר 

מכן הם נשלחו לטרזיינשטט )ביניהם הרב הראשי מקס משה פרידיגר(. פשיטות אלה 

רה, והגרמנים נתפסו הן על ידי הרשויות הדניות והן על ידי חברי הקהילה כתמרור אזה

 היו מודעים לכך.

בהמשך אותו חודש, שלושה ימים לפני הגירוש המתוכנן, הדליפו דוקוויץ ומספר 

גרמנים נוספים את המועד המדוייק שלו. לני יחיל קבעה כבר בשנות השישים של 

עמד מאחוריה )יחיל  -מסיבותיו שלו  -, כי מדובר בהדלפה שורנר בסט 20-המאה ה

באוקטובר, נתן בסט הוראה מפורשת שלא  2-ל 1-ל הגירוש עצמו, בין ה(. בלי141: 1966

לפרוץ בכוח לבתי היהודים. אם היהודים אינם פותחים את הדלת מעצמם, הרי שיש 

לעזוב את המקום. במהלך שלושת השבועות לאחר מכן, בעת שסירות הדיג עשו את 

יט של הצי הגרמני דרכן עם הפליטים היהודים מדנמרק לשבדיה, נקראו כל כלי הש

לחזור לחוף לשם תיקון  –אשר תפקידם היה לפקח על המעבר לשבדיה  –בקופנהגן 

סירות הדיג שהעבירו את  700עד  600-וצביעה. עובדה זו גרמה לכך שאף אחת מ

היהודים לשבדיה לא נתפסה. רק דנים אחדים נתפסו במהלך תקופה זו על ידי 

קן, החליט שהצבא הגרמני לא ישתתף במבצע(, הגסטאפו )מפקד הצבא הגרמני, פון הנ

פי ההסכם עם -משפט דניים )ענייני הפנים, כאמור, נותרו על-ונשלחו להישפט בבתי

פי החוק, העונש המקסימאלי בגין עזרה -בידי הדנים(. על 9.4.1940-הגרמנים מה

 להברחת פליטים עמד על שלושה חודשים בכלא, אולם רק מיעוט מאלה שנשפטו נידונו

 למאסר בפועל. השופטים הדנים שלחו לחופשי את רוב המבריחים. 

הגיע אדולף אייכמן לדנמרק על מנת לברר עם ורנר בסט את הסיבות  1943בנובמבר 

לכשלונו החרוץ של מבצע הגירוש. בסיום הביקור, לא רק שבסט הצליח לצאת ללא כל 

וזה מקל להמשך פגע ממחדל מקצועי זה, אלא שהוא אף החתים את אייכמן על ח

הטיפול ביהודי דנמרק, בהתאם לבקשות החוזרות ונשנות של הרשויות הדניות. להלן 

 : 1943לנובמבר  2-הסעיפים העיקריים בחוזה, אשר נחתם בין הצדדים ב

 יכולים להמשיך להתגורר בדנמרק ללא הפרעה. 60יהודים מעל גיל  -
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ודים או ילדיהם יגוד לחוקי הגזע הנאציים, דנים אשר התחתנו עם יהבנ -

 .יגורשוהמשותפים לא 

היהודים שהגרמנים תפסו במהלך המבצע ואשר נשלחו לטרזיינשטט ישארו  482 -

 במחנה זה ולא ישלחו הלאה למזרח.

יתר על כן, לאסירים אלה תתאפשר קבלת חבילות ביגוד ומזון מדנמרק,  -

ומשלחת דנית רשמית תוכל לבקר אותם במחנה ולהתרשם מהתנאים )זהו, 

 (.  1944למעשה, הרקע לביקור של הצלב האדום הדני בטרזיינשטט ביוני 

ש: גם ברכוש היהודי נהגו הגרמנים בדנמרק בשונה מכפי שנהגו בשאר ארצות הכיבו

הם לא נגעו בבתי היהודים או בתכולתם, ואפשרו לרשויות הדניות להגן עליו מפני 

בוזזים מקומיים, הן על ידי השכרה מחדש והן על ידי שליחת הריהוט והחפצים 

העבירה  1944ועד ינואר  1943ליהודים הגולים בשבדיה. ולא רק זאת, מאוקטובר 

מפתחות של בתים ודירות של  92משטרת הבטחון הגרמנית למשרד הרווחה הדני 

הבתים או מהיהודים שגורשו לטרזיינשטט )ר' אצל באק -יהודים, אשר נלקחו משוערי

(. עובדה זו מעידה על כך שלא רק שהגרמנים ידעו על קיומה של "מחלקת 42: 2011

היהודים" במשרד הרווחה, אלא שהם אף תרמו לנסיונותיה לשמור על רכושם של 

 יהודים אלה:

[A[t the same time as the Gestapo was carrying out raids and 

arrests along the Øresund coast, the Danish Ministry of Foreign 

Affairs had reached an agreement with the head of the security 

section of the German police that the Danish authorities could take 

over the care of property belonging to deported Jews (Bak 2013: 

28).  

מכל האמור לעיל מסתמן, כי הגרמנים אכן התנהלו ב"שאלת היהודים" בדנמרק באופן 

שונה. אין בזאת להסיק כי הם עשו זאת בשל היותם "גרמנים טובים", כפי שלעתים 

 –ומבחינתם חשובים יותר  –קרובות נטען, אלא בשל קיומם של אינטרסים אחרים 

בשמירה על יחסים תקינים עם הדנים. כך מסכמת זאת במאמרה סופיה לנה באק, 

 היסטוריונית דנית צעירה:
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Thus, from a German point of view, nothing should be done to 

inflame Danish sensibilities. In other words, even though an order 

was in place to round up all Jews in Denmark because of an 

ideological war, any overly harsh consequences of such a policy 

had to be softened (Bak 2013: 23). 

 

 

 ההתנהלות הדנית

כעת נעבור לתחום השני שזכה בשנים האחרונות להתעניינות מחקרית הולכת וגוברת 

 –הממשלה, הרשויות והאוכלוסייה המקומית  –הדנים עצמם בדנמרק: ההתנהלות של 

כלפי יהודים. תחום זה, מעבר לחשיבותו ההיסטורית, מעיד על נסיון של הדנים 

לסוג של  –לאחר מחקר ודיונים ציבוריים בעקבותיו  –להתמודד עם עברם ולהגיע 

ספות הן השלמה עמו. תופעה זו מתרחשת בעשור האחרון בארצות אירופאיות רבות נו

 במזרח היבשת והן במערבה.

 –המחקרית כמו גם הציבורית  –אחד הנושאים שמושכים את מרבית תשומת הלב 

. 20-נוגעת למדיניות ההגירה המגבילה של דנמרק במהלך שנות השלושים של המאה ה

עם -כפי שצוין לעיל, אחת המטרות העיקריות של המכון הדני ללימודי השואה ורצח

(Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier אשר הוקם בתחילת שנות )

על ידי הממשלה הדנית, היתה להיכנס לעובי הקורה של מדיניות זו. בין השנים  2000-ה

פליטים, רובם יהודים,  60,000-דחתה הממשלה הדנית את בקשתם של כ 1939-ל 1933

ם, בעיקר מגרמניה, פליטים יהודי 1,500-לקבלת אשרת שהיה או מעבר; רק כ

אוסטריה וצ'כוסלובקיה זכו באשרה הנכספת. חלק מהפליטים שנדחו סיים את חייו 

 במחנות ריכוז והשמדה עם אכיפתו של ה"פתרון הסופי" על ידי הנאצים בגרמניה. 

כיצד הסבירו חוקרים דנים מדיניות מגבילה זו, דווקא במדינה אשר חקוקה בתרבות 

הזכרון של השואה כמצילה של יהודים? כיצד ניתן לפרש את העובדה שהרשויות 
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הדניות סירבו להעניק מפלט ליהודים במהלך שנות השלושים, אולם נטלו חלק מרכזי 

תלו את התשובה בקיומה של בהצלתם שנים ספורות לאחר מכן? חלק מהחוקרים 

"אנטישמיות נסתרת" גם בדנמרק. עדויות לכך התגלו בחברה הדנית, במחקר 

ההיסטורי הדני, בקרב פוליטיקאים וקובעי מדיניות, בכנסייה הדנית )הלותרנית( 

שהתגוררו במחנות הפליטים בשבדיה ביחד עם ואפילו במסגרת חברי הבריגדה הדנית 

רים הוכיחו, כי למרות קיומה של אנטישמיות מוסווית היהודים שברחו. רוב המחק

בכיר, הרי שלא ניתן -)ברמה זו או אחרת( בחברה ובקרב מחזיקי תפקידים מדרג בינוני

החוקרת הדנית סטוקהולם  35.לקבוע שזו הסיבה העיקרית למדיניות ההגירה המגבילה

( הציעה לאחרונה הסבר מורכב יותר לאמביוולנטיות זו Stokholm Bankeבנקה )

בהתנהלות של הדנים, אשר מכניס הן את מדיניות ההגירה והן את הצלת היהודים 

 לקונטקסט היסטורי רחב יותר. לטענתה, 

Denmark followed a very restrictive refugee policy towards 

German Jewish refugees during the 1930s, not because of 

widespread anti-Semitism in the Danish government or society, or 

simply in order to please the Germans, but rather because of 

simultaneous efforts made by policy makers and social-liberal 

politicians to establish what later became a national welfare state 

(2013: 178).  

התאפיינו בדנמרק במאמצים ניכרים של פוליטיקאים, כלכלנים ואנשי ורוח  30-שנות ה

להניח את היסודות למדינה הדואגת לצרכי כל אזרחיה המגובשים בקהילה אחת. מודל 

מדיני חדש ונועז זה לא היה מסוגל להתמודד עם בעיית הפליטים היהודים -חברתי

 ן שנים. הם נותרו מחוץ לחזון שנרקם:שצצה באות

It was limited to ensuring social rights for its citizens, and this 

necessarily led to limitations for those who were not viewed as 

members of the national community. The idea that non-members of 

                                                           
35
 .בעריכת מ. מוגנסן 2001אשר יצא לאור בשנת  ?Antisemitisme I Danmarkר' לדוגמא:  
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the community, i.e. non-citizens, also had rights – what we today 

call human rights – had not yet penetrated into the Danish social 

justice discourse ( 185.)שם,   

מכלילה של הדנים, הרי שעבור יהודי -כך, בעוד יהודי גרמניה סבלו מגישתם הלא

נלחמו עבור  -ב חלק מהעם דנמרק היא היוותה לכל אורך הדרך עוגן הצלה. מי שנחש

נאלץ לדאוג  -בטחונו וזכויותיו קרב עיקש וחסר מעצורים; אולם מי שלא נחשב חלק 

 לעצמו. 

תימוכין לגישה זו ניתן למצוא גם בדרך שבה דאגו הרשויות הדניות לרכוש היהודי 

הקצתה הממשלה  1943במהלך המלחמה ולאחריה. כאמור, לאחר אירועי אוקטובר 

דירות ובתים ריקים  1,700מבוטלים לתחזוק, שימור והשכרה של בערך משאבים לא 

של יהודים שנמלטו לשבדיה. "מחלקת היהודים" במשרד הרווחה הדני טיפלה, בין 

היתר, באחסון רהיטים, בחוזי שכירות, במשלוח של מיטלטלין ליהודים בשבדיה 

 ובשמירה על הנכסים מפני ביזה של דנים מקומיים:

In other words, right in the middle of Nazi occupation, the Danish 

state mechanism was able to enact measures that would ensure the 

protection of possessions and property belonging to absent Jews. 

The rationale behind this process was quite simply that returning 

Jews would have a home to which they could return! (Bak 2013: 

28). 

חודשים( ניסו הרשויות לפצות  18ואכן, עם חזרתם לדנמרק בסיום המלחמה )כעבור 

את היהודים על ההפסדים והפגיעות שנגרמו להם בגינה. למרות המאמצים הניכרים 

יהודים סבלו מפגיעה שהשקיעה המדינה בשימור ערך הנכסים, לפחות מחצית מן ה

מהם קיבלו עזרה כלכלית זמנית עם שובם  4,200-כלשהי ברכושם במהלך המלחמה וכ

אשר החילה את חוק  היחידהמשבדיה. יש לציין, כי דנמרק היתה המדינה האירופית 

 (.2013הפיצויים בגין נזקי המלחמה גם על אזרחיה היהודים )באק 
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תשומת לבו של הציבור והמחקר בדנמרק התחום האחרון שמשך, לאורך השנים, את 

הוא נושא התשלום לדייגים והערכת הסיכון שהם נטלו על עצמם בגין הברחת 

היהודים. חלק ניכר מן הדייגים התעשר במהלך המלחמה בזכות המחיר הגבוה שגבו 

עבור השטת היהודים לשבדיה. בהתאם לדרישת השוק, שילמו רוב היהודים סכום 

רונות לבין עשרות אלפי קרונות עבור המעבר לשבדיה. באותם שנים אשר נע בין אלפי ק

קרונות, ועלות סירת דיג חדשה נעה בין  414עמד השכר החודשי של עובד מקצועי על 

קרונות. סך הכל, העברת היהודים לשבדיה עלתה סכום לא מבוטל  30,000-ל 15,000

כמחצית מן הסכום ₪)!(. 300,000,000-שווה ערך היום ל –קרונות  20,000,000-של כ

שולמה על ידי היהודים והמחצית השנייה על ידי גופים בקהילה העסקית הדנית 

 ותורמים פרטיים.

במסגרת תכנית הפיצויים שניסחה הממשלה הדנית מייד לאחר המלחמה, תודרכו 

 עובדי משרד הרווחה לנהוג בבקשות לפיצויים שהגישו דייגים בדרך הבאה: 

"It is common knowledge that a number of people, especially 

fishermen, involved themselves in these transport operations purely 

for their own personal gain and made massive profits by charging 

quite extraordinary "ticket prices" (what's particularly being 

referred here is the period around 1-10-1943). Any claim for 

compensation made by such people under the Reparations Act 

should be viewed as being doubtful in the extreme, given that their 

activities were, to put it mildly, a pure money making exercise and 

the risk of arrest or damage was covered by the 'prices' they 

charged" (quotation taken from Bak 2013: 23). 

ואולם, למרות שהתשלום הגבוה שגבו הדייגים לעולם לא היה בדנמרק בגדר סוד, הרי 

שפרסום המחקרים האחרונים בנושא הוביל לדיון ציבורי סוער. המצילים, כמו גם 

קפק במניעים האלטרואיסטיים של הדייגים ודבקו בהסבר שבזמנו הניצולים, סירבו לפ

 היה התשלום הוגן:



82 
 

The highly charged reaction of those who were centrally involved, 

both the victims themselves and their rescuers, as well as many 

who had played no part in the drama, demonstrated that the 

placatory interpretation of the payments issue had suppressed the 

memory of its scale. Now it was the Danes' own cherished image of 

themselves that was at stake (Bak 2013: 23). 

ג פעילות הדייגים, כך נטען במחקרים החדשים, לא היתה כרוכה בסיכון חיים. אף דיי

, היו הדייגים 1944-1945לא נעצר "רק" בשל הברחת יהודים. מי שנעצר, בעיקר בחורף 

לגאליים -להעביר חברי מחתרת וחומרים בלתי –תמורת סכומים גבוהים  –שהמשיכו 

לשבדיה עד לסיום המלחמה. יתר על כן, הסיבות למותם של שני הדייגים אשר איבדו 

דות וטביעה. אך מסקנות אלה לא שינו את חייהם במהלך מבצע ההצלה היו התאב

מסורתי של הדייגים. עם זאת יש לזכור, כי מידע זה )לפיו -במאום את הייצוג ההירואי

לא נשקפה סכנת חיים למי שעזר ליהודים( לא היה שריר וקיים במהלך אירועי 

. התפיסה הסובייקטיבית של הדייגים היא שהיתה באותה עת 1943אוקטובר 

 המידע האובייקטיבי שחשפו חוקרים שנים רבות לאחר האירועים.  רלבנטית, ולא 

 

האם גם היום היו הדנים, לאור המידע החדש שנחשף על התנהלותם לפני ובמהלך 

מלחמת העולם השנייה, זוכים לכינוי 'חסידי אומות העולם'? האם הם אכן מילאו אחר 

דנים הצילו את יהודי התנאים העומדים בבסיס ההגדרה של תואר זה? אין ספק, כי ה

ארצם, ועשו זאת מתוך רצון כן להגן עליהם מפני הכובש הנאצי, אולם האם עדיין ניתן 

לטעון כי המלך, חברי המחתרת או העם הדני סיכנו את חייהם לשם הצלת היהודים? 

האם להתנהלות הגרמנים בדנמרק לא היתה כל השפעה על הצלחת ההצלה? האם לא 

לה כל מניע כספי? נראה, כי שאלות קשות ומורכבות אלה היה מעורב במעשה ההצ

 את זכותם של הדנים לתואר נכסף זה.  –ולו במעט  –מערערות 
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 שיתוף הפעולה עם הנאצים

סיום המלחמה הקרה הביא, כאמור, לשינוי בנרטיב ההיסטורי על דנמרק במלחמת 

היבטים המוסריים העולם השנייה. היסטוריונים דנים החלו לשים דגש רב יותר על ה

בהתנהלות של הדנים בתקופת המלחמה ולפרשה מתוך נקודת מבט אתית. כתוצאה 

מהתפתחות היסטוריוגרפית זו החלו חלק מהם לטעון, כי בדיעבד יש להגדיר את 

הפעולה הפורה עם גרמניה הנאצית כ'קולבורציה', בעוד אחרים דבקו בעמדה, -שיתוף

נמנע וכי יש לראותו כרע במיעוטו. מן -ולה בלתיכי במסגרת הנסיבות היה שיתוף הפע

הסתם, הויכוח הוביל לתגובות נוקבות מכל רחבי הקשת הפוליטית בדנמרק, כמו גם 

מן הציבור הרחב. רק ממש לאחרונה החל להסתמן שינוי שמצביע על התגבשות של 

מעין הסכמה בקרב ההיסטוריונים, לפיה יש להגדיר את שיתוף הפעולה באמצעות 

 ושג 'קואופרציה': פחות מקולבורציה אולם עדיין עם מרכיב וולונטרי. המ

באופן מפתיע, נושא טעון זה השפיע באופן ניכר גם על המחקר החדש על הצלת 

היהודים במהלך המלחמה. לאורך שנים רבות שלטה הגישה הרווחת, כי שיתוף 

הפעולה עם הגרמנים הוא, למעשה, שאפשר בבוא העת את הצלת היהודים, שכן בזכות 

יח אותם לשבדיה ניתן היה להבר - 1943אוקטובר  -תאריך הגירוש המאוחר 

הנגד של נורבגיה, מדינה -הניטראלית. כהוכחה לכך נהוג היה לתת את דוגמת

מיהודיה נשלחו  40%-שהתנגדה באופן נחרץ לכיבוש, ואשר כנוספת סקנדינבית 

. אולם עם שינוי הנרטיב החלו חוקרים לבחון 1942לאושוויץ כבר שנה לפני כן, בסתיו 

מחדש את הקשר בין מדיניות שיתוף הפעולה ובין ההצלה. האם מדיניות זו אכן 

שורים הובילה בקו ישיר להצלחת ההצלה? האם לא היו אספקטים נוספים הק

 למדיניות זו, אשר גרמו דווקא לפגיעה ביהודים? 

נראה, כי המחקרים החדשים נוטים לאשר את הטענה, לפיה היבטים שונים של 

מדיניות שיתוף הפעולה לא רק שלא תרמו להצלת יהודים, אלא אף הזיקו להם באופן 

באופן  –ם ניכר. להלן יוצג מגוון של מקרים, אשר יש בכוחם להעיד על פגיעה ביהודי

 כתוצאה ממדיניות זו.  –ישיר או עקיף 

מציגה באק שלוש  Between Tradition and New Departure (2011)במאמרה 

דוגמאות להשפעה של שיתוף הפעולה ההדוק של הדנים עם השלטון הגרמני על יהודי 
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 Internmentהמדינה. הדוגמא הראשונה קשורה לגיבושה של "תכנית ההסגרה" )"

Plan"לאחר שמועד הגירוש המדויק הודלף על ידי הגרמנים אולם עוד 29.9.1943-(: ב ,

לפני שהוצא לפועל, חיפשו המנהלים הכלליים של משרדי הממשלה הדנית דרך כלשהי 

למנוע את התרחשותו. הם סברו, כי ניתן יהיה לשמור על היהודים ביתר קלות אם 

היתה, על כן, לאסור בעצמם את  האחרונים ישארו על אדמה דנית. הצעתם לגרמנים

כל יהודי המדינה ולשכן אותם במחנות ריכוז דניים. הצעה זו נדחתה עוד באותו היום 

כן לא התממשה. הצעה מעין זו כלל לא היתה עולה על דעתם של -על ידי ורנר בסט ועל

 הפוליטיקאים הדנים, אילולא בטחו ביכולת שלהם להשפיע על הגרמנים. 

קשורה להתנהלות של משמר החופים הדני. גוף זה הוקם בשיתוף הדוגמא השניה 

 1943באוקטובר  6-פעולה עם הגרמנים במטרה למנוע בריחה של פליטים בדרך הים. ב

( מעשרות אחדות של יהודים את העלייה Gillelejeגילליה ) מנע משמר החופים בנמל

ל לכיוון היבשה. לסירות שיעדן היה שבדיה, ולאחר מכן אף מנע את יציאתם מהנמ

בעקבות הלשנה של דני מקומי הגיעו תוך זמן קצר הגרמנים ועצרו אותם. באותה 

הזדמנות נתפסו כמה עשרות יהודים נוספים, אשר התחבאו בעליית הגג של כנסיית 

הכפר. סך הכל נשלחו כחמישים מהיהודים שנתפסו באותו יום הלאה לטרזיינשטט. 

אינדיבידואלי עזרו חיילי משמר החופים ליהודים  חשוב עם זאת לציין, כי על בסיס

 להימלט בלא מעט מקרים; הבעיה היתה בהתנהגות הארגונית של גוף זה. 

 1943(. במהלך חודש ספטמבר DSBהדוגמא השלישית נוגעת לעובדי הרכבת הדנית )

קרונות בקר וקרון נוסעים אחד )אשר יועד  40הזמינו הגרמנים ממינהל הרכבת הדנית 

. Fyn-ו Jyllandילים הגרמנים( לצורך הובלת היהודים שיתפסו ברחבי האיים לחי

יהודים, אשר נשלחו ברכבות שהוזמנו  272במהלך מבצע הגירוש נתפסו באזורים אלה 

מראש לטרזיינשטט. זמן קצר לפני היציאה נודע לעובדי הרכבת יעד הנסיעה, ועל פי 

 אכזרי ובלתי אנושי. עם זאת,הדיווחים הועמסו היהודים על הקרונות באופן 

The Danish State Railways' report on the transports states that the 

staff behaved "correctly" and that "the entire dispatch proceeded in 

orderly fashion; there were no untoward incidents of any sort"… 
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[T]he Danish train staff reacted "correctly" and "efficiently". No 

protest, relief or rescue was attempted (Bak 2011: 121).  

 

(, שני Vilhjalmsson & Blüdnikowאלמסון  וב. בלודניקוב )יגם במחקר שערכו א. ויל

היסטוריונים ממוצא איסלנדי ודני בהתאמה, ניתן למצוא דוגמא להשפעה הקטלנית 

 21לשיתוף הפעולה ההדוק על חיי היהודים. במחקר זה הציגו המחברים שהיתה 

של הסגרת פליטים יהודים שהתגוררו באותו  1943-ל 1940מקרים שאירעו בין השנים 

הזמן בדנמרק בחזרה לגרמניה הנאצית )ביניהם אמא ושלושת ילדיה הצעירים(. 

ותיהן סיימו רוב הסגרות אלה נעשו ללא שהתבקשו לכך על ידי הגרמנים, ובעקב

המגורשים את חייהם במחנות ריכוז והשמדה. הפרסום של מחקר זה עורר הדים רבים 

יע עד לממשלה. לאחר חקירה עצמאית גהן באקדמיה והן בקרב הציבור, וה בדנמרק,

 Foghראש הממשלה המכהן אנדרס פוג רסמוסן ) 2005-מטעמו, התנצל ב

Rasmussenי: ( על האירועים הללו באופן רשמ 

On 4 May 2005, at the celebration of the sixtieth anniversary of 

Denmark's liberation, Prime Minister Anders Fogh Rasmussen of 

the Danish Liberal Party did something that would have been 

unthinkable a few years ago. He presented an official apology to 

the Jewish people for the Danish expulsions of Jewish refugees to 

Germany from 1940 to 1943. Thus Fogh Rasmussen became the 

first Danish head of state to directly address this matter, which 

contrasts so greatly with the rescue of Jews in 1943 and the alleged 

advantages of the cooperation policy (Vilhjalmsson & Blüdnikow 

2008: 194).  

מחמיאים נוספים בהתנהלות הדנית במהלך -שני המחברים נגעו במחקרם בצדדים לא

על היהודים: עסקי המסחר  –במידה זו או אחרת  –המלחמה, אשר היתה להם השפעה 



86 
 

השימוש של חברות אלה בעבודת אסירים הענפים של חברות דניות במזרח אירופה, 

והצבא הגרמני. כך,  SS-יהודים וצוענים וההתנדבות של צעירים דנים לשורות ה

 :SS-לדוגמא, הם כתבו על השירות של חיילים דנים במסגרת ה

Danish SS soldiers were not different from others; they 

participated in the Holocaust. In July 1941 in Galicia, units from 

the Waffen-SS division Wiking, which consisted of Danish, 

Norwegian, Swedish and later Icelandic members – the alleged 

finest of the "Aryan race" – perpetrated together with Ukrainians 

the horrific massacres of six hundred Jews in Ternopol and of two 

to three thousand in Zloczow. The latter massacre was stopped by a 

German Wehrmacht officer who was shocked by the cruelty and the 

methods of execution used by the Ukrainians and the 

Scandinavians. According to a message dated 3-4 July 1941 from 

the chief of the Third Army squadron in the area, members of 

Wiking blocked the escape routs from Zloczow and some went 

"hunting for Jews" and plundering ( 183.)שם, עמ'   

בספרם של דניס לרסן  2014-הדניים פורסם ב  SS-מחקר עדכני חדש על מתנדבי ה

 En skole I(, אשר נקרא: Dennis Larsen and Therkel Strædeטרדה )וטרקל ס

vold: Bobruisk 1941-1944. Frikorps Danmark og det tyske 

besættelsesherredømme i Hviderusland שני המחברים בחנו בספר זה את האופן .

באזור העיר בוברואיסק שבבילורוסיה.  Frikorps-שבו אומנו חיילים דנים מפלוגת ה

-, שאליו הגיעו כ(Judenlager)ליד מחנה האימונים שלהם הוקם גם "מחנה יהודים" 

חודשים לאחר הגעת היהודים למחנה,  15, 1943יהודים מגטו ורשה. בספטמבר  1,500

מהם. המחקר בדק לעומק את הקשרים שבין המתנדבים הדנים  90-נותרו בחיים רק כ
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תושבי המחנה היהודים, ואת הדרכים בהם השתתפו החיילים הדנים בהעבדתם  לבין

 למוות ורציחתם של יהודים אלה.  

כי למרות הגישה הרווחת שמדיניות שיתוף  מן המחקרים האחרונים עולה ,לסיכום

הפעולה היא שהובילה, בסופו של יום, להצלה המוצלחת של היהודים, הרי שהעובדות 

את ההפך: מדיניות זו הובילה בוודאות גם  –במידה מסוימת  – שנחשפו מוכיחות

למותם של יהודים, הן במזרח אירופה והן בדנמרק עצמה )הפליטים היהודים שהוסגרו 

 לגרמניה הנאצית(. 

 

 

 בחזרה ליהודים

במשך שנים רבות נטה המחקר הדני, כמו זה הישראלי, להתעלם כמעט לחלוטין 

מהקורבנות העיקריים של האירועים בדנמרק: היהודים. בתוך סיפורי המבריחים 

 –שולבו אמנם חלקים מעדויות של יהודים, אולם מטרתם המרכזית היתה לתאר 

מימדי -באופן חדאת יחסם של הדנים כלפיהם. לרוב, הוצגו היהודים  –ולפאר 

 כקרבנות הנאציזם מחד, וכניצולים בזכות העם הדני מאידך. 

היא  90-אחת התוצאות הישירות של המחקר הענף על מבצע ההצלה מאז שנות ה

ההתמקדות בחוויות של היהודים מאותה התקופה. המחקר לא עוד משתמש בעדויות 

ני להציג את תיאוריות היהודים בכדי לשקף את התנהגותם של הדנים )או מן הצד הש

הגזע הנאציות(, אלא מתרכז בהם: בשיקולים שהניעו את היהודים לפעולה מסוימת, 

בדאגותיהם, בתחושות הזהות העצמי שלהם ובדרכי ההצלה שנקטו. פתאום, היהודים 

במקרה זה  –הפכו מקרבנות שניצלו לאינדיבידואלים שהצליחו לשרוד. דמות האדם 

 שבה למרכז. –היהודי 

)יום  1943באוקטובר  1-בניגוד לתפיסה המקובלת, הרי שמבחינת רוב יהודי דנמרק ה

הגירוש המתוכנן( לא היה בעל משמעות מכרעת כל כך. משפחות רבות עזבו את בתיהם 

מייד לאחר קבלת האזהרה בדבר הגירוש הקרב )מידע אמין שהיה זמין כבר בשבוע 

יבת המדינה אצל חברים ומכרים. ולא האחרון של ספטמבר( ובילו את הימים עד לעז
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 871באוקטובר, הצליחו לפחות  3-בספטמבר ל 28-רק זאת, במשך שישה ימים, בין ה

יהודים לחצות את המים המפרידים בין דנמרק לשבדיה, מיוזמתם וללא כל עזרה 

מהדנים. באותם ימים עוד לא היתה חציית המיצר לשבדיה מאורגנת ומוסדרת כפי 

זמן קצר לאחר מכן, ומספר לא מועט של סירות )קטנות ורעועות( שקעו שהפכה להיות 

במהלכה: רוב מקרי הטביעה של היהודים אירעו באותם ימים ראשונים של הבריחה. 

שיט מסוכן ונועז זה דרש מן הנמלטים אומץ רב, עובדה אשר לא באה לידי ביטוי 

ההתנהלות היהודית במהלך בתיאורים של לני יחיל, ההיסטוריונית הישראלית, לעניין 

 הבריחה.

משקל נוספות: -באותם ימים מלאי פחד נדרשו חלק מהמשפחות להכרעות כבדות

 10%ילדים יהודים )מעל  150(, כי לפחות 2011מחקר מפתיע חשף לאחרונה )באק 

מכלל הילדים שברחו( הושארו בדנמרק, בעוד הוריהם נמלטו לשבדיה. שני שליש 

 18, והם הוחזרו להוריהם )ללא יוצא מן הכלל( כעבור 5ת לגיל מהילדים הללו היו מתח

חודשים, עם סיום המלחמה. ילדים אלה חיו במהלך המלחמה בדנמרק חיים מלאים 

 ופומביים, דהיינו לא במסתור, ואף לא אחד מהם הוסגר לגרמנים.

מחקרים חדשים התמקדו גם, בפעם הראשונה, במיעוט היהודי שנתפס על ידי 

אסירים אלה להכרה מחודשת  482וגורש לטרזיינשטט. מבחינתם, זכו  הגרמנים

חוויותיהם של האסירים העמיקו את הבנתו לגבי  –בעברם, ומבחינת הציבור הדני 

השואה. כעת, הדנים כבר לא יכולים להביט על השואה רק דרך הפריזמה של מבצע 

ב יותר של נסיון ההצלה הייחודי, אלא נדרשים למקם את ההצלה בתוך קונטקסט רח

 ההשמדה של העם היהודי. 

הוקם בקופנהגן המוזיאון היהודי, והוא משתלב באופן הרמוני עם מגמה גוברת  2004-ב

-זו של ההתמקדות בציבור היהודי. המוזיאון תוכנן על ידי הארכיטקט היהודי

( והוא מעוצב סביב הקונספט של "מצווה": Libeskindאמריקאי דניאל ליבסקינד )

, ומאידך הוא 1943שג זה מדגיש, מחד, את החשיבות של אירועי ההצלה באוקטובר מו

מנסה להעביר ציווי מוסרי לדורות הבאים. מבצע ההצלה מוצג בתערוכה המרכזית 

באופן מעורר מחשבה: הוא מסופר בעיקר מתוך נקודת המבט של היהודים וחוויותיהם 

שנים של היסטוריה יהודית  400הסובייקטיביות, אולם בד בבד הוא משולב בתוך 

דהיינו, הקהילה היהודית )והצלתה( כחלק אינטגראלי מהמדינה. חלק  –בדנמרק 
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מהותי מפעילות המוזיאון הוא מחקרי: במוזיאון עובד צוות קבוע של היסטוריונים 

אספקטים שונים של ההיסטוריה היהודית בדנמרק. חלק  –ולנתח  –שמטרתם לתעד 

וגע, מן הסתם, לבחינה של צדדים שונים של מבצע ההצלה: הארי של המחקרים נ

פורסם מטעם המוזיאון ספר המתמקד בחוויות של היהודים בגלות  2012-לדוגמא, ב

 Da krigen var forbi. De danske) הה ובשיבה שלהם לדנמרק בתום המלחמבשבדי

Jøders hjemkomst efter besættelsen). והי הפעם הראשונה שנושא זה זכה ז

 להתייחסות מחקרית. 

המורכבות של חוויות היהודים ממבצע ההצלה וההבדלים הרבים שהתגלעו ביניהן 

הובילו בשנים האחרונות לתמורה בייצוג של התנהלות היהודים בעת ההצלה. באק 

 מסכמת זאת בבהירות במילים הבאות:

The more the events are viewed from the perspective of the victims, 

the clearer it becomes that they were not merely the passive victims 

of the injustice of the occupation forces. They seized their destiny 

and did in haste what they could to secure their property and 

goods, to obtain the necessary means for flight and organize 

transport to Sweden. They were not passive victims who had to be 

rescued. They took action themselves (Bak 2011: 36).  

 

לסיכום, בשנים האחרונות נפער פער עמוק בין ההנצחה של הצלת יהודי דנמרק במישור 

עדכניים המתפרסמים בנושא בדנמרק עצמה. הסיבה לכך, הבינלאומי ובין המחקרים ה

אשר פועלות לשימור  –ותיקות כחדשות  –עניין -כאמור, היא השילוב של קבוצות בעלות

הרואית של ההצלה, תוך כדי הדחקת תגליות המחקר -והנצחת התפיסה הרומנטית

צלת יהודי החדישות ומסקנותיהן. נותר רק לשאול, לאיזו קבוצה משתייך המיתוס על ה

פי ההגדרה לעיל של יוסף חיים ירושלמי: האם לזו של המיתוסים מקיימי -דנמרק, על

החיים, האם למיתוסים המתעתעים או שמא לקבוצה של המיתוסים המסוכנים, אשר 

 יש להוקיעם?  
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 רק שניפ

בהיסטוריוגרפיה  הצלת יהודי דנמרק

 בישראל

האירוע כפי שאני רואה אותו כיום.אני מקווה שאוכל לחזור לנושא ולבאר את    

לני יחיל על מבצע ההצלה של יהודי דנמרק, בתוך "מבלי לפקפק ומבלי ללמוד", יד )
 (.  351, עמ' 10שוליים  הע', 1996-97, 26קובץ מחקרים  :ושם

 

הייצוג של מבצע הצלת יהודי דנמרק בתרבות הזכרון בישראל מבוסס, בראש 

לנתח את  אפואובראשונה, על המחקר הישראלי שנעשה בתחום. מטרת פרק זה היא 

המחקר האקדמי שהוביל לגיבוש המיתוס סביב מבצע ההצלה. הפרק מחולק לשניים: 

וריונית של השואה, החלק הראשון מציג ניתוח של המחקר שערכה לני יחיל, היסט

 ל יחיל נובעת לא רק מהעובדה שהואבנושא ההצלה. ההתמקדות במחקר החלוצי ש

למבוסס ולמקיף ביותר בנושא, אלא גם משום שהוא מהווה  –בארץ ובחו"ל  –נחשב 

את המסד לייצוג הישראלי של מבצע ההצלה עד היום. בחלק השני מתוארות 

ההתפתחויות ההיסטוריוגרפיות שחלו בתחום בישראל בעשרות השנים שעברו מאז 

 פרסום המחקר הראשוני של יחיל. 

 

 

 לני יחיל ומבצע הצלת יהודי דנמרק

 –הצלת היהודים בדנמרק של לני יחיל,  יצאה לאור עבודת הדוקטור 1967בשנת 

, ומאז נחשב הספר לקפדני ולמבוסס ביותר בתחום הצלת דמוקרטיה שעמדה במבחן

יהודי דנמרק בשואה. יחיל, היסטוריונית בולטת בחקר השואה, לא הסתפקה בחקר 

קים: בין היתר, מבצע ההצלה עצמו, אלא חקרה בעבודתה מגוון רחב של תחומים נוש

היא חקרה את התנהלות השלטונות הדנים כלפי היהודים טרם מלחמת העולם 
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השנייה, היחס ליהודי דנמרק לאחר תום המלחמה, תקופת הגלות בשבדיה, התנהלות 

הקהילה היהודית בזמן המלחמה, אופיו של המשטר הדני המסורתי והשלכותיו על 

רמו להבנת ההקשר הכללי של מבצע ההצלה החינוך העממי וכו'. שלל הנושאים הללו ת

ובכך סיפקו, למעשה, את התשתית הסיבתית להצלחתו. עשרים שנים מאוחר יותר, 

תחת  –והראשון מסוגו בישראל  -, פרסמה יחיל את מחקרה העיקרי 1987בשנת 

בו היא סוקרת באופן מקיף את כלל , 1945-1932השואה: גורל יהודי אירופה הכותרת 

ואה באירופה. במהלך עשרים השנים שחלפו בין שני המחקרים הללו מאורעות הש

פיתחה יחיל דרך חדשנית בחקר השואה: מחקר השוואתי. דרך זו, כך היא טענה, 

מציגה נקודת מבט כללית ובכך מאפשרת להפיק לקחים ממאורעות השואה. ראשית 

אחר כך בין הולנד לדנמרק  36,(1966היא השוותה בין מדינות סקנדינביה השונות )

ולבסוף ניסתה להבין את הייחוד שבהצלת יהודי  38,(1972ובין הולנד לרומניה ) 37(1969)

כי הדרך  מבחינה כרונולוגית נראה 39.(1976דנמרק תוך השוואה למדינות אחרות )

המחקרית של יחיל נסללה מן הפרט אל הכלל: מן הדוגמא הייחודית של דנמרק, דרך 

ינות אחרות ועד לתפיסה אירופית כוללת של השואה; אולם למעשה קרה השוואה למד

דבר הפוך: הגישה הכוללת של יחיל כלפי השואה היא היא שהשפיעה על מחקרה 

 במקרה הדני. 

יחיל מיקמה עצמה באופן מובהק, למן תחילת דרכה האקדמית, במסגרת ה"אסכולה 

בעיקר לפרין. אסכולה זו, שנוסדה ציון דינור וישראל היי-הירושלמית", לצד מוריה בן

, ראתה את המטרה ציון דינור(-)למעט בן על ידי חוקרים יהודים ציוניים יוצאי גרמניה

 העיקרית של המחקר ההיסטורי ב

חשיפת העבר הלאומי על ידי כלי מחקר מודרניים, שאין מטרתו לשמש ככלי 

רת הנדרשת לחינוך ולעיצוב תודעה לאומית, גיבוש האומה או כל מטרה אח

  40.(24: 2008)שביט ומכמן באותו זמן" 

בהתאם לגישה זו ניסתה יחיל להבין את גורל העם היהודי כעם, ואת השואה במסגרת 

שלושה מאפיינים ייחודיים של  במאמר של מכמן ושביט נמנו ההיסטוריה היהודית.

                                                           
36
 פעולות עזרה והצלה במדינות סקנדינביה למען אסירי מחנות הריכוז"." 

37
 "Jødeforfølgelsens Metoder Gennemfrelsen af Endløsung i Holland og Danmark". 

38
 היבטים של מחקר משווה". –"הולנד ורומניה בתקופת השואה  
39
 ניסיון לאבחנה שיטתית של תנאי הצלה". –"הייחוד שבהצלתם של יהודי דניה  
40
 .54הערת שוליים  
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ר נמשכת 'האסכולה הירושלמית': א. מחויבות לרעיון קיומה של היסטוריה יהודית אש

לאורך הדורות. ב. דגש על הפן החברתי, כלכלי, תרבותי ופוליטי של ההיסטוריה 

היהודית, בניגוד לפן הרעיוני או הדתי. ג. המקום המרכזי של ארץ ישראל לאורך 

(. בהתאם למאפיינים אלה נקבעה נקודת 49: 2008שביט ומכמן ההיסטוריה היהודית )

ינה ריבונית יכול העם היהודי להיות נושא גורלו המוצא של יחיל, לפיה רק במסגרת מד

שביט בהמשך תיארו מכמן וההיסטורי ולא נתון להשפעות הסביבה, כפי שקרה בגולה. 

 את הקשר בין התפיסה הציונית לבין השואה אצל יחיל כדלהלן:

גישתה הציונית המובהקת נתעצבה בגיל צעיר, והביאה אותה לפניית עורף 

ארצה עוד לפני השואה. אך השואה חיזקה את  לדרכי הוריה ולעלייה

תודעתה והובילה אותה בדרכה הציבורית והמחקרית. דרך הפריזמה 

 (.24: 2008)הציונית גם עיצבה את השקפתה המחקרית 

יחיל ניסתה, אם כן, במחקריה הרבים, לצעוד על חבל דק מאד: מחד, לחשוף את העבר 

ך, להימנע מלהשתמש בעבר זה ככלי הלאומי תוך התייחסות ליהודים כעם, ומאיד

לעיצוב התודעה הלאומית והגיבוש הלאומי בהווה. האם הצליחה לעמוד במשימה 

מורכבת זו במסגרת מחקרה על הצלת יהודי דנמרק? זוהי אחת השאלות המרכזיות, 

 עליהן ינסה פרק זה לתת מענה. 

ואה, התפרסמה, של יחיל, שנושאה מבצע ההצלה של יהודי דנמרק בש עבודת הדוקטור

. בעבודה זו הניחה 1969, ותורגמה לאנגלית בשנת 1967כאמור, בעברית ובדנית בשנת 

יחיל את היסודות למחקר על מבצע ההצלה, ועד היום משמשים חלקים נרחבים ממנה 

את קהילת החוקרים הבינלאומית. החידושים העיקריים בעבודה זו נגעו להבנת 

ת ולנושא ההצלה. יחיל ראתה במקרה של דנמרק התגובות של האוכלוסייה המקומי

אות כבוד עבור האומה הדנית, ובמקביל אות קין עבור שאר אומות העולם: המקרה 

הדני היווה הוכחה שהיה ניתן לפעול גם אחרת. כך כתב דב לוין, מחשובי חוקרי 

דמוקרטיה   הצלת היהודים בדנמרקהשואה באותם שנים, במאמר ביקורת על הספר 

  :ה במבחןשעמד

 –יש משום רמז ראשון לכיוון החוקרת  כבר בכותרת המשנה של מחקר זה

לא להסתפק בתיאור האירועים עצמם אלא לעמוד גם על מ ש מ ע ו ת ם 
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הכללית הרחק מעבר לעובדות הכרונולוגיות הישירות הנוגעות ליהודי ארץ זו 

(1969 :83.)  

מהן, אם כן, המסקנות העיקריות שהסיקה יחיל ממחקרה אודות מבצע ההצלה של 

יהודי דנמרק, ואשר משמשות עד היום כהנחות יסוד מחקריות בקרב האקדמיה 

והציבור בישראל? ניתוח מדוקדק של מחקריה הרבים לאורך השנים העלה ארבע 

 ן עליהן עוררין. הנחות יסוד כאלה, אשר ברבות השנים הפכו לקביעות שכמעט ואי

 

 ישות אחת  –העם הדני  (1)

אחת מהנחות היסוד המקובלות ביותר בנוגע למבצע ההצלה, הן במחקר והן בקרב 

כי כל העם הדני השתתף בהצלה, כפי שמעיד  הציבור הרחב בישראל, קשורה לתפיסה

 ':יד ושם' במוזיאון משפט הפתיחה בתערוכה על הצלת יהודי דנמרק

 

מיהודי דנמרק הוא מקרה ייחודי של התגייסות  7,200-סיפור הצלתם של כ

 ארץ להצלת יהודיה. 

 

ניטע ב'יד ושם' עץ לכבוד העם הדני, המחתרת הדנית  1963באוקטובר  8-, בבהתאם

כאות תודה עבור ההצלה הייחודית )ללא קשר, זכו לאורך  10-והמלך הדני כריסטיאן ה

ר "חסידי אומות עולם" על מעשי הצלה אזרחים דנים בתוא 22השנים 

אינדיבידואליים(. רק בשני מקרים נוספים זכו אירועים/גופים לנטיעת עץ מטעם 'יד 

ושם' ללא קבלה במקביל של אות "חסידי אומות עולם": לזכר השביתה הגדולה 

באמסטרדם ולזכר הז'יגוטה. דרך הנצחה ייחודית זו מבליטה את האופי המכליל 

ס להצלה זו: ההצלה נזקפת לזכות כל העם הדני, ובאופן ספציפי בתוכו המובהק שיוח

הלימוד להיסטוריה של -למלך ולמחתרת הדנית. דוגמא נוספת ניתן למצוא בספרי

מערכת החינוך, אשר לאורך השנים הדגישו הנחת יסוד זו בתיאורים של מבצע ההצלה. 

, "השואה ומשמעותה"קר דוגמא אחת, מתוך ספרם הנפוץ של ישראל גוטמן וחיים שצ

 תספיק לענייננו: 
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ההצלה של יהודי דניה היתה מפעל מרשים ונעלה של העם הדני כולו, 

וההתארגנות והסולידריות שגילו הדנים בעיצומו של מבצע ההצלה נתנו 

  .(163: 1987)דחיפה משמעותית לכלל הפעילות של המחתרת הדנית 

 

לוסיית דנמרק, מארמון המלך ועד יחיל ראתה במבצע ההצלה אקט של כלל אוכ

לאחרון הדייגים: כולם ניסו להזהיר, להחביא ולהעביר את היהודים לחוף המבטחים 

בשבדיה. הנחה זו הינה תוצר מובהק של מסקנות מחקרה. כך, בין היתר, היא ביססה 

 : הצלת יהודי דניה ומקומה בתולדות השואהאותה במאמרה 

 

מי השואה הקודרים: הוא היה מרוכז, מעשה הדאנים נראה כמיטיאור בש

: 1964)מהיר, נעשה ונתמך על ידי העם כולו, על כל שכבותיו ועל שלטונותיו 

315.) 

 

תיאורים אלה אינם מדויקים. מובן שלא כל אוכלוסיית דנמרק, שמנתה באותם שנים 

כארבעה מליון אזרחים, השתתפה במבצע ההצלה או אפילו ידעה עליו. למרות הקושי 

קרי לאמוד בדיעבד את אחוז הדנים שנטלו חלק במבצע ההצלה הרי שהמחקרים המח

האחרונים שנעשו בדנמרק מדברים על אלפים אחדים. אומדנים אלה מתבססים על 

סירות פליטים  700-ל 600ההנחה המחקרית, כי בין החוף הדני לחוף השבדי שטו בין 

וכי בארגון של שיט אחד  1943במהלך שלושת השבועות הראשונים של חודש אוקטובר 

מי שנתן את האזהרה, מצא מקום מחבוא, דאג למזון ולכסף אנשים:  השתתפו כעשרה

ניתן לראות, אם כן, כי קיים פער גדול בין הייצוג של  (.Kirchhoff 1995: 474) וכד'

 קולקטיבי לבין מה שקרה בפועל. -ההצלה כאקט עממי

 

יל תיארה את המצילים: כל שכבות העם, דיוק נוסף ניתן לגלות באופן שבה יח-אי

מהדייגים הפשוטים דרך הרופאים, האחיות, הנהגים, אנשי האקדמיה, הסטודנטים 

ועד לארמון המלוכה. תיאור זה נועד, גם הוא, להפוך את המשתתפים בהצלה למייצגי 

כל שכבות ומקצועות העם, וכך לכלול גם אותם במסגרת מבצע ההצלה. יחד עם זאת, 

ם עדכניים שנערכו בדנמרק סודקים את התדמית האחידה. בשנים האחרונות מחקרי

נחשפו מגזרים שונים באוכלוסייה, אשר לא רק שלא תמכו באופן פאסיבי בהצלה, אלא 
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אף עזרו לנאצים באכיפת הגירוש. לא מדובר רק על מלשינים, אשר כמו בכל מדינה 

ם ומציליהם, אלא בעיקר על אחרת ניסו לחבל במאמצי ההסתרה וההברחה של היהודי

גופים מקצועיים שנתנו שירותים לשלטון הנאצי, תוך ידיעה ברורה על מטרת 

החופים הדניים. למרות שלאורך -השירותים. הדוגמא הראשונה היא שוטרי משמר

החופים עין -השנים הצטברו לא מעט עדויות על מקרים שבהם העלימו שוטרי משמר

, הרי שבאופן כללי, משמר החופים פעל בהתאם לחוק ואפילו עזרו ליהודים נמלטים

ואשר אסר על בריחת יהודים משטח דנמרק או  -שנחקק על ידי השלטון הגרמני  -הדני 

 6-על מתן עזרה לבריחה כזו. בהתאם לחוק זה סגר, לדוגמא, משמר החופים ב

דים ( ומנע את השטתם של עשרות יהוGillelejeאת הנמל בגילליה ) 1943באוקטובר 

לחוף המבטחים בשבדיה. שעות אחדות לאחר מכן הגיעה לנמל יחידת הגסטאפו 

ועצרה כמאה יהודים שהסתתרו במקום. דוגמא זו היא  –בעקבות הלשנה  –הגרמנית 

אחת מרבות לעדיפות שהעניקו חלק מהגופים הדניים לשיתוף פעולה עם השלטונות 

 הגרמניים, על חשבון ציות לחוקה הדנית והצלת יהודי המדינה.

 

 2) 1943-(. בשלושה תאריכים שונים בDSBדוגמא נוספת היא חברת הרכבות הדנית )

בנובמבר( סיפקה חברת הרכבות הדנית חמישה קרונות משא  23-ובר, ובבאוקט 13-ו

להעברת יהודים שנתפסו ברחבי דנמרק למחנה טרזיינשטט. רק זמן קצר לפני יציאת 

הרכבות נודע לעובדי החברה היעד המתוכנן של הנסיעה. עובדי הרכבת קיבלו הוראות 

רמנים, ואכן לא נרשמו כל מפורשות מהממונים עליהם לשתף פעולה באופן מלא עם הג

עובדי הרכבת לא ניסו להקל על היהודים או  –הפרות סדר בזמן ההעמסה לקרונות 

לעזור להם לברוח. בזאת מצטרפת גם חברת הרכבות הדנית לרשת חברות הרכבות 

 האירופיות שעזרו לגרמניה הנאצית באכיפת "הפתרון הסופי".       

 

צעירים דנים ליחידות שונות  12,000-ותם של כדוגמא אחרונה לעניינו היא התגייס

-המועצות )במסגרת ה-לשירות קרבי במזרח כנגד ברית 6000-בצבא הגרמני, ביניהם כ

Waffen SS ו-Frikorps Danmark כיום ידוע, כי חלק מהחיילים הדניים שנלחמו .)

שו במזרח היו מודעים ואפילו שותפים לרצח היהודים ההמוני שבוצע באזורים שנכב

במסגרת "מבצע ברברוסה", ועל כן גם קבוצה זו נכנסת, מבחינתי, לקטגוריה של 

 משתפי פעולה עם הנאצים. 
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ההיסטוריוגרפיה  שנושאו -אשר ינותחו לעומק בפרק הבא ארבע הדוגמאות הללו, 

מהוות, לדעתי, הוכחה מספיקה להפרכת הדימוי הכללי והאחיד של העם הדני  -הדנית 

לה, כפי שתיארה אותו יחיל במחקריה. מדוע, אם כן, היא הציגה במסגרת מבצע ההצ

אותו כמעשה של ישות קולקטיבית אחת? חלק מהתשובה לשאלה זו קשור למספר 

הנמוך של מחקרים בנושא שהיו זמינים בעת כתיבת הדוקטורט של יחיל. המידע 

 לא איפשר 20-שהיה קיים בשנות השישים של המאה ה –באופן יחסי  –המועט 

 התמודדות מחקרית אמיתית בנושא זה.

החלק השני של התשובה קשור ליחיל עצמה. עם חלוף השנים מאז סיום מלחמת 

העולם השנייה אירעו כמה התפתחויות משמעותיות בהיסטוריוגרפיה של השואה. 

דוגמא אחת שקשורה לענייננו היא ההגדרה של "העומדים מן הצד": בעוד שבתחילה 

צח היהודים באופן ישיר התכוונו במושג "העומדים מן הצד" לאנשים שראו/חוו את ר

)שכנים, חברים, עובדי הרכבות וכו'(, הרי שככל שעברו השנים נכללו במושג זה קבוצות 

נוספות. למעשה, היום מתייחס המושג לא רק לכלל האוכלוסיות המקומיות במדינות 

הברית, לבריטניה, למדינות הניטרליות ולקהילות -הכבושות, אלא גם לארצות

החופשיות. המושג עבר, אם כן, תהליך של הכללה. ההצלה בדנמרק היהודיות במדינות 

עברה תהליך זהה. למרות שבמבצע ההצלה השתתפו אלפים אחדים של אזרחים דנים, 

היה  –על כל שכבותיו  –הרי שבמחקרה עיצבה יחיל את התפיסה, לפיה כל העם הדני 

ייה יוצאת דופן שותף להצלה ונטל בה חלק. כאמור, יחיל ראתה במבצע ההצלה פרש

במסגרת מאורעות השואה, ובעקבות כך הזדמנות פז להוכחת טענתה. הצלה ייחודית 

 –זו שימשה אותה לא רק על מנת להוקיר את אופיו הייחודי של העם הדני, אלא גם 

כדי לשקף את התנהגות העמים האירופיים האחרים באותה תקופה.  –ואולי בעיקר 

אזרחי דנמרק באופן הומוגני, ואת מבצע ההצלה  לצורך כך היא נדרשה להציג את

כאקט אחיד וקולקטיבי של העם הדני כולו. ההצלה הוכיחה כי ניתן היה לנהוג גם 

אחרת. מסקנת המחקר של יחיל היתה, כי הייחוד של העם הדני נבע מהחינוך 

הומאני ארוך השנים שעליו הוא הושתת, לעומת עמים אירופיים אחרים -הדמוקראטי

כו על בסיס מאפיינים טוטליטריים, בין היתר על ערך הצייתנות העיוורת. מסקנה שחונ

חברתה הטובה של יחיל באותם  –זו השתלבה באופן הרמוני עם גישתה של חנה ארנדט 

אשר ראתה במשטרים הטוטליטריים כנושאים בעיקר נטל האשמה  –השנים 
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ליחיל, אם כן, להפיק פשר המקרה יוצא הדופן של דנמרק א 41.בהתרחשות השואה

מסקנות כלליות יותר לגבי התנהלות האוכלוסיות המקומיות בהתאם לחינוך ולמשטר 

העממי שלהם. היא לא הסבירה את מעשה ההצלה בעזרת תכונות אופי מסוימות ולא 

ניסתה לזהות קבוצות ספציפיות בתוך האוכלוסייה )כפי שניסו מחקרים מאוחרים 

ות(, אלא הסתמכה על מאפיין כללי, דהיינו על המשטר יותר בחקר האלטרואיזם לעש

 החברתי והחינוך העממי בדנמרק.

 

 

 התפקיד המכריע של המחתרת הדנית (2)

הנחת יסוד שנייה שהתקבעה בהיסטוריוגרפיה ובקרב הציבור בישראל בעקבות כתביה 

של יחיל קשורה לתפקיד המכריע והחיוני שמילאה המחתרת הדנית במסגרת מבצע 

פי הנחת יסוד זו, מבצע ההצלה היווה מנוף חשוב לפיתוח תנועת המחתרת, -עלההצלה. 

שכן היתה זו ההזדמנות המשמעותית הראשונה עבורה לצקת את המרד בשלטון הנאצי 

(. 507: 1976במסגרות ארגוניות חדשות, אשר הוסיפו לשמש גם לאחר מכן )יחיל 

כאות תודה לזכר  1963טובר באוק 8-כאמור, אחד משלושת העצים שניטעו ביד ושם ב

 מבצע ההצלה הוקדש למחתרת הדנית. כך כתבה יחיל על תנועת ההתנגדות: 

 

ספור תקופת הכיבוש בדניה הנו ברובו ספור מאבקם הממושך והעיקש של 

העם והממשלה הדניים למען חרותם הפנימית. בעוד שבמשך שלוש השנים 

ריע, עברה ההנהגה הראשונות של הכבוש מלאה הממשלה את התפקיד המכ

 (.94: 1963)אל תנועת ההתנגדות  1943הפוליטית בשנת 

 

דיוקים: ראשית, אין כיום אף חוקר המתמחה בהיסטוריה -תיאור זה חוטא בשני אי

המודרנית של דנמרק אשר יטען כי מערכת היחסים בין הדנים לגרמנים בתקופת 

ור "מאבקם הממושך ( היא סיפ1943עד אוגוסט  1940הכיבוש הראשונה )אפריל 

והעיקש של הדנים למען חירותם הפנימית". בתמורה לשיתוף פעולה עם הגרמנים, נהנו 

התערבות בניהול ענייני הפנים שלהם אלא גם מיחסי מסחר ערים -הדנים לא רק מאי

ופוריים עם גרמניה הנאצית, אשר הבטיחו את המשך קיומה של רמת חיים גבוהה 

                                                           
41
 על ידי עדית זרטל(. 2010-ר' ספרה של ארנדט "יסודות הטוטליטריות" )תורגם לעברית ב 
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לרמת החיים המידרדרת של האוכלוסיות המקומיות בשאר  בקרב האוכלוסייה )בניגוד

שלא לומר  –המדינות הכבושות(. מעטים הם הדנים שהביעו בתקופה זו ביקורת 

למדיניות הממשלה; להפך, התמיכה במדיניות הממשלה היתה גורפת  –התנגדות 

וכללה את רוב שכבות העם. שנית, ההנהגה הפוליטית לא עברה בשום שלב אל תנועת 

היו אלה  1943באוגוסט  29-ההתנגדות, שכן לאחר התפטרות הממשלה החוקית ב

מנכל"י המשרדים של הממשלה שהחליפו את מקומה )בדומה למה שהתרחש בהולנד(. 

 -הן בקרב עובדי המדינה והן בקרב האוכלוסייה  –אמנם התמיכה בתנועת המחתרת 

מההנהגה בשום שלב של , אולם לא ניתן להגדירם כחלק 1943הלכה וגברה משלהי 

 המלחמה.

 יחיל המשיכה ואמרה, כי

 

מאז ימים אלה שונו פני העם הדני. אלפים מאלה אשר החלו בהצלת 

 (. 95: 1963) היהודים, הצטרפו למחתרת והמשיכו לפעול בה

 

לטענתה, קיים קשר הדוק בין השתתפות אזרחים דניים במבצע הצלת היהודים לבין 

תיה של המחתרת הדנית. השטת היהודים לשבדיה לא רק התחזקות והתגברות פעולו

מערך אשר שימש  -לגאליים -שהובילה להקמת מערך שלם של קווי העברה ימית בלתי

אלא שהמצילים הדנים המשיכו  –רבות את המחתרת הדנית עד לסיום המלחמה 

 לשרת במחתרת גם לאחר תום מבצע ההצלה. 

הסיק הנס  במחקרוורים האחרונים. גם הנחת יסוד זו הופרכה במהלך שני העש

קירשהוף כי רוב המשתתפים במבצע ההצלה לא הגיעו משורות המחתרת, ובתום 

(. רוב האנשים שעסקו בפעילויות ההצלה 476: 1995המבצע הם גם נעלמו משורותיה )

 היו, אם כן, אזרחים פשוטים אשר לא השתייכו לאף גוף מאורגן. 

 

 

 הומאני של הדנים-הדמוקרטיהגורם המכריע: אופיים  (3)

פעמים רבות מאוזכרים הדנים, בהקשר של מבצע ההצלה, כעם קטן אך אמיץ, שבניגוד 

לשאר עמי אירופה לא ירא את גרמניה הנאצית. נאמר עליהם שהם אנשים פשוטים, 

גם לנוכח  –אינדיבידואליסטים, אשר לא חששו לעשות את הדבר הנכון בעיניהם 
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אלצו לשלם. באותה נשימה, הם מתוארים כצנועים במיוחד: המחיר הגבוה שאותו נ

לעיתים תכופות מציינים את העובדה שעד היום הם מסרבים לראות בתרומתם להצלה 

משהו ייחודי, שכן לטענתם כל אדם הגון היה נוהג כמוהם בשעת הצורך. אופיים 

ות להלן הייחודי של הדנים מאוזכר כמעט בכל תיאור של מבצע ההצלה. שתי הדוגמא

משקפות בבהירות הנחת יסוד זו. כך כותב דוד מלכיאור במאמר ביקורת על המהדורה 

 האנגלית של ספרה של יחיל:

 

אנו, יהודי דנמרק, לא היינו מופתעים מן ההצלה. אמת, לא כל אחד צפה את 

התושיה, את כושר האילתור, את אומץ הלב הפיסי שגילו המצילים הדנים 

 ]...[ כולם בטחו ביחסם האנושי ובתפישתם ההומנית.ברגע המשבר, אבל 

אפשר שהמצילים רחשו הזדהות עם קורבנות הכיבוש הנאצי ואף ריחמו 

עליהם. אך יותר מאשר ההגנה על הקורבנות הכריעה ההגנה על ערכי היסוד 

הדנים מצביעים בצניעות על כך, שמה שעשו היה ]...[  של החברה הדנית.

אפשר לראות הם מתכוונים לכך ברצינות, אבל אין מובן מאליו. עד כמה ש

לשחרר אותם מנשיאה בשבח על עמדתם והתנהגותם. יכול להיות שבזמנים 

נורמליים ההתנהגות הדנית לא היתה יוצאת דופן. אך הזמנים לא היו כאלה, 

-151: 1987)והדנים בלטו בשמירתם על ערכי היסוד של הגינות ואנושיות 

152.) 

  

דו"ח על  -אייכמן בירושלים ניתן למצוא בספרה הידוע של חנה ארנדט  דוגמא נוספת

)באנגלית(. לספר זה היתה השפעה  1963, אשר יצא לאור בשנת הבנאליות של הרוע

ניכרת, בעיקר במישור הבינלאומי, על הייצוג הפופולארי של מבצע ההצלה הדני. 

במסגרת אירועי  sui generis-ארנדט מנתה בספרה את הסיבות שהפכו את המבצע ל

השואה, ובראשן היא מעמידה את השפעת האופי הדני על בכירי השלטון הגרמני 

במדינה. בהקשר זה היא מציינת את יחידות הס"ס המקומיות, את הגנרל פון האנקן 

(Von Hanneken) - ( המפקד הצבאי בדנמרק, את ורנר בסטBest )-  נציב הרייך

מטובי אנשיו של אייכמן שנשלח לדנמרק לצורך  - (Güntherבדנמרק ואת רולף גינתר )

 ביצוע הגירוש. לטענתה, 
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מבחינה פוליטית ופסיכולוגית, ההיבט המעניין ביותר של הפרשה הוא 

התפקיד שמילאו הרשויות הגרמניות בדנמרק, כלומר, העובדה שחיבלו בגלוי 

נאצים נתקלו בפקודות שהגיעו מברלין. זהו המקרה היחיד הידוע לנו שבו ה

בהתנגדות מקומית גלויה, והתוצאה היתה כמסתבר שאלה שנחשפו אליה 

שינו את דעתם. הם עצמם, כנראה, כבר לא סברו שהשמדה של עם שלם היא 

דבר מובן מאליו. הם נתקלו בהתנגדות שהיתה מבוססת על עיקרון, 

וה"קשיחות" שלהם נמסה בשמש, הם אף הצליחו להפגין כמה ניצנים של 

מץ אמיתי. אידיאל ה"קשיחות", למעט אולי במקרה של כמה בריונים או

מטורפים למחצה, לא היה אלא מיתוס של הונאה עצמית, שהסתיר כמיהה 

 42.(184: 2000) חסרת מעצורים לקונפורמיזם בכל מקרה

 

דהיינו, בעוד שבשאר המדינות היו אלה הגרמנים הנאצים ותורתם האנטישמית 

תושבים וההנהגה המקומיים, הרי שבדנמרק קרה מקרה שהשפיעו על התנהגות ה

הפוך: האוכלוסייה המקומית והתנהלות הממשלה הם הם שהשפיעו על תפיסת 

דמוקרטי הדני חלחל במהלך שנות הכיבוש -השלטון הגרמני המקומי. האופי ההומאני

טוטליטרית של הגרמנים שהיו מוצבים במדינה, וגרם -הגרמני לתפיסת העולם הגזענית

לשינוי מהותי בהתנהגותם במהלך גירוש היהודים. טענה זו של ארנדט )ואשר בהמשך 

אומצה בחום על ידי לני יחיל( מחזקת את הטיעון בדבר חשיבות האופי הדני הייחודי, 

 שכן בזכותו השתנה גם אופיים של הגרמנים הנאצים שהוצבו במדינה. 

  

לפיה הסיבה המכריעה להצלחה  לכל אורך דרכה המחקרית לא זנחה יחיל את הטענה,

של מבצע הצלת יהודי דנמרק נבעה מאופיים הייחודי של הדנים. טיעון זה מופיע 

וממשיך דמוקרטיה שעמדה במבחן,  –הצלת היהודים בדניה לראשונה במסגרת ספרה 

אופיו המיוחד להיות מרכזי אף בכתביה האחרונים בשלהי המילניום הקודם. בלעדי 

: יג למבוא( לא היתה 1967)ורמתו המוסרית של העם הדני שוחר דמוקרטיה וחופש 

חשיבות לשאר הגורמים שהובילו להצלחה של מבצע ההצלה. המקור לתרבות 

 הלאומית הייחודית של הדנים נעוץ ב

                                                           
42
  בתרגומו של אריה אוריאל. 
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חינוך מעמיק המגיע עד לידי אותן שכבות בנפש האדם שבה מושרשות 

ו הבסיסיות. ]...[ האינדיבידואליזם הדני הוכיח את עצמו הערכותיו ותגובותי

כמושתת על בסיס איתן של אחריות הפרט בפני הכלל, ושל אחריות הדדית 

אמת שהיא -בין אדם לחברו, אחריות עצמית ואחריות מדעת. זוהי תרבות

 (. 270: 1967) תקוותו היחידה של המשטר הדמוקרטי בימינו

לקח כללי לגבי התנהלותן של שאר האוכלוסיות  ניתן, על כן, ללמוד מההצלה

המקומיות באירופה בתקופת השואה: הדמוקרטיה המערבית לא עמדה במבחן 

השואה. רק עמים שהצליחו לשמור על ערכיהם הדמוקרטיים הבסיסיים גם תחת 

המשטר הנאצי לא נכנסו למעגל הברבריות, ולעיתים אפילו הצליחו להשליך חלק 

רה על הגרמנים. דהיינו, רק במקום ששרר שוויון אמיתי בין מהערכים הללו בחז

 המיעוט היהודי לכלל האוכלוסייה, היתה גם הגנה אמיתית על היהודים. 

פי יחיל, בהתפתחויות היסטוריות שונות. במאמרה -מקור ההבדלים בין העמים, כך על

אמצע השוותה יחיל בין ההתפתחות הלאומיות הגרמנית לזו הדנית החל מ 1991-מ

למרות שהדבר לא נאמר בצורה מפורשת, הרי  20.43-ועד מחצית המאה ה 19-המאה ה

שמסקנת המאמר ברורה וחד משמעית: הלאומיות הגרמנית, בעקבות כתביהם של 

(, התפתחה J. G. Fichte( ויוהן גוטליב פיכטה )E. M. Arndtארנסט מוריץ ארנדט )

 ת ה"פתרון הסופי" בשואה;גזענית אשר הגיעה לשיאה במסגר-לגישה לאומית

מן סופר -מחנך-כומרהלעומתה, הלאומיות הדנית, שהסתמכה בעיקר על כתביו של 

(, התפתחה לידי N. F. S. Grundtvigניקולאי פרדריק סוורין גרונדויג ) 19-מאה הה

אלימה על בסיס ערכים הומאניים, ובאה לידי ביטוי במסגרת מבצע -לאומיות לא

 . 1943-די דנמרק בההצלה המוצלח של יהו

אולם יחיל השתמשה בטענה בדבר האופי הייחודי של הדנים לא רק לחיוב, כפי שעלה 

היא הסיקה, כי הדנים לא יהודי דניה בטרזיינשטדט עד כה מרוח הדברים. במאמרה 

השכילו להבין ולעכל את "הפתרון הסופי" שהגו הנאצים על כל מורכבותו, וזוהי 

תרמית שהוצגה להם במסגרת הביקור של הצלב האדום הסיבה שהם נפלו קורבן ל

                                                           
43
 "National Pride and Defeat: A Comparison of Danish and German Nationalism". 



102 
 

. כשלון זה היה נעוץ גם הוא ב"טבע הייחודי" של 1944ביוני  23-בגטו טרזיינשטט ב

 הדנים: 

על פי עצם טבעם והשגתם היסודית נבצר מן הדנים להבין כי בני אנוש 

מסוגלים לפשעים שהנאצים ביצעו. אותה רוח שהודות לה ניצלו היהודים 

יה היא היא אשר גם הכשילה את הנציגים הדניים בבואם אל תוך תחום בדנ

 (.87: 1965)הביצוע של "הפתרון הסופי" 

לסיכום, כשלון זה של הדנים אך מחזק את הנחת היסוד שעולה מהכתבים של יחיל, 

לפיה אופיים הלאומי של הדנים הוא יוצא דופן. ייחודיותו מתבטאת בהיותו שוחר 

ובהיותו מבוסס על גישה הומאנית אמיתית. מסקנה זו אפשרה שלום ודמוקרטיה 

ליחיל לא רק לציין את התנהלותם של הדנים לשבח, אלא בד בבד גם להאיר את 

 באור שלילי.  -כפי שאטען בסעיף הבא  -התנהלות הגרמנים ואפילו את זו של היהודים 

 

 הפאסיביות של הקהילה היהודית  (4)

התנגדות רבה לגרמנים. אולם התנגדות העם בתחילת הכיבוש לא גילו הדנים 

היא שקבעה את המדיניות מן -והשלטונות לאנטישמיות בלטה מאד, והיא

הרגע הראשון והכשירה את הקרקע להצלה בבוא המשבר. הציבור היהודי 

בדניה, לעומת זה, היה מן הפאסיביים ביותר מכל הידוע לנו מאותה תקופה, 

-מאורגנת להצלה עצמית. אם לשפוט על והנהגתו דחתה עקרונית כל פעולה

פי הצלחת ההצלה, מקומה של דניה בראש, ואילו מבחינת הפעילות היהודית 

 (.509: 1976)יחיל  העצמית מקומה בסוף

ולא בזכות  –הקביעה הנחרצת של יחיל, לפיה מבצע ההצלה בדנמרק התאפשר למרות 

ית מרכזית התנהלותם של חברי הקהילה היהודית, הפכה להנחה בסיס –

-מוסרי בחובה שיפוטשטומנת  –ישראלית. לעניות דעתי, קביעה זו בהיסטוריוגרפיה ה

את עמדתה הציונית של יחיל ונסיבות ההצלה סיפקו עבורה שיקפה  –אידיאולוגי 

 גושפנקא מחקרית. 
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כחלוצה בתחום המחקר ההשוואתי בנושא השואה בחנה יחיל, בין היתר, את תגובת 

בכל מדינה ומדינה. במאמרה  –ובעקבות כך את הסיכויים להצלתו  –הציבור היהודי 

אספקלריה לקיום היהודי לצורותיה הפעילות והסבילות בתקופת  –העמידה היהודית 

היא פירטה את הנסיבות שבהן יש לדון כאשר חוקרים את תגובת היהודים השואה 

היהודי, יחסי לנוכח מאורעות התקופה: ההתפתחויות ההיסטוריות, דמות הקיבוץ 

היהודים עם העם המארח, מצבו הפנימי של העם המארח בזמן המלחמה, כלכלתו, 

מבנהו החברתי, מורשתו הרוחנית, יחסי החוץ שלו בכלל ולגרמניה הנאצית בפרט, 

מצבה הגיאוגרפי של כל ארץ ותנאיה הטבעיים, האינטרסים של הגרמנים בכל מדינה 

צרת תעשייתית, נישול וניצול האוכלוסייה )סכנות אסטרטגיות, יבול חקלאי, תו

 המקומית( ומצב המלחמה. לאחר פירוט הנסיבות לעיל מגיעה הטענה של יחיל: 

הדברים כאילו מובנים מאליהם, כל היסטוריון יודע כי בגורמים כאלה 

 –וכדומה יש להתחשב כשבאים לתאר ולהעריך מאורע או תהליך היסטורי 

. כאן אין רואים את הציבור ואת היחיד שאני –אך לגבי תקופת השואה 

כאן דנים על פי קנה מידה  –בתנאים אובייקטיביים, שבמסגרתם הם פועלים 

: 1970) מופשט, לא תוך עימות עם המציאות אלא לאור הכישלון המחריד

30-31 .) 

נראה, אם כן, כי יחיל יחסה חשיבות רבה למחקר אובייקטיבי והשוואתי של התגובה 

תוך שימת לב לנסיבות הייחודיות שהתקיימו בכל מדינה ומדינה. אולם היהודית, 

דווקא במקרה של דנמרק, בבואה להעריך את התנהלות חברי וראשי הקהילה 

הדופן שהתקיימו שם, והעדיפה להסיק -היהודית, היא בחרה להתעלם מהתנאים יוצאי

ות. לטענתה, לנוכח מסקנות אידיאולוגיות, אשר נושאות בחובן יותר מנימה של שיפוטי

כן יש לכנותם -הסכנה הקרבה הפכו חברי הקהילה היהודית לפאסיביים לחלוטין ועל

(. בזמן שהעם הדני עבר ברגע המשבר מהתנגדות סבילה 326: 1967"אובייקט הצלה" )

  יהודי לא הצליח בכך ונשאר פאסיבי:לפעילה, הרי שהציבור ה

ההצלה שנפתחה, נסחבו עם זרם היהודים, מוכי הלם ונבוכים, נאחזו בדרך 

  : יג(.1967) המרץ שפרץ מקרב העם הדני
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ראשי הקהילה דאגו מראש רק לכספים ולרכוש הקהילה, אולם לא דאגו במאורגן לחיי 

אדם, כי את זאת ניתן היה לעשות רק מחוץ לגבולות החוק, ולכך הם לא היו מוכנים 

כאגוד של בני אדם, כחברה  מבחינה נפשית או מעשית. מכאן, שהקהילה כ"ארגון,

(. היא הדגישה, כי למעט בודדים, רוב 152: 1967התפוררה" ) –הנושאת בגורל משותף 

היהודים לא התבלטו בפעולות המחתרת, והנהלת הקהילה נקטה עמדה של התנגדות 

לכל פעולות המחתרת שעודדו הצלה עצמית. בעוד שההזדהות של האוכלוסייה 

ילה את הדנים לפעילות פוליטית יזומה, הרי שמבחינת המקומית עם היהודים הוב

הקהילה היהודית שיתקה הסכנה הקרבה כל פעילות יהודית מאורגנת או יוזמה 

פוליטית עצמאית. מעניין לציין, כי יחיל סירבה לראות באזרחי דנמרק היהודים דנים 

ונה מאופיו "אמיתיים": אירועי השואה בדנמרק הוכיחו כי אופיו של המיעוט היהודי ש

 של העם הדני, ובהתאם גם ההתנהלות השונה שהם הפגינו ברגע האמת.  

יחיל השתמשה בדרגות אשמה שונות כלפי המגזרים השונים בקרב יהדות דנמרק. 

האשמים העיקריים, מבחינתה, בהתנהלות חסרת האונים הם ראשי הקהילה. עליהם 

 מראשההכנות הנחוצות הטילה יחיל את מירב האחריות: הם נדרשו לעשות את 

לשמירה על חיי החברים בקהילה, אולם נחלו בכך כשלון חרוץ. את אחד מבכירי 

היא האשימה  –( C. B. Henriquesעורך הדין הנודע ס. ב. הנריקס ) –הקהילה 

במפורש: כאשר באו להזהיר אותו על הגירוש הקרב, תגובתו הראשונית היתה חוסר 

ירבו להכין תוכניות הצלה למקרה שיוכרז גירוש אמון. לטענתה, ראשי הקהילה ס

פתאומי, סירבו להעלים עין מנסיונות הצלה שארגנו אחרים )כגון חברי ההכשרה(, 

והשליכו את כל יהבם על ראשי המדינה )תחילה הממשלה הדנית ולאחר מכן מנכל"י 

ה המשרדים( מתוך אמונה כי אם וכאשר הגרמנים יחליטו על גירוש, תסופק להם הגנ

 מלאה. 

על התנהלות פאסיבית וחסרת  -אם כי מופחתת  –הקבוצה הבאה שנושאת באשמה 

אונים הם חברי הקהילה היהודית. חברי הקהילה לא הצליחו לדאוג לעצמם במסגרת 

ספר, ארגונים סיעודיים ונותני שירותים דתיים(, -אבות, בתי-הארגונים הקיימים )בתי

האמת, כך גרסה יחיל, נטשו חברי הקהילה אלא רק במסגרת התא המשפחתי. ברגע 

ודאגו לעצמם בלבד. יתר על כן, טרם  –זקנים וחולים  –את האוכלוסייה החלשה 



105 
 

הגירוש לא רק שרוב היהודים לא התנדבו לשרת, למען הכלל, במחתרת הדנית, אלא גם 

 להציל את עצמם הם סירבו, תוך חוסר הבנה של האיום הנאצי.

היא הקבוצה השלישית והאחרונה: חברי ההכשרה החלוצית  הקבוצה המעניינת ביותר

ש"נתקעו" בדנמרק עקב המלחמה בעת שהיו בדרכם לארץ ישראל. מבחינת יחיל, לא 

כן כלל אינם נושאים באשמה, -רק שחברי קבוצה זו לא התנהלו באופן פאסיבי ועל

 רות. אלא שהם אלה שהאירו באור שלילי את התנהלותם של חברי שתי הקבוצות האח

חברי ההכשרה הצעירים, ברובם בעלי אוריינטציה ציונית, היו מפוזרים בחוות ובבתים 

בפעילות חקלאית. פעמים אחדות בשבוע הם נהגו  –בעיקר  –ברחבי דנמרק ועסקו 

 1943להיפגש בקבוצות מצומצמות בשעות אחר הצהריים. עוד לפני הגירוש באוקטובר 

מחתרת, "הדרך החדשה", אשר שמה לה החליטו כארבעים מהם להקים תנועת 

למטרה להבריח את חבריה מדנמרק לדרום אירופה, ומשם לארץ ישראל. הרעיון היה 

להסתתר מתחת לקרונות של רכבות משא, וכך לחצות את אירופה לאורכה. למרבה 

הצער, אף אחד מנסיונות הבריחה לא צלח וחמישה מבין החברים נתפסו במהלכן 

 צים. ידי הנא-ונרצחו על

עשרה חברים מההכשרה הדתית  –ללא קשר לתנועת המחתרת לעיל, רק קבוצה אחת 

הצליחה, עוד לפני מבצע ההצלה, לגנוב סירה ולהגיע לחופי שבדיה הניטראלית. זמן  –

קצר לאחר מכן גילו הגרמנים את דבר הבריחה והתריעו בפני הרשויות הדניות, כי 

קציות חמורות על כלל הקהילה היהודית. הישנות של אירוע כזה תגרום להטלת סנ

הדנים העבירו את ההתרעה לראשי הקהילה, והם בתורם גינו את מעשה הבריחה 

והזהירו את שאר חברי ההכשרה לבל יסכנו שוב את חברי הקהילה. יחיל מצאה דמיון 

רב בין נסיונות הבריחה לעיל של חברי ההכשרה לבין הפעילויות של המחתרת הדנית 

תרות היהודיות בגיטאות מזרח אירופה, ויחסה אותן לרוח ההרואית שפיעמה ושל המח

 בחלוצים: 

ואיש לא היה יכול לדעת אז מה ילד יום  –לולא ניצלו יהודי דניה כפי שניצלו 

היו נראים נסיונותיהם של צעירים אלה לא כ"דמיוניים" ולא  –

כ"הרפתקנות" אלא כגילוי גבורה עילאית, דוגמת מעשי חבריהם בגיטאות 

 .(1967:148)פולין 
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לסיכום גרסתה של יחיל, מי שעמד מאחורי הנסיונות האקטיביים לבריחה היו ציונים; 

היו בעלי  -מן הצד השבדי  –גם היהודים השבדים שעזרו ליהודי דנמרק לברוח 

אוריינטציה ציונית. כך, מטעמים אידיאולוגיים, ניכסה יחיל את כל פעולות ההתנגדות 

 ונסיונות הבריחה האקטיביים של יהודים לזכות התנועה הציונית. 

 

 

 הצלת יהודי דנמרק בראי התפיסה הציונית 

מתוך פרספקטיבה  יחיל השקיפה על אירועי השואה ועל התהליכים שקדמו להם

ציונית, אשר אפיינה את חוקרי ה'אסכולה הירושלמית' אליה השתייכה. כבר במבוא 

 לספרה על הצלת יהודי דנמרק היא שיתפה את הקורא בפרספקטיבה זו: 

השואה היא חויה כה עצומה, כל כך חורגת מכל מסגרת של נסיון היסטורי 

הכוח לדורנו, הדור שהיה עד  ונפשי ידוע, עד שאין להתפלא, כי עדיין לא עמד

למצוא לה את הבטוי הכולל  –לה, הדור שחלק ממנו חזה אותה מבשרו 

שיפרשה ויעשה אותה מובנת לנו בעצמנו ולדורות הבאים אחרינו וילמדנו את 

. מצא הדור את בטויו ואת תשובתו ל מ ע ש ה, בהקמתה של מדינת לקחה

ל בטוי שהיה עד כה הוא חלקי אך טרם מצא את בטויה  ל ה ל כ ה. כ ישראל.

: 1967)וגם במחקר  –בסיפור ובשיר  –ולקוי בחסר כלשהו, גם בשטח האגדה 

  א.ק.כ(. –ט"ו, דגש שלי 

 -ואשר נידונו לעיל  –אני טוענת, כי ארבע הנחות היסוד שיחיל ביססה במחקרה 

 משקפות בבהירות את המרכיבים המרכזיים בגישתה הציונית. כעת אפרט את טענתי.

הנחת היסוד הראשונה הציגה את העם הדני, כאמור, כישות קולקטיבית אחידה. 

 –כולל העם הגרמני והעם היהודי  –השקפתה של יחיל הובילה אותה לראיית כל עם 

ייחודיים. יחיל לא התכוונה, כמובן, לפירוש הגזעי  אופי-כלאום נפרד בעל סממני

-שהחילו הנאצים, אלא תלתה את ההבדלים בחינוך העממי ובמסורת הפוליטית

ידי הצגת כל העם הדני, על כל שכבותיו, כעם -היסטורית של כל מדינה ומדינה. על

תו הומאני שאו-הומאני ואמיץ, יכלה יחיל לטעון לייחודו בזכות החינוך הדמוקרטי
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בדרך זו הצליחה יחיל להביע גם את סלידתה ממשטרים טוטליטאריים )בתקופת  ספג.

 כך, במהלך המלחמה הקרה(. -השואה וגם אחר

ניות ציו תפיסותהצגת העם הדני כישות אחידה תרמה, מבחינת יחיל, לחיזוקן של שתי 

על ה הראשונה, כמו העם הדני, גם העם היהודי הוא עם מובדל במרכזיות: התפיס

סממנים ייחודיים, ועל כן הוא זכאי וזקוק למדינה ריבונית עצמאית. בהתאם להנחה 

זו הגדירה יחיל את העם הדני כעם נורמאלי, את העם הגרמני כעם לא נורמאלי ואת 

(. ההתייחסות לשלושת העמים 1967כעם בלתי נורמאלי מעצם קיומו ) –העם היהודי 

למרות השוני  –של יחיל, לפיה העם היהודי שירתה את טענתה  –עם  –באותה הגדרה 

ה השנייה הבליטה את האוכלוסייה הדנית התפיסגם הוא עם ככל העמים.  –הטבוע בו 

כיוצאת דופן, וכך שימשה על מנת להעיד על הכלל: בניגוד לדנים, רוב האוכלוסיות 

. המקומיות באירופה העלימו עין או אף תרמו בהתנהלותן לאכיפת ה"פתרון הסופי"

מכאן, למרות שבדנמרק מבצע ההצלה הצליח, הרי שכל קיבוץ יהודי מחוץ למדינת 

 ישראל עדיין נתון לסכנה מתמדת, בכל זמן ומקום, שכן

טרם נמצאה הצורה אשר תבטיח ליהודי היושב בתפוצות את הנורמליזציה 

 (.270: 1967)יחיל  הגמורה של מצבו כיצור חברתי ושלו כפרט

של יחיל עסקה בתרומה המרכזית של המחתרת הדנית להצלחת הנחת היסוד השנייה 

מבצע ההצלה. גם הנחה זו קשורה באופן הדוק לתפיסה הציונית שלה: בעשורים 

הראשונים לאחר קום המדינה הועלו בישראל על נס תנועות המחתרת שהתנגדו 

 לנאצים בצורה מזוינת. גישה זו נתמכה הן על ידי ההנהגה הפוליטית והן על ידי

חוקרים באקדמיה, והשפעתה בקרב הציבור היתה נרחבת. תפיסה זו השליכה על 

גישתה של החברה הישראלית כלפי נסיונות מחתרתיים להצלת יהודים בתקופת 

 השואה: 

ההתמקדות בהתנגדות המזוינת דחקה לשולי התודעה הציבורית את 

יקר פעילותן של המחתרות שלא בחרו בדרך המאבק המזוין, אלא עסקו בע

בניסיונות הצלה, ותוך סיכון חיי חבריהם אפשרו ליהודים רבים להגיע לחוף 

 .(268: 2000)שטאובר מבטחים 
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יחיל הרחיבה את חלקה של המחתרת הדנית במסגרת מבצע ההצלה משתי סיבות 

עיקריות: ראשית, לשם האדרה של גורם ההתנגדות בדנמרק לשלטון הנאצי. דנמרק 

בעלות הברית, לשותפה מלאה במלחמה בגרמניה הנאצית.  מעולם לא נחשבה, מבחינת

שלא להילחם בנאצים והן בשל  1940הדבר נבע הן בשל ההחלטה הדנית באפריל 

החלטת הממשלה לשתף פעולה עם הנאצים. יתכן שיחיל ראתה בחיזוק התדמית של 

דנמרק כשותפה מלאה של בעלות הברית )על ידי האדרת המחתרת הדנית( הזדמנות 

הדופן את הקהילה היהודית. הסיבה -חזיר טובה" לעם הדני על הצלתו יוצאת"לה

השנייה קשורה, במידה רבה, לעמדתה של יחיל בעניין התגובה של הקהילה היהודית 

לאיום הנאצי. מבצע ההצלה שימש בד בבד, מבחינת יחיל, אות כבוד עבור המחתרת 

ת הקהילה כמעט בשלמותה הדנית ואות קין עבור התנהלות הקהילה היהודית. הצל

הפכה לאירוע שמעיד על אופיים ההרואי של מתנדבי המחתרת הדנים, אבל אינו סיפק 

לתגובה יהודית של מאבק מזוין )כמו לדוגמא  –אשר יחיל כל כך יחלה לה  –דוגמא 

מאבקם של חברי המחתרת היהודית בגטו ורשה(; ואם לא היה מאבק מזוין, הרי שאין 

לזקוף את הצלת הקהילה לזכות הניצולים. גם בתוך הנחת יסוד זו טמון, אם כן, 

 מרכיב מעמדתה הציונית של יחיל: רק פעולות התנגדות אקטיביות נחשבו לראויות.

 אין לה ערך חינוכי ממשי מבחינה לאומית. –ללא מאבק מזוין לצידה  –הצלה בלבד 

הנחת היסוד השלישית של יחיל ביססה את הייצוג של העם הדני כיוצא דופן. לעם זה 

אופי לאומי ייחודי: הוא שוחר שלום, אמיץ ובעל אמות מוסר גבוהות במיוחד. הסיבה 

פג לאורך השנים ואשר שורשיו נעוצים בדמותו הומאני שס-לכך היא החינוך הדמוקרטי

של נ. פ. ס. גרונדוויג. אופי לאומי ייחודי זה הבדיל את הדנים משאר העמים, וההוכחה 

: בלעדיה, לא היו שאר 1943לכך, לגרסתה, היא ההצלחה של מבצע ההצלה באוקטובר 

  הנסיבות )המקלות( במקרה של דנמרק מאפשרות הצלה בקנה מידה כה גורף. 

של יחיל אשר משתלבת, לטענתי, עם גישתה  הלאומיתגישה זו משקפת את התפיסה 

מבוססת על ההנחה, כי העולם מחולק  –כתנועה לאומית  –הציונית. ככלל, הציונות 

גבי הנחה זו ביססה יחיל את -לעמים וכי לכל עם זכות בסיסית להגדרה עצמית. על

וח לאומית' משלו, אשר מושפעים, בין טענתה, כי לכל עם יש גם 'אופי עממי' או 'ר

היתר, מסוג המשטר ומהחינוך העממי שעליו הושתת. טענה זו סללה בפניה את הדרך 

דמוקרטי של הדנים, הרי שהגרמנים הם תוצר של -למסקנה שבניגוד לאופי ההומאני



109 
 

מסורת פוליטית טוטליטארית ארוכת שנים, אשר השפיעה במידה ניכרת על החינוך 

גו, ובשל כך הפכו לעם צייתני וחסר אמות מידה מוסריות. אפילו את העממי שספ

התנהלות הקהילה היהודית בדנמרק תיארה יחיל בהתאם 'לרוח הלאומית': מתוקף 

היותם מיעוט לאומי בתוך דנמרק במשך מאות שנים, התרגל הציבור היהודי להסתמך 

החלטות עצמאיות  באופן מוחלט על הגנת הממשלה; לכן הם לא היו מסוגלים לקבל

כשנדרשו לכך בזמן אמת. עקב הנסיבות המיוחדות של העם היהודי בגולה חסרו, אם 

כן, יהודי דנמרק את היכולת לחשוב ולפעול מחוץ למסגרת הפוליטית הקיימת, ובשל 

כך הפכו לחסרי אונים. ההסבר הלאומי של יחיל השליך, למעשה, לא רק על האופי 

צייתני של הגרמנים וגם על -על אופיים הקונפורמיסטיההרואי של הדנים, אלא גם 

אופיים חסר האונים של המיעוטים היהודים בתפוצות, ובכך תרם לחיזוק היסודות של 

 עמדתה הציונית.

הנחת היסוד הרביעית והאחרונה קשורה לתגובה של יהודי דנמרק לאקט הגירוש 

אשי וחברי הקהילה הפכה הגרמני. יחיל טענה, כאמור, כי ההתנהלות הפאסיבית של ר

אותם ל"אובייקט הצלה", שכן הם נותרו חסרי אונים לחלוטין אל מול האיום הנאצי. 

כיצד נדון אולם מה מקורה של גישה נחרצת זו? חלק מהתשובה מספקת יחיל במאמרה 

  בשואה?

לא יתכן, איפוא, לדון בגורל העם היהודי בתקופת השואה בלא לראות בו גם 

זו עם האחראי לגורלו. גם הכשלון נובע ממעשה. אין בתקופה איומה 

להתכחש לעובדה כי העם היהודי נחל כשלון מחפיר בימי ההשמדה, ואין 

 (.150: 1978) להימלט מן השאלה הנוקבת מהו שגרם לכשלון הטראגי הזה

ציטוט זה משקף מרכיב אינהרנטי בתפיסה הציונית של אותם שנים: התגובה היהודית 

ואה הוגדרה ככשלון. עמדה זו נסמכה על הדעה הרווחת, כי רק תגובה למאורעות הש

 –כגון השתתפות במחתרות, מרידות או הצטרפות לפרטיזנים  –אקטיבית מזויינת 

נחשבה לראויה מבחינה לאומית. תגובה של הישרדות, הסתתרות או בריחה, אפילו 

 מי. לאו-שבזכותה ניצלו אלפי אנשים, לא נחשבה לבעלת ערך חינוכי

בעוד שאת ראשי וחברי הקהילה יחיל האשימה בפאסיביות ובחוסר אונים, הרי שאת 

חברי ההכשרה היא האירה באור חיובי: חלוצים אלה הוכיחו רוח התנגדות אמיתית 
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הן על ידי הקמת המחתרת "הדרך החדשה" והן על ידי חיפוש דרכי מילוט. קבוצה 

יהודי שבדיה אשר נרתמו למאבק של נוספת שזכתה לתיאור אוהד על ידי יחיל הם 

המחתרת הדנית במסגרת מבצע ההצלה. את שתי הקבוצות האחרונות ניכסה יחיל 

במחקרה לתנועה הציונית: לגרסתה, גם חברי ההכשרה וגם יהודי שבדיה שסייעו 

להברחה של יהודי דנמרק היו בעלי אוריינטציה ציונית. השקפתם הציונית היא 

וההתנהלות האקטיבית שהפגינו, בניגוד לשאר הציבור  שעמדה מאחורי התושייה

 היהודי הפאסיבי.

יתר על כן, בפרק האחרון של ספרה על הצלת היהודים סיכמה יחיל את המסקנות 

(. לאחת ממסקנותיה העיקריות יש זיקה 270-271: 1967שעלו ממחקרה המפורט )

ום מלחמת מובהקת לעמדתה הציונית: האנטישמיות שהורגשה בדנמרק לאחר ת

אפילו זה שזכויותיו מעוגנות  –העולם השנייה הוכיחה כי כל קיבוץ יהודי בתפוצות 

חשוף לסכנה בכל זמן ובכל מקום נתונים. מכאן, שאת שאלת מקומו של  –בחוק 

היהודי בחברה המודרנית ניתן להבטיח רק בעזרת פתרון של מדינה ריבונית ועצמאית 

 מדינת ישראל.  –משלו 

 

 

 ההצלה כמיתוסמבצע 

בזיכרון ההיסטורי של תולדות דנמרק מתקופת המשטר הנאצי, נחרטו 

דווקא מעשי הגבורה ולא המגמות האופורטוניסטיות. מבחינה זו הצליחו 

הניסיונות לאחר המלחמה, לשפר את תדמיתה של דנמרק כדי שזו לא תיזכר 

 [.43)לא פורסם(:  2002]לויטן  "Joined the Bandwagon"-כמי ש

ארבע ההנחות שפורטו לעיל ואשר יחיל ביססה במחקרה מהוות את המסד לאופן שבו 

מבצע הצלת יהודי דנמרק התקבע בתרבות הזכרון בישראל: עד היום מורגשת השפעתן 

המובהקת על כל ייצוג, פופולארי או אקדמי, של מבצע ההצלה. אך לא רק זאת. אני 

 מיתוסרעת להפיכת מבצע ההצלה לטוענת כי ארבע ההנחות הללו תרמו תרומה מכ

 בזכרון הקולקטיבי בישראל. 
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( ניתח יוסי גמזו, פרופסור לספרות עברית 1980)משהו רצוף בדנמארק במאמר 

ומשורר, את ההתפתחות הספרותית של הכתבים הספרותיים של יהדות דנמרק. 

המאמר נפתח בתיאור קצר של מבצע ההצלה: ורנר בסט מוצג כשליט אכזר וחסר 

-עצורים וגאורג פרדיננד דוקוויץ מתגלה כחסיד אומות עולם ואיש מצפון אמיץמ

להפתיע. בקליפת האגוז, מבצע ההצלה מתואר כהתנגשות חזיתית בין הרע )בסט( לבין 

הטוב )דוקוויץ(, אשר מסתיימת בנצחון מופלא בזכות שיתוף הפעולה בין הדנים 

ל אירוע ההצלה ההיסטורי, תוך ליהודים. תיאור זה הוא תוצר אופייני לפישוט ש

 הוצאתו מהקונטקסט הרחב והתעלמות מהקשרים רלבנטיים.

ברם, לא כל מעשי ההצלה בזמן השואה נהנים ממעמד של מיתוס וזוכים למקום של 

כבוד בתרבות הזכרון בישראל. הצלת יהודי בולגריה, למשל, כמעט ואינה ידועה בקרב 

החלה הצלה זו להיחקר לעומק על ידי האקדמיה הציבור הרחב. רק בשנים האחרונות 

( 1991בארץ. אחת הסיבות לכך נעוצה בעובדה שהתעמולה הקומוניסטית )לפחות עד 

, מלך בולגריה, ואת החיבור בינו ובין הכנסייה III-ראתה באור שלילי את בוריס ה

מציו לזכות בתהילה עבור מא III-(. גישה זו מנעה מבוריס ה290: 1996)ברדיצ'בסקי 

, כפי שהתגבשה בזכרון 10-להציל את יהודי ארצו, בניגוד לתדמית של כריסטיאן ה

)יש לציין, עם זאת, כי גם ההצלה של יהודי בולגריה מורכבת יותר  הקולקטיבי בישראל

העובדה שהדנים נהנו  אין ספק, כי .מכפי שהיא משתקפת בתרבות הזכרון בישראל(

אני טרם מלחמת העולם השנייה, איפשרה לחנה הומ-משנים רבות של שלטון דמוקרטי

ארנדט וללני יחיל לטעון לעדיפות של סוג משטר זה על פני משטרים טוטליטריים, 

ההצלחה של מבצע הצלת היהודים בדנמרק. מבצע ההצלה שירת, אם כן,  –ולראיה 

 להוכחת עמדתן האידיאולוגית במסגרת המאבקים של המלחמה הקרה. 

מרכיב שתרם רבות להפיכתו של אירוע  –בין השיטין  -גם בכתבים של יחיל התחבא 

ההצלה למיתוס. מחד גיסא, יחיל שבה והדגישה כי מסביב למבצע ההצלה הומצאו 

סיפורים ואנקדוטות רבים, ברובם לא נכונים, ובמחקרה היא דאגה להפריך אותם. כך, 

(, ובו היא 1967ת על המלך" )למשל, היא כתבה בספרה פרק על ה"אמת שבאגדו

. בין 10-הפרידה בין העובדות לבין הסיפורים שהומצאו סביב דמותו של כריסטיאן ה

היתר, היא הפריכה את האגדה סביב השתתפותו של המלך בתפילה בבית הכנסת 

המרכזי בקופנהגן בזמן המלחמה ואת הסיפור על ענידתו את הטלאי הצהוב. יחיל 
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בראשונה, אם כן, כהיסטוריונית שתפקידה לחשוף את ראתה את עצמה בראש ו

העובדות המדעיות ולהעמיד דברים על דיוקם. מאידך גיסא, היה זה דווקא מחקרה של 

יחיל אשר תרם במידה לא מבוטלת להפיכתו של הסיפור על מבצע ההצלה למיתוס. 

י הכיצד? את הנסיבות ההיסטוריות דאגה יחיל, כאמור, לתאר באופן אובייקטיב

תואר מפארות -וענייני, אולם בתיאוריה את העם הדני ואופיו היא השתמשה במילות

ובביטויים מופשטים, אשר עמעמו את העובדות וחיזקו את הנופך המיתי סביב 

: "נס 1967-המעשה. במילים אלה, למשל, היא תיארה את מבצע ההצלה בספרה מ

ן אור של אחות עמים", גדול", "הצלה מופלאה", "אגדה בעצם שעת המעשה", "קר

 "גבורה עילאית" וכו'. 

ולא רק זאת, הקביעה של יחיל כי הגורם המכריע בהצלחה הגורפת של מבצע ההצלה 

 רוח עממיתאו  אופי עממיהוא אופיו יוצא הדופן של העם הדני מבוססת על ההנחה, כי 

היא  דטיהודי דנמרק בטרזיינשטהם מושגים עובדתיים ברי הוכחה. כמו כן, במאמרה 

דיברה על "עצם טבעם" ועל "השגתם היסודית" של הדנים. ההסברים שלה לא 

התמקדו בהוכחת קיומם של מושגים עמומים אלה, אלא נועדו רק לצורך הצגת ייחודו 

של האופי הדני לעומת זה של עמים אחרים. כיצד הגדירה יחיל, אם כן, את המושג 

ית של הדנים, על מסורת דמוקרטית ? לטענתה, מדובר על מהותם הפנימאופי עממי

אמיתית שמוטמעת בהם ועל הרוח המפעמת בהם. שלל הגדרות אלה אינן מקובלות 

זמננו, וכמעט שאין עוד חוקרים שטוענים לקיומו של אופי -עוד במחקר ההיסטורי בן

עממי ייחודי לכל לאום. אולם לענייננו חשובה רק העובדה, כי השימוש של יחיל 

 ים מופשטים ועמומים אלה סיפק לסיפור ההצלה מימד מיתי נוסף. במחקרה במושג

כך, ללא כוונה מודעת, אפף את סיפור ההצלה למן תחילת המחקר הישראלי נופך 

מיתי, אשר עם השנים רק הלך והתגבר. הנסיבות המקלות שבגינן נחלה ההצלה 

שנותרו הצלחה הלכו ונדחקו לפינה, בעוד שהתיאורים המרהיבים והמלהיבים הם 

 בקדמת הבמה של הזכרון הקולקטיבי. 
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 התפתחות המחקר על מבצע ההצלה בישראל

כפי שהוצג לעיל, המחקר החלוצי של יחיל השפיע באופן ניכר על הדרך שבה מבצע 

ההצלה השתמר בתרבות הזכרון בישראל. הוא שימש נקודת מוצא לכל מחקר ישראלי 

לו מספר התפתחויות במחקר, אשר סתרו מאוחר יותר. יחד עם זאת, לאורך השנים ח

את הממצאים העובדתיים הראשוניים של יחיל. את ההתפתחויות הללו ניתן לסווג 

לשלושה תחומים עיקריים: התנהלות הציבור היהודי, התנהלות הגרמנים וחידושים 

בהיסטוריוגרפיה הדנית. כיצד התפתח המחקר הישראלי, אם כן, לאחר הכתבים 

 יל?החלוציים של יח

 

 התנהלות הציבור היהודי .א

ההערכה השלילית של יחיל כלפי התנהלות הקהילה היהודית וראשיה במסגרת מבצע 

מוסרית -ההצלה נותרה ללא שינוי עד סוף חייה. בנושא זה גברה עמדתה האידיאולוגית

על ההתפתחויות ההיסטוריוגראפיות שחלו בנושא, והיא סירבה בכל תוקף לאמצן 

 : 20-ל המאה הלתוך מחקרה. כך היא כתבה בסוף שנות התשעים ש

מעדויות שמסרו יהודים, וגם לא יהודים שעסקו באזהרת יהודים, עולה לא 

לא ידעו על הסכנה המאיימת עליהם, אלא גם  ]יהודי דנמרק[רק שהאנשים 

 (.351: 1996-97)שהיו שסירבו להאמין בכך 

האם תגובה ראשונית זו של חברי הקהילה היהודית בדנמרק אכן כה יוצאת דופן ולא 

מובנת? בעשורים האחרונים התבססה במחקר ההנחה, כי הן ליהודים והן ללא יהודים 

את מלוא המשמעות של 'הפתרון  –אפילו ברגע האמת  –היה קושי אינהרנטי להפנים 

א דופן. הקהילה היהודית בדנמרק חשה הסופי'. יהודי דנמרק לא הגיבו באופן יוצ

ועד שלהי ספטמבר  1.4.1940-עצמה בטוחה ומוגנת מעל שלוש שנים )מיום הכיבוש ב

לילה. יחד עם זאת, מרגע -( ולא היתה להם כל סיבה להאמין כי המצב יתהפך בין1943

יומיים, עזבו את ביתם -יהודים את חפציהם תוך יום 7,500קבלת האזהרה ארזו מעל 

צאו לעצמם מקום מסתור. האם באמת ניתן לתאר התנהלות זו כפאסיבית וחסרת ומ
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אונים? האם אין מדובר באקט מובהק של הצלה עצמית? יחיל סירבה לראות ביהודים 

 אלה כמי שהצילו עצמם.

הסיבה העיקרית לעובדה שיהודי דנמרק חשו עצמם, כאמור, מוגנים ובטוחים לאורך 

ת היתה נעוצה בהתנהלות השלטון הדני. יחיל הסבירה שלוש שנות הכיבוש הראשונו

זאת בעזרת העובדה, כי הממשלה עזרה לכל מי שהיה בעל אזרחות דנית. ואכן, כל עוד 

ן מלא. היו גם מדינות הממשלה היתה בשלטון היא הצליחה להגן על אזרחיה באופ

: 1982דומה )אשר נהגו באופן  –פורטוגל, טורקיה, שוויץ ושבדיה ספרד,  –ניטרליות 

(. ראשי הקהילה היהודית בדנמרק היו מורגלים, אם כן, לסמוך על ממשלתם 107

שדאגה להם ולאינטרסים שלהם בנאמנות במשך שלוש שנים, ולא ראו צורך להפר את 

בקשתה שלא לסכן את היחסים עם השלטון הגרמני על ידי ארגון בריחה יזומה של 

לה לא להתבלט ולא לעורר תשומת לב חברי הקהילה. הם גם נענו לבקשת הממש

מיותרת על מנת שלא לספק לגרמנים עילה להתנכל אליהם. יחיל ראתה התנהגות זו 

של ראשי וחברי הקהילה היהודית באור שלילי. היא גינתה את העובדה, כי רק מיעוט 

מקרב היהודים התנדב למחתרת הדנית: בעיניה, היתה זו התנהגות פחדנית שהעידה 

נכונות לקחת סיכונים למען מטרה נעלה. בעוד העם הדני יצא מגדרו על מנת על חוסר 

להציל את אזרחיו היהודים, הרי שהיהודים לא עשו כל מאמץ להכיר להם טובה על ידי 

 תרומה למאמץ המלחמתי של מדינתם הקטנה. 

-(, היסטוריון דני חשוב של מלחמת העולם השנייה, פרסם בHæstrupיורגן הסטרופ )

מאמר בעברית שסקר את ההתפתחויות ההיסטוריוגרפיות שחלו בדנמרק מאז  1983

. מאמר זה מספק, בין היתר, מענה להאשמה של 60-פרסום המחקר של יחיל בשנות ה

 יחיל בעניין האחוז הנמוך של המתנדבים היהודים לתנועת המחתרת הדנית:

יעה זו בחוץ לארץ ייחסו לעתים קרובות את ההצלה לתנועת המחתרת; קב

נכונה רק בחלקה. אמת, באותו זמן היתה תנועת מחתרת חזקה דיה כדי 

מזוין; מרי זה אילץ את הממשלה -לעורר ציבורים גדולים למדי למרי לא

ומתן עם הגרמנים, וכתוצאה מכך נאלצה זו -לחדול ממדיניות המשא

להתפטר. אבל התנועה עדיין לא היתה אירגון שבכוחו לקיים בריחה 

לא היתה תנועת ההתנגדות מסוגלת להקים  1943.. לפני אוקטובר מאורגנת.

חוקית בין דניה לשוודיה... אם אין אנו יכולים לזקוף את -תחבורה ימית לא
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ההצלה לזכותה של התנועה המאורגנת, לזכות מי כן נוכל לזקוף אותה? 

 1943התשובה פשוטה: לזכות אנשים רגילים, רובם אנשים שלפני אוקטובר 

 (. 442: 1983)חוקי -ו קשורים במעשה לאלא הי

מסקנה זו ניתקה, למעשה, את הקשר שיצרה במחקרה יחיל, כמו גם חוקרים דנים 

אחרים, בין הצלת היהודים ובין המחתרת הדנית. שתי סיבות עיקריות עומדות, אם כן, 

מאחורי אחוז המתנדבים הנמוך של יהודי דנמרק לשורות המחתרת הדנית: ראשית, 

תנועה זניחה ולא פופולארית אשר היתה תנועת המחתרת בדנמרק  1943עד אוקטובר 

סבלה מיחס עוין מצד האוכלוסייה המקומית; היתה זו ההצלחה של מבצע ההצלה 

שהפכה אותה לארגון בעל משקל ואשר זיכתה אותה בלגיטימיות בקרב העם 

כמעט ולא נותרו יהודים בדנמרק, ועל כן  1943והפוליטיקאים. אולם לאחר אוקטובר 

ריאלית להצטרף למחתרת. שנית, יהודי דנמרק נשמעו  לא היתה להם כל אפשרות

לבקשתה המפורשת של הממשלה וניסו שלא לספק לגרמנים עילה לרדיפתם, אשר 

תשפיע, מן הסתם, על כלל הקהילה היהודית. התנהלות זו הוכיחה את עצמה, כאמור, 

ות, הן מבחינת היהודים והן מבחינת השלטון הדני לאורך שלוש שנות הכיבוש הראשונ

ומתן שנקטה( -ולכן הצטרפות למחתרת )אשר פעלה גם כנגד הממשלה ומדיניות המשא

 היתה נחשבת לבגידה בשלטון המדינה. 

לבחינת  שלו ראת עבודת הדוקטו אילן שהקדיש-ן, חוקר מאוניברסיטת ברדב לויט

, הוצליח היחסים בין שבדיה לבין גרמניה הנאצית במהלך מלחמת העולם השניה

נכונותה של שבדיה לקלוט את יהודי דנמרק הנמלטים נבעה מהתמורה  להראות כי

לעבר גרמניה הנאצית,  עד זמן קצר לפני כןבמדיניות הניטרליות השבדית, שנטתה 

דנמרק תחת הכיבוש הגרמני בחיבורו לעמדה שצידדה באינטרסים של בעלות הברית. 

שור להתנהלות היהודים, בפן נוסף הקדן לויטן  , אופורטוניזם או גבורה?1940-1945

 480-אשר לא זכה לשום התייחסות מחקרית בארץ עד היום. הכוונה היא לגורלם של כ

שלחו למחנה טרזיינשטט. היהודים שנתפסו על ידי הנאצים במהלך מבצע הגירוש ונ

רם רבות להבנת ההתנהלות של קבוצה יהודית זו, אשר למעשה היתה דיון זה ת

יהודי מדינות אירופה האחרות. רוב כפי שחוו אותה היחידה שחוותה את השואה 

אולם בארץ לא נערך  תירו על חברי קבוצה זו חותם עמוקהחיים בגטו טרזיינשטט הו
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ולו מחקר אחד אודותיהם. אפילו ב"בית טרזין", אשר מטרתו הנצחת זכרם של כל 

 אסירי גטו טרזיינשטט, אין אזכור ספציפי של היהודים הדנים שהגיעו לשם. 

רופא במקצועו, כתב את עבודת  אילן,-חוקר נוסף, דן כצנלסון מאוניברסיטת בר

במחקר  , לא פורסם(.2014הדוקטור שלו על הרופאים הדנים וחלקם במבצע ההצלה )

מקצועיים שהשפיעו על הרופאים -תרבותיים-זה בחן כצנלסון את הגורמים החברתיים

גם להשתתפות פעילה בהצלתם של בדנמרק להצטרף לפעילות המחתרת הדנית, ודרכה 

מחקרו תרם רבות להבנת חלקה של הקהילה הרפואית . 1943היהודים באוקטובר 

הדנית במסגרת המלחמה וזכה להתעניינות רבה בקרב אגודת הרופאים הדנית כמו גם 

 בקרב הציבור הרחב בדנמרק.

לסיכום, הדיון ההיסטוריוגראפי הישראלי בעניין התנהלות היהודים במסגרת גירוש 

יהודי דנמרק לוקה בחסר. מחד גיסא, המחקר שנעשה מצומצם ביותר ואינו מספק 

תמונה כוללת של התנהלות הציבור היהודי; מאידך גיסא, מסקנות המחקר הקיים 

 כן, מערכן האובייקטיבי.  שיפוטית ומאבדות, על -נושאות בחובן נימה מוסרית

 

 התנהלות הגרמנים בדנמרק .ב

מנתה יחיל מספר לא מבוטל של מקרים שבהם גרמנים "העלימו עין"  1967-בספרה מ

משמעית של בכירי -לנוכח בריחת יהודים וגם חקרה לעומק את ההתנהלות הדו

ונשנות השלטון הגרמני ורנר בסט וגאורג פרדיננד דוקוויץ. למרות הדגשותיה החוזרות 

כי הגרמנים לא נראו להוטים מדי לתפוס את היהודים הנמלטים, הרי שמסקנתה 

הסופית נותרה בעינה: הגורם המכריע בהצלחת מבצע ההצלה היה "אופיו המיוחד 

: יז למבוא(. מהציטוט 1967ורמתו המוסרית של העם הדני שוחר דמוקרטיה וחופש" )

ה יחיל דרך הפריזמה של האופי הדני הבא עולה, כי גם על התנהלות הגרמנים הביט

 הייחודי, וטענה כי הוא שהביא לידי נורמליזציה של התנהגותם: 

אלה מבין הגרמנים, אשר עדיין לא הרחיקו לכת, מצאו בדנים משענת, 

ואחרים נסוגו. בדניה היה מובן לכל הגרמנים כי יש למנוע פגיעה ביהודים. 

יוצא באלה ונימוקים של "השכל שיקולים רציונליים של תועלת כלכלית וכ
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בדניה היה להם משקל, והם שימשו כבלמים. אפילו בפרוץ המשבר  –הישר" 

לא יכלו הגרמנים לחרוג מגבולות אלה של "האינטרס המובן אל נכון", אפילו 

אייכמן הכיר כי כאן לא היה יכול לעשות כבתוך שלו וכי נגד רצון העם אין 

  . (266: 1967)לבצע את ה"פתרון הסופי" 

אולם לעניות דעתי, טענה זו של יחיל שגויה. היתה זו דווקא ההתנהלות של הנאצים, 

הן בדנמרק והן בגרמניה, שהפכה את דנמרק למקרה ייחודי ואפשרה את הצלחת 

ההצלה. אם בודקים לעומק, מגלים שכל הנסיבות שהובילו על פי יחיל להצלחת מבצע 

חוסר עניין  -במקרה הדני  הגרמניםשונה מצד ההצלה מעידות בבירור על התנהלות 

אסטרטגי בדנמרק, דחיית "הפתרון הסופי" לשלב מאוחר של המלחמה, מדיניות של 

פרצופית של הבכירים הגרמנים -משא ומתן ולא שלטון כיבוש, ולבסוף המדיניות הדו

 ולא על התנהלות יוצאת דופן באופן קיצוני של האוכלוסייה המקומית.  –בדנמרק 

גם בגישתה של יחיל. ככל קל עם השנים חל שינוי באופן מפתיע, ולמרות האמור לעיל, 

שהוסיפה להשוות את ההצלה הדנית עם נסיונות הצלה במדינות אחרות, היא השכילה 

את הפרק על "מערכי הצלה" בספרה  להבין עד כמה הנסיבות בדנמרק היו ייחודיות.

 היא פותחת עם המקרה הדני:   1932-1945ופה גורל יהודי איר :1987-המקיף והיסודי מ

ודאי אינני באה להתכחש לערכו של המעשה הדגול ולמשמעותו המיוחדת. מי 

שסוקר את קורות התקופה הזאת ויודע לא רק את מוראותיה, אלא  גם את 

גילויי הגבורה וכשלונותיהם, את הנסיונות והמאמצים שעלו בתוהו, את 

נפש;  8,000-בוודאי יברך על הצלתם של כ –ם הנסיבות וצירופיהן המקריי

 25,000היהודים שניצלו בהולנד מבין  18,000אך עם זאת ישאל את עצמו: 

שניסו להסתתר ושחיו במחבואים לא ימים ספורים אלא לעתים שנים, בארץ 

שהיתה מן המופקרות ביותר מבחינת המינהל הפנימי שלה ומן המשועבדות 

לבם -כלום אינם מעידים על אומץ –בה  ביותר מבחינת שלטון הס"ס

ונכונותם של מציליהם להסתכן למען הצלת הזולת? ומה ההבדל? ]...[ בדניה 

דנים  –אדם -הצטרפו יחד אפשרויות נתונות, נסיבות שהזמן גרמן ומעשי בני

 (.749-750: 1987) מזה וגרמנים מזה
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ציטוט זה מציג בבהירות את השינוי שחל בתפיסתה של יחיל בנושא זה. מבצע ההצלה 

התאפשר, אם כן, לא רק הודות לצירוף נסיבות, אלא בעיקר הודות להתנהגותם של 

השותפים לדבר: הדנים והגרמנים. הראשונים על ידי פעולות אקטיביות, והאחרונים 

 על ידי פעולות פאסיביות של העלמת עין. 

-פרסמה טטיאנה ברוסטין 1987-התפתחויות נוספות בתחום זה. במקביל חלו ב

בשם "ניסיון הנפל לגרש את  שתורגם לעברית ברנשטיין, חוקרת שואה מפולין, מאמר

שתי הנחות מחקריות בנוגע  ההיסטוריוגרפי", שבו היא תקפה יהודי דנמרק בדיון

גוד לשיח הציבורי בישראל להתנהלות הגרמנית בדנמרק. ראשית היא טענה, כי בני

שהתמקד בדמותו של גאורג פרדיננד דוקוויץ כאיש האמיץ אשר יזם את ההדלפה על 

(, הרי 1971מועד הגירוש )ועל כך זכה בתואר חסיד אומות עולם מ'יד ושם' בשנת 

שלמעשה היה זה ורנר בסט שעמד מאחורי ההדלפה. לטענתה, בסט רק השתמש 

הפוליטיות, שכן האחרון דיבר דנית והיה ידוע בחוגים לא  בדוקוויץ למימוש תוכניותיו

(. לטענה זו אכן משקל רב, והיום היא כבר 301: 1987גרמניים כמתנגד למשטר הנאצי )

מקובלת מאד במחקר, אולם חשוב לציין כי בניגוד לדרך שבה הציגה המחברת טענה זו 

 !  1967-מ במאמרה, הרי שהראשונה שהעלתה אותה היתה לני יחיל במחקרה

ברנשטיין עוסקת בהתנגדות של הגרמני רודולף מילדנר -הטענה השנייה של ברוסטין

(Mildner מפקד משטרת הבטחון בדנמרק, למבצע הגירוש המתוכנן. עד אז שלטה ,)

במחקר הסברה, כי התנגדותו לאכיפת מבצע הגירוש נבעה מההשפעה שהיתה לאופי 

ברנשטיין הציגה במאמרה -אולם ברוסטיןהדני על דרך חשיבתו בנוגע ליהודים, 

תיאוריה חדשה, לפיה לא היתה למשטרת הבטחון שתחת פיקודו כוחות מספיקים 

לביצוע המשימה )שכן רק שליש מהכוחות שביקש מברלין לצורך אפשרות של דיכוי 

מרד דני בעקבות הגירוש אכן הגיעו לדנמרק(, וזו היתה הסיבה האמיתית להתנגדותו. 

( נדרשו כוחות המשטרה 1943ויות המלחמה באיטליה באותו זמן )סתיו בשל התפתח

להגיע לאיטליה במקום לדנמרק, ועובדה זו גרמה לכשלון מדיניות היד הקשה בדנמרק 

של  1964-ברנשטיין בגרסה החדשה מ-(. חיזוק לטענתה מצאה ברוסטין306: 1987)

ב זמן קצר לאחר תום עדותו של דוקוויץ )גרסה זו החליפה את הגרסה הישנה שכת

 המלחמה(:
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הצליח עד כה להסתיר את מעשיו. לא ]רודולף מילדנר[ פושע המלחמה הזה 

שיקולים אנושיים הניעו אותו אז להתנגד לתכנית הגירוש של היהודים, אלא 

שיקולים טכניים בלבד. עדיין לא היו לו שותפים מאומנים מספיקים 

 44.לעבודתו המלוכלכת

ברנשטיין לקחה טענה זו צעד נוסף קדימה. לטענתה, מי שעמד מאחורי -אולם ברוסטין

הכשלת מבצע הגירוש הוא לא אחר מאשר אדולף אייכמן בעצמו. לאחר שאייכמן הבין 

כי הגירוש עומד להפוך לכשלון, הוא נתן הוראה סודית להיינריך הימלר, שהעביר 

ם למהומות בקרב אוכלוסיית דנמרק. אותה לורנר בסט, לפיה אסור שהפעולה תגרו

פי המחברת היו לבסט, אם כן, שתי משימות: האחת לוודא ששבדיה מוכנה לקבל -על

: 1987את יהודי דנמרק, והשנייה להזהיר את היהודים מראש על מנת שיספיקו לברוח )

לספטמבר והטיל עליו  25-(. בעקבות זאת הזמין בסט את דוקוויץ למשרדו ב307-308

לשבדיה ולהעביר את המידע על הגירוש הקרב. דוקוויץ אכן טס לשטוקהולם  לנסוע

לאותו חודש, העביר  28-באותו יום וביצע את המשימה. שלושה ימים מאוחר יותר, ב

דוקוויץ את התאריך המדויק של הגירוש להנס הדטופט )ראש ממשלת דנמרק לעתיד( 

 ולמשרד החוץ הדני. 

א, שתי מסקנות חדשניות מתיאוריה זו: ראשית, ברנשטיין הפיקה, אפו-ברוסטין

המיתוס בדבר זכותו הגדולה של דוקוויץ ויוזמתו הפרטית להצלת יהודי דנמרק אינו 

(. שנית, מי שעמד מאחורי התוכנית להכשיל את 309: 1987עומד במבחן העובדות )

ה פן מבצע הגירוש בדנמרק הם היינריך הימלר ואדולף אייכמן. בנוסף, המחברת האיר

נוסף במחקר על מבצע הגירוש, אשר לא זכה עד אז לתשומת הלב הראויה: חשיבות 

שבדי. נראה, כי בכירי השלטון הגרמני הבינו היטב, כי ה"מפתח" -הקשר הגרמני

להכשלת המבצע מצוי בידי השבדים: בידיעה שלהם לגבי הגירוש הקרב ובא ובנכונותם 

בעיני  -הבעייתית  –שפר את תדמיתם המיידית לספק לפליטים חוף מבטחים כדי ל

 בנות הברית.

עם  יש לציין בחיבור שכתב בנושא. מבצע ההצלהעל  , אף הוא, כתב בהרחבהדב לויטן

הוא יים שלויטן הציג בו , כי למרות החשיבות של החיבור והחידושים המחקרזאת

פי שלו לדיון ההיסטוריוגראהממשית כן קשה להעריך את התרומה -פורסם ועל טרם

                                                           
44
 .313ברנשטיין בעמ' -אצל ברוסטין מצוטט 
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, אופורטוניזם 1940-1945דנמרק תחת הכיבוש הגרמני בנושא בישראל. כותרת החיבור 

מעידה באופן מובהק על המרכיב המוסרי בשיח האקדמי והציבורי בהערכת או גבורה? 

פועלו של העם הדני. התפיסה של הדנים כ'גיבורים' בעקבות מבצע ההצלה משליכה, 

ת שלהם במהלך מלחמת העולם השנייה: מנקודת מבט ישראלית, על כלל ההתנהלו

 הם או 'גיבורים' או 'אופורטוניסטים'. –הדנים אינם אנשים רגילים 

בחיבורו, בחן דב לויטן את היחס של דנמרק ליהודים מראשית שנות השלושים של 

ועד תום המלחמה. ההסתכלות דרך פריזמה זו חשפה צדדים נוספים  20-המאה ה

ו את מבצע ההצלה בתוך קונטקסט מורכב ומדויק יותר. בהתנהלות הדנית, אשר מיקמ

גם את היחסים בין דנמרק לגרמניה הנאצית בחן לויטן מראשית ועד סוף המלחמה, 

עם סיומו המוצלח של מבצע ההצלה. לויטן  –כמו רוב החוקרים בתחום  –ולא הפסיק 

צע הקדיש חלק נכבד מחיבורו לסיכום היסטוריוגראפי של המחקר שנערך על מב

. בעקבות המחקרים החדשים הוא הסיק, כי הסיבה להצלחה של 2002ההצלה עד שנת 

גיאוגרפיות שהתקיימו בדנמרק בסתיו -מבצע ההצלה קשורה לנסיבות ההיסטוריות

עשר הסיבות, אשר סייעו לטענתו -ולא לאופי הדני הייחודי. אולם מתוך אחד 1943

ר( נוגעת להתנהלות של הגרמנים: להצלחה של מבצע ההצלה, רק סיבה אחת )מספר עש

הם לא הפעילו את כל המשאבים שהיו ברשותם על מנת לתפוס את היהודים 

הנמלטים. ניתן לומר, אם כן, כי לויטן העביר במחקרו את המשקל מהאופי של 

האוכלוסייה הדנית אל הנסיבות המיוחדות שהתקיימו בדנמרק, אולם עדיין סרב 

 הגורם המכריע. לראות בהתנהלות הגרמנית את 

הפעם הראשונה, למעשה, שבה התפרסם בארץ טקסט אקדמי אשר ראה בהתנהלות 

. הרברט )נחום( 2007-של הגרמנים גורם מכריע בהצלחה של מבצע הגירוש היתה ב

שם אשר ניצל במסגרת מבצע ההצלה, כתב את הערך על -דני בעל-פונדק, עיתונאי יהודי

מבט  –חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני  זמן יהודיהצלת יהודי דנמרק בספר 

 . כך הוא תיאר את ההתנהלות הגרמנית:אנציקלופדי

היחידות שהיו בפיקודו של בסט לא נכנסו לפעולה לסיכול הבריחה; גם לא 

חיילי הצבא הגרמני. במקרים מעטים נתפסו פליטים בדרכם אל נקודות 

ההצלה, או במהלך חציית מצר הים המפריד בין החוף הדני לחוף השוודי. 

. 500-יהודי דנמרק נעצרו ונשלחו לטרזיינשטאט פחות מ 7,000-מתוך כ



121 
 

ביות של הגרמנים היתה מלאה. פון האנקן סירב ליטול חלק בפשיטה הפסי

חיילים כדי להגן על הספינה  60על היהודים והסתפק בשיגור יחידה של 

"וארתלנד", שנועדה להוביל את המגורשים. מפקד הכוחות הימיים 

הגרמניים בקופנהגן נמנע מלשגר את סירות משמר החופים למשימות של 

יהודים נמלטים. בכמה מקרים מתועדים נמנעו חיילים עצירת ספינות עם 

 גרמניים במפורש מלנקוט פעולה נגד בריחת היהודים. 

... במבט לאחור התחוור כי היה זה מבצע מסוכן פחות מכפי שנראה בשעתו 

למצילים ולנרדפים כאחד. מתן סיוע ליהודים נמלטים באירופה הכבושה 

חירותם. איש מן המעורבים בכך לא היה עלול לעלות למצילים בחייהם או ב

רים. היה מסוגל להעלות בדעתו כי בדנמרק ינהגו הגרמנים על פי כללים אח

נענש בידי הגרמנים בגירוש אל מחנה ריכוז בשל  ככל הידוע, אף לא דני אחד

 (.69-70: 2007)עזרה שהושיט ליהודים 

את הופרך חלק הארי כן בזמבחינת הקורא הישראלי מדובר, אם כן, בשינוי של ממש, ש

יסוד שבבסיס הייצוג הישראלי של מבצע ההצלה. ברם, למרות שציטוט זה של הנחות 

משקף, במידה רבה, את הגישה העדכנית במחקר הבינלאומי בנוגע להתנהלות הגרמנית 

במהלך מבצע ההצלה, הרי שהמחבר לא ניתץ לחלוטין את התדמית המיתית של מבצע 

 :ההצלה וסיכם את דבריו כך

סיפור הצלתם של יהודי דנמרק במלחמת העולם השנייה הוא סיפור מיוחד 

במינו. בעידן שבו השתוללה האנטישמיות ומיליוני יהודים הובלו לכבשנים, 

לעמידה האיתנה של האוכלוסייה ניצלו מרבית היהודים בארץ זו הודות 

: 2007א.ק.כ,  –)דגש שלי  נגד מדיניות האפליה, הגירושים וההשמדההדנית 

68.) 

ערך זה על הצלת יהודי דנמרק הביא לידיעת הקהל הישראלי חלק נכבד וחשוב 

ממסקנות המחקרים שנערכו בעשור האחרון, בעיקר בדנמרק. עם זאת, מעניין לציין כי 

למרות הדגש שהושם בו על ההתנהלות הגרמנית השונה במקרה של דנמרק, הרי 

רווחת בישראל, לפיה סיפור הצלתם שהמסקנה הכללית תואמת את התפיסה שעדיין 

 של יהודי דנמרק הוא ייחודי הודות להתנהלות יוצאת הדופן של האוכלוסייה הדנית. 
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 חידושים בהיסטוריוגרפיה הדנית .ג

בעוד פונדק ניסה לערער על הייצוג המיתי של מבצע ההצלה בזכרון הישראלי על ידי 

(, Bakשסופיה לנה באק )תקיפת הנחת היסוד בדבר ההתנהלות הגרמנית, הרי 

היסטוריונית דנית צעירה שמתמחה בתולדות היהודים בדנמרק בזמן מלחמת העולם 

השנייה, ניסתה לערער את הייצוג על ידי תקיפת הנחת היסוד בדבר האופי הדני 

 Collaborationפורסם מאמר של באק בספרו של רוני שטאובר  2011הייחודי. בשנת 

with the Nazis: Public Discourse after the Holocaust.  מאמר זה מרחיב את

הדיון מעבר למבצע ההצלה וסוקר גם את ההתפתחויות ההיסטוריוגרפיות העדכניות 

בנושא היחסים בין גרמניה הנאצית ודנמרק. באק גורסת אף היא, כי את ההצלחה של 

צון מבצע ההצלה יש לזקוף בעיקר לזכות ההתנהלות הגרמנית המרוסנת, בשל ר

הגרמנים להמשיך את שיתוף הפעולה הפורה והמניב עם הדנים. כהוכחה למדיניות 

 –. "תוכנית ההסגר" 1הקואופרציה המוצלחת הביאה באק במאמרה שלוש דוגמאות: 

הרשויות הדניות הציעו לאסוף ולסגור בעצמם את כל יהודי דנמרק בתוך מחנה, על 

. ההתנהלות של משמר החופים 2אצים. מנת להגן עליהם מפני תוכניות הגירוש של הנ

הם סגרו נמלים שמהם נצפו יהודים שטים לעבר החוף  –הדני במהלך מבצע ההצלה 

במהלך חודש  -( DSB. עובדי הרכבת הדנית )3השבדי, על מנת למנוע בריחות נוספות. 

יהודים שנתפסו על ידי הנאצים על קרונות בקר של הרכבת  272אוקטובר הועמסו 

 לא שביב התנגדות מצד העובדים או הנהלת הרכבת. הדנית, ל

גם מאמר זה של באק מהווה 'פריצת דרך' מבחינת הקורא הישראלי. באק לא 

הסתפקה בהצגת המסקנות של המחקרים העדכניים ביותר בתחום, אלא המשיכה 

וניתחה את הפער הרחב הקיים בינן ובין השיח הציבורי בדנמרק. לטענתה, המחקר על 

ודי דנמרק עובר בשנים אלה ממש תהליך של שינוי, בעיקר בגבולות המחקר הצלת יה

(. למרות שהופעת מחקרים אלה הובילה 113: 2011ההיסטורי הדני ובשפה הדנית )

הרי  –בעיקר בפן הרגשי  -בדנמרק להתנגשות בין השיח האקדמי לשיח הציבורי 

 ב הציבור הרחב. הירואית של מבצע ההצלה עדיין שולטת בקר-שהתפיסה המיתית

יחד עם זאת, חשוב לסייג את חשיבותו של מאמר זה מבחינת התפתחות 

ההיסטוריוגרפיה בישראל: המאמר הוא חלק מאסופת מאמרים באנגלית אשר 
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עוסקים בחידושים במחקר בנושא "שיתוף הפעולה" במהלך מלחמת העולם השנייה. 

ני שטאובר, אולם מיועדת אסופה זו נערכה אמנם על ידי ההיסטוריון הישראלי רו

בעיקר לחוקרים בינלאומיים בתחום השואה. הקורא הישראלי הממוצע, אם כן, אינו 

חלק מקהל היעד, ועל כן אני מניחה כי השפעתו על הייצוג הרווח של מבצע ההצלה 

 תהיה מצומצמת ביותר. 

כתב , שנה לאחר שספרו של שטאובר יצא לאור, התפרסמה עליו ביקורת ב2012בחורף 

. ביקורת זו מספקת הזדמנות פז לבדיקת התגובה הישראלית לתגליות זמניםהעת 

אשר במשך  –המרעישות בתחום. כיצד, אם כן, הגיב מחבר הביקורת שלמה שפיר 

על החידושים  –)בהוצאת מכון הקונגרס היהודי העולמי( גשר שנים ערך את כתב העת 

ת הדנית במהלך מלחמת העולם המרתקים שחשפה סופיה לנה באק בנושא ההתנהלו

השנייה, ועל מסקנתה, כי להתנהלות הגרמנית המרוסנת בדנמרק היה משקל רב 

 בהצלחת מבצע ההצלה? 

מבחינת   –בפתח דבריו ציין שפיר את העובדה, כי כיום דנמרק אינה נחשבת עוד 

כמדינה כבושה, אלא כמדינה היחידה שקיימה משטר דמוקרטי  –המחקר הבינלאומי 

והתקופה שלאחריה היא  1943. הפרדה זו בין התקופה עד קיץ 1943צמאי עד שנת וע

חידוש מבחינת השיח בישראל, ועל כן משקפת שינוי מסוים בתפיסה של ההתנהלות 

 הדנית במלחמה. אז המשיך שפיר בעדכון החידושים בחקר מבצע ההצלה, שכן 

ורה דנמרק יותר מכל מדינה אירופית אחרת שנכבשה בידי הגרמנים שמ

בזיכרון ההיסטורי היהודי בזכות העובדה, שכמעט כל אוכלוסייתה 

היהודית... ניצלה מגירוש ונשארה בחיים, בין היתר בזכות עזרתם של דנים 

 (. 113: 2012) רבים

קיימת מחלוקת בין החוקרים  90-שפיר ציטט את דבריה של באק, כי מאז שנות ה

ת של מבצע ההצלה; מחד גיסא, יש הטוענים רומנטי-הדנים לגבי התפיסה ההירואית

כי רדיפת היהודים לא היתה יעד מועדף בעיני גרמניה, ומאידך גיסא, יש את הטוענים 

(. לאחר 114: 2012לעדיפות "הרוח הלאומית הדנית" ו"לוחמי החירות ההרואיים" )

א. פי באק, להצלחה של מבצע ההצלה: -מכן, הוא מנה את שלוש הסיבות שהובילו, על

המספר המצומצם של יהודי דנמרק. ב. הקרבה הגיאוגרפית לשבדיה. ג. הסכמתה של 
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שבדיה לקלוט את הפליטים היהודים. ומה לגבי הסיבה העיקרית שבאק מציינת: 

ההתנהלות המרוסנת של הגרמנים במהלך המבצע? שפיר כלל אינו מזכיר אותה, למעט 

ני לא היו, למעשה, מעוניינים והצבא הגרמ באמירה כללית אחת, לפיה ורנר בסט

 (. 113: 2012במיוחד בהצלחת הפשיטה )

דוגמא זו משקפת בבהירות את הקושי הקיים בישראל להפנים את השינויים 

ההיסטוריוגראפיים שהתרחשו בחקר מבצע ההצלה במהלך העשור האחרון. למרות 

ת שרוב המחקרים שנכתבו בארץ מאזכרים, במידה זו או אחרת, את ההתנהלו

הגרמנית המאופקת במהלך המבצע, הרי שהמסקנה הסופית נותרת בעינה: את 

ההצלחה של מבצע ההצלה יש לזקוף לזכות האופי הדני יוצא הדופן והנסיבות 

הגיאוגרפיות, בעוד ההתנהלות הגרמנית בדנמרק מהווה סיבה שולית בלבד. נדמה כי 

ארץ, על אחת כמה החידושים המחקריים אינם מצליחים לחדור לשיח האקדמי ב

   וכמה לשיח הציבורי. זאת, בניגוד לשינויים המהותיים שחלו בשיח האקדמי בדנמרק.

השינויים ההיסטוריוגראפיים הרבים שחלו בנושא הובילו אפילו את יחיל בערוב ימיה 

למסקנה, כי יש לשוב ולהציג את מבצע ההצלה באור שונה מבעבר. כך היא רשמה 

בביקורת שכתבה על ספרו הביוגראפי של ההיסטוריון הגרמני  10בהערת שוליים מספר 

 אולריך הרברט על נציב הרייך ורנר בסט: 

 א.ק.כ[ –]מבצע ההצלה אני מקווה שאוכל לחזור לנושא ולבאר את האירוע 

כפי שאני רואה אותו כיום, וביאור כזה יצטרך לקחת בחשבון את תוצאות 

אלא גם ואולי בעיקר בדנמרק  ידי הרברט,-המחקר שנעשה לא רק כאן על

 (.351: 1996-97) עצמה

למרבה הצער, היא לא הספיקה להשלים משימה זאת עד יום מותה. לפיכך, מבחינת 

-האקדמיה והציבור בישראל נותר מחקרה של יחיל משלהי שנות השישים של המאה ה

התשתית להבנת הסיבות והנסיבות שהובילו להצלחה הגורפת של מבצע ההצלה  20

 הדני.

לסיכום, במאמרה מציגה סופיה לנה באק דרך נוספת להסתכלות על ההתפתחויות 

ההיסטוריוגרפיות שחלו בנושא ואשר במידה רבה גרמו לציבור הדני תחושה של ניפוץ 
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מיתוס. לטענתה, ההתנגשות בין הזכרון הקולקטיבי של האירוע ובין העובדות 

 ההיסטוריות לא בהכרח גורעת מהלקחים שניתן להפיק ממבצע ההצלה הייחודי: 

The purpose of the myth is to attribute a sense to history that 

transcends time. Regardless of positions on the debate over 

collaboration versus negotiation, the Danish myth of the battle 

against evil tells of ultimate victory due to the superiority of Danish 

democratic and political culture. Comprehending the consequences 

of cooperation is part of a painful compromise with the myth of an 

immaculate past. Yet a flexible and realistic perception of the 

rescue in 1943 has much to offer. It enables identification and 

understanding to a greater extent than do emotional statements 

about national spirit and visions of heroic freedom fighters. Since 

the rescue is still an event from which we can draw important 

moral lessons, it may be concluded that the price of compromise 

might not be prohibitive (2011: 123).    
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 פרק שלישי

 ולות הניצוליםק

For survivor oral testimony to be utilized to its full potential in 

Holocaust representation would require the focus to be shifted from the 

Nazis to their victims – toward a life story approach  - and for the 

strands of history and memory to be woven together to show the full 

complexity of survivor identity (Tony Kushner 2006: 291).  

 

לנסות ולהגדיר את מערכת יש ראשית  דנמרקבבואנו לדון בקולם של הניצולים מ

בשנות 45.דויות הניצולים, בהקשר לעזכרוןיסטוריה להיחסים הנפתלת בין הה

קבע מוריס הלבוואקס, כי ההיסטוריה והזכרון הן שתי  20-החמישים של המאה ה

מנוגדות לייצוג העבר: חקר המקורות ההיסטוריים הוא מדע שמנותק מהשפעות  גישות

חברתית, בעוד הזכרון הקולקטיבי הוא חלק אורגני מן החיים החברתיים, -פוליטיות

(. למרות החשיבות 78-87: 1980כן מעוצב בהתאם לצרכים המשתנים של החברה )-ועל

זכרון, הרי שהיום לא נהוג עוד של מחקריו החלוציים של הלבוואקס בחקר מורשת ה

לראות בהיסטוריה ובזכרון יחידות נפרדות אלא מבנים רעיוניים נזילים אשר ביניהם 

עוסקת בחקר מתקיימת תלות הדדית. כך, למשל, מתארת יעל זרובבל, היסטוריונית ש

 הזכרון, את הקשר בין זכרון קולקטיבי להיסטוריה: 

במידה מרובה על גישה סלקטיבית  הנטייה של סיפור הזכרון היא להבנות

כלפי הסיפור ההיסטורי, אף אם הוא מבוסס על מקור יחיד וידוע. באופן כזה 

יוצר הזכרון דימויים ונושאים חדשים הבאים "למלא" מה שהחברה תופשת 

                                                           
45
דורי לאוב בנושא  פרשנות של עדויות של ניצולי שואה. לניתוח תיאורטי נוסף:  קיימת ספרות נרחבת 

, Testimony: crises of witnessing in literature, psychoanalysis, and history (1992) פלמן ושושנה
  וגם Collected memories: Holocaust history and postwar testimony (2003)כריסטופר בראונינג  

"באושוויץ תקענו בשופר":  אילנה רוזן (, 2011)סטרכוביצה -זיכרון של הישרדות: במחנה כפייה בוויז'בניק
הסיפורת הזכרונית על השואה כסוגה עצמאית (, שילהב קסט 2004)יוצאי קרפטורוס מספרים על השואה 

 אילן,-בראוניברסיטת  )עבודת דוקטור,של עדים במשפט אייכמן  המבחןבין היסטוריה לספרות: מקרה 
 ,Holocaust historiography in context: emergence, דוד בנקיר ודן מכמן (, לא פורסמה2007

challenges, polemics and achievements (2008) הנרי גרינשפן ,On listening to Holocaust 

survivors: beyond testimony (2010), כהן-שרון קנגיסרTestimony and time: Holocaust survivors 

remember (2014)  . 
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כפערים אילמים בהיסטוריה, ובמקביל הוא משנה את פרושם של קטעים 

בקנה אחד עם המסר האידיאולוגי אחרים מן הסיפור ההיסטורי, כך שיעלה 

 (. 66: 1995)זרובבל המבוקש באותה עת 

מה מקומן של עדויות ניצולים בתוך מערכת סבוכה זו? האם העדויות נחשבות חלק 

מההיסטוריה או חלק מהזכרון? הלבוואקס הבדיל במחקריו בין זכרון אישי לבין זכרון 

לאירועים שהיחיד חווה בגופו הוא,  קולקטיבי: בעוד זכרון אישי )אוטוביוגרפי( קשור

הוא אירוע שלא נחווה באופן ישיר אלא הועבר על ידי  )קולקטיבי( הרי שזכרון קיבוצי

אחרים. יחד עם זאת, לעתים מתנהל דיאלוג בין שתי צורות זכרון אלה, לדוגמא על ידי 

או  חברתי כמו אסון טבע, מלחמה-פי אירוע היסטורי-הנטייה לתעד נסיון כלשהו על

(. א. בוקסר, אנתרופולוג אמריקאי שמתמחה באפיון קהילות 23-87: 1980בחירות )

יהודיות, תיאר את החשיבות של דיאלוג זה עבור האינדיבידואל שחווה ותיעד את 

 סיפורו:

Constructions of the past have importance not only for groups as a 

whole, but for the individual members who create them. By helping 

to define the group, stories about the past also help to define the 

individual; they locate the self both in the social world and in a 

temporal order. To tell the history of one's group is to ground one's 

own identity, to say who one is and where one fits in to the larger 

social universe. Indeed, individuals often connect their own 

personal or family histories to the common past, linking their own 

separate lives to the narratives of the group. Such individual 

narratives help construct the group at the same time as they reflect 

its influence. The history of the group, the charter for its existence, 

emerges to a considerable degree out of the body of individual 

members, the memoires and retellings of history shape the contours 
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of the group, the nature of belonging and exclusion, and the 

relationship between the group and the outside world (1999: 2).   

ללא  –ואכן, מניתוח של העדויות שנאספו לצרכי מחקר זה בולט, כי כל המרואיינים 

מספרים את סיפורם האישי תוך כדי התייחסות רציפה לסיפור  –יוצא מן הכלל 

היסטורי של התקופה: לאורך העדויות שוזרים העדים שלל חוטים המחברים -הכללי

הזכרון האישי שלהם ובין מאורעות השואה הכלליים הן בדנמרק והן בשאר -בין סיפור

 ארצות אירופה, כפי ששמעו עליהן בדיעבד. 

בילה ההתמקדות המחקרית בקשר בין ההיסטוריה לזכרון עשורים האחרונים הוב

להבנת החשיבות של עדויות הניצולים. למעשה, העדויות ממוקמות בדיוק בתווך בין 

זמנית משפיעות עליהן ומושפעות מהן. אולם במעבר -ההיסטוריה לבין הזכרון, והן בו

בידואל באופן פי הלבוואקס, משתנה הזכרון של האינדי-מודע למודע, כך על-מן התת

 אינהרנטי: 

If we limited ourselves to the consciousness of individuals, this is 

what would seem to be the case. Recollections which have not been 

thought for a long time are reproduced without change. But when 

reflection begins to operate, when instead of letting the past recur, 

we reconstruct it through an effort of reasoning, what happens is 

that we distort that past, because we wish to introduce greater 

coherence. It is then reason or intelligence that chooses among the 

store of recollections, eliminates some of them, and arranges the 

others according to an order conforming with our ideas of the 

moment (1992: 183).   

(, ממשיך 1925שבעים ושתיים שנים לאחר שהלבוואקס רשם את הדברים הללו )

(, המתמחה במדעי היהדות ובהיסטוריה של J. E. Youngהחוקר ג'יימס א. יאנג )

 :לפתח רעיון זההזכרון, 



129 
 

The survivor's memory includes both experiences of history and of 

memory: the ways memory has already become part of personal 

history, the ways misapprehension of events and the silences that 

come with incomprehension were part of events as they unfolded 

then and part of memory as it unfolds now (1997: 56).  

תימוכין לרעיון זה ניתן למצוא גם במחקרים מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית של 

בדרך שבה מתעדים ניצולי שואה את  , אשר עוסקים(R. Kraftרוברט קרפט )

חוויותיהם מאותה תקופה. קרפט חקר מאות רבות של עדויות ניצולים וכך הוא תאר 

 את אופני התבטאותם:

With oral testimony, the primary unit of remembering is the 

episode: a discrete event with a start and a finish, a small story. 

The episode is usually a narrative – although it can be 

impressionistic, and the episode may be placed within a precisely 

described spatial layout. The basic elements of the episode are 

vivid perceptual images, deeply felt emotions, and psychological 

experiences. Typically, survivors recall individual episodes one at 

a time, proceeding from one episode to the next. During testimony 

these encapsulated episodes are organized in sequences, like beads 

on a string, with different sequences of episodes connected to one 

another by thin strands that are typically chronological, with 

testimony proceeding from one geographic location to the next in 

order of occurrence  (2006: 315-316). 

סיפורים קצרים  –העובדה שניצולים מספרים את חוויותיהם באמצעות אפיזודות 

מעידה  גיאוגרפי,-אשר מחוברים ביניהם באופן כרונולוגי –וף בעלי התחלה, אמצע וס

על תהליך עיבוד של הזכרון וסידור שלו מחדש בהתאם להגיון. לעניות דעתי, דווקא 
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בקרב עדויות  בתהליך זה ניתן לזהות את נקודת ההשקה בין הזכרון להיסטוריה

הגיוני הוא ותחושות אמוציונאליות לסיפור עקבי הניצולים: המעבר מחוויות ו

שמרחיק את העדות מן המישור האישי )זכרון( ומקרב אותה אל המישור הכללי 

)היסטוריה(. לזאת מתווספת העובדה, שעם הזמן רוכש הניצול עוד ועוד מידע על 

ההתרחשויות שבהן הוא עצמו נטל חלק ועל התמונה הכללית של האירועים, מעבר 

 לזכרון הפרטי שלו. 

ריונים לעדויות של ניצולי שואה לאורך השנים? עד כמה השפיע כיצד התייחסו היסטו

הקושי המובנה בשימוש בעדויות אלה לצרכים היסטוריים גרידא על הדרך שבה הן 

 (, היסטוריון בריטי של השואה, טען כך:Kushnerשולבו במחקר? טוני קושנר )

The Holocaust testimony collected in the 1940s through to the 

1970s by David Boder and such institutions as Yad Vashem focused 

almost solely on the years of destruction. […] In the 1980s, 

projects such as those at Yale University and the National Sound 

Archive in London moved toward a life story approach, mirroring 

the dominant trend in oral history as a whole (Thompson 1998). 

Nevertheless, as we have seen, in almost all manifestations of 

Holocaust representation, whether academic or artistic, it is 

extremely rare to find this life story material used other than in 

brief, fragmented form. As a result, the totality of the individual 

concerned is at best obscured and at worst utterly removed (2006: 

290-291). 

לאורך השנים, הפכו רוב עדויות הניצולים לייצוגים של סיפור קבוע ופשטני על השואה. 

הוזכרו זוועות הנאצים והסוף היה טוב: הסיפור התחיל עם פרוץ המלחמה, באמצע 

שחרור מהמחנות, הצלחה אישית וכלכלית של הניצולים לאחר המלחמה, או הקמת 

מדינת ישראל. אולם בעשורים האחרונים החלו להתייחס לעדויות בצורה מורכבת 

החלו מוסדות וארגונים שונים ברחבי  20-יותר. מאז שנות השמונים של המאה ה
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שמר באופן שיטתי עשרות אלפי ראיונות של ניצולי שואה, ובהתאם העולם לאסוף ול

החלו להתגבש גם הבנות חדשות לגבי היעוד והחשיבות של סוג תיעוד זה. ובכל זאת, 

עד היום משתמשים רק מיעוט מההיסטוריונים של השואה בעדויות של ניצולים לצרכי 

לה הגבול בין ההיסטוריה מחקרם: חוסר היכולת לקבוע במדויק היכן עובר בעדויות א

לזכרון מרתיע את העוסקים בדיסציפלינה זו. כתוצאה מכך נפער פער שאינו ניתן 

לגישור בין המחקר ההיסטורי על השואה ובין עדויות הניצולים שנגבו. בפרק זה אני 

 -מתעתדת להשתמש באוסף העדויות של הניצולים מדנמרק שחיו/חיים בישראל בדרך 

נית. חזונו של קושנר מאפשר, בעיני, למצות את הפוטנציאל הגלום חדש -באופן יחסי 

 בעדויות: 

Testimony forces us to think qualitatively, and we have to face the 

fact that to do it justice may require working with smaller rather 

than larger numbers of individuals, but enabling, through the 

greater self-reflectivity of those collecting and utilizing the 

material, the richness of testimony, including its contradictions and 

mythologies, to come to the fore. It is a radical vision, but in the 

end, choosing confusion over smoothness in the representation of 

life story testimony is to do greater justice to the way the Holocaust 

was actually experienced on an everyday level. Alternatively, we 

are in danger of fast settling – especially in the commercial world, 

in which an increasing amount of Holocaust commemoration is 

located – for representation that reduces the subject matter to a 

simplistic morality tale: one shorn of its specific historic context, 

which particularizes when, where and who was affected. It would 

be a tragic irony if Holocaust testimony, with all its potential 

nuances, became integral to the telling of a story so polished that 
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we actually lost sight of the individual in any meaningful sense 

(2006: 291-292).      

עשר ניצולים מדנמרק, תוך -בהתאם לחזון זה יוצגו להלן סיפורי החיים של אחד

עשר העדויות שנבחרו לא נועדו להיות -התמקדות בחוויותיהם ממבצע ההצלה. אחד

מים בין הראיונות, הרי שדווקא קיומם של קווי דמיון מסוימייצגים. להפך. למרות 

ות בין ראיון אחד למשנהו מלמדת הן ההבדלים בין הסיפורים הם שבולטים לעין. השונ

על המגוון הרחב של חוויות הניצולים והן על הדרכים בהן עיצבו אותן בהתאם 

לאירועים ההיסטוריים. בשום אופן לא ניתן לדבר, אם כן, על גרסה אחידה של סיפור 

ההצלה של יהודי דנמרק. בנוסף, הראיונות מאפשרים להבין לעומק כיצד זהויות 

 אליות משפיעות על יצירת זכרון משותף של העבר, וגם מושפעות ממנו. אינדיבידו

עשר הניצולים, ינותחו כלל העדויות )סך -בהמשך הפרק, לאחר הצגת סיפורם של אחד

אזהרה, הסתתרות, בריחה, התאקלמות קטגוריות הבאות: שש ה( בהתייחס ל37הכל 

הראיונות ערכתי בשנים  37מתוך  7 .וגירוש תפיסהולבסוף בשבדיה, בחזרה לדנמרק, 

בעצמי, ואת השאר אספתי מהארכיונים הבאים: ארכיון יד ושם, גנזך  2011-2012

פה במכון ליהדות זמננו -קידוש השם, ארכיון הקיבוץ נאות מרדכי, המדור לתיעוד בעל

באוניברסיטה העברית, וארכיונים פרטיים שונים. רובם המוחלט של העדויות עדיין לא 

הי למעשה האסופה הראשונה של עדויות של ניצולים מדנמרק אשר עלו פורסמו, וזו

 לאחר מבצע ההצלה לארץ ישראל. 

בשילוב בין ניתוח איכותי של העדויות )סיפורי חיים( ובין ניתוח כמותי שלהן 

)סטטיסטיקות( אני מקווה למצות את הפוטנציאל הגלום בשימוש של עדויות ניצולים 

טורי. דרך זו מנסה לשמור על הערך הייחודי של מהשואה לצרכי המחקר ההיס

אירועי  –האינדיבידואל וסיפורו האישי, בד בבד עם שילובו בתוך הסיפור הכללי יותר 

השואה בדנמרק. למרות שדרך זו שזורה מבחינת ההיסטוריון בלא מעט מכשולים 

אינהרנטיים, הרי שהערך של התוצר הסופי שלה גובר, לעניות דעתי, על מחקר 

-היסטורי שמתעלם לחלוטין מעדויות הניצולים או שמשתמש בהן לצרכים ייצוגיים

 אסתטיים בלבד.
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 46דב גרסטנסנג

. בראיון מתייחס דב לגרמנים, 1933דב נולד למשפחה אורתודוקסית בגרמניה בשנת 

, בגיל שש, חצה אביו 1939לדנים ולשבדים בכינוי "גויים", ללא הבחנה נוספת. בשנת 

לגאלי. לאחר חודשיים ניסתה אמו -באופן בלתי לדנמרקין גרמניה את הגבול ב

להצטרף אליו, אולם במהלך החצייה היא נתפסה ביחד עם דב, אחותו התאומה 

. בני המשפחה הובאו לתחנת משטרה דנית בקרבת הגבול, שם הם 18-ואחותו בת ה

 בילו ימים אחדים בבית המעצר. 

דב מספר בנימה מאשימה על היחס של הממסד הדני כלפיהם )ציטוטים מהראיונות 

היתה התכתבות של המשטרה, בין המשטרה, המשרד יוצגו להלן בכתב אלכסוני(: 

לבין המשרד בפלבו, כאילו מי יודע מה קרה, סך  COPENHAGENהראשי בקופנהגן 

רה הדנית זה עשה רעש הכל הגיעו שלושה, ארבעה פליטים מגרמניה לדנמרק. במשט

גדול, התכתבויות וכמה כסף זה עלה, זה מצחיק, זה בושה. אבל כך זה היה. בתוך כמה 

כאשר פג תוקף  ימים הגענו לקופנהגן, כנראה הדנים גם כן הבינו, שזה יותר מדי.

הדרכון הגרמני של אבא שלו )כחודש לאחר שחצה את הגבול לדנמרק( הוא הלך 

במשטרה הדנית לקחו אותו חזרה לפניצבורג, ישור שהיה. למשטרה הדנית וביקש א

לצד הגרמני של הגבול, ואמרו: פה יש לכם. זה היהודי שלכם. והגרמנים הסתכלו 

בפספורט ואמרו: אין לנו שום דבר לעשות עם היהודי הזה, זה היהודי שלכם. וכך הם 

וזה היה כנראה רבו. אז מה עשו השוטרים הדנים? הם לקחו את הרגליים ורצו. אבא, 

ההצלה שלו, רץ אחרי השוטרים הדניים, ותוך כדי הוויכוח בין הצד הגרמני והצד הדני, 

הגרמנים לא רצו לקבל  ]...[הדנים היו חייבים לקחת את אבא אתם בחזרה לדנמרק. 

אותו מטעמים פורמליים, והדנים רצו לדחוף אותו. יש לי גם כן מהארכיון הדני, יש לי 

הדנים גם כן, במשך כל הקיץ, רצו לדחוף את אבי וגם את אימא מסמכים, איך ש

לא יכולים לעשות  –לא בכוח  –והילדים, שתי אחיותיי ואותי, בחזרה לגרמניה, בכוח 

 שום דבר נגד הכוח הגרמני, אבל הם רצו בצורה פורמלית לקבל אישור.

הספר עם -תבאמצע יום הלימודים חזרה מבי 10-נשלח דב בן ה 1943בערב ראש השנה 

הודעה שבתקופה הקרובה חייבת המשפחה להיעלם מהאופק. היות ופיקוח נפש דוחה 

                                                           
46
 .12364, מספר תיק 0.3חטיבה  העדות נלקחה מארכיון 'יד ושם', 
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שבת, הסיע אותם בן משפחה בו ביום למקום כלשהו מחוץ לקופנהגן )דב אינו זוכר את 

שם המקום(. לאחר כשבוע הם נסעו במונית ולאחר מכן ברכבת לאחד החופים צפונית 

אני זוכר איך פיזרו אותנו, אחד היה במקום אחד,  זה היה ברכבת רגילה,לקופנהגן: 

השני במקום אחר. אני זוכר שאני ישבתי, אני זוכר בדיוק שחיילים גרמניים בתפקיד 

או לא בתפקיד עברו. לא ראו אותנו, לא רצו לראות אותנו. בקיצור, הגענו ל... ירדנו 

מחפשים יהודים שם. שם, והגענו לבית מלון קטן, היינו שם חצי שעה, פתאום ראציה. 

ופאניקה, אנחנו ברחנו, שכחנו את הכל. ]...[ אבא שכח את הטלית והתפילין, וברחנו. 

אנחנו הגענו לאיזה מקום, לאחד שיש לו עבודה בשדה, הרבה תבואה. היה שם חקלאי 

אחד, חקלאי אחד גדול, שם היו לו מחסנים גדולים עם תבואה. ושם, בתוך התבואה, 

ו נעלמנו. הסתתרנו. היינו שם אני לא יודע כמה ימים, וחיפשנו בתוך התבן, אנחנ

אפשרות לברוח עם סירת דייגים לשבדיה. זה לא היה כל כך פשוט. בינתיים, הביאו 

לאבא את התפילין, את הטלית כנראה היה יפה מדי והיה שימושי מדי בשביל הגויים, 

תבן, הם עלו על אונייה לילה אחד, לאחר הסתתרות של כמה ימים במזה נשאר אצלם. 

עם עוד כמה עשרות אנשים ושטו לשבדיה. במענה לשאלה מי עזר להם לברוח עונה דב 

אני חושב שהיו קבוצות קטנות, לא היה הממסד הדני, זה היה גויים טובים, כך: 

אקדמאים, מורים, שעשו את העבודה היפה הזאת. ואני לא יודע אם זה היה מתחת 

  היו אנשים שהתארגנו. מטרייה אחת גדולה. זה

על התקופה בשבדיה מספר דב באופן כמעט נוסטלגי: התנאים במחנה הדתי שהוקם 

שם עבור הפליטים שומרי המסורת היו טובים מהתנאים שהיו להם בבית בדנמרק, 

הנוף היה מקסים ולראשונה בחייו הוא עשה סקי. דב ומשפחתו לא נאלצו לשלם אגורה 

חודשים במחנה זה, ואפילו קיבלו כל חודש סכום כסף ה 18אחת עבור השהות בת 

לשימושם הפרטי. עם סיום המלחמה הם שבו לדנמרק, אוכלסו בדירה זמנית שקיבלו 

 מטעם המדינה, ולאחר כמה שנים שבו להסתדר בכוחות עצמם. 

כאשר נשאל דב על יחסם של הדנים הוא מדגיש, כי מבחינה אישית הם היו בסדר, 

לא יותר טובים מהגרמנים. גם בשנים  –אולם מבחינה ממסדית הם היו ממש רשעים 

עדיין נשלחו אליהם מהרשויות הדניות מכתבים, בהם התבקשו לעזוב את  1945-46

 הארץ. 
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 1963, ולמרות זאת עלה דב ארצה בשנת קיבלו בני המשפחה אזרחות דנית 1954בשנת 

, אז נערך עמו הראיון. הוא 2003והתיישב בבני ברק, מקום מגוריו לפחות עד שנת 

מתאר את עצמו כמי שחלם על ארץ ישראל עוד מינקותא, והרצון לעלות רק הלך 

בדנמרק הייתי יהודי בין גויים, הייתי יהודי בין יהודים שלא רצו  והתעצם עם השנים:

עת מהיהדות, הייתי חרדי בין יהודים דתיים, לא רציתי להיות משהו מיוחד. רציתי לד

 להיות אחד בין כמה.

 

 

 47ריצ'רד אוסטרמן

. אביו הגיע למדינה בעקבות הפוגרומים ברוסיה בשנת 1926ריצ'רד נולד בדנמרק בשנת 

ציוני דנית ותיקה מאד. הוא גדל בבית -והתחתן עם אמו, בת למשפחה יהודית 1905

ודתי, אך במהלך המלחמה פרץ את גבולות הדת והפך לחילוני. אביו נפטר עוד טרם 

פרוץ מלחמת העולם השניה. ריצ'רד, אמו ושתי אחיותיו המבוגרות יותר התגוררו 

 בקופנהגן, עד שהגרמנים החלו לרדוף את היהודים.

יה פעיל , פגש ריצ'רד ברחוב חבר טוב שלו אשר ה17, בגיל 1943בספטמבר  26-ב

במחתרת הדנית. אותו חבר סיפר לו, שהגרמנים הולכים לגרש את כל היהודים וכי עליו 

ועל משפחתו לצאת מהבית לאלתר ולהסתתר. ואכן כך הם עשו: ארבעה ימים לאחר 

לספטמבר, הגיעה המשפחה לבית הנופש שם שהו בקיץ חודשים ספורים  30-מכן, ב

להיכנס מפאת הסכנה הכרוכה בדבר. הם  לפני כן, אולם הבעלים סרב להתיר להם

המשיכו ברכבת לבית נופש אחר, שגם בו שהו בעבר, ושם התקבלו על ידי הבעלים 

בלבביות. יום למחרת חיכתה המשפחה על החוף במשך כמה שעות לדייג שהבטיח 

לאסוף אותם. במהלך אותו הזמן הם שמעו במרחק לא רב מהם קולות של יהודים 

ו על ידי הגסטאפו. לבסוף הגיע הדייג והם עלו על הסירה. במהלך צועקים, אשר נתפס

השייט הם הצליחו להתחמק מספינת פטרול גרמנית. הדייג הוריד אותם למים בקרבת 

(, ומשם שחו לחוף השבדי בכוחות עצמם. בהגיעם לחוף פגש ריצ'רד HVENהאי וון )

 אף הם.רבים מבני האריסטוקרטיה היהודית של קופנהגן, אשר נמלטו 
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קרונות לנוסע, סכום אשר לא היה בידם. אמו  1000תמורת המעבר לשבדיה דרש הדייג 

פנתה לאחיה והוא העביר להם את הכסף. ריצ'רד אומר שאמנם מדובר היה בסכום 

גבוה לכל הדעות, אולם במסגרת הנסיבות הוא היה הגיוני. הסכום כיסה את סיכון 

 החיים והפרנסה שהדייג נטל על עצמו.

בשבדיה המשיך אוסטרמן בלימודיו, סיים את הבגרויות ואף הספיק להתגייס לבריגדה 

הדנית שקמה בשבדיה לקראת סוף המלחמה. לאחר חצי שנה של אימונים הוא הגיע 

לדנמרק, יום סיום המלחמה, ועדיין הספיק להשתתף בקרב  5.5.1945-עם הבריגדה ב

דנמרק הלך ריצ'רד לראות מה מצב אחד כנגד חיילים גרמנים. מייד לאחר הגיעו ל

הדירה שהותירה המשפחה במרכז קופנהגן, וגילה כי למעט ונדליזם קל הרי שלא נגרם 

 1961לה נזק אמיתי. לאחר המלחמה המשיך ריצ'רד בלימודיו והפך לעיתונאי. בשנת 

, כאשר 2011הגיע ארצה במטרה לסקר את משפט אייכמן ונותר לגור בישראל. בשנת 

פעם וכותב כל -הראיון בביתו בירושלים, הוא סיפר לי שכיום הוא עסוק מאי העניק את

 כתבות שונות לשלל עיתונים דניים. 5-יום כ

עד היום רואה ריצ'רד בהצלה של הדנים הבזק של אור בתוך האפילה האירופית: חשוב 

, שנת עלייתו 1961מאד, בעיניו, להמשיך ולהזכיר אותה כל שנה מחדש. כבר בשנת 

צה, הוא הצטרף ל'אגודת ידידי דנמרק בישראל' מתוך האמונה בחשיבות ההנצחה אר

הקים את 'אגודת הדנים בישראל' ועד היום ממשיך  2001של מבצע ההצלה הדני. בשנת 

לפעול לקירוב לבבות בין העם הדני לישראלי, על מנת למתן את הדימוי השלילי שיש 

 כיום לישראל בדנמרק. 

 

 

 48ולדמן( אורי יערי )הייני

, תחת הכותרת 1970העת "ילקוט מורשת" בשנת -העדות של אורי פורסמה בכתב

. בצעירותו השתייך 1921אורי נולד בברלין לבית דתי, בשנת המחתרת היהודית בדניה. 

הצטרף להכשרה דתית  1936-לתנועת הנוער הדתית "עזרא", ולאחר סיום בית הספר ב
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נשלח עם קבוצתו במסגרת החלוץ  1938יץ מטעם בח"ד )ברית חלוצים דתיים(. בק

הדתי להמשך ההכשרה בדנמרק, שם עבד בחקלאות אצל איכרים דניים בתמורה 

החוויה העזה ביותר שלי בדניה היתה תחושת החופש. עוד בגרמניה למגורים ולאוכל. 

הנאצית של טרם מלחמה ו"הפתרון הסופי" אפפה אותנו הרגשת מחנק. למדנו להיות 

גבלות והאימה עשונו מפוחדים. כאן, בדניה, כאילו הוסרו האזיקים, יכולנו כנועים, הה

להלך ברחוב ולדבר בקול רם מבלי מורא. עדיין זוכר אני כיצד היזהרתי את חברי 

הוותיקים שינמיכו קולם. הם צחקו לי. הרגיעוני באומרם שדניה איננה גרמניה, מותר 

)עמ' ש לא ירדוף אותך על היותך יהודי לדבר בקול רם ולעשות ככל העולה על לבך ואי

15). 

ההתקפה הגרמנית על דניה באה עלינו  כבשו הגרמנים את דנמרק: 1940 באפריל 9-ב

כהפתעה גמורה. זכורני כי עבדתי באחוזה כרגיל, לצד האיכר. לפתע נשמע רעש של 

להק מטוסים. איש לא ידע מה מתרחש. בטרם יכולנו להבין את המתרחש היתה הארץ 

בידי הנאצים. האיכר שלי היה חבר במפלגה הנאצית הדנית והוא קיבל את כניסת 

דניה בשביעות רצון. עם זאת לא ידע האיש מהו יהודי והשתייכותו למפלגה הגרמנים ל

לו כלל להחזיקני אצלו כפועל. אשתו היטיבה להבין ממנו כי  ]כך[הנאצית לא הפריע 

זהו מצב בלתי טבעי ופעמים רבות היא אמרה לי כי אינני צריך להתייחס ברצינות 

 .(16)עמ'  ו שפוי בכל, אך אינו מסוכןלהשקפות הפוליטיות של בעלה. היא טענה כי איננ

למרות שבחיים הפרטיים שלו ושל קבוצתו לא חל שום שינוי עקב כניסת הגרמנים 

על מעללי הנאצים  1941לדנמרק, הרי שבעקבות הידיעות שהחלו להגיע אליהם בקיץ 

 –מדריך מטעם עליית הנוער בדנמרק  –בפולין, החליט אורי ביחד עם ברטל גרס 

של אנשי סוד, במטרה להגיע ארצה וליטול חלק במאבק המזויין של הישוב.  להקים תא

הם חשו שאינם רשאים לשבת בחיבוק ידיים וכי עליהם להתחבר אל היהודים 

הנאבקים באורח פעיל על עיצוב גורל העם היהודי. בתקופת השיא מנתה תנועת 

סו להשיג מידע חברים, ובמהלך כשנתיים הם התאמנו ובד בבד ני 50-60מחתרת זו 

וציוד להגשמת התוכניות שלהם. לאחר כמה נסיונות כושלים להסתתר מתחת )וגם 

אשר הסתיימו  -בתוך( קרונות משא של רכבות היוצאות מדנמרק לכוון טורקיה 

 הוחלט לפרק את המחתרת.  –צעירים  5בתפיסתם ומותם של 
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פעולות סבוטאג' כנגד זמן קצר לאחר מכן החליט אורי להצטרף למחתרת הדנית ולבצע 

, קיבל 22הגרמנים, שם רכש לעצמו מעמד איתן בקרב שאר החברים. יום אחד, בגיל 

עומדים לערוך פעולה נגד  1943אורי ידיעה מאחד מחבריו לקבוצה, כי באוקטובר 

ידענו את המועד בו עמדה להתבצע הפעולה וחברי ועוד יהודי אחד יהודי דנמרק. 

הצטרפתי אליהם. שלושתנו נמצאנו בדירה אחת שהיתה החליטו שלא לברוח. אני 

ידועה כדירה של יהודים. מצוידים בנשק המתנו לביקורם של הגרמנים. גמרנו אומר 

לפתוח בקרב עם הגרמנים ואף הבטחנו לעצמנו דרך נסיגה. חיכינו לשוא. התברר כי 

 .  (24)עמ' הגרמנים חיפשו את חברי במקום עבודתו ולא במקום מגוריו 

לחפש יהודים שהסתתרו במקומות  –מטעם המחתרת הדנית  –לאחר מכן החל אורי 

. עם הזמן נעשה החיפוש אחר חולים-מחבוא, להעבירם לקופנהגן ושם לשכנם בבתי

יהודים קשה יותר ויותר. אלה שהסתתרו בתוך דניה לא רצו להתגלות ולא היו מוכנים 

לי באמצעות עורך עתון דני על  למסור שמותיהם של עמיתיהם המסתתרים. פעם נמסר

יהודי אחד מסתתר. יצרתי קשר עם דני אחד שהיה סוחר מכוניות והתברר כי המידע 

היה מוטעה והוא אינו יודע דבר על יהודים מסתתרים אך הוא להוט לעזור למחתרת 

ושמח כי עלה בידו, באמצעותי, להתחבר עם אנשי המחתרת. הוא סיפר שיש לו קשרים 

גרמנים ויוכל להשיג עבורנו ציוד נדיר. מסרתי את העניין לממונים עלי. עם חיילים 

התלבטנו ולבסוף הוחלט להסתכן. חזרתי אליו ומסרתי לו דבר נכונותנו להיכנס 

לעיסקה. ביקשתי מדים של קצינים גרמנים ונשק. קיימתי פגישה עם חייל גרמני 

כתובת. קיבלתי ממנו  בדירתו של אותו סוחר ונדברתי עמו לפגישה נוספת באותה

מיקדמה של נשק )אקדחים( ועמדתי כבר להסתלק. כאשר ירדתי מן המדרגות 

כשהאקדחים באמתחתי, הוקפתי ע"י אנשי גיסטפו. הסתבר כי הסוחר היה סוכן של 

 . (24)עמ' הגרמנים. לאחר המלחמה התאבד בבית הכלא 

המעצר של הגסטפו , אם כן, לאחר שהיה כלוא חמישה עשר יום בבית 1943בדצמבר 

דנים אחרים למחנה הריכוז זקסנהאוזן. בהמשך  60באודנסה, הוא נשלח יחד עם עוד 

רוזן, לדכאו ולכמה -, ומשם עבר לגרוס1945הוא נשלח לאושביץ, שם שהה עד ינואר 

מחנות נוספים קטנים בסביבה. לאחר המלחמה עלה יחד עם אשתו מרים לארץ ישראל 

 .  1987ד מותו בשנת וחי בקיבוץ נאות מרדכי ע
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 49אמיליה כהן רואי

, למשפחה שומרת מצוות. היא הבת הצעירה מתוך 1936אמיליה נולדה בדנמרק בשנת 

דודים שאומצו עקב מות -ילדים ביולוגיים של ההורים ועוד שלושה בני 5שמונה ילדים )

 .1943הוריהם(. האב עבד במשרה בכירה במשרד החוץ הדני, עד אוקטובר 

קיבל האב הצעה  1943ספטמבר -המשבר הפוליטי שהתרחש בחודשים אוגוסטבעקבות 

ממקום עבודתו לליווי צמוד של שני שומרי ראש, אולם דחה אותה על הסף. יחד עם 

זאת, לאחר ששמע כי הגרמנים לקחו את הרשימות עם כתובות היהודים וכי בכירים 

יום הקרוב לכפר שבו גרו. בקהילה נעצרו וגורשו, הוא החליט לאשפז את עצמו בסנטור

המחשבה מאחורי פעולה זו היתה שהגרמנים יעצרו רק את הגברים, וכי הם לא יגעו 

 בחולים מאושפזים. 

הגיע לביתם שגריר צ'ילה, חבר טוב של האב, ואמר להם לעזוב  1943באוקטובר  2-ב

יה לאלתר ולהסתתר. האם יצאה מייד לסנטורים, מרחק של שעה וחצי הליכה ברגל )ה

יום שבת( על מנת להודיע את החדשות לאב. מהסנטורים כבר חזרו ההורים במכונית, 

ארזו במהירות מעט דברים והלכו לישון אצל השכנים )הילדים חולקו בין מספר 

שכנים(. למחרת בבוקר אספו כמה דברים אחרונים מהבית ונסעו בשתי מוניות לעיירה 

הם לנו במלון בכיכר המרכזית ליד  הקרובה, יחד עם המטפלת והטבחית הגויות.

העירייה. בדיעבד שמעו, כי באותו הלילה אכן הגיעו הגרמנים לביתם לחפש אותם, 

 אולם לאחר שאף אחד לא פתח את הדלת הם שבו כלעומת שבאו.  

ההורים החלו לחפש מקום מסתור אמיתי, ובעקבות המלצה של הטבחית נסעו לחווה 

. המשפחה הוזמנה לארוחת ערב, אולם בעלי החווה מבודדת, שם היתה מועסקת בעבר

סירבו להסתיר אותם. הטבחית הובילה אותם למקום עבודה נוסף שלה, ושם אכן 

הבית אשר עבדה עם המחתרת. מלבדם היו שם עוד -התקבלו בברכה על ידי בעלת

יהודים. בעלת הבית היא זו שדאגה לקשר -עשרות אחדות של פליטים, יהודים ולא

 ייג שישיט אותם לשבדיה.אותם לד

לאחר ימים ספורים מלאי מתח הגיעו כל בני המשפחה לנמל הקרוב )כל ילד הגיע 

(, ונאלצו לעבור דרך 7-בנפרד על אופניים על מנת לא לעורר חשד, כולל אמיליה בת ה

                                                           
49
 העדות נמצאת ברשותי. 



140 
 

ואני עדיין חושבת את זה: או המסבאה של הנמל, שם ישבו חיילים גרמנים רבים ושתו. 

שהם לא רצו לראות אותנו או ששילמו להם לא לראות אותנו, אחרת אין הסבר. זאת 

, זה אמנם לא תופס 1943אומרת זה מה שאני מאמינה. תראי, זה היה כבר ספטמבר 

לגבי הונגריה ועוד מקומות אחרים, אבל אחרי סטלינגרד הם ידעו שהם הולכים 

נורא כיף בדנמרק, מה רע? היה להם אוכל בשפע ובנות יפות ומה להפסיד, והיה להם 

בערב הגיעה כל המשפחה בשלום לא? הם רצו להישאר בדנמרק. זה מה שאני מאמינה. 

ספר -לשבדיה.  הם התאקלמו במהירות: מצאו מקום מגורים נוח, הילדים נכנסו לבתי

 והאב המשיך בעבודתו בצירות הדנית בשבדיה.  

מה שבה המשפחה לביתם בדנמרק, אשר נותר ללא פגע )במהלך עם סיום המלח

הדין של האב את ביתם והעביר להם את שכר הדירה(. האב -היעדרותם השכיר עורך

 המשיך בתפקידו הקודם במשרד החוץ והתקדם במהרה.

 20,000אמיליה מספרת שהאב שילם סכום גבוה מאד לדייג שהעביר אותם, בערך 

יבר על זה לעולם. הוא חשב שבסוף כסף זה רק כסף, ובכל זאת קרונות, אולם הוא לא ד

הדייג נטל על עצמו סיכון אמיתי. כאשר נשאלת אמיליה, במהלך הראיון שערכתי לה 

אני יודעת שהדנים , על יחסם של הדנים, היא עונה כך: 2011בביתה שבירושלים בשנת 

 3ני אישית מאמינה שיש א]...[  לא היו מלאכים, וגם הדייגים והמחתרת לקחו כסף. 

סיבות להצלה: קודם כל, עצם העניין שממשלת דנמרק הצליחה לחיות עם הפיקציה 

, עד אחרי סטלינגרד, עד שראו שגרמניה לא מצליחה, זה היה 1943של הניטרליות עד 

לטובת היהודים. שנית, אני גם חושבת שבמשך שלוש השנים האלה הגרמנים התרגלו 

שהם הפסיקו להיות אנטישמים, אבל אולי בפחות להט.  לחיות בדנמרק. זה לא

והסיבה השלישית היא האפשרות להציל את היהודים על יד העברתם לשבדיה, זה הכל 

עניין של טיימינג. שלוש השנים האלה של "מדיניות המשא ומתן" איפשרה את ההצלה. 

ך. האפשרויות בסופו של דבר הכל היה מזל משמיים, כי הכל היה יכול גם להיגמר הפו

היו אפשרויות בגלל הטיימינג, וזה היה בגלל השלוש שנים של השיתוף פעולה. בסופו 

של דבר הדנים הצליחו להציל את היהודים. אחרים לא עשו את זה. אני לא חושבת 

 שהביקורת צריכה להוריד ממעשה ההצלה.

אית עלתה אמיליה לארץ, התחתנה וגידלה את ארבעת ילדיה. כמחז 1956בשנת 

, אשר "סיפור אחר"לכתוב את הספר  1977וסופרת במקצועה, החליטה יום אחד בשנת 
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זה התחיל מכך שהמורה של הבן מתאר לקהל קוראים צעיר את מבצע ההצלה הדני: 

 8שלי רצתה שאני אבוא לספר את הסיפור שלי לכיתה שלו ביום השואה. הוא היה בן 

לא ניצולת שואה. אנחנו גרנו בדנמרק, הצילו . אני אמרתי לה שאני לא באה כי אני 9או 

אותנו ועברנו לשבדיה עד סוף המלחמה. תמצאי לך מישהו אחר. אז היא אמרה לי: 

לא. זה דווקא מצוין הסיפור שלך, כי זה משהו יפה ועם סוף טוב. זה טוב לגילאים 

 האלה. אז אמרתי בסדר, ובאתי וסיפרתי. זה היה בשיעור האחרון לפני שהם הלכו

ד, הם לא רצו ללכת הביתה. הם פשוט לא הפסיקו לשאול -הביתה. ילדים בכיתה ג

שאלות. אז אחרי זה חשבתי, וגם המורה חשבה ככה, שאם הם כל כך מעוניינים 

ומרותקים מהסיפור, למה שלא כולם ישמעו את הסיפור? למה רק הם? ואז כתבתי את 

הצליח כל כך. שלחתי את כתב  הסיפור תוך שלושה שבועות בקיץ והיה לי מוזר שזה

את הראיון עמה  היד לתחרות של הקיבוץ המאוחד, וזכיתי, והם הוציאו את זה לאור.

 , בביתה בירושלים.2011ערכתי בשנת 

 

 

 50לאו בורחרס

לשכן  -מסיבות כלכליות  -. את אביו לא הכיר ואמו נאלצה 1916-לאו נולד בגרמניה ב

כשוליה  יצא מבית היתומים החל להתמחות . כאשר15אותו בבית יתומים עד גיל 

, בשל החוק שיצא בגרמניה שלא להעסיק 1936לנגר. בשנת  הפךשנים  ולאחר חמש

 1939יהודים, החליט להצטרף לתנועת "החלוץ" ולצאת מטעמה להכשרה. באביב 

הגיעה קבוצת ההכשרה שלו לדנמרק, ושם עבד אצל איכרים שונים. לאו מרבה 

שהאיכרים לא שילמו לו שכר מספיק עבור עבודתו )ההסכם עם  להתלונן על העובדה

קיבלו אותנו יפה ותנאי תנועת "החלוץ" התבסס על הכשרה תמורת מגורים ומזון(: 

קופנהגן -העבודה היו בסדר. אולם לא קיבלנו שכר. מאת משרד החלוץ ב

((KOPENHAGEN  לכו קרונות. זה לא היה מספיק. לבסוף ה 2-3קיבלנו כסף כיס בסך

חברי הוועד שלנו ממשרד אחד לשני ודיברו עם האנשים על מנת לתת לנו איזה כסף 

כיס. בעצם לא היינו רשאים לדרוש משהו ולא היינו רשאים ללכת העירה או להיות 
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. יותר מאוחר האיכרים ]...[ דנמרק. זה היה תנאי יסודי-פעילים בשטח הפוליטי ב

קרונות לחודש. זה נראה לנו הרבה,  10נו אצלם עבדנו הודיעו שהם מוכנים לשלם ל

אולם חברי הוועד חשבו שאפשר לקבל יותר על סמך איכות העבודה. לזה לא הסכימו 

 האיכרים אשר ראו בנו כוח עבודה זול.

, התחתן לאו עם אחת מבנות ההכשרה. כשנה לאחר מכן 26, בהיותו בן 1942בשנת 

גלת בטלטולים המתמידים של סבלה אשתו מהתמוטטות עצבים שכן לא היתה מור

נפש, ודאג לבקרה פעם -אורח חיים זה. לאו נאלץ לאשפז אותה בבית חולים לחולי

היו לי , גילה שפג תוקפו של הדרכון שלו. 1943בשבוע. יום אחד, במהלך אוקטובר 

]שבאותו זמן כל היהודים הרבה בעיות עם אישתי והרבה דאגות. ולא ידעתי על זה 

הגרמנים רדפו אחריי. פעם אחת נאלצתי א.ק.כ[.  –וברים לשבדיה השוהים בדנמרק ע

לקפוץ מקומה שנייה למטה היות ושהגיעו אליי אנשי ס.ס. אדם אחד, איש ס.ס. דני, 

הלשין עליי. איני יודע מה שמו. לא התעניינתי בזה. שמתי לב באחד הימים כאשר 

-ים. לא היה מקובל בחזרתי מעבודתי היה כרוז על המדרגות. הכרוז היה על יהוד

ס.ס. -דנמרק שיחלקו כרוזים כאלה נגד יהודים. זה היה אפשרי רק כשמישהו מאנשי ה

"גדודי החופש הדני", כפי שהם כינו את עצמם. הדנים קראו לזה -עשה זאת, מישהו מ

-ב ]...[קופנהגן. -לא הופעתי יותר בדירתי. נסעתי ל (..D.F")= " הבוגדים""גדודי 

מלון. בעל המלון ידע שאני -קופנהגן אליה הגעתי בעניין הדרכון שלי התגוררתי בבית

והרשה לי להישאר, אולם אם אשמע נקישה בדלת עליי להיעלם במהירות. כמעט  יהודי

כל לילה המשטרה ערכה בדיקה. הלילה עבר בשקט. למחרת הלכתי למיפקדת 

קש רשיון שהות. כאשר הראיתי המשטרה ואמרתי במחלקה לאזרחים זרים שאני מב

לו את הדרכון הגרמני שלי הפקיד התפלא שאני עדיין פה. וככה נודע לי שכל היהודים 

שבדיה. הסברתי שלא יכולתי לצאת בגלל מצבה של אישתי. הפקיד רצה לטלפן. -עזבו ל

אולם אני הייתי מבוהל וחשבתי שהוא רוצה לדווח עליי לגרמנים. כעבור מספר דקות 

בחור צעיר והוא אמר לי שהוא סטודנט ושהוא יעזור לי בהעברת אישתי. ידעתי  הופיע

קופנהגן ללא רשיון מיוחד. הם הרגיעו אותי באומרם שהם יסדרו -שאי אפשר לצאת מ

 דנמרק". -הכול ואני היהודי האחרון שנשארתי ב
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 נפש,-החולים לחולי-בהמשך היום נסע לאו עם אותו סטודנט לאסוף את אשתו מבית

ובלילה לנו אצל אנשים זרים מחוץ לקופנהגן. בלילה לאחר מכן הם עברו בספינת דיג 

 חברי מחתרת שנאלצו לברוח מדנמרק. 50-לשבדיה, יחד עם עוד כ

חרושת לעורות ואשתו גידלה -בשבדיה חיו הזוג חיים שקטים ורגועים. לאו עבד בבית

שראל. לאו המשיך לעבוד עלתה המשפחה לי 1949את שתי בנותיהן שנולדו שם. בשנת 

, אז נתן את עדותו 1967עבר לכפר מזור, שם גר לפחות עד שנת  1954כנגר וכנפח ובשנת 

 ל"יד ושם". 

 

 

 51ארנסט לויזון

, למשפחה חילונית מהמעמד הבינוני. למרות 1924ארנסט נולד בגרמניה בשנת 

לעלייה ארצה  ציוניים, נרשם ארנסט לאחר ליל הבדולח-התנגדות עזה מצד הוריו הלא

 1939במסגרת תנועת "עליית הנוער", במטרה לצאת מגרמניה. כך הגיע בנובמבר 

להכשרה בדנמרק, שם התקבל בחום על ידי משפחה מאמצת מהעיר אודנסה 

(Odense .) זו היתה כמובן חוויה בלתי רגילה לצאת מגרמניה ולבוא לארץ חופשית, עם

דים עירוניים, מבתים אמידים, אפשר לומר, , כולנו יל15רגשות מעורבים. היינו בני 

מפונקים כמו ילדים בעיר, והיום קוראים להם ילדים לבנים. הגענו פתאום לעולם זר, 

לארץ זרה, עם שפה זרה, עם אנשים שלא ברמה שלנו, איכרים, מאד פשוטים, 

פרימיטיביים, כל המנטאליות היתה אחרת לגמרי, ופתאום היינו צריכים לעמוד על 

אני הגעתי למקום מצוין. הם ]...[ עם כל הטוב.  –יים עצמאיות, וזה היה משבר רגל

קבלו אותי ממש כמו הילד הששי, וטיפלו בי כמו אחד מהילדים שלהם. האם סרגה לי 

דברים ועשתה לי ועזרה לי, כי משכורת לא קבלנו רק איזה דמי כיס, אבל הם השלימו 

את זה. הם קנו לי חליפה והיא סרגה לי ובחגים שלהם קבלתי מתנות כמו הילדים 

והמשפחה הזאת, אני מוכרח להגיד, הזקנים כבר מתו מזמן, אבל האחים  ]...[שלהם. 

והאחיות, שאני קורא להם האחיות המאמצות שלי, הם חיים בדנמרק חוץ מאחד, 

הייתי אצלם כבר הרבה פעמים וגם השנה אני נוסע שוב. השנה אני מוזמן במיוחד 
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הולדת מיוחד, -םלאחת האחיות שימלאו לה שמונים. היא כתבה לי שהם עושים יו

מצומצם, בלי חברים ובלי מכרים, רק המשפחה. מכיון שאתה האח הקטן אתה מוזמן 

 גם להצטרף. 

החליט ארנסט לעבור למשפחה אחרת על מנת ללמוד ולחוות דברים  1942בסתיו 

: 1943חדשים. במשק המשפחתי של המשפחה החדשה הוא עבד עד תחילת אוקטובר 

]המשפחה המאמצת וחצי הם  7או  7בבוקר בסביבות , ו8הגרמנים באו בסביבות 

טלפנו למקום הזה שבו הייתי ואמרו לי שהגרמנים היו שם והם  א.ק.כ[ –הקודמת 

א.ק.כ[,  – 19]בן  15מחפשים אותי ושאני אסתלק משם, שאבוא אליהם. הייתי בן 

יזה איך שזה היה ומה שהיה, ואם הגרמנים עושים א –מפוחד, עם הזכרונות מגרמניה 

מבצע אז כל הצמתים חסומים. עד שחשבתי אם כן לרוץ או לא לרוץ ואיך אני אעבור 

-הם כבר היו בחווה, עם האוטו, נכנסו ואמרו לאשת האיכר שתכין לי אוכל ל –את זה 

ימים, סנדביצ'ים, ולי אמרו ללכת לארוז כמה דברים, אבל לא יותר ממזוודה  4-5

 קטנה.  

יהודים בקרונות משא לטרזיינשטט,  150-יחד עם עוד כבאותו לילה הועבר ארנסט ב

אנחנו היינו קבוצה מסע קשה שארך כחמישה ימים. בטרזיינשטט הוא שהה שנה וחצי. 

של חבר'ה שאיכשהו התארגנו, שרוצים להיות ביחד: לגור ולעבוד. היה לנו מזל גדול 

שעות ביום  10-12אצל האיכרים ועבדנו קשה מאד  15עם אותה קבוצה, שלמדנו מגיל 

עבודה פיזית ולא עם טכנולוגיה, לא קומביינים ולא טרקטורים אלא הכל ביד, כך שהיו 

 לנו שרירים וידענו איך לעבוד וכמה לעבוד בלי להתעייף ואיך. 

ארנסט מספר על השילוחים למזרח, על הרעב התמידי, הקור כמו גם על הביקור של 

המסחר הענף שלו ושל חבריו במוצרים ועל  1944הצלב האדום הדני במחנה ביוני 

שהגיעו בחבילות מדנמרק. חבילות אלה תרמו באופן ניכר לשיפור תנאי החיים שלהם 

התחילו הדנים לדאוג לנו. התחילו לשלוח חבילות דרך הצלב האדום.  44-בבמחנה. 

בדרך כלל כשהיו יהודים מארצות אחרות ששלחו להם חבילות, אבל הרבה דברים 

ק"ג עם הרבה דברים טובים, הרבה דברים  5ו להם. אנחנו קבלנו חבילות של נעלמו, גנב

כתבתי לאותה משפחה תודה יפה ומרגש.  –אני זוכר שאחרי שחזרנו ]...[ מזינים. 

קבלתי בחזרה מכתב, שאני לא צריך להודות להם, כי לא הם קנו את החבילה, אלא 
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שיהיה כתוב. אבל גם זה, שהם הם רק היו צריכים לתת את השם והכתובת שלהם, כדי 

  גם על זה מגיע להם תודה, כי החבילות הגיעו. –נתנו את השם 

קרא להם ד"ר פרידיגר, הרב הראשי של קופנהגן וחבר היודנראט  1945באפריל 

באו בטרזיינשטט, ואמר להם כי בקרוב הם עומדים לחזור הביתה, לדנמרק. יום אחד 

ב האדום השבדי. גם הנהגים היו שבדים. השבדים הרבה מכוניות ואוטובוסים, עם הצל

בד"כ הם עם מאד גבוה, אנשים גבוהים. ראינו את השבדים במדים האפורים שלהם 

של הצלב האדום. לעומתם הגרמנים נראו כאלה קטנים ומסכנים. איזו הרגשה זו 

לראות את השבדים מסתובבים ביניהם, לראות מישהו שמעל הגרמנים, והם  –היתה 

ים את הסידורים והגרמנים קופצים ועושים. זה ארך כמה שעות ואחרי זה באו קובע

, ואז נדמה לי קראו לנו בשמות. ממול ישבו החבר'ה המסכנים 30-40אוטובוסים 

שנשארו שם והסתכלו על המחזה. נפנפנו להם לשלום והכוכב הצהוב, את הטלאי 

אותו לריצפה ואז מהר  הצהוב, אני זוכר שעליתי לאוטובוס הורדתי אותו וזרקתי

לאוטובוס, כי האוטובוס כבר היה מקום נייטרלי ולא יכלו לעשות לי כלום, למרות 

 שהיה לנו ליווי של חיילים גרמנים, אבל לא ס"ס. זה כבר היה הסוף. 

זו היתה הגיעו לעיירה קטנה בגבול הדני.  במשך ארבעה ימים לאחר שחצו את גרמניה

ו חנות, מרכול או משהו כזה. ניגשנו ורצינו לקנות גלויה, נת קטנה והיתה שם איזעיירו

אבל לא היה לנו כסף, אז אמרנו שאנחנו היהודים שחוזרים ממחנה, חזרנו לדנמרק. 

)הם קבלו אותנו בשמחה( וברכו אותנו ואמרו שאם אנחנו רוצים גלויות, שניקח כמה 

שלנו והודענו שאנחנו שאנחנו רוצים, על חשבון הבית. כתבנו מהר לאנשים, לקרובים 

חזרנו. על יד החנות היה משרד דאר. אמרנו שיש לנו הרבה גלויות אבל אין לנו בולים 

ארנסט ואין לנו כסף. הם אמרו שזה יישלח על חשבון המדינה, בלי בול, וכך זה היה. 

ממשיך ומספר חוויות רבות על הימים הראשונים לאחר חזרתו לדנמרק: הוא מתאר 

לפי המקומיים בכל מקום אליו הגיעו האוטובוסים שלהם, כיצד את השמחה של א

צעקו להם 'הורה' ו'בראבו' וזרקו עליהם חבילות עם סנדביצ'ים ושוקולד, כיצד 

האנשים עמדו משני צידי הרחוב וכיצד האוטובוס בקושי הצליח לעבור. גם משפחתו 

צו אצלו כל המאמצת חיכתה לו ברחוב. היחס הזה מצד הדנים שבר אותו, אז נפר

  הסכרים.
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לאחר המלחמה חזר ארנסט למשפחתו המאמצת, חי איתם כחצי שנה ואז המשיך 

בחייו. הוא מצא בדנמרק עבודה, התחתן עם דנית ונולד להם ילד. שלושתם עלו ארצה 

, אולם לאחר זמן קצר התגרשו. האשה והבן חזרו חזרה לדנמרק. ארנסט 1951בשנת 

העיד  1996משפחה חדשה. בשנת המשיך לגור בקיבוץ נאות מרדכי, התחתן שוב והקים 

 בפני 'יד ושם' על קורותיו בשואה. 

 

 

 52רודולף זיינרייך

ציוניות, אלא אפילו -. אביו חינך אותו לא רק לאנטי1919רודולף נולד בברלין בשנת 

יהודיות. בדרכון הוא היה רשום כחסר דת. למרות זאת הגיע רודולף בקיץ -לאנטי

נמרק במסגרת תנועת "החלוץ", מתוך כוונה לברוח , ביחד עם חברתו, להכשרה בד1939

 מגרמניה.

הדבר הראשון שעשו הגרמנים , ישר לאחר הכיבוש, 1940רודולף מספר כי באפריל 

בדנמרק, אחד מהדברים הראשונים בימים הראשונים, הם נתנו תאריך )אני חושב 

בדנמרק צריכים  ]כך[שבועיים או משהו כזה( שמהתאריך הזה כל היהודים גם היהדים 

לענוד כוכב צהוב. בזה חשבו שהם יכולים לקחת את היהודים מהרחוב ומאיפה 

שרוצים. לא ידעו שהמלך כריסטיאן העשירי, כשהוא שמע את זה הוא לקח הטלפון 

ודיבר עם האיש העליון של הצבא הגרמני ואמר לו: אם אתה חושב לעשות את החוק 

זה גם אני אשים את הטלאי הצהוב, ואני אתה צריך לדעת שמהתאריך ה –בדנמרק 

בטוח שכל הדנים יעשו אותו דבר אחרי. מי שיהודי או לא יהודי. לפי זה אתם לא 

 יכולים לראות, כי כולם ילכו עם זה.

 ש. מתי ידעת על השיחה הזאת?

ת. זה אני לא יכול להגיד לך, אבל שמעתי שמהתאריך הזה והזה צריכים ללבוש את זה. 

ארץ היחידה שהגרמנים לקחו את החוק הזה בחזרה. אנחנו היינו חופשים עובדה שזו ה

 , לא היה צורך ללכת עם הכוכב.1943בדנמרק, עד היום השחור בראשון באוקטובר 

                                                           
52
 .7462, מספר תיק 0.3יון 'יד ושם', חטיבה העדות נלקחה מארכ 
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במהלך השהות התחתן רודולף עם חברתו והם עבדו ביחד בחווה חקלאית באחד 

ו של החוואי וסיפרה האיים הקטנים של דנמרק, אצל איכר יהודי. לילה אחד הגיעה בת

שהתקשרו מהמשטרה להודיע שכולם צריכים לצאת מהבית לאלתר ולהסתתר. היא 

לא  -האיכר  –סירבה להגיד לבני הזוג היכן המשפחה שלה מסתתרת משום שאביה 

רצה שבני הזוג יצטרפו אליהם למקום המסתור. רודולף טוען שהתנהגות זו היתה 

על כן להסתתר בבור באדמה ביער הקרוב, שבדרך  טיפוסית ליהודים. בני הזוג החליטו

כלל שיחקו בו ילדים. לאחר ארבעה ימים בבור בא השכן )שדאג להם במהלך אותם 

ימים למזון ולבגדים( וסיפר להם שהתקשרו אליו ממכבי האש לשאול אם הוא יודע 

 היכן הם מסתתרים, שכן הם רוצים לעזור להם לעבור לשבדיה. השכן שאל את רודולף

 –הגרמנים אמרו שמי שעוזר ליהודי, ואם זה רק לתת לו חתיכת לחם מה לעשות. 

הורגים אותו במקום, בלי משפט, על המקום הורגים אותו. כשמישהו אומר: אנחנו 

הוא היה יכול להגיד גם: אתה שומע אותי? אני רוצה  –רוצים לעזור ליהודים 

שהגרמנים יהרגו אותי. זה היה אותו דבר. והוא צלצל לא רק אליו, כנראה הוא צלצל 

לכל מיני אנשים. אני אמרתי שזה רק יכול להיות מהגסטאפו שמחפשים אותנו ומנסים 

שתי אמרה: זה בצורה כזאת. הוא גם חשב כך, כולם חשבו כך. אבל אחרי כמה זמן א

 6-כנראה באמת ככה. אבל מצד שני, זה הצ'אנס היחיד שלנו. עכשיו זה כבר ה

באוקטובר. כמה זמן אנחנו יכולים להיות פה? זה כבר עכשיו מאד קר. כמה זמן אנחנו 

יכולים להיות בחור ביער קטן? זה הצ'אנס היחיד. היא היתה בעד כן להודיע. לבעל יש 

כן, אהובתי. אמרנו לו שהוא יודיע. הוא חזר אחרי כמה זמן  מילה אחרונה, הוא אומר:

 ואמר לי: אתה צריך להיות מחר בבוקר בשעה שבע אצל 'פלק', שזה שם החברה הזאת. 

למחרת בבוקר הגיע רודולף ל'פלק' ושם פגש עוד שלושה חברים מההכשרה שעבדו גם 

ושים ומעדרים הם על אותו אי והסתתרו בעקבות האזהרה. כל הארבעה קיבלו מכ

ידענו מה זה צריך להיות. אנחנו עושים את הבור ואחר כך והתבקשו לחפור בורות. 

נקבל את הכדור וגמרנו. אני אמרתי לאחרים )והם בודאי חשבו אותו דבר(, ככה שזה 

שהיה אתנו לא יוכל לשמוע, אתם יודעים, לא כדאי לעבוד בענין הזה. הם היו באותה 

למסקנה  א.ק.כ[ –]צ.ל. הגיעו צטער עד היום שהדנים הגיעה דעה כמוני. אני נורא מ

שאנחנו לא יכולים לעשות משהו. זה היה בבוקר ועד חמש עבדנו. הם קבלו בודאי 

 רושם מאד רע מאתנו.
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למחרת נסעו רודולף ואשתו במונית לאי זיילנד, ושם עלו בלילה על סירת דייג עם עוד 

מרחק כמה קילומטרים מהחוף. אנחנו יצאנו היה שם מפרץ באנשים בדרך לשבדיה.  10

לכיוון הזה. כשהגענו ראינו קו אור. הגרמנים, שלא רצו שהיהודים יצאו, שמו את 

האוניות לאורך כל החוף, אני לא יודע כמה מאות קילומטרים, עם אורות חזקים. 

 אפילו סיכה אם עוברת שם הם רואים. אנחנו יצאנו כלפי זה. את המנוע הוא סגר ורק

לפי השעון. לפי דקה, כשהגענו אז היה חושך, הם כיבו את האור. יצאנו בין האוניות. 

הצלחנו לחמוק כשהאורות כבו. הוא סיפר לנו אחר כך ששוב היה אור, ואז מהצד הזה 

זה נראה פנטסטי, מהצד השני זה לא היה נראה כל כך יפה. הוא סיפר לנו שזה עניין של 

לשלוח אוירונים ואז יעשו חושך בכל הארץ. ובזמן  מחתרת, והבריטים היו צריכים

הזה, במשך עשרים דקות או אני לא יודע כמה זמן, זה בלתי אפשרי היום לדעת, מכל 

החופים יצאו האוניות עם היהודים. בזמן הזה הם עברו את הגרמנים. זה היה ארגון 

דלור, לא רחוק לאחר כשמונה שעות הם הגיעו למגמצוין. זה מה שהדנים עשו בשבילנו. 

מהחוף השבדי. לפתע נטתה הסירה הצידה וכל הנוסעים נפלו למים. השעה היתה שלוש 

בבוקר והמים היו קרים מאד, והם נאלצו להיתלות על דופן הסירה עד שהגיעה סירה 

 שבדית קטנה לחלץ אותם.

את החיים בשבדיה אהבו רודולף ואשתו עד מאד. זו היתה עבורם ועבור בתם שנולדה 

ם תקופה נהדרת, והמקומיים עזרו להם להתאקלם ולהרגיש רצויים בכל דרך ש

, ואז עלו ארצה 1950אפשרית. הם חיו ועבדו בכפר שבדי מבודד במשך שבע שנים, עד 

העניק רודולף את עדותו ל'יד ושם', מביתו  1989והתיישבו בירושלים. בשנת 

 שבירושלים. 

 

 

 53נחום הרברט פונדק

, לאב ממוצא רוסי ולאם ממוצא גרמני. בבית שמרו ההורים 1927-בנחום נולד בדנמרק 

 ושלושת ילדיהם מצוות, אולם לאחר המלחמה הפסיקו להקפיד. 

                                                           
53
 העדות נמצאת ברשותי. 
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נחום, תלמיד תיכון, לא חש שום הבדל בהתנהלות של הגרמנים כלפי הדנים לעומת 

ההתנהלות שלהם כלפי היהודים, לאחר כיבושה של דנמרק; הוא אפילו השתתף 

התנגדות -לגאליות כגון חלוקת עיתונים מחתרתיים, מכירת ספרי-בלתי בפעולות

, קיבל יום אחד אזהרה 16, בגיל 1943ואיסוף כספים למען המחתרת. אולם באוקטובר 

בלילה לפני החיפוש מנהל בית הספר שלי נכנס אלינו הספר מפני הגירוש הקרב: -בבית

ור הוא אמר לי ולעוד שניים לכיתה, כיתה ט', וקרא לי החוצה, וכשבאתי לפרוזד

שאנחנו צריכים מייד לחזור הביתה כי הלילה יבואו הגרמנים לבית שלנו. אז רצתי 

כנראה שלא הייתי כל כך בפאניקה אז בדרך עם החשמלית עצרתי בקיוסק ]...[ הביתה. 

וקניתי לי עיתון של הומור כזה, כמו שעשיתי כל שבוע. זה רק מוכיח על היכולת פתאום 

ספר ועכשיו אתה פליט. זה גם כן -ת סוויץ' ולהבין שלפני שעה היית תלמיד ביתלעשו

ילדים, ועצם  3סוויץ' קשה מאד, זה לוקח כמה זמן. בבית ההורים חיכו כבר, היינו 

-השוק פתאום להיות פליט, מחוסר שוויון, בזמן שהחברים שלי הלכו הביתה מבית

היה שוק. ויכול להיות שהשורשים של הספר כמו תמיד אני הייתי צריך להימלט. זה 

קשורים לתחושה הזאת. זה א.ק.כ[  –]בישראל שנה  60העובדה שאנחנו פה כבר כמעט 

היה מאד מאד טראומטי. זה כלום לעומת מה שיהודים אחרים חוו בשואה, אבל זה 

 בשבילי היה מאד קשה.

כל נחום מאשים את ראשי הקהילה בהתנהלות חסרת אחריות כלפי חברי הקהילה: 

אחד מהמבוגרים בקהילה היהודית ידעו הרבה יותר מאיתנו וזה ברור שכאמצעי 

]את הכרטסת עם שמות וכתובות ביטחון נגד משהו אפשרי היו צריכים להשמיד את זה 

ישהו לשמור על הקהילה שלו. זה היה צריך להיות התפקיד של מא.ק.כ[.  –היהודים 

אין בשום מקום אחר באירופה מקרה דומה. זה רק מראה עד כמה היהודים התבוללו 

  בתרבות הדנית. הדנים לא משמידים כרטסת, זה בניגוד למחשבה הבירוקרטית.

בלילה הראשון לאחר קבלת האזהרה הסתתרה המשפחה אצל חבר של האב מהעסק. 

המשפחה ארבעה בתים נוספים ושני נסיונות כושלים -יבמהלך הימים הבאים עברו בנ

לחצות את המיצר לשבדיה. רק כעבור שבוע עלה הדבר בידם. נחום מספר שאביו שילם 

קרונות עבור חמשת בני המשפחה.  50,000לדייג שהשיט אותם לשבדיה  סכום כולל של 

בבית הספר בשבדיה עברה על המשפחה תקופה נעימה ונוחה מאד, נחום המשיך ללמוד 

התיכון, ולאחר סיום הבגרויות הצטרף לבריגדה הדנית שהוקמה בשבדיה. ביחד עם 
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, ועל כן לא נותר עוד 1945במאי  5הבריגדה חזר לדנמרק ביום כניעתה של גרמניה, 

צורך אמיתי להישאר במסגרתה. המשפחה לא יכלה לחזור לדירה הישנה שלהם, כי 

ים אחרים, אולם אשתו )הגויה( של הדוד שמרה בינתיים המדינה השכירה אותה לדייר

בתוך מחסן ששכרה במהלך  –כמו גם של שאר בני המשפחה  -על כל המיטלטלין שלהם 

 תקופת היעדרותם. 

נחום מספר כי לא הגיע מרקע ציוני, אולם לאחר סיום מלחמת העולם השנייה, ולאחר 

אצלו ההבנה כי קיים ששמע על זוועות הנאצים בשאר רחבי אירופה, החלה להתגבש 

קשר הדוק בין השואה, הפליטים היהודים ששרדו ומלחמת העצמאות שמתנהלת בארץ 

 3-מתנדבים ו 35ישראל. בעקבות הבנה זו החליט להתגייס ללחימה, ביחד עם 

מתנדבות נוספים מדנמרק, במסגרת היחידה הדנית הראשונה. לאחר סיומה של 

לימודיו ועלה יחד עם אשתו ובנו ארצה, מלחמת העצמאות חזר לדנמרק, סיים את 

 . 1954בשנת 

לאחר קריירה ארוכה ומפוארת כעיתונאי הן בישראל והן בדנמרק, החליט נחום בשנות 

לכתוב ספר על הצלת יהודי דנמרק. הספר היה מיועד,  20-התשעים של המאה ה

גם  בעיקרו, לתלמידי תיכון דניים, אולם לאחר שפורסם וזכה להצלחה רבה תורגם

לגרמנית, אנגלית ולבסוף אף לעברית. כאשר שאלתי לדעתו, לקראת סיום הראיון 

אביב, מדוע קיים כל כך מעט מחקר בעברית על מבצע -בביתו שבתל 2011שנערך בשנת 

אנחנו שיכורי שואה. אנחנו הפכנו את כל הסיפור על העם ההצלה בדנמרק הוא ענה, כי 

קידשנו את השואה, אבל איפה שהיו מקרים  היהודי באירופה בזמן המלחמה לשואה.

יוצאי דופן, כמו למשל בבולגריה וקצת באיטליה וספרד, זה לא מעניין. אי אפשר 

   להדליק לכבוד זה נר.
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 54אברהם משה הילדסהיים

היגרה משפחתו לדנמרק. את  5לבית חרדי, ובגיל  1930אברהם נולד בגרמניה בשנת 

, תחת הכותרת "פרקי הצלה 1995ת קצרה בשנת זכרונותיו הוא רשם וערך בחובר

 תשרי תש"ד". חוברת זו מצאתי בגנזך קידוש השם, בני ברק. 

התנהלו החיים כסדרם, למרות הכיבוש הגרמני. כך מספר אברהם  1943עד אוקטובר 

זכורני, שבשלהי הקיץ על ההיתקלות היחידה שלו בחיילים גרמנים באותה תקופה: 

ק"מ מהבירה, והתישבנו  30-ייל בעיר רוסקילדה, המרוחקת כנסעתי עם אמי לט 1941

על ספסל לא רחוק מהקתדרלה המפורסמת. לידינו ישבו שני חיילים גרמניים, 

כי הם לא התרגלו שמדברים איתם. אנו, שהיינו  –והתחילה שיחה בינינו להפתעתם 

פליטים מגרמניה, שלטנו היטב בשפה הגרמנית, שלא כשאר הדנים מן הרחוב. במשך 

אינם כל כך כשרים  –השיחה הסכימו החיילים שהרבה דברים שמתרחשים בגרמניה 

 וישרים.

ת על מה ( היתה האווירה מוצפת בשמועו1943בימי הסליחות שלפני ראש השנה תש"ד )

 –מפוצלים  –שעומד לקרות. בתגובה, עזבה משפחתו את דירתם והם לנו מספר לילות 

אצל שכנים גויים. בליל הגירוש כלל לא הגיעו הגרמנים לדירתם משום שכמהגרים 

יחסית חדשים מגרמניה הם עדיין לא הופיעו ברשימות של הקהילה. לעומת זאת, דודו 

יום  -נשלחו לטרזיינשטט. למרות שלמחרת הגירוש ודודתו עם ארבעת ילדיהם נתפסו ו

שמעו ברדיו שטוקהולם את גוסטב החמישי מלך שבדיה מזמין  -באוקטובר  2-שבת ה

את כל יהודי דנמרק לבוא לארצו )פיקוח נפש דוחה שבת(, הרי שרק לאחר חמישה 

ו ימים והצעות רבות מן המחתרת, החליט אביו להיענות להזמנה. באותם ימים הסתתר

אצל אנדרסן, חבר עסקי של אביו שגר במרכז קופנהגן, ודאגו להפקיד את חפצי הערך 

 שלהם בכספת בבנק.  

זמן יהודים.  20-את המיצר לשבדיה הם חצו בבטנה של ספינת דייגים קטנה עם עוד כ

קצר אחרי שסגרו "עלינו" את מקום המסתור, שמענו היטב דשדושי מגפיים של 

ראשנו. הגרמנים באו לבדוק את המטען ולוודא שהכל כשורה. החיילים הגרמנים מעל 

כמו כן שוחחו אנשי הצוות עם החיילים הגרמנים. לא ידוע לנו תוכן שיחתם, אך יש 
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אפשרות סבירה שהגרמנים קבלו שוחד מהדנים דמי "לא יחרץ", כפי שקרה במקומות 

צות למים . במהלך ארבע השעות שלקח להם לחאחרים, כמו שהתברר מאוחר יותר

השבדיים, הרגיש אברהם כמו יונה במעי הדגה, וכמו שאר הנוסעים נשא תפילה 

 להקב"ה שירחם עליו ויצילו מיד הרשעים. 

סייעתא דשמיא בנושא התשלום לדייג שהעביר אותם לשבדיה מספר אברהם כך: 

הגיע זמן פרעון א.ק.כ[  – 1943]אוקטובר מיוחדת היתה לנו בענין זה. בימים אלו 

רושת סבי ר' יעקב רובן, ואמי קבלה הודעה מבית המשפט להופיע שם ולהוציא את י

כתרים )בתקופה ההיא היה זה סכום נכבד(. על אף הסכנה שבדבר  20.000חלקה על סך 

להסתובב ברחוב )לא ידענו מה מתכננים הגרמנים( הלכה אמי לבית המשפט הממונה 

הבריחה לשבדיה  ]...[הסכום. על עזבונות, אשר נמצא במרכז העיר לקבל את 

כתרים. שאר כספי הירושה נוצלו  10.000 -החופשית, עלתה עבור ארבעת בני המשפחה 

 לזמן שהותנו בשבדיה כפליטים. 

בשבדיה קיבל את פניהם רב העיר, הרב אליעזר ברלינגר, והוא התאמץ להרגיעם ככל 

אמא שאלה אותו, האם אחותי לאה חייבת לצום ביום כפור אשר יחול בעוד יכולתו. 

יומיים )היא רק היתה בת מצוה בקיץ(, והוא ענה שהיא פטורה בגלל המצב הנפשי 

אברהם עצמו היה פעיל מאד מבחינה דתית כל משך הבלתי רגיל שהיינו נתונים בו. 

ארץ  –"יהודית התקופה ששהה בשבדיה, ובמקביל הלכה והתחזקה ההשקפה ה

 ישראלית" שלו, והוא חיפש דרכים לעלות ארצה.

עם סיום המלחמה שבו אברהם ומשפחתו לדנמרק. הם לא יכלו לגור בדירתם הישנה 

משום שזו הושכרה לאחרים, אולם את המטלטלין שלו העביר אנדרסן, החבר של אביו 

בחזרה בדנמרק שגם הסתיר אותם, לצריף על חוף הים בדרום קופנהגן. ההתאקלמות 

חלק הארי של המטלטלים השתמר באמת בלי פגע: רהיטים, היתה לא פשוטה: 

ספרים, חרסינה, סכומי"ם, כלי מטבח, תמונות ועוד. בכל זאת מספר פריטי ערך נעלמו 

)דברי כסף שקבלתי לבר מצוה(, גם שרפו כמה דברים בתנור )כמו קערת הסדר מעץ עם 

ן ספרי הקודש היו כמה שטפלו בהם עכברים. לעומת אותיות עבריות שאני עשיתי(. בי

זאת העביר אנדרסן את כל מלאי הבולים ז"א שלושה ארונות מלאים )אבא היה סוחר 

 בולים בסיטונות( אליו הביתה וחלק הוא גם מכר לשוכרים אחרים במחיר מוזל. 
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 נכרי זה היה למעשה משוכנע שאנחנו אף פעם לא נחזור. לחברים הוא מתבטא כך:

"היהודים הם עם נודד, לכן הם לא יחזרו לדנמרק", אנחנו אפילו קיבלנו מידע שהוא 

 הלך לבנק שלנו על מנת לקבל את המפתח לכספת. כמובן שבקשתו נענתה בשלילה. 

אבל המקרה שלנו היה בהחלט יוצא מן הכלל, כי רוב רובם של החוזרים משבדיה קבלו 

זה צריך להודות לעם הדני, שכל כך דאג את דירותיהם בחזרה עם כל תכולתם, ועל 

לרכוש של שכניהם היהודים, ללא דאגה על הסכנה שהיתה יכולה להיות נשקפת 

 לחייהם.

בנוסף לעובדה שהיינו ללא קורת גג, עוד גורם אחד הקשה עלינו את תקופתינו 

הראשונה לאחר החזרה לדנמרק. מיד עם השחרור מעול הגרמנים החליטה הממשלה 

רכוש גרמני ויפני, לכן חשבון הבנק והכספת של אבא שמוצאו מגרמניה היו לעקל כל 

, אבל 1942-סגורים. זה היה מוזר. הגרמנים שללו מאיתנו את האזרחות הגרמנית ב

לגבי השלטון הדני היינו גרמנים עדיין. גם העובדה שאמא היתה דנית מלידה לא 

את כל המנגנון הבירוקרטי עד שכנעה את פקידי ממשלת דנמרק. היינו צריכים לעבור 

שלבסוף חקקו תקנות מיוחדות אשר הבדילו בין יהודים ולא יהודים ממוצא גרמני. 

עברנו תקופה קשה עם אמצעים דלים. אבא קבל התמוטטות עצבים והיה מאושפז 

 הרבה זמן בבתי חולים בהפסקות.

 

 

 55דן יעלון

, הצעיר מבין שלושה אחים. מגיל צעיר השתתף בתנועת 1924דן נולד בצ'כיה בשנת 

ילדים  42במסגרת "עליית הנוער", יחד עם  1939נוער ציונית, ולדנמרק הגיע בסתיו 

נוספים מצ'כיה. בדנמרק עבד אצל מספר איכרים בעבודות חקלאות, כולם התנהלו 

, 16מהאיכרים נתנו לו דמי כיס. בגיל  עימו בחביבות רבה והוא הרגיש בן בית. חלק

, החליט להמשיך בלימודים והתקבל לאחד מבתי הספר החקלאיים 1940בשנת 
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במדינה; בתמורה שילם לבית הספר בעבודות חקלאיות במהלך החופשות. דן הצליח 

 התקבל לאוניברסיטה החקלאית בקופנהגן. 1943מאד בלימודיו, ובשנת 

טלפון  19-ים הראשונה באוניברסיטה, קיבל דן בן היום אחד, במהלך שנת הלימוד

מחבר דני שלו ללימודים. הסתבר כי החבר שייך למחתרת הדנית וכי הוא קיבל מידע 

אמין, לפיו הגרמנים עומדים לגרש את כל יהודי דנמרק. החבר אמר לדן לעזוב באופן 

ספר ימים. מיידי את דירתו. חבר נוסף מהמחתרת הסכים להלין אותו בביתו במשך מ

דן חיפש דרך לעבור לשבדיה, ואכן קיבל יום אחד הוראה להגיע לכתובת מסויימת על 

 5-יהודים נוספים. לאחר נסיון כושל אחד, הצליח ב 10-חוף הים, שם חיכו כבר כ

 באוקטובר לעבור באמצעות אניית דייגים לשבדיה. 

הגבוהים אותם לאחר תקופת עבודה קצרה בשבדיה, החליט דן להמשיך בלימודים 

החל בדנמרק. הוא התקבל לאוניברסיטת אופסלה, קיבל מלגה נאה והמשיך להצליח 

בלימודיו. בסיום המלחמה החליט להצטרף לבריגדה הצ'כית, טס במסגרתה לאנגליה 

בהצטיינות את לימודי  1947-ולצ'כיה, ולאחר זמן קצר שב בחזרה לדנמרק, שם סיים ב

 התואר הראשון.

באמת העזרה של הדנים בתקופה על יחסם של הדנים, עונה דן כך:  כאשר הוא נשאל

הזאת, קשה להאמין איך. אני זוכר שנסעתי לכתובת הזאת איפה להצטרף, הלכתי 

ברכבת עם תיק קטן, כמובן, שום מזוודה או שום דבר. יש אנשים שהכירו שאני לא 

לבד. היו מגישים שייך לדנים אלא יהודי, אז אמרו: אתה צריך עזרה? או: אל תלך 

מאידך גיסא, דן טוען כי הוא  עזרה באמת מכל הצדדים. זה היה ממש בלתי יאומן אז.

התעניין במעבר בלתי לגאלי לשבדיה עוד הרבה לפני הפעולה של המחתרת באוקטובר 

הם ניסו  –)וזו גם הסיבה לסירובו להצטרף למחתרת היהודית "הדרך החדשה"  1943

מספיק להגיע לחוף המבטחים בשבדיה( אולם חבריו להגיע ארצה והוא חשב ש

מהמחתרת הדנית סירבו לעזור לו. הם האמינו, כי כל עוד הדנים שולטים על ענייני 

הפנים ועל המינהל האזרחי במדינה, הרי שליהודים לא נשקפת כל סכנה. כך נאלץ 

 להישאר בדנמרק עד שהיה כבר כמעט מאוחר מדי.
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מאות, עלה דן לישראל וישר גוייס לחיל המדע. לאחר , לאחר הכרזת העצ1948בשנת 

השחרור המשיך בלימודיו והתמנה לפרופ' לחקלאות. עד לפרישתו היה דן חוקר ומרצה 

 , העניק את עדותו ל'יד ושם'.74, בגיל 1998באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנת 

 

 

 56מרים יערי

. לאחר ליל הבדולח החליטה לצאת , לבית חילוני וציוני1920מרים נולדה בברלין בשנת 

לדנמרק. מרים עבדה  1939להכשרה מטעם תנועת "החלוץ", וכך הגיעה בפברואר 

תמורת אוכל ומקום לינה  –תקופה קצרה בחווה, אצל איכרה שאותה הגדירה 'נצלנית' 

התחתנה עם ארנסט  1941-בלבד קיבלה האיכרה כוח עבודה צעיר בחינם. על כן, ב

ועשתה הסבה למורה במסגרת "עליית הנוער". בדצמבר   -הכשרה צעיר מה -לסקן 

 אותה שנה נולדה בתם נורית. 

קיבלו מרים ובעלה הודעה מהקהילה היהודית, כי עליהם לצאת  1943בסוף ספטמבר 

מביתם, להסתתר, ולנסות להגיע לחוף המזרחי שפונה לשבדיה. בעלה של מרים נסע 

בהם הסתתרה עם בתה אצל אחת מחברותיה  לקופנהגן ראשון, ולאחר מספר ימים,

 הדניות, הן הצטרפו אליו. בשלב הזה נתונה מרים בדילמה נוראה:

סיפרו כל מיני סיפורי זוועה שיש כמה חבר'ה שטבעו בהעברה הזאת, שלא הכל הולך 

ככה חלק. היו כל מיני ספקות האם לקחת איתנו את הילדים או לא לקחת איתנו את 

ר גם להשאיר אותם במנזר. אמרתי, מה נעשה, זה הרי בכל זאת הילדים. אמרו שאפש

סיכון גדול. היה שם חבר אחד שלנו עם עוד שניים ביחד, חבר מאד קרוב אלי, שהדייג 

הוריד אותם במרחק של שלושה מייל משבדיה, הוריד אותם למים, והם ניסו לשחות, 

אעשה עם ילדה בת שנה אבל הם טבעו. כל הזוועות האלה כבר הגיעו אלינו, מה אני 

 וחצי? 

מישהו התנדב להביא את הילדה לאיזה מנזר, אני לא יודעת איפה, כי אני לא יצאתי 

מהבית איפה שהייתי בקופנהגן. אחרי הלילה התחרטתי, ואמרתי: לא, לא, אני בכל 
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זאת רוצה לקחת אותה איתי. הביאו אותה בחזרה, היא היתה עם עיניים כאלה גדולות 

אני לא יודעת מה היא ראתה שם את כל הנזירות השחורות, זה מספיק כדי מפוחדות, 

 להבהיל.

 -יחד עם אמא וילד נוספים  -מרים החליטה לקחת עמה את בתה, ולשם כך ביקרה 

אצל רופא דני. שתי האמהות פחדו שהתינוקות ירעישו בזמן הציפייה לסירת הדייגים, 

הוא אמר ים בנמל. הרופא מצא פתרון. ידי החיילים שמסתובב-ובעקבות כך יתפסו על

עשרה טיפות לכל -לנו: הנה אני נותן לכן טיפות וזה ירדים אותם. תיתנו להם חמש

עשרה טיפות לכל אחד כשהיינו שם בצריף שהיה צריף פח -אחד, אז נתנו להם חמש

כזה. אבל הם התחילו לרקוד ולשיר, כי זה גרם לכך שהם היו שיכורים. זה היה נורא 

-ק, ואנחנו צחקנו. אז נתנו להם עוד, כי הבנו שזה היה פחות מדי המנה חמשמצחי

עשרה -עשרה טיפות, נתנו להם עוד והם נרדמו. זה היה לאור היום בשעה שתים

אז עלתה מרים עם בעלה ובתה על סירת מנוע קטנה, ותוך זמן קצר מאד בצהריים. 

 הגיעו לחוף השבדי.

מטעם תנועת "החלוץ", אולם לאחר מכן חיפשו בשבדיה דאגו להם בימים הראשונים 

ומצאו עבודה באופן עצמאי. החיים היו מאד נוחים: הם חיו במעין 'קומונה' עם 

שבוע נהגה -חולים פסיכיאטרי ובסופי-משפחה נוספת, מרים עבדה במהלך השבוע בבית

לחזור הביתה )היא כינתה זאת "עבודת חוץ"(, והאחרים היו מטפלים בבתה ובמשק 

בית. עם זאת, במהלך השהות, התגרשה מרים מבעלה ארנסט והתחתנה עם בחור ה

אחר מההכשרה המקורית שלה. בעלה החדש הגיע לשבדיה  מאושוויץ בסיום 

המלחמה, לאחר שנתפס במהלך נסיון בריחה מדנמרק במסגרת תנועת "הדרך 

 החדשה". שמו היה אורי יערי.

ן, בעלה השני ובתה נורית על האוניה יצאה מרים יחד עם בעלה הראשו 1947בשנת 

'חיים ארלוזרוב' לכיוון ארץ ישראל )מסע שארך שישה שבועות ואשר הסתיים 

בקפריסין(. לאחר הקמת המדינה עברה עם בעלה ובתה לקיבוץ נאות מרדכי, שם נולדו 

, התאבדה נורית והותירה אחריה שני 28, בגיל 1969להם שני ילדים נוספים. בשנת 

מרים העידה על  . מרים גידלה אותם ביחד עם ילדיה שלה.7-ו 6רים, בני בנים צעי

  .1999קורותיה ל"יד ושם" בשנת 
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 מהיחיד לקהילה

שייכים  21הראיונות שערכתי ואספתי. מתוכם,  37כעת נעבור לניתוח הכמותי של 

 5שייכים לאזרחים דניים ממוצא יהודי.  16-לחברי תנועות הנוער הציוניות ו

מרואיינים מקרב חברי התנועות הציוניות לא נטלו חלק במבצע ההצלה )מי שנתפס על 

(. הנתונים יוצגו באמצעות 1943ובר ידי הגרמנים או שהצליח לעלות ארצה לפני אוקט

אזהרה, הסתתרות, בריחה, חלוקה נושאית בהתאם לשש הקטגוריות הבאות: 

. מדובר אמנם בחלוקה וגירוש תפיסה ולבסוף התאקלמות בשבדיה, בחזרה לדנמרק

שרירותית, אולם יתרונה הגדול בכך שהיא מאפשרת להתמקד בפרטים הקטנים, אשר 

ה השלמה, אם גם הסבוכה, של הצלת יהודי דנמרק מזווית ביחד מרכיבים את התמונ

 הראיה של הניצולים. 

לא יהודים(  700-יהודים )ועוד כ 7,200-במסגרת מבצע ההצלה הצליחו, כאמור, כ

אחרים נתפסו על ידי הגרמנים ונשלחו  472להגיע לחוף המבטחים בשבדיה, בעוד 

היו צעירים חברי  523מתוך כלל היהודים ששהו באותה עת בדנמרק  57.לטרזיינשטט

-היו פליטים שהגיעו למדינה במהלך שנות ה 1000-תנועת "החלוץ" ו"עליית הנוער", כ

חברי ההכשרות ו"עליית הנוער" ששהו  523, והשאר יהודים אזרחי דנמרק. מבין 30

ונשלחו לטרזיינשטט  נתפסו על ידי הגרמנים 65, 1943בדנמרק במהלך אוקטובר 

(. כל שאר החלוצים 28%חלוצים עלו לאחר מכן לישראל ) 18אלה,  65(. מבין 13.8%)

חברי ההכשרה  523מתוך  115הצליחו להגיע לחופי שבדיה. סך הכל, עלו לישראל 

  58.(22%ו"עליית הנוער"  )

של מבצע ההצלה, הרי שלצורך המחקר  ישראליהיות ועבודה זו מתמקדת בייצוג ה

נאספו רק ראיונות של ניצולים אשר עלו בהמשך חייהם לישראל. עם זאת, ברי כי 

בחירה זו הובילה לכך שרוב הניצולים שרואיינו היו שייכים לתנועה הציונית )בעיקר 

"החלוץ", "בח"ד" ו"עליית הנוער"( וראו בעלייה לישראל הגשמה עצמית; רק מיעוט 

דניות ותיקות, שכן רובם שבו בתום המלחמה -כם השתייך למשפחות יהודיותמתו

לביתם בדנמרק. נתון זה מייצג אמנם נאמנה את נקודת המבט הישראלית על מבצע 

                                                           
57
 Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane, "Myter og misforståelser הנתונים העדכניים נלקחו מתוך: 

om deportationerne til Theresienstadt", RAMBAM 17, Copenhagen, 2008, pp. 7.   
58
 HACHSHARA Iהסטטיסטיקות חושבו מתוך רשימות ופרטים של החלוצים, אשר פורסמו בחוברת  

DANMARK, 50 ÅR EFTER  1989בשנת. 



158 
 

ההצלה, אולם עומד ביחס הפוך לייצוג הדני: רוב הניצולים שחיים/חיו בדנמרק הם 

להשתקע במדינה לאחר יהודים ממוצא דני ותיק, בעוד חברי ההכשרה שהחליטו 

המלחמה מהווים רק מיעוט קטן. בהתאם, עדויות הניצולים בישראל ובדנמרק נבדלות 

אלה מאלה באופן מהותי. יש לשים לב, אם כן, כי הניתוח הכמותי להלן משקף בעיקר 

)אולם בהחלט לא רק( את חוויות המגזר של חברי הארגונים הציוניים מקרב כלל 

 צע ההצלה בדנמרק. הניצולים היהודים ממב

 

 

 אזהרה

יש התייחסות מפורשת  32-מכלל הראיונות שנערכו ונאספו לצרכי מחקר זה, ב

לאזהרה שקיבלו הניצולים טרם מבצע הגירוש שתוכנן על ידי הגרמנים. כשליש מן 

המרואיינים מציינים, כי בערך חודש לפני מועד הגירוש הם החלו להרגיש שינוי לרעה 

ות נפוצו על פעולה קרבה של הגרמנים כנגד יהודי המדינה. חלק במצב, ושמועות רב

מהניצולים הזכירו את שתי הפשיטות של הגרמנים על מרכז הקהילה במהלך חודש 

, אשר במהלכן נלקחו רשימות של כתובות היהודים בדנמרק, כמו גם 1943ספטמבר 

ב הראשי את המאסר של מספר בכירים בקהילה ושליחתם לטרזיינשטט )לדוגמא הר

 ד"ר משה מקס פרידיגר(.

אשר הודלפה יום לפני כן על  –למרות הדעה המקובלת כי היהודים קיבלו את האזהרה 

הכנסת בזמן תפילת השחרית -בבית  -ידי הנספח הגרמני לענייני ספנות ג. פ. דוקוויץ 

(, הרי שמהעדויות עולה תמונה מורכבת 29.9.1943 -של ערב ראש השנה )יום רביעי 

סיפרו  10(, 34%הכנסת )-מרואיינים סיפרו שקיבלו את האזהרה בבית 11תר. יו

משפחה, חברי מחתרת, מורים -שקיבלו את האזהרה ממכרים דנים: חברים, רופאי

סיפרו שקיבלו את האזהרה מהמשפחה המורחבת או  8(, 31%הספר )-ומנהלים בבתי

ה"חלוץ" בקופנהגן  קיבלו את האזהרה טלפונית ממרכז 2(, 25%ממכרים יהודים )

(. מכאן, שרק כשליש מהמרואיינים הונעו לפעולה 9%לא קיבלו כל אזהרה ) 3-(, ו6%)

על ידי האזהרה שסיפק דוקוויץ. כל השאר קיבלו את האזהרה מגורמים אחרים )למעט 

השלושה שכלל לא קיבלו אותה(. נראה, כי יש צורך להעריך מחדש את המשמעות של 



159 
 

ובהתאם את ההכרה  –די דוקוויץ להצלחת מבצע ההצלה האזהרה שהודלפה על י

 שזכה לה בגינה.   

הרוב המכריע של יהודי קופנהגן קיבלו את האזהרה בזמן. לאחר מספר שעות, ואפילו 

הבירה. בעיה גדולה יותר -ימים, קיבלו את האזהרה גם היהודים שהתגוררו מחוץ לעיר

ות בכל רחבי דנמרק: להם אף לא היוו חברי ההכשרות שהיו מפוזרים בחוות מבודד

היו מכרים או בני משפחה אשר יכלו לעזור בהעברת האזהרה אליהם. הנתונים 

מאשרים זאת במספרים: מבין חברי ההכשרות ו"עליית הנוער" נתפסו ושולחו 

. 5.5%, בעוד מקרב היהודים אזרחי דנמרק המספר עמד על 13.8%לטרזיינשטט 

ט בתחושות קשות של חברי ההכשרה בנושא זה: במהלך הראיונות נתקלתי לא מע

לעתים קרובות נטען, כי הקהילה היהודית דאגה להעביר את האזהרה אך ורק לחברי 

הקהילה, והתעלמה כמעט לחלוטין מנוכחותם של הצעירים חברי ההכשרות במדינה. 

האחרונים נאלצו להסתמך בעניין זה באופן כמעט אבסולוטי על המארחים שלהם, 

 ים. האיכר

מניתוח של העדויות עולה, כי ככל שהיהודים היו מעורים יותר בחיי הכלל בדנמרק 

ומקושרים ליותר דנים, הרי שהוזהרו על ידי גורמים רבים יותר. הילדים קיבלו אזהרה 

מהמנהלים בבתי הספר )נחום הרברט פונדק ודב גרסטנסנג(, סטודנטים קיבלו אזהרה 

יהודים קיבלו אזהרה ממכרים בעבודה ובעסק  מחבריהם ללימודים )דן יעלון(,

)אמיליה כהן רואי( והיה אף מי שרופא המשפחה התקשר להזהירם. מאידך, יהודים 

שהיו מנותקים מחיי הכלל או שלא נהגו להיפגש עם דנים על בסיס קבוע קיבלו 

משמעותית פחות אזהרות: חברי ההכשרה )ארנסט לויזון(, חברי מושב הזקנים של 

היהודית בקופנהגן )סבתה של אמיליה כהן רואי(, יהודים חרדים שחיו את  הקהילה

הכנסת ומוסדותיו )משפחת דודו של אברהם משה -חייהם בעיקר מסביב לבית

הילדסהיים( וכו'. חשוב עם זאת לציין, כי רוב המרואיינים דיווחו כי קיבלו יותר 

 הן דנים והן יהודים.מאזהרה אחת לגבי הגירוש הקרב ובא, מפי גורמים שונים, 
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 הסתתרות

יש פירוט על הדרך שבה הצליחו המרואיינים להסתתר  28-מתוך כלל הראיונות, ב

מהנאצים במהלך בריחתם לשבדיה. השאר עלו ארצה עוד לפני המבצע או שנתפסו 

 במהלכו ושולחו לטרזיינשטט.

בעצמם מקום רוב היהודים שעזבו את ביתם בעקבות האזהרה על הגירוש הקרב חיפשו 

-נופש )ריקים( בכפרי-מסתור להם ולמשפחתם. אפשרות אחת היתה להסתתר בבתי

הקיט השוכנים לאורך החוף המזרחי של האי זיילנד )צפונית ודרומית לקופנהגן(, 

אפשרות נוספת היתה להתחבא בביתם של מכרים וחברים דנים. מיעוט מהמרואיינים 

ינרייך, כאמור, החליטו להסתתר בשולי היער בחר באפשרות מסתור אחרת: בני הזוג זי

בתוך בור באדמה שילדי השכנים נהגו לשחק בו. אפשרויות המסתור המוגבלות 

והעובדה שרק היהודים נרדפו הובילו לכך שכל המרואיינים, ללא יוצא מן הכלל, נאלצו 

 43%על עזרת הדנים במהלך ההסתתרות. ואכן,  –במידה זו או אחרת  –להסתמך 

ודים החליטו לפנות בבקשת עזרה לחברים או מכרים דנים )מהעבודה או מהיה

 ( התדפקו על דלתי זרים. 47%מהלימודים(, והשאר )

מהראיונות סופרו מקרים  11%-כיצד הגיבו הדנים לבקשות של היהודים לעזרה? ב

מפורשים )לעתים חוזרים ונשנים( בהם סירבו הדנים לעזור )מדובר בעיקר על דנים 

כירו את היהודים הנרדפים וחששו מהסיכון הכרוך בהסתרתם(. בנוסף, בחלק שלא ה

מהראיונות מתוארים דנים ששיתפו פעולה עם הגרמנים ושהלשינו )ועל כן היה צורך 

להישמר מפניהם(. מעניין לציין, כי רק באחוז קטן של העדויות היחס לדנים הוא חיובי 

או התנהלויות שנויות במחלוקת מצדם.  באופן אבסולוטי, ללא אף איזכור של דמויות

העדות של לאו בורחרס, למשל, רצופה דוגמאות ליחסו החשדני כלפי הדנים. למרות 

שאנשי המחתרת הם אלה שעזרו לו לבסוף לעבור ביחד עם אשתו לשבדיה, הרי שלכל 

אורך מסלול הבריחה שלו הוא נזהר מפני הדנים: הוא האמין שמלשין דני גילה את 

גוריו לגרמנים, ובמקביל הוא חשש כי הפקיד הדני שאמור היה לסדר את מקום מ

הארכת תוקף דרכונו יסגיר אותו לידיהם. אצל אמיליה כהן רואי, לעומת זאת, היחס 

לדנים מאוזן יותר: בעדותה היא משלבת בין העזרה הרבה והכנה של השכנים, הסירוב 

אליה הגיעו  -שלא הכירו  של משפחה זרה להסתיר אותם ולבסוף הסכמתה של אשה

לסייע להם )ואשר בדיעבד נודע להם שהיתה גם חברה  -דרך העוזרת הגויה שלהם 
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במחתרת הדנית(. חשוב לציין עם זאת, כי בחלק הארי של הראיונות מתוארת העזרה 

שניתנה על ידי הדנים כ"הצלה אמיתית" מידי הגרמנים, אשר נעשתה מכל הלב ובדרך 

 נעימה ואנושית. 

שך הזמן שבו הסתתרו היהודים נע בין יומיים לשבועיים, כאשר רוב המרואיינים מ

שהו במסתור כארבעה או חמישה ימים. לרוב נדרשו שניים או שלושה נסיונות עד 

מהיהודים שהו במקום מסתור אחד במהלך ימים אלה,  54%למעבר מוצלח לשבדיה. 

מקומות מסתור או יותר.  3נאלצו להחליף  10% -שהו בשני מקומות מסתור ו 36%

החלפת מקומות המסתור נבעה בדרך כלל מנסיונות של המחתרת לקרב את הנרדפים 

לאזור החוף וכך להקל על המעבר לשבדיה, או עקב בקשתם של המסתירים )בחלק קטן 

מרואיינים( ציינו בעדותם, כי לאחר שעזבו את ביתם  6) 21%מהמקרים(. לפחות 

ר, הם חזרו אל הבית שוב על מנת לקחת דברים בעלי ערך והתמקמו במקומות המסתו

שנותרו בו. נראה, כי למרות המצב המסוכן שבו היו נתונים יהודי דנמרק באותם ימים, 

הם חשו מספיק בטוחים לעזוב את מקומות המסתור, להסתובב ברחובות, לשהות 

 בביתם הנטוש ולאחר מספר שעות לשוב ולהסתתר.

נרדפים למקומות המסתור הרבים שהיו מפוזרים ברחבי כיצד הגיעו היהודים ה

קופנהגן ולאורך החופים בגדה המזרחית של האי זיילנד? לרוב, הם השתמשו בכלי 

התחבורה הציבורית: חשמלית, רכבת, טקסי ומעבורת )למעברים בין האיים(. 

למקומות מסתור קרובים הם הגיעו בהליכה ברגל או ברכיבה על אופניים. רוב 

איינים מציינים, כי לא היתה כל בעיה לזהות כי הם פליטים הן בגלל המראה המרו

השונה שלהם והן בגלל המזוודות והתיקים שנשאו עמם; ואכן, במקרים לא מעטים 

מספרים המרואיינים על דנים שפנו אליהם במהלך הנסיעה ושאלו אם ניתן לסייע להם 

חבורה הציבורית יש, לעניות בדרך כלשהי. גם בשימוש התכוף והחוזר באמצעי הת

 דעתי, כדי להעיד על תחושה של בטחון יחסי בקרב היהודים הנמלטים.

מה חשבו היהודים על התנהלות הגרמנים באותה עת? כיצד הם פירשו אותה? כיצד 

 ניתן להסביר את תחושת הבטחון היחסי שעולה מהתיאורים שפורטו לעיל? 

מהמרואיינים, כי בדומה להתנהלות של  11%טרם תחילת מבצע הגירוש האמינו 

הגרמנים שנה לפני כן בנורבגיה, גם בדנמרק הם יגרשו רק את הזכרים, ואילו הנשים, 
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הילדות והזקנים יוכלו להמשיך להתגורר בביתם. זאת גם היתה הסיבה לכך, שבחלק 

, בעוד בנות המשפחה נותרו בביתן מהמשפחות החליטו להסתיר רק את האבות והבנים

 1-ולא חששו לפתוח את הדלת לדרישת הגרמנים במהלך מבצע הגירוש בליל ה

באוקטובר. האחרונות נתפסו באותו לילה וגורשו, יחד עם שאר היהודים שלא 

 הסתתרו, למחנה הריכוז טרזיינשטט.

ור אפילו אולם לאחר שמבצע הגירוש החל הבינו היהודים כי בדנמרק לא ישאר לג

 14%יהודי אחד. הגרמנים לא יסכימו לכך. במהלך תקופת ההסתתרות סיפרו 

מהמרואיינים על תקרית אחת או יותר, בהן ניסו הגרמנים לתפוס אותם. באף אחת 

( לא סבלו מרדיפות כלשהן 86%מהתקריות הללו לא נתפסו יהודים. שאר המרואיינים )

למדה יפרה המרואיינת כי בדיעבד במקרה אחד ס) מסתורלאחר שהגיעו למקום ה

 -אצל השכנים היא ומשפחתה הסתתרו באותו הזמן  -שהגרמנים דפקו על דלת ביתם 

 . (אולם משלא נענו עזבו את הבית ללא כל נסיון לפרוץ אותו

 

 

 בריחה

. לאחר שקיבלו את האזהרה על 6היתה רחל גרוס, ילידת דנמרק, בת  1943באוקטובר 

ספר -הוריה להסתתר )ביחד עם ששת ילדיהם( אצל מנהל ביתהגירוש הקרב החליטו 

סמוך לקופנהגן, אשר בין היתר היה חבר במחתרת הדנית. לקראת המעבר לשבדיה 

נאלצה המשפחה להתפצל: הוריה עם שלושת אחיה הקטנים עברו לשבדיה עוד באותו 

הטיפול  יום, ואילו היא ואח ואחות נוספים הועברו לידי משרד הסעד הדני. במסגרת

בהם קיבלו שלושת האחים שמות )דנים( חדשים, נאסר עליהם לדבר על מוצאם או 

בשפה שאינה דנית, והם התגוררו בבית יתומים. לאחר כשבוע קיבלו האחים חומרי 

הרגעה והועברו בסירת דיג לשבדיה. רחל מספרת, כי את ההורים הם פגשו רק מספר 

 59.ימים לאחר הגיעם לשבדיה
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חל גרוס יוצא דופן במובנים רבים. מבין השלבים השונים של מבצע הסיפור של ר

ההצלה דווקא המעבר לשבדיה הוא אקט שרוב המרואיינים מתארים בדרך דומה 

מאד: קבלת המידע מאיש זר )חבר מחתרת?( לגבי המועד המדויק והמקום שבו עליהם 

ה/אוניה, השיט להתייצב, ההמתנה המתוחה למועד שנקבע, ההגעה לחוף, העלייה לסיר

וההגעה לאחד מחופי שבדיה. מדובר על אקט מוגבל בזמן, ומבחינה גיאוגרפית נערך 

 באזור מצומצם ותחום.  

מתוארים נסיון מעבר  8-הראיונות שמתייחסים מפורשות למעבר לשבדיה, ב 27מבין 

(. משך המסע 30%אחד או שניים כושלים לפני ההגעה המוצלחת לחוף המבטחים )

(, המפריד בין דנמרק לשבדיה, נע בין מינימום שעה Øresundיצר האורסונד )במימי מ

שעות. אצל רוב המרואיינים ארך המסע בין ארבע לשמונה שעות.  11לבין מקסימום 

לעומת זאת, המצב הנפשי שבו היו המרואיינים שרויים במהלך המסע שונה אצל כל 

שום דבר דרמטי לכל אורך  אחד/אחת מקצה לקצה: ארתור ארנהיים סיפר שלא היה

השיט, כך הוא מרגיש מאז ועד היום, בעוד אברהם משה הילדסהיים מתאר את 

התחושה בבטן האוניה כאילו היו הנוסעים יונה במעי הדגה, כולם נושאים תפילה 

 להקב"ה שירחם עליהם ויצילם מידי הרשעים. 

מי היו, למעשה, המארגנים של המעבר הימי? האם היו אלה חברי המחתרת הדנית 

שהתגייסו לעזרת הנרדפים כנגד המדיניות של הכובש הזר או שמא אנשים פרטיים 

ארצם השרויים במצוקה? קשה -ספוראדי על מנת לעזור לבני-שהתארגנו באופן מקומי

מהדנים שעזרו  100%ט מאד להסיק מן הראיונות את התשובה לשאלה זו. כמע

למרואיינים )הן בהעברת מידע לגבי המועד והמקום להתייצבות והן בלווי והגנה 

פיסיים במעבר ממקום המסתור לחוף שנקבע( היו זרים גמורים מבחינתם. רק מיעוט 

קטן ביותר של המרואיינים הצליח לקלוט ולזכור את השם הפרטי או הכינוי של מי 

יע של הניצולים, נותרו אנשים אלה באפילה מוחלטת עד מהם. מבחינת רובם המכר

היום הזה: מי הם היו, מדוע פעלו כפי שפעלו, מה עלה בגורלם ועוד. יחד עם זאת, רוב 

המרואיינים נטו בעדויותיהם לתאר אנשים אלה כחברי המחתרת הדנית, בהתאם 

ני, על למסורת ההיסטוריוגרפית הישראלית בנושא. בנקודה זו יש להסתמך, בעי

המחקר ההיסטורי יותר מאשר על דעתם )בדיעבד( של המרואיינים: כפי שכבר צוין 

בפרק הראשון בעבודה זו, הסיק ההיסטוריון הדני הנס קירשהוף ממחקריו, כי רוב 
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הגיעו משורות המחתרת אלא היו אזרחים פשוטים  לאהמשתתפים במבצע ההצלה 

 60שלא השתייכו לאף גוף מאורגן, ובתום המבצע הם גם נעלמו משורותיו.

ואשר  -אחד הנושאים המוזכרים ביותר על ידי המרואיינים במסגרת סיפור הבריחה 

הוא התשלום שניתן לדייגים.  -לאורך השנים זכו גם בקרב החוקרים להתייחסות רבה 

( מתייחסים המרואיינים באופן מפורש לתשלום שנדרש 12מהראיונות ) ציתמחבכ

שילמו במהלך השיט בתכשיטים ושעונים שענדו  17%שטו לשבדיה בחינם,  25%מהם: 

קרונות לאדם, חלק  1000( שילמו סכומים שונים; חלק שילמו 58%על גופם, והרוב )

אדם )הרברט נחום פונדק(. קרונות ל 10,000, והיה אפילו מי ששילם 2,500שילמו 

מעניין לציין, כי אף אחד מהמרואיינים לא מתלונן על העלות של המעבר; הרוב 

מסכימים שמדובר אמנם בסכומים גבוהים אולם בד בבד מבהירים כי זהו מחיר נמוך 

להימלטות מהנאצים ולהישארות בחיים. בנוסף, רבים שבים וחוזרים על העובדה, כי 

 גם מי שלא יכול היה לשלם.  –מאחור אף יהודי לא נותר 

מניתוח של הראיונות עולה, כי ככל שהמעבר לשבדיה היה מוקדם יותר )דהיינו במהלך 

השבוע הראשון של אוקטובר(, העלות של ההשטה היתה גבוהה יותר. ריצ'רד 

אוסטרמן, נחום הרברט פונדק, אמיליה כהן רואי ואחרים הצליחו ביחד עם 

מהירות לאיום הגירוש של הנאצים ובתמורה לתשלום גבוה מצאו משפחותיהם להגיב ב

עצמם כבר בימים הראשונים של אוקטובר חופשיים בשבדיה. למרבית החלוצים, 

שלושה )ארנסט לויזון, לאו בורחרס, -לעומת זאת, התאפשר המעבר רק כעבור שבועיים

ת האזהרה, כמו גם כלל לקח להם זמן רב יותר לקבל א-בני הזוג זיינרייך ועוד(. בדרך

להתארגן ולהגיע לאזור החוף המזרחי של דנמרק. נדיר שחלוצים אלה נדרשו לשלם 

עבור המעבר שכן לרוב הם היו חסרי כל חסכונות מאחר ולא קיבלו משכורת במהלך 

שנות ההכשרה שלהם בדנמרק. עם זאת, חלקם נאלצו בכל זאת להיפרד מרכושם 

 1939-משה מני זליגמן, יליד גרמניה שהגיע בהמועט לטובת הדייגים, כפי שמתאר 

בספינה שלנו היו רק חלוצים, לא היה לנו במסגרת ההכשרה החלוצית שלו לדנמרק: 

את טבעות הנישואין, את השעונים, מה שהיה א.ק.כ[  –]לדייגים כסף. אז נתנו להם 

בחזרה אפשר. חוץ מזה, אני, כאחראי על הקבוצה, נתתי לו אישור בדנית שכאשר יגיע 
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בהמשך מספר מני, כי לדנמרק, הוא יכול לקחת מה שיש אצל האנשים שאצלם היינו. 

רק האיכר שלו נתן את חפציו לדייג. שאר האיכרים סירבו לתת לדייגים את מה 

שהחלוצים השאירו אצלם, ושמרו אותם אצלם עד שהאחרונים חזרו משבדיה. בסיום 

י על מעשיו והוענש על ידי השלטונות המלחמה, נשפט הדייג שלקח את החפצים של מנ

ההבדלים שפורטו לעיל בין המשפחות האמידות לבין חברי ההכשרות  61.הדנים

מעידים, לעניות דעתי, על קיומו של קשר הדוק בין המצב הכלכלי של היהודים ובין 

 העיתוי והעלות של העברתם לשבדיה. 

הדייגים בסיכון החיים  כשליש מהמרואיינים מסבירים את העלויות הגבוהות שגבו

)בנוסף על הסיכון לאיבוד מקור הפרנסה( שהיה כרוך בכך מבחינתם. האמנם? בעבודה 

זו צוין כבר, כי למעשה לא ניתן לטעון כי פעילות הדייגים היתה כרוכה בסכנת חיים. 

שני דייגים בלבד איבדו במהלך מבצע ההצלה את חייהם: אחד טבע והשני התאבד; 

בו לביתם בשלום והמשיכו לעסוק במקור פרנסתם לפחות עד לסיום שאר הדייגים ש

המלחמה. יחד עם זאת, לעתים קרובות שבה ועולה הטענה כי גישה מחקרית זו היא 

לא ידעו הדייגים כי אף אחד מהם לא ייעצר  1943אנאכרוניסטית: במהלך אוקטובר 

 חייהם. על ידי השלטונות הגרמניים ובאופן טבעי חששו מאד לעבודתם ול

אני טוענת, כי שתי נקודות המבט הללו על הערכת הסיכון של הדייגים חוטאות לאמת, 

וכי יש לפרש אותה מנקודת מבט שלישית: אופיו של הכיבוש הגרמני בדנמרק. הן 

מבחינת הציבור הדני הרחב והן מבחינת היהודים היה אופי הכיבוש הגרמני שונה 

הגרמנים כמעט ולא  1943באוגוסט  29-המשבר בלעומת שאר ארצות אירופה. עד פרוץ 

יום שלהם היתה מזערית. גם -היו נוכחים מבחינת התושבים, והשפעתם על חיי היום

הדנים וגם היהודים התרגלו במהלך שלוש וחצי השנים הראשונות של הכיבוש 

למתינות ולאיפוק של השלטון הגרמני בדנמרק וכתוצאה מכך היה הלך הרוח שלהם 

בצע ההצלה שונה: הם לא היו מסוגלים לתאר לעצמם מצב שבו יהפכו במהלך מ

החיילים הגרמנים תוך ימים אחדים את עורם ויתחילו לירות ביהודים או בדנים אשר 

מסייעים להם להימלט. מסע ההפחדה והאיומים שעברו היהודים והאוכלוסיות 

דומה למצב ששרר  המקומיות במדינות אחרות באירופה על ידי השלטון הנאצי לא היה

בדנמרק. על כן, גם הדייגים לא בהכרח חששו לחייהם: הם האמינו כי העובדה שהם 
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 –במידה ויתפסו  –עוברים על החוק הדני )מתן סיוע לנמלטים מן הארץ( תגרום להם 

לעמוד למשפט, אולם ספק אם האפשרות שחייל גרמני יירה בהם בו במקום אכן עלתה 

זו, יש, בעיני, לעשות הפרדה בין ההתנהגות של האזרחים על דעתם. לסיכום נקודה 

הפשוטים שעזרו ליהודים במהלך ההסתתרות ובין ההתנהגות של חלק מהדייגים, אשר 

 ניסו להרוויח מההזדמנות הכלכלית יוצאת הדופן שנקרתה בדרכם. 

שיש לדון בו הוא ההבנה של היהודים עצמם את  –והחשוב  –הנושא האחרון 

. כיצד הבינו המרואיינים את היחס של 1943ל הגרמנים במהלך אוקטובר ההתנהלות ש

הגרמנים כלפיהם במהלך בריחתם? מה היו תחושותיהם, מחד, כלפי מי שהתעלמו 

מהם לחלוטין במהלך שלוש וחצי השנים האחרונות ופתאום החליטו, ברגע אחד, 

בדה שהם הצליחו לרדוף ולגרש אותם למחנה ריכוז, וכיצד הסבירו, מאידך, את העו

בדרכם לחוף המבטחים בשבדיה?  –נראה אף שללא מאמצים ניכרים  –לחמוק מהם 

( קיימת מגמה ברורה של 30-בקרב הראיונות של חברי ההכשרה והפליטים )של שנות ה

השוואת מצבם האישי בדנמרק עם מצב קרוביהם ומכריהם במדינות מרכז/מזרח 

ים )ומשתפי הפעולה הדנים( כלפי יהודי אירופה. מבחינתם, ההתנהלות של הגרמנ

דנמרק זהה להתנהלותם כלפי היהודים בגרמניה, אוסטריה, צ'כוסלובקיה ואפילו 

פולין. נראה, כי אנשים צעירים אלה שברחו מידי הנאצים שנים ספורות לפני כן, ואשר 

הושפעו עמוקות מאירועי הרדיפה שלהם ושל משפחתם, השליכו חששות אלה באופן 

גם כלפי ההתנהלות של הגרמנים בדנמרק. רודולף זיינרייך מספר, כי הוא ואשתו  טבעי

הלה הסתתרו במשך ארבעה ימים ביער בתוך בור קטן, בחושך ובקור, מתוך אמונה כי 

הגרמנים לא יצליחו למצוא אותם במקום כה מבודד. כעבור זמן קצר, כאשר הוא 

מקלט, הם היו בטוחים -פירת בורותוחבריו התבקשו על ידי המחתרת הדנית לעזור בח

שתכף הולכים לירות בהם למוות לתוכם. חנה כהן )קהן( מספרת, כי כאשר היא ובעלה 

הגיעו לנמל שממנו היו אמורים להפליג כעבור זמן קצר לשבדיה, עמדו שם דנים 

ידיים את הכיוון לרציף שבו עגנה ספינתם. חנה היתה בטוחה -שסימנו להם בתנועות

משתפי פעולה שמנסים להסגיר אותם לגרמנים על ידי סימון מוטעה, ועל כן שמדובר ב

פנתה בכל פעם לכיוון ההפוך מזה שהם הצביעו עליו. רק לאחר שעה ארוכה, כאשר 
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הדנים לא ויתרו והמשיכו במאמציהם, השתכנעה חנה כי הם מנסים לעזור והחליטה 

  62.להישמע להוראותיהם

ר בקרב חברי ההכשרות והפליטים, שכן בקרב היהודים נראה, כי גישה זו בולטת בעיק

שנולדו וגדלו בדנמרק כמעט ולא מוצאים תיאורים או תחושות דומות. דוד 

דנית ותיקה ומוכרת, שירת במהלך מבצע ההצלה -סומפולינסקי, בן למשפחה יהודית

כשוטר בצבא הדני והשתמש בהטבות שהיה רשאי להן מתוקף תפקידו על מנת לעזור 

ודים להימלט. כך הוא מתאר, בדיעבד, את תחושותיו כלפי כוח הכיבוש הגרמני ליה

שהגרמנים לקחו את הכרטסת על מנת ]כך[ כיום קשה להסביר שלא הבננו בדנמרק: 

לערוך מצוד עלינו, למרות שרבו השמועות על פעולה קרובה נגד היהודים, האמננו ולא 

כל סכסוך עם איש, לא מגע כלשהו עם האמננו, שבארץ זו בה גדלתי ואשר לא היה לי 

בלי כל סיבה שהיא, בלי כל הצטדקות מוסרית  ש"סתם",חיילים גרמנים, ייתכן הדבר 

יתפסו, יעצרו ויגרשו אזרחים? ידענו באופן תיאורטי שייתכן הדבר, שכן נעשה כדבר 

הזה בארצות אחרות, ובכל זאת לא יכולנו להשלים שגם אצלינו יקרה כזאת. 

קשה היה  –האכזריות, הפראות, חוסר התחשבות ברגשות אנוש, בחוש של צדק 

בני אדם מסוגלים להיות כאלה. שאותם חיילים "ירוקים" אשר התרגלנו להאמין ש

במשך שנים לראות ברחובות, שהתנהגו כמעט כמו כל בני אדם, עקב פקודה יהפכו בין 

 63.לילה לגרועים מחיות הטרף

אף לא אחד מבין המרואיינים מתאר נסיון תפיסה כלשהו של הגרמנים במהלך 

הם משה הילדסהיים מספר כי במהלך ההסתתרות הבריחה בסירות לשבדיה: רק אבר

בבטן האוניה, עדיין בעודם בנמל, עלו על הסיפון חיילים גרמנים ודיברו עם הדייג, 

אולם לאחר זמן קצר עזבו את האוניה מבלי לבדוק אותה, כנראה בתמורה לשוחד. ולא 

רק זאת, כחמישית מהמרואיינים מתארים לפחות מקרה אחד במהלך ההסתתרות 

המעבר הימי לשבדיה שבו הגרמנים בפירוש "העלימו עין" לנוכח בריחתם. משה מני ו

בלילה באחד הנמלים, ביחד עם  12-זליגמן מספר, לדוגמא, כיצד חיכה להפלגה ב

היה שם בית מרזח. היו בסביבה מלחים גרמנים, שבכלל לא שמו לב יהודים נוספים: 

                                                           
62
העדות נלקחה מגנזך קידוש השם, בני ברק, מתוך ראיון משותף של חנה כהן )קהן(, ואפרים וחיה וינקלר  
 כולם ניצולים מדנמרק. –
63
הצלת יהודי דנמרק בימי העדות נלקחה מארכיון 'יד ושם', מתוך חוברת שחיבר הניצול תחת השם " 

 .027/13-3השואה", 
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גם שלמה כץ מספר על  64.מהגסטפו אלינו, לא אכפת להם. היינו צריכים רק להזהר

הדיג -חוויה דומה ביחס לחיילים הגרמנים הרבים שראו אותו בדרכו במעבורת ובסירת

ואנחנו דרך הגרמנים, אני לא יודע למה לא בדקו, אולי זה היה משהו... לא לשבדיה: 

מעניין לציין, כי התיאורים של "העלמת העין" מצד הגרמנים נפוצים במידה  65.יודע

ה בקרב היהודים שנולדו בדנמרק כמו גם בקרב חברי ההכשרה והפליטים: בנושא זה

 זה לא ניתן למצוא הבדלים בין שתי הקבוצות. 

 

 

 התאקלמות בשבדיה

ללא  –מתייחסים בעדותם לתקופת הפליטות בשבדיה וכולם  27מבין המרואיינים, 

מתארים אותה כתקופה נעימה ונינוחה, כמעט חסרת דאגות. הממסד  –יוצא מן הכלל 

חודשים  18-השבדי ארגן את שהותם לעילא ודאג לכל צרכיהם עד לסיום המלחמה, כ

לאחר מכן. כל מי שהגיע לשבדיה קיבל אשרת שהייה, וכל מי שביקש קיבל גם אשרת 

למד. ומי שרצה  –עבד. מי שרצה ללמוד  –עבודה לאלתר. בהתאם, מי שרצה לעבוד 

קיבל מהמדינה מימון להוצאות  –להמתין בשבדיה ללא מעש עד לסיום המלחמה 

המחיה שלו. אף אחד מהמרואיינים לא רואה או מכנה את עצמו "פליט", ואחד מהם, 

 Luxury"אף מעניק לקבוצה זו את השם  –היסטוריון חובב  -ארתור ארנהיים 

Refugees". 

זו כחוויה ששיפרה את תנאי החיים שלו ושל משפחתו  דב גרסטנסנג מתאר תקופה 

לעומת מצבם בדנמרק: הבית שסופק להם במחנה הדתי בצפון שבדיה היה גדול יותר, 

הספר החדש הוא הכיר חברים רבים, ובחורף התאפשר -נשקף ממנו נוף מקסים, בבית

פחתו לא לעשות סקי. דב מכיר תודה לשבדים על כך שהוא ומש –לראשונה בחייו  –לו 

 נאלצו לשלם אגורה אחת עבור כל התקופה הזו, גם לא בדיעבד. 

                                                           
64
 .61ר' הערת שוליים מס'  
65
 .10770, תיק מספר 0.3העדות נלקחה מארכיון 'יד ושם', חטיבה  
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לאחר תקופה ארוכה הם שוב קיבלו שכר תמורת  –רוב חברי ההכשרות בחרו לעבוד 

ולחיות באופן עצמאי: הם שכרו לעצמם דירות, נהגו לבלות בערבים ביחד  –עבודתם 

ים ששרדו את המחנות ואשר וחלקם התחתנו עם בנות מקומיות או יהודיות )בעיקר נש

לקראת סוף המלחמה החלו להגיע לשבדיה לשם התאוששות והחלמה(. לחלקם אף 

סוף -נולדו שם ילדים. מרים יערי מספרת, לדוגמא, כי במהלך השהות בשבדיה היא סוף

חולים פסיכיאטרי, ובמקביל התגרשה -הצליחה להגשים את חלומה לעבוד בבית

י, גם הוא חבר הכשרה, אשר נתפס על ידי הגרמנים עוד מבעלה והתחתנה עם אורי יער

טרם מבצע הגירוש, במהלך נסיון הבריחה שלו מדנמרק במסגרת המחתרת היהודית 

"הדרך החדשה". רוב חברי ההכשרה החלו, אם כן, לחיות את חייהם כמבוגרים 

עצמאיים, והשאירו מאחור )בדנמרק( את תחושת המחויבות והתלות שחשו הן כלפי 

 איכרים והן כלפי המרכז של ה"חלוץ".ה

דן יעלון, ריצ'רד אוסטרמן, אברהם משה הילדסהיים ונחום הרברט פונדק הם 

דוגמאות מובהקות לבחורים צעירים שהגיעו לשבדיה בתקופה מעצבת בחייהם ובחרו 

להמשיך את הדרך שטוו לעצמם עוד בדנמרק )מעבר של בחינות הבגרות, התעמקות 

לימודים אוניברסיטאיים(. ארבעתם זכו להזדמנות להתפתח מבחינה בלימודי הדת או 

אישית: הם גרו בנפרד ממשפחותיהם )אצל מכרים( ונהנו מלימודים ברמה גבוהה )דן 

יעלון אף זכה למלגות קיום(. פונדק ואוסטרמן החליטו, לאחר סיום הלימודים, 

להשפיע על תוצאות להצטרף לבריגדה הדנית שפעלה באותו זמן בשבדיה, מתוך רצון 

 -המלחמה המתקרבת לסופה. אברהם משה הילדסהיים החליט להגשים את חלומו 

ולעלות לארץ ישראל. נראה אם כן, כי תקופת הפליטות  -שהתגבש באותה התקופה 

בשבדיה עיצבה עבור קבוצה זו של ניצולים את שלב ההתבגרות, העמידה אותם בפני 

 לכדי העצמה והגשמה אישית שלהם. –וף לבס –התמודדויות חדשות, והובילה 

קבוצת נוספת של אנשים שאופיינה באמצעות הראיונות היא זו של תושבי המחנות 

 Helsjönsשהקימו השבדים עבור הפליטים, ביניהם המחנה הגדול הלסיינס באד )

Bad שרוב תושביו היו יהודים חרדים. היה גם מי שבחר לגור בערים גדולות שבהן היו )

יימות קהילות יהודיות מסורתיות. מניתוח של המרואיינים עולה, כי קבוצה זו, כבר ק

אשר התגוררה בקהילות היהודיות בערים הגדולות או במחנות, שמה דגש רב על 

נושאים הקשורים לניהול החיים היהודיים ולשמירת מצוות, בהתחשב בתנאים שהיו 
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ת דתיות במהותן: אפשרויות קיימים בשבדיה. חלק ניכר מן הראיונות עוסק בשאלו

שחיטה, כשרות, שמירת שבת, בניית מקווה וכו'. מן הסתם, הובילו התעסקויות אלה 

החיים היהודי. כך, -להסתגרות של קבוצה זו מפני השבדים ולהתמקדות באורח

לדוגמא, מספרת חנה כהן )קהן( בעדותה, על הבוקר שלמחרת הגעתם לחופי שבדיה: 

שני ילדים, קצת משפחה, ההורים נסעו כבר יום לפני זה, אז  אני זוכרת שהיו איתנו

אנחנו שמרנו על שני הילדים. בבוקר אני לקחתי אותם, שטפתי להם את הפנים, 

והלכתי איתם קצת לטייל. זה היה, את יודעת, כפר שלא הכרנו. אנחנו היינו רעבים 

ותו וחזרנו חזרה. מאד, ופתאום ראינו באיזה גן תפוח אדום יפה וגדול, אז לקחתי א

כשהגענו הראיתי אותו לבעלי ואמרתי: ראה מה שיש לי. הוא שאל: מניין? אז אמרתי 

לו שמצאתי אותו בגן. אז הוא אמר: אסור! איך את יכולה לקחת אותו? זה גניבה. לכי 

ותחזירי אותו. אז אמרתי לו שאין לי מושג איפה הגן הזה נמצא. בעלי היה כל כך 

רק על זה שהיינו רעבים. אז אמרתי לו שאני לא יודעת למצוא את  ישר... אני חשבתי

הגן הזה עוד פעם, אז מה נעשה? הוא אמר: תני את זה לילדים, הם לא יודעים מזה 

   66.שום דבר. הם יכולים לאכול, אנחנו לא

ם פחות אשר הציגו גם צדדילמרות שבשנים האחרונות התפרסמו מחקרים אחדים 

הפליטות בשבדיה )למשל, קיומה של אנטישמיות בחלק מחמיאים של תקופת 

מהמחלקות של הבריגדה הדנית ששהתה בשבדיה(, הרי שבקרב המרואיינים בולטת 

מגמה הפוכה: חלק הארי של המרואיינים מכירים לשבדיה תודה מיוחדת ומתרעמים 

על כך שתרומתה להצלת יהודי דנמרק אינה מונצחת דיה בארץ. מדובר, לדידם, על 

מדינה היחידה שפתחה את שעריה עוד במהלך המלחמה, התעמתה באופן דיפלומטי ה

עם גרמניה הנאצית על תוכניותיה של האחרונה לגרש את היהודים, אירחה אותם ביד 

החודשים עד לסיום המלחמה ולבסוף אף ויתרה על החזר ההלוואה  18נדיבה במהלך 

 ת מלוא עלות שהותם במדינה.שנטל מינהל הפליטים הדני ובכך, למעשה, מימנה א

 

 

 

                                                           
66
 .62העדות נלקחה מגנזך קידוש השם, בני ברק. ר' הערת שוליים מס'  
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 דנמרקהחזרה ל

הרבה תיאורים של מבצע ההצלה מתעלמים מנושא החזרה של הניצולים לדנמרק. 

הסיפור של יהודי דנמרק מסתיים, כך נראה, עם הצלתם מידי הנאצים. אולם דווקא 

השיבה( לדנמרק ביתר שאת: לרוב המרואיינים -בראיונות עולה נושא השיבה )או אי

ב מאד לספר על התחושות שליוו את חזרתם הביתה לאחר תקופת השהות בת חשו

 השנה וחצי בשבדיה.

מן המרואיינים חזרו בתום המלחמה לדנמרק )מתוכם שניים שחזרו  53%

נותרו להתגורר בשבדיה. אלה שהעדיפו להישאר בשבדיה  47%מטרזיינשטט(, בעוד 

נה וחצי במדינה כבר היו לרובם עשו זאת בעיקר מטעמים של הרגל ונוחות: לאחר כש

מקום מגורים ועבודה קבועה, והיה להם חבל לוותר עליהם. בהמשך חייהם עלו כל 

ומקצם מאוחר יותר, בשנות  50-ותחילת ה 40-המרואיינים ארצה, רובם בשלהי שנות ה

. חשוב עם זאת לציין, כי נתונים אלה מייצגים אך ורק את קבוצת 80-וה 70-ה

פו לצורך עבודת מחקר זו )ניצולים מדנמרק שעלו בהמשך לארץ(, ועל הראיונות שנאס

 של כלל יהדות דנמרק שניצלה בשואה.  עלייה ארצהכן לא משקפים את נתוני ה

 12%מהשבים לדנמרק חזרו להתגורר בדירה או בבית המקוריים שלהם.  29%

עובדה שמעידה על  -)חלוצים( חזרו למשפחות האיכרים שאצלם עבדו טרם הבריחה 

( עברו להתגורר בדירה זמנית 59%וכל השאר ) -הקשר האישי החזק שנרקם ביניהם 

דירות או בתים שהיו  שסופקה להם על ידי המדינה. באופן כללי ניתן לקבוע, כי

בבעלות של יהודים טרם מבצע הגירוש נותרו בבעלותם גם לאחר המלחמה, בעוד 

שדירות או בתים מושכרים הוצאו מחזקת היהודים והושכרו במהלך היעדרותם 

 לדיירים חדשים. 

הרכוש שנותר בבתי המגורים של היהודים לאחר בריחתם נאסף ואוחסן, הן על ידי 

ה )לא יהודים( והן על ידי המדינה. חלק מהמיטלטלין אפילו נשלח חברים ובני משפח

על חשבון המדינה לכתובת החדשה של היהודים בשבדיה. יחד עם זאת, לפחות כשליש 

מהמרואיינים מספרים כי במהלך היעדרותם נגנבו מדירותיהם פריטי ערך שונים; רק 

 מציינים במפורש כי לא נלקח מהם דבר. 11%
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ות הפרנסה שהותירו היהודים מאחור? ברבע מהראיונות יש תיאורים ומה לגבי מקור

של קריסת העסק המשפחתי לאחר הבריחה לשבדיה: חלק מהעסקים קרסו עקב 

סיבות טבעיות )הבעלים היהודים כבר לא יכלו להמשיך לספק את הסחורה( וחלק 

דוגמא, טבעיות: דנים שגנבו את המלאי, השתלטו על העסק וכו'. כך, ל-מסיבות לא

בקופנהגן היו מספר שלמה כץ על חווית החזרה לדנמרק של שני אחים, חברים שלו: 

שני אחים שהיה להם בית חרושת די גדול לנעליים. הם ברחו מהגרמנים לשבדיה וקבלו 

גם כן עבודה בבית החרושת הזה. אחרי המלחמה הם חזרו בטח לקופנהגן, רצו את 

, ככה סתם, אז הוא קנה את א.ק.כ[ –מכר דני  ]עםהרכוש שלהם. הם עשו איזה חוזה 

זה. זה הנוכל, הוא לא רצה להחזיר להם. הדנים היו בסדר, הם עשו לו משפט. הוא היה 

צריך להוכיח מאיפה היה לו את הכסף, אז הם קבלו בחזרה. אבל רק עם צרות 

ודע מקבלים חזרה את הרכוש אפילו בדנמרק. זה גנבים כולם ונאצים כולם, אני לא י

מאידך, יש גם מי שהחזרה לדנמרק שיפרה את מעמדו: אביה של  67.מה אפשר להגיד

 אמיליה כהן רואי קיבל קידום משמעותי עם חזרתו לעבודה במשרד החוץ הדני. 

לחלק מן המרואיינים הפכה החזרה לדנמרק לטראומטית במיוחד: רוברט ראובן 

עו עם חזרתם בדיכאון עמוק, ( ואביו של אברהם משה הילדסהיים שק17פישרמן )בן 

חולים פסיכיאטריים. גורם נוסף שהשפיע -וחלק מהשבים אף נאלצו להתאשפז בבתי

לרעה היה הסרבול הבירוקראטי ממנו סבלו חלק מן השבים: הילדסהיים מספר על 

-עיקול החשבון של הוריו על ידי הממסד הדני עקב היותו של אביו פליט מגרמניה )ועל

 –יב(, ודב גרסטנסנג מספר על מכתבים רבים שנשלחו לו ולמשפחתו כן שייך לארץ או

בהם נדרשו לעזוב את דנמרק לאלתר בשל היותם פליטים חסרי   - 1945-6עוד בשנת 

אזרחות. למרות כל האמור לעיל, חלק גדול מן היהודים ששבו משבדיה קיבלו עזרה 

שנים ספורות שבו  כלכלית מהמדינה למשך תקופה מסוימת לאחר חזרתם, כך שלאחר

 לממן דירה מרווחת יותר ולהשתלב מחדש בשוק העבודה.  -להסתדר בכוחות עצמם 

כיצד מתארים המרואיינים, אם כן, את השיבה המיוחלת לדנמרק לאחר המלחמה? 

כולם, ללא יוצא מן הכלל, מתארים אותה כחוויה מעורבת: האושר העילאי על שובם 

 70%הביתה ושמחתם הכנה של המקומיים, בד בבד עם קשיי התאקלמות לא פשוטים. 
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רה ועל כן מתארים אותה מהמרואיינים מתמקדים בעדותם בצדדים היפים של החז

 זוכרים אותה כחוויה שלילית ביותר. 30%באור חיובי, בעוד 

לרבים מן המרואיינים חשוב מאד להדגיש בעדותם, כי רק בתום המלחמה הם שמעו 

לראשונה על היקף הזוועות שביצעו הנאצים ביהודים. חלקם נפגשו במידע זה 

ת ריכוז שונים ברחבי אירופה, מאסירים ומאסירות יהודים שהגיעו לשבדיה ממחנו

חלקם משיחות עם קצינים וחיילים של בעלות הברית שפגשו עם שובם לדנמרק. ההלם 

והזעזוע בעקבות הסיפורים הנוראיים השפיע על חלק מהמרואיינים באופן ששינה את 

חייהם; נחום הרברט פונדק, למשל, החליט כעבור זמן קצר לעשות מעשה ולטוס לארץ 

 . 1948-ללחום כמתנדב במלחמת העצמאות בישראל כדי 

 

 

 תפיסה וגירוש 

למרות שהדגש העיקרי בייצוג הישראלי של הצלת יהודי דנמרק מושם על מבצע 

היהודים  492ההצלה וסוכניו השונים, הרי שכמעט תמיד מצוינת עובדת תפיסתם של 

הדופן לרווחתם מצד הממסד הדני. עם זאת, -וגירושם לטרזיינשטט, והדאגה יוצאת

בעברית  אף אחד מהייצוגים אינו נכנס לעובי הקורה של נושא זה ואין שום מחקר 

החודשים ששהו שם. אפילו 'בית טרזין'  18המתעמק בחוויות של יהודים אלה במהלך 

נצחת זכרם של האסירים בגטו טרזיינשטט, כמעט )גבעת חיים איחוד(, אשר מטרתו ה

ואינו מספק מידע על חייהם של היהודים הדנים בגטו וגורלם הייחודי. תופעה זו אינה 

ייחודית לישראל, גם בדנמרק היה היחס לחוויותיהם של קבוצת אסירים זו שולי למדי 

הציבור  במשך שנים רבות, ורק לאחרונה החל הסיפור הטרגי שלהם להתפרסם בקרב

 הרחב. 

. בשנים אלה 1945ועד מאי  1941מעבר החל מנובמבר -גטו טרזיינשטט תיפקד כמחנה

 88,000-אסירים )לתקופות קצרות או ארוכות(, מתוכם נשלחו כ 160,000-גרו בו כ

 472הגיעו לגטו  1943למחנות ההשמדה במזרח: בירקנאו, טרבלינקה ועוד. באוקטובר 

ידי הגרמנים במהלך מבצע הגירוש, ביניהם יהודים  יהודים מדנמרק שנתפסו על
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אמידים שחיו במדינה כבר דורות רבים, יהודים )בחלקם עניים( שמשפחותיהם הגיעו 

, וחברי ההכשרות השונות 20-אליה מרוסיה בעקבות הפוגרומים בראשית המאה ה

רי . יחד עם זאת, האחוז של חב30-)והפליטים( שהצליחו להגר אליה בשלהי שנות ה

מכלל  8%-הקבוצה האחרונה היה גבוה מחלקם היחסי בקהילה היהודית בדנמרק: כ

מהאסירים  14%היהודים בדנמרק היו חברי הכשרות, אולם בטרזיינשטט הם היוו 

הדנים. הסיבה לכך נובעת, ככל הנראה, מהעובדה שהאזהרה על הגירוש הקרב לא 

 תר.הגיעה לחלק מחברי ההכשרות המרוחקות והמבודדות יו

חודשיים לאחר שהגיעו לגטו נשלחו חמישה יהודים "שגורשו בטעות" בחזרה לדנמרק, 

בעקבות לחצים כבדים שהפעיל הממסד הדני. כמו כן הובילו לחצים אלה להסכמה 

מצד הגרמנים, כי האסירים יוכלו לקבל באופן עקבי חבילות עם ביגוד ומזון, ראשית 

דרך הצלב האדום; חבילות אלה שיפרו באופן גם  1944מארגונים פרטיים והחל מיולי 

, כשלושה שבועות לפני תום המלחמה, שבה הקבוצה 1945ניכר את חייהם. באפריל 

יהודים  419הדנית לדנמרק במסגרת מבצע "האוטובוסים הלבנים": הקבוצה מנתה אז 

 ( נפטרו במהלך השהות בגטו.11%) 53(, בעוד 89%)

בתפיסתם של המרואיינים,  3מחקר זו עוסקים  הראיונות שמשמשים עבודת 37מבין 

יום במחנה. עדויות אלה שונות באופן מהותי -גירושם לטרזיינשטט וחיי היום

מהעדויות של היהודים שהצליחו לברוח לשבדיה, ועל כן הן משקפות זווית ראיה 

ייחודית ונדירה על הצלת יהודי דנמרק. מדובר, למעשה, על נקודת המפגש היחידה של 

כפי שבאו   –בזמן אמת  –ודי דנמרק )או יותר נכון: מיעוט מהם( עם אירועי השואה יה

 לידי ביטוי בשאר מדינות אירופה. 

מהם הנושאים אשר שבים ועולים בעדויות אלה? נושא אחד שמשותף לכל העדויות 

 –הוא הנימה החיובית של המרואיינים בתיאורם את הנסיונות של הדנים להציל אותם 

בטרם נתפסו על ידי הגרמנים. ניכר, כי המרואיינים אינם  –לא הצלחה אמנם ל

שומרים להם כל טינה, להפך, הם מדגישים כי הדנים היו מסתירים אותם ועוזרים 

 להם בשמחה אילולא נתפסו. 

נושא נוסף שמשותף לכל הראיונות הוא התיאור של הקשיים הפיזיים והמנטאליים 

ט ובעת שהותם שם: הקור והרעב התמידיים, תנאי שחוו במהלך הנסיעה לטרזיינשט
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המגורים הקשים, חוסר הוודאות והדכאון, הדאגה לבני המשפחה שאינם עמם, הזילות 

של המוות, ועוד. במובן הזה קיים דמיון רב בין ראיונות אלה לבין ראיונות של אסירים 

דלים יהודים אחרים בגטאות בכלל ובגטו טרזיינשטט בפרט; עם זאת, שני הב

מהותיים מפרידים ביניהם. ההבדל הראשון עוסק ביחס של חברי ההכשרה שנתפסו 

לנושא העבודה בגטו: גם ארנסט לויזון וגם הלגה אסתר המר מספרים כי תנאי 

לא דרשו מהם מאמצים עילאיים,  –שעות עבודה פיזית ביום  12 –העבודה הקשים 

. צעירים אלה היו מורגלים וזאת בזכות הנסיון שרכשו בדנמרק בחוות האיכרים

אויר לא -לעבודה ידנית ללא מכשור טכני, ולשהייה של שעות ארוכות בשדה בתנאי מזג

קלים. לדעתם, תנאי החיים הייחודיים שלהם בדנמרק הכשירו אותם לעבודה 

 יומית. -המאומצת שנדרשו לה בגטו, ובסופו של יום הקלו עליהם את ההתמודדות היום

בראיונות של הקבוצה הדנית בטרזיינשטט קשור לתנאים  ההבדל השני שבולט

לעומת שאר האסירים בגטו: קבלת חבילות באופן סדיר והגנה  -המועדפים שמהם נהנו 

מפני משלוחים למזרח. ארנסט לויזון מספר כי בתמורה למצרכי המזון שסיפקו 

ערך -קריהחבילות הצליחו הוא וחבריו להשיג הן מאסירים והן מז'נדרמים מוצרים י

אדמה, סיגריות ומעילי פרווה, וכך הקימו "ביזנס" של ממש. ואולם, -כמו שקי תפוחי

למרות שקבלנו את החבילות ומכרנו את הדברים השמנים והטובים ואכלנו קואקר 

וקצת אבקת חלב, שממנה עשינו חלב, ולחם, אבל זה לא זה, לא שבעים מזה. אם היום 

שהו אומר לי: אח, איזה מן אוכל זה, כל יום אותו אני יושב בחדר האוכל בקיבוץ ומי

דבר, זה לא זה, זה לא טעים. אני אף פעם לא יכול "לקטר" כך. אמנם אכלתי כבר יותר 

  68.טוב, אבל אחרי שסובלים מרעב עד כדי כך מעריכים מה שיש

בין אדולף אייכמן לוורנר בסט זכו כל  1943בעקבות ההסכם שנחתם בנובמבר 

אזרחות( להגנה מפני -יעו מדנמרק )אזרחים כמו גם פליטים וחסריהיהודים שהג

השילוחים למזרח. בהתחלה הם לא היו מודעים להגנה מיוחדת זו, אולם לאחר 

אסירים  18,000-, בהם גורשו יותר מ1944הטרנספורטים ההמוניים של סתיו 

, וכי לבירקנאו, החלו הדנים להבין כי ממשלת דנמרק שומרת עליהם באופן מיוחד

הטרנספורטים זה היה פחד יומיומי ונשלחו הרבה. מעמדם כדנים במחנה מגן עליהם: 

פעם ראשונה שאיכשהו זה נגע בנו, כשפעם היו צריכים לשלוח טרנספורט לגרמניה, 
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לעבודה בהקמת צריפים. חברים שלי, אמרנו שאם אנחנו נתנדב לנסע עם הטרנספורט 

מקרב אותנו לדנמרק, אז אולי יש אפשרות הזה לגרמניה, זה מרחיק אותנו מפה ו

לברוח משם ויש דרך יותר קצרה להגיע לשם. ניגשנו ובקשנו להרשם. מכיוון שבמחנה 

לכל אחד היה מספר שהיה יותר חשוב מהשם, הם ראו לפי הקידומת של המספר שלנו 

שזה טרנספורט דני ואמרו לנו במקום: לא, זה לא יכול להיות, אתם מדנמרק לא 

ים לנסע בטרנספורט. שאלנו מדוע לא, כי אנחנו רוצים לעבוד. אמרו שאלה יכול

  69.מדנמרק לא יוצאים משם. אז לא ידענו עוד אם זה טוב או לא טוב

לבסוף, גם התיאור של האסירים את חזרתם לדנמרק )לאחר תקופת המתנה קצרה 

שונה מהדרך בה תיארו אותה היהודים ששבו מחוף המבטחים  1945בשבדיה( במאי 

בשבדיה. בניגוד לאחרונים, עבור משוחררי גטו טרזיינשטט כללה השמחה על סיום 

יהם. עולה מדבריהם נימה המלחמה גם תחושה של שחרור אישי ושינוי קרדינאלי בחי

של אושר עילאי ובד בבד גם של חששות ודכאון, תחושות מנוגדות אשר איפיינו את 

שובם של יהודים רבים ממחנות ריכוז והשמדה בכל רחבי אירופה. עם תום המלחמה 

שבו משוחררי טרזיינשטט בחזרה לדנמרק: חברי החלוץ למשפחות האיכרים שלהם 

ים על תקופת התאוששות של מספר חודשים )לפחות( לפני והשאר לביתם. כולם מספר

 שעלה בידם להמשיך הלאה במסלול חייהם. 

 

 

 הניצולים וההיסטוריה

פרק זה עשה שימוש בראיונות של ניצולי שואה לצרכי המחקר ההיסטורי. באמצעות 

הפיכת העדויות של הניצולים ל"סיפורי חיים" קיבל מבצע ההצלה את המקום הראוי 

סגרת מכלול ההתנסויות שחוו יהודי דנמרק באותם שנים. יתר על כן, הראייה לו במ

הכוללת של האירועים איפשרה לעקוף את הנטייה הדיסציפלינארית להתמקד בפרטים 

 הקטנים )בין אם נכונים עובדתית ובין אם לא( ולשים את הדגש על "רוח הדברים".
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ם הנפתלת בין ההיסטוריה העדויות סיפקו נקודת מבט מרתקת על מערכת היחסי

והזכרון )האישי והקולקטיבי(. רודולף זיינרייך, למשל, מתאר באופן משכנע ביותר את 

לדרישת הגרמנים שכל היהודים בדנמרק יענדו את  10-התגובה של המלך כריסטיאן ה

ה'טלאי הצהוב', ובכך שוזר את סיפורו האישי בתוך הזכרון הקולקטיבי של האירוע 

דוגמא זו שופכת אור על הדרך שבה  70.ון עוצב מספר שנים מאוחר יותרלמרות שהאחר

זכרון אישיים מעצבים ומשמרים מיתוסים, ולמעשה תורמים לחיזוק הזכרון -סיפורי

 הקולקטיבי של הקהילה.  

שתי מסקנות עיקריות עולות מן העדויות. ראשית, תיאורי הניצולים את דרך בריחתם 

רגנות, ההסתתרות ולבסוף המעבר לשבדיה( מפריכים לשבדיה )קבלת האזהרה, ההתא

את הטענה של לני יחיל )ר' פרק על ההיסטוריוגרפיה הישראלית של מבצע ההצלה(, כי 

ללא  –ההתנהלות של היהודים במהלך מבצע ההצלה היתה פאסיבית. כל המרואיינים 

ארזו את  הגיבו לאזהרה לגבי הגירוש הקרב )במידה וקיבלו אותה(, –יוצא מן הכלל 

חפציהם ועזבו את ביתם תוך שעות או ימים ספורים. במקביל, הם דאגו להשיג מימון 

להוצאות המעבר הימי לשבדיה שלהם ושל בני משפחותיהם. היהודים, אם כן, הם 

זאת בשיזמו את בריחתם והם שביקשו מהדנים מקום מקלט להסתתר בו. רוב הדנים, ו

 העניקו להם מסתור, מזון, בגדים ומידע. גדולתם, השיבו בחיוב לבקשתם ואכן 

המסקנה השנייה נוגעת להתנהלות של הגרמנים בדנמרק. מניתוח של עדויות הניצולים 

אירופה ואף ממרכזה. -עולה תמונה שונה מזו העולה מעדויות של ניצולי שואה ממזרח

יהודי דנמרק לא נאלצו להתרגל במהלך שלוש וחצי השנים שעברו מרגע כניסת 

אדם, גזע נחות, לא פוטרו -מנים למדינה ועד לבריחתם לשבדיה לדימוי שלהם כתתהגר

פומביים, -מעבודתם, לא נדרשו לוותר על נכסיהם, לא חוו הדרה מהחיים הציבוריים

ולא היו מורגלים לתחושות של פחד מצמית בכל מפגש, אפילו מקרי, עם הכובש 

אירופה -לדנמרק ממדינות מרכז הגרמני. הפליטים היהודים וחברי ההכשרות שהגיעו

חשו, במובן זה, סוג של דיסוננס: אורי יערי, לדוגמא, מציין בעדותו כי החוויה העזה 

ביותר שחש במהלך שהותו בדנמרק היתה ההרגשה של החופש, בניגוד לתחושות 

הכניעות והפחד שאליהן הורגל בחייו בגרמניה: לפתע, הוסרו ממנו האזיקים ואף אחד 

(. עם תחילת השמועות על גירוש 15: 1970תו יותר רק בשל היותו יהודי )לא רדף או
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היהודים מדנמרק, גם הדנים וגם היהודים לא היו מסוגלים להאמין כי תוך ימים 

אחדים יהפכו הגרמנים את עורם וינהגו בהם באופן לא אנושי. הרי דנמרק היא לא 

מסתור לאלתר, אבל את  פולין. ובאמת, היהודים אמנם דאגו למצוא לעצמם מקום

הדרך לשם עשו באמצעות התחבורה הציבורית, כפי שנהגו עד אז. ובמהלך הימים 

שלאחר מבצע הגירוש, חזרו חלק מהם לביתם על מנת לקחת חפצי ערך שנותרו שם. 

ברחובות ובדרכים, בדרך כלל עמוסים בתיקים  –יחסית  –הם הסתובבו באופן חופשי 

מסתור שממנו יוכלו להפליג לחוף המבטחים בשבדיה. ומזוודות, בדרכם למקום ה

אולם העדויות לא רק שמשקפות תחושה מופחתת של פחד לעומת הרגשת הבעתה 

השלטת בעדויותיהם של ניצולים ממקומות אחרים באירופה, אלא שהן מציינות 

הדופן של הגרמנים: לא רק שתאריך הגירוש המדויק -במפורש את ההתנהלות יוצאת

לא נראה שבמקרים לא מועטים העלימו האחרונים עין ממנוסת היהודים, הודלף, א

 ולמעשה אפשרו בכך את הצלתם.  

בסופו של יום, חלק מן העדויות של הניצולים מדנמרק מצליחות לאתגר את הדימוי 

המקובל של מבצע ההצלה, כפי שהתעצב לאורך השנים בישראל: הן מתרחקות מן 

הרואי של המבצע ומתקרבות למחקר העדכני הבינלאומי בנושא, -הייצוג המסורתי

 רט לדוגמא". אשר מדגיש את ההתנהלות השונה של הגרמנים ב"פרוטקטו
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 פרק רביעי

נוך הצלת יהודי דנמרק במערכת החי

 ובספרות הילדים והנוער

 

ראוי כי פיסת היסטוריה זו תיכלל בתודעת זיכרון השואה הקולקטיבי ותהיה 

מינהל,  –)"על סדר היום מקור ללמידה ערכית בקרב בני הנוער ומופת לדורות 

 , במבוא מאת ארז אשל(.2013חברה ונוער", אוקטובר 

  

הפעם הראשונה שבה נחשפים מרבית הישראלים לסיפור ההצלה של יהודי דנמרק 

דתי(. -הספר התיכון )הממלכתי והממלכתי-מתרחשת במסגרת לימודי השואה בבית

אשר יש  דופן,-הלימוד של מערכת החינוך מוזכרת ההצלה כדוגמא יוצאת-ברוב ספרי

בכוחה להעיד על הכלל. מן הסתם, הדרך שבה מתואר מבצע ההצלה משפיעה באופן 

יתקלו נרחב על עיצוב הייצוג שלו בקרב תלמידי ישראל. למרות שמאוחר יותר בחייהם 

אחרים של מבצע ההצלה, הרי שייצוג ראשוני זה נוספים וחלק מהתלמידים בייצוגים 

 ימשיך להוות נדבך בסיסי בגיבוש הזכרון הקולקטיבי שלהם בנוגע למבצע ההצלה. 

נפתח בדיון קצר על ההתפתחות של לימודי השואה במערכת החינוך  זה פרק

הישראלית בכלל, ועל הערך החינוכי מאחורי לימוד נושא ההצלה בשואה בפרט. גוף 

הלימוד, ולאחר מכן ניתוח -ספק ניתוח של כלל הטקסטים הרלבנטיים בספריהפרק מ

של אופן הייצוג של ההצלה במוסדות השונים להנצחת השואה. מוסדות אלה משמשים 

את מערכת החינוך באופן סדיר במסגרת הוראת השואה ומגיעים אליהם עשרות אלפי 

יפה בנושא ההצלה  תלמידים מדי שנה. החלק האחרון של הפרק מוקדש לספרות

-ספרי -הדנית, אשר מיועדת לילדים ולנוער. ביחד, מרכיבים שלושת הגורמים שנבדקו 

תמונה כוללת של הייצוג של מבצע ההצלה, כפי  -לימוד, מוסדות הנצחה וספרות יפה 

 מתגבש בזכרונם הקולקטיבי של תלמידי ישראל. הוא ש

 



180 
 

 הוראת השואה בישראל

פיו הפכה השואה -, על'1953-חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג'התקבל תיקון ל 1980בשנת 

לנושא הלימוד היחידי שחובת הוראתו מעוגנת בחוק. יחד עם זאת, במסגרת התיקון 

לחוק לא נקבעו מטרות חינוכיות כלשהן ומשרד החינוך לא סיפק תוכניות לימוד או 

במהלך  הספר התפתחה-לימוד לקהל המורים. במקביל להוראת השואה בבתי-ספרי

השנים פרקטיקה של הפניית תלמידים ומורים לפעילויות חינוכיות בנושא השואה 

במכונים ובמוסדות הנצחה שהוקמו על ידי קבוצות התיישבות, ארגוני ניצולים, 

ארגונים של יוצאי ארצות, ערים ועיירות, רשויות מקומיות ויוזמות משפחתיות. 

צד משרד החינוך ולא קיימת בקרה על הפניות אלה נעשות ללא תיאום או הכוונה מ

 -על ידי הקצאת שעות הוראה  – הפעילויות שנעשות במקום. משרד החינוך תומך

בחמישה מכונים בלבד )בנוסף ל'יד ושם'(, אולם לא נקבעה כל שיטה לבחירת המכונים 

שנתמכים. המכונים הנתמכים הם: "אות ועד", "בית לוחמי הגטאות", "יד מרדכי", 

 ו"יד לעד".  "משואה"

טענה  'שימור הזיכרון בתוך השיכחה': המאבק על לימודי השואה בישראלבמאמרה 

נילי קרן, חוקרת בתחום הוראת השואה, כי לימודי השואה בישראל התאפיינו מאז 

קום המדינה בהיותם זירה למאבק על הזכרון. הרצון ללמד את התלמידים על אירועי 

צב את זיכרונם בהתאם לתפיסות הפוליטיות השואה הינו משני בלבד לרצון לע

הנוהגות. הנסיונות להורות את השואה במסגרת לימודי ההיסטוריה, תוך כדי העלאת 

הומאניות, עומדים בתחרות קשה עם הכוחות שפועלים לעיצוב -שאלות אוניברסאליות

אופיו של זכרון השואה בתודעה הציבורית הישראלית. גם הנסיון לשמור על גישה 

 –לא מצליח. יתר על כן, מערכת החינוך  –עד כמה שניתן  –דמית אובייקטיבית אק

משתמשת ומעודדת את השימוש בשלל אמצעים חיצוניים  –כשלוחה של הממשלה 

הלימוד יש -הלימוד על השואה. זאת הסיבה שללימוד הקוגניטיבי בעזרת ספרי-לספרי

פה, המסעות -יות בעלערך פחות מאשר ל"סוכני המשנה": מוסדות ההנצחה, עדו

לפולין, הביקור ב'יד ושם' ועוד. בעזרת "מיקור החוץ" של נושא השואה, מכתלי בית 

הלימוד אל "סוכנויות המשנה", הופכים לימודי השואה בישראל למקור -הספר וספרי

 לעיצוב הזהות והזכרון הקולקטיביים. 

 את המאמר סיכמה קרן כך: 
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היום יותר מאי פעם בעבר התחדד המתח בין לימוד לבין "העברת חוויה"; 

זהו השלב שבו מצויים כיום החינוך ולימודי ההיסטוריה בכלל ולימודי 

השואה בפרט. אם אנו חפצים בלימוד אמיתי ומשמעותי, מן הראוי להחזיר 

את השואה אל ההיסטוריה, אל תולדות המדינות, העמים, המשטרים ובני 

ם שהיו שותפים לאירוע המורכב והקשה כל כך שחווה המין האנושי האד

 (.64: 1998)וחווה העם היהודי 

עידית גיל, גם היא חוקרת את תחום הוראת השואה, חיזקה את טענתה של קרן בעזרת 

השינויים בהוראת התגובה היהודית הדוגמא של סוגיית התגובה היהודית. במאמרה 

יל את הוראת השואה בארץ לשלוש תקופות עיקריות: חילקה ג (1948-2008בשואה )

( ו'התקופה 1977-1999(, 'התקופה ההומניסטית' )1948-1977'התקופה הציונית' )

(. בתקופה הראשונה, הציונית, הוצגו במסגרת 80-81: 2009ואילך( ) 1999הדמוקרטית' )

ת פי הלקח הראשון, הפעילו-הלימוד שני לקחים מרכזיים מהשואה. על-ספרי

האקטיבית, העומדת בבסיס הרעיון הציוני, היא חיובית. מנגד עומדת התפיסה 

פי הלקח השני, רק מדינה עצמאית -הגלותית, אשר מובילה לכניעה, השפלה ומוות. על

יכולה להעניק ליהודים בטחון: השואה הוכיחה כי על אף נסיונות העזרה וההצלה של 

בתקופה ההומניסטית הורחב מגוון  יהודים, לא נמנעה ההשמדה.-יהודים ושל לא

התגובות היהודיות שנלמדו בבית הספר: הלימוד היה יותר אינפורמטיבי, ברוח 

הומניסטיות שעלו מרוח התקופה. -הדיסציפלינה ההיסטורית והמטרות הערכיות

לראשונה הושם דגש על פעילות של ארגונים ומנהיגים גם בהקשר של הצלה. בתקופה 

ת, הורחב עוד יותר מגוון התגובות היהודיות. כעת הן מוצגות האחרונה, הדמוקרטי

בהקשרן ההיסטורי, מתוך כוונה ליצור אצל תלמידים הבנה ואמפתיה. משמע, נדונות 

גם התגובות של יהודי צפון אפריקה, תגובות של נשים, רופאים ואנשים 'פשוטים'. יש 

היישוב מתוארות כמוגבלות יום בגטאות ובקרב הפרטיזנים. תגובות -דגש על חיי היום

הברית ובריטניה( צומצם -בשל חולשתו והדיון בתגובות של יהודי המערב )ארצות

  ביותר. גיל סיכמה את מאמרה בטענה, כי

סוגיות התגובה היהודית בשואה היוו מרכיב מרכזי בזיכרון הקולקטיבי 

 הישראלי של השואה ולפיכך, גם מרכיב מרכזי בבניין הזהות הישראלית.
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הסוגיות השתנו עם השנים בהתאם לשינויים הפוליטיים, התרבותיים 

 .(2009:57)והחברתיים שעיצבו את החברה בישראל 

ההתעסקות המחקרית בסוגיית התגובה של הקהילה היהודית בהקשר למבצע ההצלה 

את חשיבותו של נושא זה בהיסטוריוגרפיה בישראל. כבר במחקרה  ההדני מוכיח

( נידונה סוגיה זו לעומקה, ועד היום מהווים הפאסיביות 1967יל )החלוצי של לני יח

וחוסר האונים שהפגינו לכאורה חברי וראשי הקהילה היהודית בדנמרק הנחת יסוד 

 בייצוג הישראלי של מבצע ההצלה. 

 

 

 הצלה ו"חסידי אומות העולם" כסוגיה חינוכית

טענה נילי קרן, כי מבחינה חינוכית פועלם של 'חסידי אומות  סיפור ראויבמאמרה 

 העולם' הוא מהנושאים המשמעותיים ביותר שמלמדים בהקשר לתקופת השואה, שכן 

יהודי -זהו נושא העוסק בצורה מובהקת בשאלה הבחירה של היחיד הלא

לנוכח הרשע ששרר בכול והסיכונים שהיו כרוכים בהושטת עזרה ליהודי 

(2004 :161.) 

מהם, למעשה, הסיכונים שהיו כרוכים בהושטת עזרה ליהודים, או בנסיון להצילם? 

 פי קרן, ברורה:-התשובה על כך, על

בארצות הכיבוש הגרמני הייתה העזרה ליהודים בגדר סכנת נפשות. כל מי 

שנחשד או נתפס בסיוע ליהודים או בהסתרתם נעצר מיד, עונה קשות, וברוב 

או נשלח למחנה ריכוז ושם מצא את מותו. לעתים  המקרים נרצח במקום

כלומר הענשת כל  –קרובות נקטו הנאצים שיטה של "ענישה קולקטיבית" 

בני משפחתם של המסייעים ואף שכניהם. הם ביקשו להרתיע תושבים 

מקומיים מלסייע ליהודים, ובמקביל עודדו סייענים ומלשינים מקומיים 

 .(155: 2004)חשד לניסיון הצלה לבלוש ולמסור להם פרטים על כל 
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הלימוד העוסקים בנושא ההצלה -גישה זו משקפת גם את הדעה המקובלת ברוב ספרי

פי המחקר האקדמי: -בשואה, אולם היא אינה תואמת את ההתרחשויות בדנמרק, על

עקב תנאי הכיבוש המיוחדים ששררו במדינה והצורך בשיתוף פעולה עם הרשויות 

בי שלו היו צפויים הדנים בגין הצלת יהודים היה שלושה חודשי הדניות, העונש המיר

מאסר. מי ששפט את הדנים על 'פשעים' אלה היתה מערכת המשפט הדנית, ולגרמנים 

לא היתה השפעה מרובה עליה. יתרה מזאת: לא דווח במחקר על אף מקרה שבו נאלצו 

עודם מסייעים הדנים המועטים שנתפסו ב -דנים לשבת בכלא בשל עזרה ליהודים 

לאנשי מחתרת נשפטו למאסר על תנאי או שזוכו עקב חוסר בראיות. יחד עם זאת 

חשוב לציין, כי אף מחקר עדיין לא בדק מה היתה רמת הידיעה בפועל של המצילים 

הדנים: האם הם ידעו מראש כי העונש המירבי הצפוי להם בגין מתן סיוע ליהודים הוא 

המידה -מא הם חששו כי העונש יהיה בהתאם לאמתשלושה חודשי מאסר בלבד או ש

 העונשית בה נקטו הנאצים בשאר מדינות מערב אירופה. 

אם כן, המקרה הייחודי של דנמרק לא מתאים מבחינה עובדתית לגישה המקובלת 

בהוראת השואה בישראל לעניין העונשים החמורים שהיו צפויים למצילים במדינות 

הלימוד אין, למעשה, התייחסות -ן במערבה. בספריכבושות, הן במזרח אירופה וה

לסיכון המופחת שהיה צפוי למצילים הדנים. בחלק מהתיאורים מייחסים למצילים 

את העונשים שהיו צפויים בשאר מדינות מערב אירופה )דהיינו מחנה ריכוז או עונש 

 מוות(, ובשאר המקרים פשוט לא מזכירים את שאלת העונשים הצפויים. נראה כי

הערך היחסי של הצלת יהודים שלא היה כרוך בה איום ממשי של עונש מוות הוא פחות 

 מערכן של הצלות אחרות. 

נושא ההצלה נלמד בישראל בד בבד עם נושא "חסידי אומות העולם": שניהם עוסקים 

במקום שאין ביחיד הנדרש לקבל הכרעה מוסרית. כך סיכמה אפרת בלברג במאמרה 

 את נושא ההצלה כסוגיה חינוכית בבתי הספר: איש אנשים השתדל להיות

מבחינה דידקטית לפנינו נושא שקל לעסוק בו ולהביאו בפני תלמידים. 

היחידים והקבוצות שמדובר בהם עשו מעשים טובים ונאצלים והיוו קרן אור 

באפלה. יש בסיפוריהם של חסידי אומות העולם מרכיבים של מתח וסכנה, 

ת סיכונים גדולים, ופעמים רבות גם סוף טוב של של פעולה במחתרת למרו

הצלה ונאמנות. המרכיבים הדרמטיים הללו יעוררו עניין בקרב תלמידים 
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רשימה זו ביקשה ]יחד עם זאת[ ואף הזדהות והערצה במקרים רבים... 

להרחיב מעט את ראיית הנושא על ידי העמדתה במרכז של השאלה הערכית 

ת ההיא, תוך הבהרה והדגשה שההכרעה הגלומה בהכרעתו של היחיד בע

המוסרית של חסידי אומות העולם אינה צריכה להיתפס רק בהקשר של 

התקופה וכמנוגדת להתנהגות הרוב במהלכה. עלינו לראות בה מוקד של 

חינוך לערך האדם באשר הוא, בכל מקום ובכל תקופה. האדם החושב, 

צמו את חייו ואת ערכיו, האוטונומי, זה שאינו נסחף עם הזרם אלא מעצב בע

 .(37: 1998)הוא התכלית העמוקה והחשובה של הפעילות החינוכית 

השקפה חינוכית זו מותאמת כמו כפפה ליד ללקחים שניתן להפיק מהסוגיה של הצלת 

יהודי דנמרק. למרות שהסיכון האישי עקב מתן סיוע ליהודים לא היה גבוה במיוחד 

תנהגותם ההומאנית של אלפי אזרחים דנים מן )בהשוואה לשאר המקומות(, הרי שה

השורה עדיין ראויה לציון. אזרחים אלה מגלמים באופן מובהק את דמותו של האדם 

החושב והאוטונומי, אשר אינו נסחף עם הזרם. אולם האם ההצלה הדנית אכן משמשת 

 אוניברסאליים במערכת החינוך בישראל?-לחינוך לערכים הומאניים

 

 

 לימוד -ספרי

במסגרת פרק זה נבדקו רוב ספרי הלימוד להיסטוריה של העת החדשה ולתולדות עם 

דתי מאז שנות -ישראל אשר נכתבו עבור תלמידי החינוך הממלכתי והממלכתי

-ועד ימינו. מתוכם אוזכרה ההצלה של יהודי דנמרק בשישה 20-החמישים של המאה ה

עשר ספרים אלה -ל שישהלימוד. פרק זה מבוסס על ניתוח טקסטואלי ש-עשר ספרי

 ומובנה באופן כרונולוגי. 

לימוד שאזכרו את מבצע ההצלה של יהודי -נמצאו רק שלושה ספרי 60-וה 50-בשנות ה

דנמרק: שני ספרי היסטוריה וספר אחד ללימוד גיאוגרפיה. בשלושת הספרים אורכו 

פורסם של הקטע הקשור למבצע ההצלה הוא כפסקה. יש לזכור, כי בשלב זה עוד לא 

 בארץ שום מחקר אקדמי בנושא ההצלה של יהודי דנמרק. 
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הלימוד הראשון שמציין את הצלתה של הקהילה היהודית בדנמרק הוא הספר -ספר

 . כך מתואר שם מבצע ההצלה:7תולדות עמנו בזמן החדש, כרך 

רובם הגדול של יהודי דניה... הצליחו להציל את נפשם תודות לאומץ לבם 

ל אוכלוסי מדינה זו וממשלתה. מאות דנים, וביחוד ויחסם האנושי ש

מחאה כלפי -דת נאסרו שם בגלל הפגנות-סטודנטים, פרופסורים וכוהני

האימים של שלטונות הכיבוש. כשאסרה הגסטפו המוני יהודים -מעשי

, 1943ההריגה בפולין, באוקטובר שנת -בדנמרק על מנת לשלחם למחנות

החוץ הדני -הציר הגרמני, ומיניסטריוןמחה המלך הדני, כריסטיאן, בפני 

מחאה חתומות בידי כל המפלגות -הגיש לשלטונות הכיבוש הצהרות

והאגודות המקצועיות שבמדינה. כפרים שלמים של דייגים גייסו את עצמם 

   .(43: 1958)למלט יהודים בסירות קטנות לשבדיה 

לטים ומודגשים מה ניתן ללמוד מפסקה קצרה זו? אילו מאפיינים של ההצלה מוב

בטקסט? ראשית, האחראיים הבלעדיים להצלה הם "אוכלוסי מדינה זו וממשלתה": 

הדנים מחו, הפגינו, נאסרו ולבסוף התגייסו בהמוניהם למלט את היהודים. הנאצים, 

-האימים" ולמאסר של "המוני יהודים" )בפועל נאסרו כ-מנגד, היו אחראים ל"מעשי

אשר אפשרה את הצלחתו של מבצע ההצלה  –הגירוש  יהודים(. ההדלפה על מועד 480

כלל אינה מוזכרת. כמו כן אין התייחסות לתגובתם של היהודים. שנית, בטקסט  –

ודמותם של הדייגים האמיצים )עם  10-מובלטת דמותו של המלך כריסטיאן ה

סירותיהם(. דמויות אלה מגלמות את אומץ הלב וההתנגדות למשטר הנאצי 

-פי הטקסט, את כל העם הדני. דמותו של המלך מודגשת עוד ביתר-על שמאפיינים, כך

 :גאוגרפיה לכתה ז'הלימוד השני -שאת בספר

בימי הכיבוש הגרמני נעשה נסיון להשמיד את יהודי המקום, אבל מלך 

) כיתוב &  דנמרק, כריסטיאן, בכבודו ובעצמו עשה למען הצלת יהודי ארצו

 (.121: 1967ארני 

, מאוזכרת ההצלה במשפט אחד בלבד, תולדות ישראל בעת החדשהבספר השלישי, 

אולם מעניין לראות כי דנמרק קוטלגה בספר תחת רשימת המדינות "אשר לא נכנעו 

נקודת  –(. קיטלוג זה הוא תוצר של נקודת מבט צרה מאד 312: 1969להיטלר )אטינגר 
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ורכב הכולל של ואין כל התייחסות למערך המ –המבט של ההצלה של יהודי דנמרק 

 גרמניה הנאצית במהלך מלחמת העולם השנייה.-יחסי דנמרק

לימוד אחד שאיזכר את ההצלה של יהודי דנמרק. הספר, -נמצא רק ספר 70-בשנות ה

והוא משקף שינוי מסוים  1975, יצא לאור בשנת תולדות ישראל בדורות האחרונים

ארוך   -כל חצי עמוד סך ה -בייצוג של ההצלה. ראשית, המקום המוקדש להצלה 

יחסית לתיאורים בספרים הקודמים. שנית, אמנם הטקסט מציע יותר עובדות ופרטים, 

 דיוקים בוטים במיוחד:-הדיוקים עולה בהתאם. שלושה אי-אך כמות אי

 תיאור המחתרת הדנית:  .1

-דופן, מבחינת הגורל, היתה יהדות דניה, שבה פעלה תנועת מרי אנטי-יוצאת

)קירשנבוים עה מעשי חבלה וטירור נגד הכובשים הגרמנים נאצית, אשר ביצ

1975 :183) . 

מן התיאור הקצר עולה, כי בדנמרק פעלה לאורך שנות הכיבוש מחתרת פעילה 

ומשמעותית. בפרקים הקודמים הוכח, כי המחתרת הדנית היתה ארגון שולי בלבד עד 

ה אותה בלגיטימציה , והיה זה מבצע ההצלה באוקטובר אותה שנה אשר זיכ1943קיץ 

ההתנגדות שביצעה -בקרב העם והשלטון הדניים ושלאחריו הפכו פעולות

 למשמעותיות. 

. זוהי הפעם הראשונה )מני 10-המיתוס על הטלאי הצהוב והמלך כריסטיאן ה .2

 לימוד:-רבות( שמיתוס זה מוצג כעובדה היסטורית בספר

יהודיים נענו -כאשר דרשו הגרמנים מהממשלה הדנית להנהיג חוקים אנטי

הכיבוש על נשיאת טלאי צהוב על ידי -בסירוב. כך, למשל, כשפקדו שלטונות

 .)שם( דוד על שרוולם-יהודים, הודיע המלך, שהוא ודנים אחרים יענדו מגן

הלימוד דווקא אחרי פרסום המחקר האקדמי -מעניין, כי מיתוס זה נכנס לספרי

(, שבו היא מפריכה אותו מכל וכל. 1967)המבוסס של לני יחיל על הצלת יהודי דנמרק 

 התגבר הצורך בחיזוק המימד המיתי של מבצע ההצלה. 70-נראה, כי דווקא בשנות ה

 התיאור של התנהלות מבצע ההצלה:  .3
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בימים ההם שירת במנגנון הכובשים הגרמנים בדניה, בתור יועץ לענייני הצי 

שילוח הודיע לדנים על המסחרי, פרדיננד דוקוויץ, וימים אחדים לפני מועד ה

כוונת הגרמנים. בהסכמתם של השבדים התארגנה אז פעולת הצלה, שנודעה 

דיג, -בשם "דונקירק זוטא": ליד אחד מנמלי הדיג בדניה נאסף צי של ספינות

וסטודנטים, צופים ואחרים, הוליכו לשם את היהודים, והעלו אותם על 

   . )שם(ם של שבדיה הספינות, שהפליגו אל תחום המים הטריטוריאליי

מחד גיסא, מוזכרת בטקסט תרומתו של דוקוויץ להצלחת המבצע )עובדה שהיתה 

להפיכתו לחסיד  –כנראה  –הלימוד הקודמים ואשר ניתן לזקוף אותה -חסרה בספרי

(, מאידך גיסא התיאור של ההעברה הימית לשבדיה שונה 1971אומות העולם בשנת 

שאת כפאסיביים -. בנוסף, היהודים מתוארים ביתרבאופן יסודי ממה שהתרחש בפועל

וחסרי אונים: הם מולכים לנמל ומועלים לסירות לא רק על ידי סטודנטים דניים, אלא 

אף על ידי "צופים ואחרים" )כך!(. תרומתם של היהודים עצמם להצלה שולית, אם 

 בכלל. בנוסף, אין כל איזכור ליהודים שנתפסו ונשלחו לטרזיינשטט. 

לימוד התייחסות להצלת יהודי דנמרק. מדובר בעלייה -כללו שלושה ספרי 80-ות הבשנ

, עובדה שככל הנראה 70-משמעותית במספר ההתייחסויות להצלה לעומת שנות ה

לנושא לימוד שחובת הוראתו מעוגנת בחוק  1980קשורה להפיכת השואה בשנת 

-ו 1983הלימוד משנת -(. בספרי1953-)בהתאם לתיקון לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג

ניתן לראות שינוי נוסף בייצוג של מבצע הצלת יהודי דנמרק: הקטעים המוקצים  1985

להצלה דנמרק ארוכים יותר מאשר בשנים קודמות )בין חצי עמוד לעמוד שלם( והם 

כוללים יותר פרטים. יחד עם זאת, בתיאור של העם הדני נעשה שימוש במילים יותר 

גם נימה אידיאולוגית. דרך תיאור זו ממשיכה במגמת הפיכתו  מפארות ומשולבת בו

של מבצע ההצלה ל"מיתוס" ובו בזמן מרחיקה אותו מהקונטקסט העובדתי. כך 

 :שואה ומרימתואר מבצע ההצלה בספר 

וילדיהם, כאשר המלך,  דניהאחד ממקרי ההצלה המופלאים היה של יהודי 

מיהודי ארצם  7,500-כ הממשלה וחברי המחתרת הדנית הצליחו להעביר

לשבדיה. היה צורך באומץ לב רב ובשיתוף פעולה הדוק בין כל המעורבים 

על מנת להבטיח את מלוא ההצלחה  –ושלא ימצא אף מלשין  –במבצע 

 .(52: 1983)אקרמן 
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תולדות עם ישראל בדורות האחרונים הלימוד -באותה נימה מתוארת ההצלה גם בספר

 :/ התנועה הלאומית א'

סיפור ההצלה המופלא ביותר שייך לעם הדני... העם הדני התגייס כולו 

  . (232: 1985)ליפשיץ למבצע ההצלה 

(. בספר זה יש תיאור 1987)השואה ומשמעותה יוצא דופן הוא ספרם של גוטמן ושצקר 

בן חצי עמוד של מבצע ההצלה, וישר לאחריו מופיע ציטוט מתוך ספרה של לני יחיל על 

י דנמרק )באורך שני עמודים(. הציטוט מורכב משורה של עדויות של הצלת יהוד

תמונה של  -לימוד -לראשונה בספר -יהודים על הבריחה לשבדיה. לצד הציטוט מופיעה 

יהודים בסירה בדרכם לשבדיה )לא אותנטית(. זוהי, למעשה, הפעם הראשונה 

מצילים. היהודים שההצלה מוצגת גם דרך נקודת מבטם של הניצולים, ולא רק של ה

מוצגים בדרך זו פחות כסובייקטים פאסיביים, ויותר כאובייקטים שלקחו את גורלם 

לימוד זה -בידיהם ואשר קיבלו עזרה בדרך מידידים וממכרים דנים. יתר על כן, בספר

נאמר בפעם הראשונה, גם אם באופן מרומז, כי בדנמרק מלאכת ההצלה היתה קלה 

ת לשלטון הגרמני המתון באופן יחסי. אף על פי כן, הנימה מאשר בשאר המדינות, הודו

 ההרואית והמיתית ממשיכה לשלוט: 

הדוגמא הבולטת לכך היא ההצלה המופתית של היהודים הדנים... מתוך 

שמונת אלפי יהודי דניה, רק ישישים ומוגבלים מבחינה בריאותית נפלו בידי 

וג לשלומם. ההצלה של הגרמנים, וגם אחריהם השתדלו הדנים לעקוב ולדא

יהודי דניה היתה מפעל מרשים ונעלה של העם הדני כולו, וההתארגנות 

והסולידריות שגילו הדנים בעיצומו של מבצע ההצלה נתנו דחיפה 

 .(163: 1987משמעותית לכלל הפעילות של המחתרת הדנית )

רזיינשטט מעניין לציין, כי האזכור של היהודים שנתפסו על ידי הגרמנים ונשלחו לט

עמום ולא מדויק. לא מצוין כמה יהודים נתפסו, לאן הם נשלחו והעובדה שמרביתם 

שרדו וחזרו בסוף המלחמה לדנמרק. בנוסף, העובדה ש"רק ישישים ומוגבלים מבחינה 

רפואית" נתפסו איננה נכונה: באופן יחסי, נתפסו יותר חברי ההכשרה של "החלוץ" 

 חים דנים יהודים.ששהו באותה עת בדנמרק מאשר אזר
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משתנה הייצוג של מבצע ההצלה. מחד,  90-הלימוד של שנות ה-באופן מפתיע, בספרי

לימוד שכוללים התייחסות להצלת יהודי דנמרק; -בעשור זה יצאו לפחות שמונה ספרי

מאידך, אורך הקטעים מתקצר בצורה משמעותית: למעט ספר אחד, הקטעים נעים בין 

דובר על שינוי מהותי מבחינת כמות הפרטים והעובדות שני משפטים לרבע עמוד. מ

דיוקים עובדתיים ממשיכה לבלוט. -שניתן לכלול. ומה באשר לתוכן? התופעה של אי

 להלן כמה דוגמאות:

)שחר  יהודיים-גל של צעדים אנטי ]על היהודים[ בא עליהם 1942במרץ  -

1990 :133 .) 

קבלו בדנמרק עד ליום הגירוש יהודיים שהת-לא ידוע במחקר על שום צעדים אנטי

 .1943באוקטובר 

גם הצו לנשיאת הטלאי הצהוב על ידי היהודים נתקל בהתנגדות נחרצת.  -

המלך עצמו הודיע שהוא עצמו יענוד את הטלאי הצהוב, וכך ינהגו גם 

שרי ממשלתו והעם הדני כולו... כל יהודי דניה ניצלו, פרט לכמה מאות 

 .(103: 1992)צים זקנים וחולים שנפלו בידי הנא

 ועוד על הטלאי הצהוב: 

כשנדרשו לענוד את "הטלאי הצהוב", קרא המלך לכלל האזרחים לענוד גם הם את 

 .(150: 1999)קרן  הטלאי הזה

חברי המחתרת הדנית סיכנו את חייהם והעבירו את היהודים בסירות דיג  -

 .(76: 1992און אסתר -)גלבלילה אחד לשבדיה הניטרלית 

המחתרת הדנית כמעט ולא היתה שותפה למבצע ההצלה, וההעברה לשבדיה נמשכה 

 כשלושה שבועות ולא לילה אחד. 

הודות לקשר ההדוק שנשמר עם היהודים שגורשו מדנמרק, הם לא  -

-1999)גוטמן מהם נשארו בחיים  342-שולחו מטרזינשטט לאושוויץ ו

2000 :186) . 

 מהם בחיים. 441למעשה, נותרו 
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 .(150: 1999)קרן יהודים נתפסו ונשלחו לגטו טרזיינשטט  425  -

 יהודים דנים לטרזיינשטט. 472סך הכל הגיעו  

. מנגד, 90-נראה, אם כן, כי המגמה של עיוותים העובדות המשיכה גם לאורך שנות ה

תואר מפארות, אשר העניקו גוון -השימוש הרב שנעשה בעשורים הקודמים במילות

האוכלוסייה הדנית במהלך מבצע ההצלה, הצטמצם מאד. רק  אנושי' להתנהלות-'על

הרבב ואת סיכון -לימוד נמצאו תיאורים שמדגישים את האופי הדני חסר-בשני ספרי

החיים שנטלו על עצמם מארגני מבצע ההצלה. הסיבה למגמה זו, לעניות דעתי, איננה 

הקונטקסט  בנסיון להחזיר את סיפור ההצלה למימדיו האמיתיים תוך כדי הטמעת

הרחב, אלא דווקא להפך: המיתוס סביב מבצע ההצלה השתרש והופנם לאורך השנים 

-בהצלחה כה רבה עד שאין יותר צורך להמשיך ולהבנות אותו. המחברים של ספרי

 הלימוד לא נזקקים עוד לפרט על אופיו חסר הרבב וההרואי של העם הדני. 

ואשר מאזכרים את  90-בשנות ה הלימוד להיסטוריה שיצאו לאור-מתוך כלל ספרי

שואה וזיכרון, מבצע ההצלה יש שני יוצאי דופן. הראשון הוא ספרו של ישראל גוטמן 

לימוד זה, המתמקד -(. בספר1999-2000) 2העולם והיהודים בדורות האחרונים, חלק ב

עמוד ולצדו מופיעות שתי הרבעי -בנושא השואה, מתואר מבצע ההצלה על פני שלושת

(, הטקסט מדויק 186דייגים דניות. למעט טעות עובדתית אחת )עמ' -של סירותתמונות 

ומפורט, ונראה שנלקח מן הערך "דנמרק" מתוך האינציקלופדיה של השואה )אותו 

לימוד זה הוא מהנלמדים ביותר בחינוך הממלכתי -מחבר(. חשוב לציין, כי ספר

אופן שבו מתגבש בתקופתנו דתי, ועל כן יש לו, באופן יחסי, משקל רב ב-והממלכתי

הזכרון הקולקטיבי של תלמידי ישראל ביחס למבצע ההצלה של יהודי דנמרק. בנוסף, 

זהו אחד משני הספרים היחידים בהם מלווה תמונה את הכיתוב על ההצלה ויתכן 

הדייג במוזיאון לתולדות השואה ב'יד ושם', -ועובדה זו, בשילוב עם המוצג של סירת

הדייג" לסמל הוויזואלי המובהק בזיכרון הקולקטיבי -"סירתהם שהפכו את -הם

 הישראלי של מבצע ההצלה. 

, המאה שהפכה סדרי 20-המאה ההספר השני יוצא הדופן הינו ספרו של אייל נווה, 

וזמן קצר לאחר מכן  1994, אשר יצא לאור בשנת עולם, היסטוריה לחטיבה העליונה
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קצרה, אך באופן שונה מאשר ביתר נאסר ללימוד. ההצלה מתוארת בו אמנם ב

 הספרים:

דנמרק נכבשה מהר וכמעט ללא התנגדות. הגרמנים השאירו על כנם את 

סדרי המינהל המקומיים ולא הציבו בארץ חיל כיבוש נרחב. ייתכן שבשל כך 

ידי הדנים בסירות -הצליח מיבצע ההצלה של יהודי המדינה, שהוברחו על

 .(113: 1994)לחופי שוודיה הניטרלית 

בפסקה קצרה זו מושם הדגש על הקונטקסט הרחב יותר: היחסים בין דנמרק לגרמניה 

הנאצית ומידת השליטה של האחרונה במדינה הכבושה. ההנגדה המסורתית בין 

הנאצים לדנים מתערערת, ובמקומה מובאות עובדות, אשר תואמות מחקרים חדשים 

יותר אובייקטיבי ופחות  יותר. דרך תיאור זו בהחלט מהווה דוגמא ראויה לייצוג

 אידיאולוגי של מבצע ההצלה, מבלי לגרוע מייחודיותו של המבצע.  

 

 

 מכונים לחקר והנצחת השואה

ידי -בעשורים האחרונים קמו בארץ מכונים רבים לחקר השואה והנצחתה, בעיקר על

גורמים פרטיים. רוב המכונים מתרכזים בפן מסוים של השואה כמו למשל גטאות 

חרדי בשואה, קהילות מסוימות, ועוד. כפי שכבר נאמר לעיל, -מסוימים, הפן הדתי

מכונים אלה משמשים את מערכת החינוך כ"סוכני משנה" ומהווים פתרון מספק הן 

לימוד נוספים -כך המשרד אינו נדרש להתעסק בחיבור ספרי –עבור משרד החינוך 

שכן הם אינם זקוקים ללמוד  –והן עבור צוות המורים  –שמתמחים בנושא השואה 

ולהתמחות בכל קשת התחומים שקשורים לשואה. יתר על כן, בדרך זו המורים אינם 

נאלצים להתמודד לבדם עם הקשיים הרגשיים שמעלה לימוד נושא כה מורכב. המקום 

המרכזי של מכונים אלה בהוראת השואה לתלמידי בתי הספר )כמו גם בהשתלמויות 

 ר לעומק את תרומתם לעיצוב הייצוג של הצלת יהודי דנמרק.למורים( מחייב לחקו

משרד החינוך תומך כלכלית בחלק מהמכונים על ידי הקצאת שעות הוראה, אולם אינו 

, לדוגמא, 2007מספק הסבר לסיבה של העדפת מכונים מסוימים על פני אחרים. בשנת 
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 3.8-ן נערך בכשעות לימוד ששוויי 1000-הקצה משרד החינוך למכונים הנתמכים כ

 7(. במסגרת מחקר זה נבדקו 2: 2009)בנוסף להקצאה שניתנה ל'יד ושם'( )₪ מליון 

מכונים, מהם שלושה מכונים נתמכים: 'בית לוחמי הגטאות', 'יד מרדכי', ו'משואה', 

וארבעה מכונים שאינם נתמכים: 'בית טרזין', 'מורשת', 'אייבשיץ' ו'שם עולם'. כיצד 

צע ההצלה של יהודי דנמרק במסגרת מכונים אלה? ראשית נבחן את מיוצג, אם כן, מב

 המוסד העיקרי והרשמי של מדינת ישראל. –הייצוג ב'יד ושם' 

 

 

 'יד ושם'

'יד ושם' מהווה את מקור המידע העיקרי בישראל בנושא ההצלה של יהודי דנמרק 

 1953 –ג יד ושם, התשי" –בשואה. המוסד הוקם מתוקף חוק זכרון השואה והגבורה 

)יש לציין, כי הוא הוקם  ממלכתית בנושא השואה-ומייצג, על כן, את הגישה הרשמית

. בשל מרכזיותו של המוסד והיותו (1950-אולם נסגר ב 1946בפעם הראשונה כבר בשנת 

מכון המחקר המוביל בתחום פונים אליו מגוון רחב של אנשים מהארץ ומחו"ל: 

 ם פרטיים, חוקרים, עיתונאים וכו'. סטודנטים, מורים, תלמידים, אנשי

'יד ושם' מספק מידע על יהודי דנמרק והצלתם באמצעות ארבעה נדבכים. הנדבך 

. הערך הוא "הצלה"הראשון הוא הערך הלקסיקוני "דנמרק" המופיע תחת הכותרת 

פריט מתוך מאגר המידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף של בית הספר המרכזי של 

הנדבך השני הוא הערך "דנמרק  71.ומט"ח )מרכז טכנולוגיה חינוכית(הוראת השואה 

, שהוציאה לאור חסידי אומות העולםוהמחתרת הדנית" הנמצא בתוך החוברת 

הנדבך השלישי הוא שלושת העצים שניטעו כאות  72.מחלקת החינוך של 'יד ושם'

גלריה . הנדבך הרביעי והאחרון הוא התצוגה ב(1963) הוקרה לזכר מבצע ההצלה

 לתולדות השואה של 'יד ושם'המחודש , הממוקמת בתוך המוזיאון התנגדות והצלה

 .(2005בשנת  נחנך)

                                                           
71
 http://www.lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15796&id=56 
72
 http://www.yadvashem.org/yv/he/righteous/stories/historical_background/denmark.asp 
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נכתב על ידי לני יחיל הנדבך הראשון, הערך "דנמרק" במאגר המידע בנושא השואה, 

 האנציקלופדיה של השואהמכיל את המידע המפורט ביותר. הערך נלקח מתוך והוא 

. הערך עוסק במספר נושאים: 1990ר יצאה לאור בשנת מאת ישראל גוטמן, אש

, מערכת היחסים 20-המדיניות הדנית לפליטים בשנות השלושים של המאה ה

, תגובת היהודים 1940באפריל  9-המורכבת בין הדנים לגרמניה הנאצית החל מה

למדיניות הנאצית בדנמרק )יש אזכור מפורש של חברי ההכשרה מטעם ה'חלוץ' 

, 1943הבריחה שלהם(, המשבר בין השלטונות הדניים והגרמניים בקיץ ונסיונות 

המחאה העממית כנגד הנסיונות הגרמניים להפלות את יהודי דנמרק משאר האזרחים, 

מבצע ההצלה, ההעברה לשבדיה ולבסוף גורלם של היהודים שנשלחו לטרזיינשטט. אין 

מרק לעניין הצלת יהודי דנספק, כי נדבך זה מציע את הפירוט המקיף ביותר בעברית 

של לני יחיל שפורסמה בשלהי שנות השישים של  )למעט, כמובן, עבודת הדוקטור

 ואשר עליו הערך מבוסס(.  20-המאה ה

מבצע ההצלה הושם אמנם בערך זה בתוך הקונטקסט הרחב, אולם הוא עדיין לוקה 

 20-בחסר. ראשית, כל המחקרים שהתפרסמו החל מאמצע שנות התשעים של המאה ה

ואשר חשפו פרטים חדשים ומהותיים בנושא ההתנהלות הדנית במלחמת העולם 

על מחקרים ששינו  השנייה בכלל, ובנושא מבצע ההצלה בפרט, לא מוזכרים. מדובר

חלק מההנחות הקודמות ואשר מכניסים את מבצע ההצלה יוצא הדופן לתוך הקשר 

מדויק יותר. כך, למשל, כלל לא מוזכרת אחד החידושים המשמעותיים במחקר 

העדכני, לפיו מבצע ההצלה התאפשר, בראש ובראשונה, עקב "העלמת עין" מצד 

לים ל"בעיית היהודים". שנית, בערך שלטונות הכיבוש ורצונם למצוא פתרון לא א

דיוקים עובדתיים. בנושא התשלום שנגבה מהיהודים עבור ההברחה -עדיין קיימים אי

הדייג לשבדיה נטען, לדוגמא, כי המימון הגיע בחלקו הגדול מתרומות של -בסירות

דנים; אולם מחקרים חדשים מוכיחים, כי לפחות חצי מהתשלום מומן על ידי 

קרונות להפלגה כאשר סירה חדשה  50,000, לדוגמא, יהודים ששילמו היהודים: היו

 (. 35: 2010קרונות )באק  30,000-ל 15,000באותה תקופה עלתה בין 

 הערך מסתיים במילים הבאות:

ההתנגדות הנמרצת של הדנים להפלות את אזרחיהם היהודים לרעה, 

כן מעשה היהודים, ובכללם הפליטים שבתוכם, ו ההתנגדות להסגיר את
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המגורשים לטרזיינשטט, הוא  ההצלה בנתיב הבריחה לשוודיה וההגנה על

מעשה של אחריות מדינית ומוסרית חריג ובולט בקורות התקופה, ועורר הד 

כך שכל חבריה נטלו חלק בהצלת  .. המחתרת הדנית עמדה על.והתפעלות

ד ושם העולם של י היהודים ושכולם ייחשבו כגוף אחד. את אות חסיד אומות

 להעניק לכל העם הדני "כאיש אחד" שכן מעשה]כך[  הוחלט, על כן, הוחלט

ההצלה לא היה יכול להתבצע ללא שיתוף פעולה אקטיבי של כל חלקי 

  73האוכלוסייה הדנית.

מילות סיום אלה מעלות תמיהה. לא ברור מפסקה זו, מי הוא הזכאי לאות חסיד 

? אולי רוב אזרחי דנמרק השתייכו אומות העולם: המחתרת הדנית או העם הדני

באותה תקופה, במידה זו או אחרת, למחתרת הדנית? אם התשובה לשאלה האחרונה 

היא חיובית, עולה מייד השאלה הבאה: כיצד יתכן שעם שלם עונה לקריטריונים 

 שהוצבו על ידי מוסד 'יד ושם' לצורך קבלת אות חסיד אומות העולם? 

שאלות אלה רק מתחדדות לאור העובדות בשטח: לאחר בירורים מקיפים שערכתי 

 22במחלקת חסידי אומות עולם ב'יד ושם' עולה, כי בדנמרק הוכרו  2012בשלהי שנת 

(. ללא קשר לכך ניטעו 2011לינואר  1-אנשים )יחידים( כחסידי אומות העולם )נכון ל

כר מבצע ההצלה: הראשון לכבוד שלושה עצים לז 20-בשנות השישים של המאה ה

, השני לכבוד המחתרת הדנית והשלישי לכבוד העם הדני "כאיש 10-המלך כריסטיאן ה

אף אחד משלושת הנזכרים לעיל לא זכה בפועל בתואר חסיד אחד". חשוב לציין, כי 

, בניגוד לנטען בציטוט לעיל. מדובר, אם כן, בטעות מהותית בתוך הערך, אומות עולם

-רשה בכל הייצוגים המאוחרים יותר של מבצע ההצלה, במיוחד בספריאשר השת

 הלימוד.  

חסידי אומות הנדבך השני, הערך "דנמרק והמחתרת הדנית", נמצא כאמור בחוברת 

בהוצאת מחלקת החינוך של 'יד ושם'. ערך זה הועתק ברובו מילה במילה מתוך העולם 

שני נושאים בעלי חשיבות:  הערך הלקסיקוני שהוזכר לעיל, אבל הושמטו ממנו

ראשית, נסיונות הבריחה של חלק מיהודי דנמרק טרם מבצע ההצלה; ושנית, ההדלפה 

על המועד המתוכנן של האקציה  –גאורג פרדיננד דוקוויץ  –של הנספח לספנות הגרמני 
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והפיכתו לחסיד אומות עולם בזכות המעשה. גם הפיסקה המסכמת, אשר נושאה קבלת 

מות העולם, שונתה: במקומה מתוארת דרך ההגעה למיקום של עץ אות חסידי או

, העץ שהוקדש ל'עם הדני', ובכותרת מוזכרת גם פעילותה של המחתרת 24מספר 

 כלל לא מוזכר.  10-הדנית. העץ שניטע לכבוד המלך כריסטיאן ה

כאות הוקרה למבצע ההצלה,  1963הנדבך השלישי, שלושת העצים שניטעו באוקטובר 

לחלוק כבוד, כאמור, לשלושה גופים: המחתרת הדנית, העם הדני והמלך  נועדו

. מחקרים עכשוויים מראים, כי סך הכל עזרו ליהודים כמה אלפי דנים 10-כריסטיאן ה

לעבור לשבדיה )מסתירים, אנשי קשר, אנשים שדאגו למזון, דייגים וכו'(. חלק מהם 

שירותים. לאזרחים אלה לא היה קיבלו תשלום )לעיתים אפילו תשלום נכבד( עבור ה

-כל קשר למחתרת. לצורך ההשוואה, מספר זהה של צעירים דנים התנדבו לשורות ה

Waffen SS   ונלחמו לצד גרמניה הנאצית בחזית המזרחית. בנוסף, המלך הדני אמנם

פעל רבות ובמסירות למען יהודי ארצו, אך בוודאי שלא סיכן בכך את עצמו. נראה, אם 

קרה של הצלת יהודי דנמרק העניק מוסד 'יד ושם' את האות בניגוד כן, כי במ

 לקריטריונים שהוא עצמו קבע ושעליהם הוא מקפיד מאד.

במוזיאון לתולדות השואה ב'יד  התנגדות והצלההנדבך הרביעי והאחרון הוא הגלריה 

ושם'. גורל הקהילה היהודית בדנמרק מוצג בתערוכה כאחת האפשרויות להצלה 

בשואה. המוצג הויזואלי )היחידי( הוא הסירה של גילברט לאסן, דייג מהכפר גילליה 

(Gillelejeשבעזרתה הבריח יהודים לשבדיה. סירת ,)- הדייג הפכה לייצוג הוויזואלי

לחופי שבדיה היא התמונה  ההעברה הימיתודת מבט ישראלית: העיקרי מנק

שהתקבעה בזכרון הקולקטיבי הישראלי בנושא הצלת יהודי דנמרק. להלן הכיתוב לצד 

 הסירה:

מיהודי דנמרק הוא מקרה ייחודי של התגייסות  7,200-סיפור הצלתם של כ

כבשו הגרמנים את דנמרק. בהסכם  1940ארץ להצלת יהודיה. באפריל 

שנחתם בין הממשלה הדנית לגרמניה בנוגע לניהול המדינה, הציבה ממשלת 

בעקבות  1943אזרחיה היהודים. באוגוסט  8,000-דנמרק תנאי שלא לפגוע ב

שפרץ בין גרמניה לרשויות הדניות הוכרז מצב חירום ונציב הרייך פנה  משבר

לברלין בהצעה לגרש את היהודים. תכנית הגירוש הסודית הודלפה לחוגים 
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בציבור הדני, שהחליטו להגן על היהודים ולהסתירם. המחתרת הדנית יזמה 

את מבצע העברת היהודים בכלי שיט לחופי שוודיה וכך  1943באוקטובר 

   74.יצלה הקהילה היהודיתנ

כיתוב קצר זה מנסה לסכם את יחס השלטון והציבור בדנמרק לאזרחי המדינה 

היהודים. מתוך הכיתוב עולה התמונה הבאה: הגרמנים הנאצים הם הרשעים 

הם הגיבורים )אחראים לשמירה על  –ובתוכם המחתרת  –)אחראים לגירוש(, הדנים 

ההצלה( והיהודים פאסיביים לחלוטין )ראשית זכויות היהודים ובהמשך גם למבצע 

מוסתרים על ידי הדנים ובהמשך מועברים על ידי המחתרת לשבדיה(. יש בסיפור את 

הרוע האבסולוטי, הטוב האבסולוטי ובסיום מאבק מתיש מנצח האחרון. בנוסף, יש 

של התגייסות ארץ  מקרה ייחודישימוש בתיאורים מלאי פאתוס, כמו למשל במשפט 

מובן שלא ניתן להכניס  אנושיים'.-, אשר הופכים את מעשי הדנים ל'עללת יהודיהלהצ

לטקסט כה קצר מידע מספיק להבנת התמונה במלואה, אולם אין ספק שכיתוב זה 

חסר את ההקשר הכללי ואינו מייצג נאמנה את הנעשה בדנמרק בתקופת מלחמת 

 העולם השנייה.   

ונות הקשורות להצלה. התמונה הראשונה בנוסף לסירה, מוצגות בגלריה שבע תמ

מציגה את המלך כריסטיאן העשירי רוכב על סוסו ברחבי קופנהגן; לתמונה מצורף 

קטע ממכתבו של המלך אל ורנר בסט, נציב הרייך בדנמרק, ובו מחאה נמרצת על 

רדיפות היהודים. התמונה השנייה מציגה יהודים מסתתרים בנמל, ממתינים 

התמונה השלישית מציגה ארבעה אחים לאחר הגעתם לחופי להברחתם לשבדיה. 

שבדיה. התמונה הרביעית מציגה סירת דייגים שבה הוברחו יהודים. התמונה 

החמישית מציגה חייל גרמני שמדביק על לוח תחנת הרכבת בקופנהגן מודעה רשמית 

. בתמונה השישית מוצגים פליטים 1943באוגוסט  29-מטעם שלטונות הכיבוש ב

דים בהגיעם לחופי שבדיה. התמונה השביעית והאחרונה מציגה את הנמל בכפר יהו

 גילליה, ממנו הועברו יהודים רבים לשבדיה.

לסיכום נקודה זו, חמש מתוך שבע התמונות מתייחסות למעבר הימי לשבדיה, ובכך 

מחזקות את הדימוי הוויזואלי של "סירת הדייג" בהקשר של מבצע ההצלה. חשוב 
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ברחבי העולם נשתמרה רק תמונה אותנטית אחת מהבריחה הימית במהלך  לציין, כי

, ודווקא היא איננה חלק מהתצוגה. התמונה היחידה שכלל אינה 1943אוקטובר 

קשורה להצלת היהודים אלא מציגה את הקונטקסט הרחב יותר היא זו שבה מצולם 

ין דנמרק לבין החייל הגרמני בתחנת הרכבת בקופנהגן: התמונה מתייחסת ליחסים ב

גרמניה הנאצית במהלך מלחמת העולם השנייה ומבליטה את הדימוי של דנמרק דווקא 

 כמדינה כבושה.

כעת יבחן הייצוג של הצלת יהודי דנמרק בשאר המוסדות להנצחה וחקר השואה. 

, אשר נמצא 'בית לוחמי הגטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד'ב

ין אזכור מפורש להצלת יהודי דנמרק למרות קיומן של בקיבוץ לוחמי הגטאות, א

. אפרת 'הצלה בשואה'הדרכות )בעיקר השתלמויות למורים( אשר מתמקדות בנושא 

אחראית להשתלמויות למורים מטעם 'בית לוחמי מי שקנטור, חוקרת שואה ו

, הנדון הגטאות', גרסה כי מנסיונה לא יודעים בארץ כמעט בכלל על מבצע ההצלה

היהודים הדנים לא ש טמון בעובדהלטענתה, ההסבר, העובדה שהיהודים ניצלו.  למעט

כן -( ועל1966היו מספיק ציונים )השקפה זו נתמכת על ידי המחקר של לני יחיל משנת 

המדינה לא חשה מחויבת להאדיר את שמם ולהנציח את קורותיהם. יתר על כן, רק 

 75.ון הציוניהגשימו את החזו חלק קטן מהניצולים עלו ארצה

, אשר ממוקם בגבעת חיים הקרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין' –'בית טרזין גם ב

איחוד, המצב דומה. מרגלית שלאין, היועצת האקדמית של המרכז החינוכי ב'בית 

טרזין', סיפרה כי במסגרת ההדרכות מאזכרים שתי עובדות בלבד הקשורות לדנמרק: 

 1944.76הביקור של הצלב האדום הדני בחודש יוני מתי הגיעו יהודי דנמרק לגטו ואת 

יהודי  472למעט פרטים אלה אין כל אזכור נוסף. עובדה זו מתמיהה במקצת, שכן 

דנמרק שהגיעו לגטו טרזיינשטט היוו קבוצה יוצאת דופן מבחינת ההגנה שלה זכו: 

ר בסט, בין אדולף אייכמן לבין נציב הרייך בדנמרק, ורנ 1943בהסכם שנחתם בנובמבר 

נקבע כי יהודי דנמרק בגטו לא ישלחו מזרחה לאושוויץ. בנוסף, בזמן השהות בגטו 

הותר להם לקבל מהרשויות הדניות חבילות מזון וביגוד, אשר הובילו לאחוזי הישרדות 

 -לפחות  -גבוהים במיוחד בקרב קבוצה זו. ניתן היה לצפות כי עובדות אלה יזכו 
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ט, במוסד המתמקד בגטו טרזיינשטט ואסיריו להתייחסות, אם לא למחקר מפור

 היהודים. 

יצחק, לא מלמדים על הצלת -אשר ממוקם בתלהמכון ללימודי השואה',  –'משואה ב

יהודי דנמרק כלל וגם אין מזכירים אותה בהדרכות שעשויות להיות רלבנטיות )כגון 

'שם גם הרב משה חבה, ראש מחלקת החינוך במכון  77.('הצלה בשואה'ההדרכה על 

)כפר הרא"ה( תיאר מצב דומה.  מכון שואה ואמונה לחינוך, תיעוד ומחקר' –עולם 

לדבריו, המכון כלל אינו עוסק בהצלה, למעט בהשתלמות שנתית אחת למורים 

"אדם ואנושיות": שם דובר על הצלה  שהתקיימה לפני שנים ספורות ושכותרתה היתה

 .78ל מצילים וגם העם הדני הוזכר שםוע

, אשר ממוקם בנווה שאנן בחיפה, הסביר 'מכון ללימודי השואה ע"ש חדוה אייבשיץ'ב

נתן כהן, מנהל המכון, כי במסגרת ההדרכות לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים אין 

כל אזכור של הצלת יהודי דנמרק, אולם במסגרת ההשתלמויות למורים קיים קורס 

"הצלה בשואה" ושם מציינים את המבצע. יחד עם זאת, המדריכים של המכון  בשם

הם חיצוניים, כך שהם כותבים בעצמם את התכנים הלימודיים, ועל כן אין ממש 

 79.פיקוח על החומר שמועבר

'מוזיאון יד בניגוד לארבעת המכונים שנסקרו לעיל, בבית הספר להוראת השואה של 

שר נמצא בקיבוץ יד מרדכי, דווקא כן מלמדים על הצלת , אמשואה לתקומה' –מרדכי 

הספר קיימת תוכנית לימודים אשר מועברת באופן קבוע -יהודי דנמרק. בבית

ושכותרתה "חסידי אומות העולם". בתחילת התוכנית מופיעה ההקדמה: הסברים 

לגבי מהות התואר "חסיד אומות עולם", הקריטריונים לקבלתו ומשמעות ההוקרה. 

ההקדמה מוצגים סיפורים שונים של חסידי אומות עולם, בין היתר מדנמרק. כך  לאחר

 הסירה הדנית:רשום שם תחת הכותרת 

בזמן מלחמת העולם השניה סיכל העם הדני את מזימת גרמניה הנאצית 

במספר, למחנות ההשמדה. הגירוש, שהיה  8000-לגרש את יהודי דנמרק, כ

באוקטובר  1-ת יהודי אירופה, נקבע לחלק מתכנית "הפתרון הסופי" להשמד
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. במבצע הצלה נועז עלה בידי אנשי המחתרת הדנית להבריח לשוודיה 1943

יהודים. סירה זו העבירה יהודים מן החוף שבקרבת העיר גילליה,  7,200

לספינות דיג שהמתינו בים והמשיכו בדרכן לשוודיה. הסירה הוצבה ביד ושם 

שנה להצלת יהודי דנמרק.  40מ"ד, במלאת , חודש תשרי תש1983באוקטובר 

 העם היהודי יזכור מעשה אצילי זה לעד.

-הלימוד, מאופיינת הן באי-פסקה זו, כמו מרבית התיאורים של מבצע ההצלה בספרי

סיכול מזימה, תואר מפארות, ביניהן: -דיוקים רבים והן בשימוש תכוף של מילות

ה מחזק את המגמה של הפיכת מבצע אופן תיאור ז מבצע הצלה נועז ומעשה אצילי.

ההצלה למיתוס בתרבות הזכרון, ובכך תורם לשימוש בסיפור ההצלה כפלטפורמה 

 להטמעת ערכים חינוכיים. 

 

 

 ספרות ילדים ונוער

על מנת להיכנס לעובי הקורה של עיצוב הזיכרון הקולקטיבי של מבצע ההצלה בקרב 

רשמיים )כגון -)כגון ספרי לימוד( וסמיילדי ישראל, יש לבדוק לא רק מקורות רשמיים 

רשמית, כגון -וחקר השואה( אלא גם תרבות פופולארית לא הלהנצח ומוסדות מכונים

עת -. חלק זה יעסוק, על כן, בספרים ובכתבות מתוך כתביעת-וכתבי ספרות יפה

 מבצע ההצלה.  בנושא המיועדים לילדים ולנוער

שנושאם הוא מבצע  ם לקהל הצעירספריבישראל שלושה לאור לאורך השנים יצאו 

( 1996) בדנמרק זה לא יכול לקרות( מאת אמיליה רואי, 1980)סיפור אחר ההצלה: 

( מאת לויס לוורי )תורגם 1997) מונה מספר לכוכביםמאת נחום פונדק, ולבסוף 

העת -של כתב 1943מאנגלית על ידי יחיעם פדן(. בדיקה מדוקדקת של כל הכרכים מאז 

שנושאה הצלת יהדות  )!(העלתה רק כתבה אחת דבר לילדיםהעת -כתבו נוהארץ של

, ראש השנה דבר לילדיםשנים למבצע ההצלה ) 25דנמרק, ושהתפרסמה למלאות 

 תשכ"ט(. 
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ומאז הודפס  1980, יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשנת סיפור אחרהספר הראשון, 

 1990ד 'יד ושם'( בשנת בכמה מהדורות. גם התרגום לאנגלית של הספר )מטעם מוס

זכה למהדורות נוספות. קהל היעד של ספר זה הוא גילאי שמונה ומעלה, אולם הוא 

( 90-נוער. הספר זכה לתפוצה נרחבת ואף נכנס )במהלך שנות ה-מתאים גם לבני

הביבליוגרפית המומלצת לבחינות הבגרות בהיסטוריה. קטעים  ת הקריאהלרשימ

-לימוד נוספים: בספרו של אברהם כהן מ-שני ספרינבחרים מהספר צוטטו לפחות ב

)הוצאת רכס(, ובחוברת מאת  יופי של שפה! שיעורים בחינוך לשוני, חלק שישי 2007

)הוצאת רכס(.  פה ולא שם, ילדים ניצולים בדרכם לארץ ישראל 1993-סמדר רביד מ

מרתק הסיבה להצלחה גורפת זו, טמונה, לעניות דעתי, לא רק בהיותו ספר קריאה 

ורהוט, אלא גם בעיתוי שבו הוא יצא לאור. עם הפיכתה של השואה לנושא לימוד חובה 

( נאלצו המורים 1953-לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג 1980)בהתאם לתיקון משנת 

עם הוראת נושא מורכב ורגיש. ההתמודדות כללה לא  -ללא הכנה מוקדמת  -להתמודד 

המכיל מגוון רחב של עובדות ופרטים, אלא  רק את הצורך ללמוד במהירות נושא חדש

סיפק  סיפור אחרתפיסה חינוכית שתאפשר הוראה של נושא טעון כל כך.  גיבושגם 

הוא עוסק שואה אולם כללי הוא הפתרון מושלם: מדובר אמנם בספר שנושאו ה

בנוסף, הספר כן קל יותר להתמודד איתו מבחינה רגשית. -במבצע הצלה שהצליח, ועל

 ני וקל לקריאה.  הוא עדכ

הספר אוטוביוגרפי בחלקו ומחולק לשניים. החלק הראשון נקרא "זמן אבוד" והוא 

ממשפחה אמידה בדנמרק של שנות  ילדה יהודיההמחברת: מספר על חייה של 

. החלק השני נקרא "הצלה" ובו מתואר סיפור בריחתה של 20-השלושים של המאה ה

יטרלית. בסוף הספר קיים מעין אפילוג הילדה יחד עם משפחתה לחופי שבדיה הנ

 :שםשכותרתו "שאלות ומחשבות". כך רשום 

לאורך כל דרך הבריחה, לא שאלתי אף פעם מדוע בעצם רודפים את 

היהודים? מה עשינו? קיבלתי את העובדה שיש בחיים אנשים רעים כמו 

הגרמנים שרוצים להרוג, ויש למזלנו אנשים טובים, כמו אנשי המחתרת, 

הדייגים, והאחרים שרוצים להציל, אפילו תוך סיכון חייהם. אולם, בתקופת 

עת ואובדן צלם האנוש של העולם כולו, היו הדנים היחידים בין הד-טירוף

עמי הכיבוש שהעזו להסתכן ולשמור על כבוד האדם. וכך, בעזרתה של 
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שוודיה )הארץ הנייטרלית היחידה שפתחה את שעריה לפליטים בזמן 

  .(41: 1980)רואי המלחמה( ניצלה לפחות קהילה יהודית אחת 

מוסר  בחובושטומן לדים שימוש בדגם של סיפור מתח לעתים קרובות נעשה בספרות י

מורכב  התיאור של מבצע ההצלה ; כך נכתבו גם קורותיו של סיפור הצלה זה.השכל

הלימוד: זיהוי הדנים עם ה"טוב -בספרית גם היסוד המצויו מרבית הנחותמ

טי" והגרמנים עם "הרוע האבסולוטי", סיכון החיים של המצילים, האופי ולוהאבס

הזכרת תרומת היהודים -חודי וההומאני של העם הדני, שימת הדגש על הדייגים ואיהיי

עצמם להצלתם. אין ספק, כי ספר זה חיזק את הייצוג של מבצע ההצלה כמיתוס 

 ישראל. ב ם והנוערילדיהבזכרון הקולקטיבי של 

בדנמרק זה לא יכול לקרות, מבצע הברחת יהודי דנמרק לשוודיה הספר השני, 

 .תלמידי תיכון דנייםנכתב עבור ו 1993, יצא לאור בדנית בשנת 1943בר באוקטו

-לשבדיה, החליט ב ברח במסגרת מבצע ההצלההמחבר, נחום פונדק, בעצמו ניצול ש

 שלושהביתן. הספר מורכב מ-לתרגם את הספר גם לעברית, בהוצאת זמורה 1996

אשר לאורכו מתנהלת רבדים: הרובד הראשון הוא הסיפור האוטוביוגרפי של המחבר, 

של הסיפור, משמע קורותיה של דנמרק  כלליתהעלילה. הרובד השני הוא המסגרת ה

-במהלך מלחמת העולם השנייה: כוחות הכיבוש הגרמנים, התגובה הדנית, חיי היום

החברים והמכרים הדנים, המחתרת,  -יום ולבסוף מבצע ההצלה על כל מרכיביו 

 מתאר אתים בשבדיה. הרובד השלישי והאחרון היהודים הנמלטים, הדייגים והחי

ה : מפי המחקר האקדמי-, גם עלשל המחבר לענות על שאלות לא פתורות נותנסיוה

יהודי דנמרק? מדוע הסכים  כלפינציב הרייך ורנר בסט  הסיבה להתנהלות המוזרה של

אייכמן שהיהודים הדניים בטרזיינשטט לא ישלחו להשמדה במזרח? מה היתה הסיבה 

את תשובותיו על  ביססעיקרית להצלחה יוצאת הדופן של מבצע ההצלה? המחבר ה

על הבנת  –מבחינת הציבור הישראלי  –מסמכים אותנטיים, ושפך אור חדש 

לציין, כי מבחינת המחקר האקדמי  חשוב ההתרחשויות של אותם השנים. עם זאת

א זכו להיכלל ערך, אשר ל-עובדות חדשות ורבות 1996-פרסום הספר בנחשפו מאז 

 בספר. 

לספר את הסיפור של  נסה הןמ בדנמרק זה לא יכול לקרות, כי הספר אם כן נראה

להעמיק את הבנת הקוראים לגבי הקונטקסט שבתוכו הוא מתרחש.  הןמבצע ההצלה, ו
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ההנגדה המסורתית בין הדנים לגרמנים מתעמעמת, יש פירוט על הדלפת מועד 

-נסיון להסביר מבחינה צבאיתפרדיננד דוקוויץ,  האקציה על ידי ורנר בסט וגאורג

לפתוח חזית נוספת נגד דנמרק, עמדתה של גרמניה הנאצית להימנע מ אסטרטגית את

ועוד. בנוסף, היהודים מוצגים בספר כמי שלוקחים אחריות על גורלם ומצילים את 

 ונותרת רק של מבצע ההצלה הישראלי , גישה חדשה בייצוגאם כן עצמם. הספר מציג,

בני נוער בגילאי  –נפוץ, ועד כמה הוא אכן מגיע לקהל היעד שלו הוא השאלה עד כמה 

 התיכון?   

 –עוזרת ש מתאר את קורותיה של ילדה דנית ,מונה מספר לכוכביםהספר השלישי, 

למשפחה יהודית לברוח לשבדיה. הספר נכתב על ידי  –ביחד עם משפחתה וחבריה 

 1990יצא באנגלית בשנת  ואס לוורי, ומיועד לבני נוער. הסופרת אמריקאית, לוי

, בהוצאת הקיבוץ המאוחד. מאז הודפסו עוד שלוש 1997בשנת  ותורגם לעברית

 מהדורות. על כריכת הספר נכתב כך:

ובה בעת  –סיפור העלילה שומר על הסממנים של סיפור נפלא, מרתק ומותח 

( 1943שנה תש"ד )אוקטובר הוא נאמן לחלוטין להיסטוריה: שכן, בראש ה

יהודים אל שבדיה, ובכך הצילו אותם  7,000-הבריחו הדייגים הדנים כ

ממוות. מבעד לעיניה של אנמאריה נראה מעשה הגבורה של הדנים במלוא 

 אצילותו האנושית.

בסוף הספר מופיע "סוף דבר" שמטרתו להסביר לקוראים הצעירים היכן ממוקם קו 

סיפור: הדמויות אמנם בדויות, אולם הגבורה והיושר ן הביהגבול בין המציאות ל

הפנימי של בני העם הדני תחת מנהיגותו של המלך האהוב, כריסטיאן העשירי, הם 

בין העם הדני למלכו, ובעקבות כך הופך ההדוק אמיתיים. במהלך הספר מודגש הקשר 

עניק ליהודי לסמל ההתנגדות הדנית לכיבוש הגרמני בזכות ההגנה שה 10-כריסטיאן ה

היסוד לעניין המעורבות של המלך בהצלת  הנחתבהחלט תורם לחיזוק  ספרהארצו. 

, בין היתר, מהעובדה דיוקים עובדתיים רבים, אשר נובעים-היהודים. הספר מכיל אי

 שבעת כתיבתו עוד לא היו קיימים המחקרים העדכניים החדשים בתחום. 

לארית בקרב ילדים ובני נוער. למרות עת מהווים מקור נוסף של תרבות פופו-כתבי

כנושא מתאים במיוחד עבור הקהל הצעיר,  , כאמור,שההצלה של יהודי דנמרק נחשבת
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עת הוא כמעט ואיננו מוזכר. יתכן והדבר נובע מהעובדה שנושא -הרי שדווקא בכתבי

עת מסוג זה, ומכאן שגם מקומה של ההצלה -השואה באופן כללי לא מועלה בכתבי

שנים  25לכבוד מלאות  בדבר לילדיםבנושא נכתבה  שנמצאה תבה היחידהנפקד. הכ

כותרת הכתבה היא "הדנים הצילו את היהודים" ואורכה  80.להצלת יהודי דנמרק

היסוד המופיעות ביתר התיאורים  מרבית הנחות מצוייניםכתבה בכמעט עמוד שלם. 

ת רוח ההתנגדות כמגלם א 10-הקונטמפורריים של מבצע ההצלה: המלך כריסטיאן ה

 לוחמתההגנה על האזרחים היהודים, המחתרת הדנית כמחתרת פעילה ובזכות הדנית 

. בניגוד לתיאור המפורט של ההדלפה של גאורג פרדיננד סיכון החיים של הספניםו

דוקוויץ על מועד הגירוש, ההתנהלות היהודית בזמן המבצע מוזכרת רק על ידי ציון 

 טלשבדיה למעהועברה האוכלוסייה היהודית הצעירה והבריאה העובדה שרוב 

הזקנים של הקהילה היהודית, אשר סירבו לעזוב את -זקנים ממושב 200 

 )שם(.  מיבטחים שמעבר לים-הבית ולהפליג אל חוף

הספר, -יתבאותה תקופה רוב התלמידים עדיין לא למדו את נושא השואה וההצלה בב

אשונה שבה נתקלו בסיפור הצלה זה. אולם גם אם הכתבה ועל כן יתכן וזוהי הפעם הר

קיים וגם אם היא נקראה כמידע חדש, הרי שבכללו של דבר הנקראה כתוספת לידע 

היא חיזקה את התפיסה המיתית של סיפור ההצלה בזכרון הקולקטיבי של ילדי 

 ישראל.

 

  

 לימוד העבר למען העתיד -הצלת יהודי דנמרק 

ת נפשו ואת משפחתו למען הזולת? חקר האלטרואיזם, במיוחד מה גורם לאדם לסכן א

 –בתקופת השואה, לא מפסיק להצית את עניין הציבור והחוקרים. בקרב הקהל הצעיר 

מקבל נושא זה משנה חשיבות: סוגיית ההצלה בשואה מהווה בד  –ילדים ובני נוער 

ערך עליון.  אוניברסאלית, הרואה באדם-בבד גם אמצעי לחינוך לתפיסה הומאנית

 לכלי חינוכי.  הופכים, אם כן, סיפורי ההצלה

                                                           
80
 .6, גיליון לט/1968-ראש השנה תשכ"ט 



204 
 

, אשר מבוססת על להצלהמובהקת היא דוגמא  1943הצלת יהודי דנמרק באוקטובר 

, לאורך זו הסיבה להפיכתה ערכים ראויים והתנהגות נעלה של כל מי שנטל בה חלק.

 20-ה ה: החל משנות השמונים של המאמפורסמות ביותרלאחת ההצלות ה השנים,

דתי -הלימוד של החינוך הממלכתי והממלכתי-הצלה זו בחלק הארי של ספרי אוזכרה

ברוב המכונים לחקר והנצחת השואה. עובדה זו הפכה את ההצלה לידועה כמו גם 

 . בישראל לחלק בלתי נפרד מהזיכרון הקולקטיבי של השואהעקבות כך , ובוכרתומ

הלימוד וב"סוכנויות המשנה" -בספרי האם הייצוג של הצלת היהודים בדנמרקאולם 

את העובדות שנחשפו לאורך השנים במחקר האקדמי? התשובה היא חד ם תוא

)אם כי לא מלאה( בין המידע  חפיפהמשמעית שלילית. פרק זה הוכיח, כי קיימת 

שנערך בארץ עד שנות השמונים של הלימוד לבין המחקר האקדמי -שמופיע בספרי

דיוקים עובדתיים רבים, -באי ניםמבצע ההצלה מאופיי של תיאוריםה. 20-המאה ה

בהשמטת עובדות רלבנטיות, בשימוש בתארים מפארים ובמילים גבוהות, באיזכור של 

מיתוסים שהופרכו בעבר ובהרכבת תמונה חלקית ללא קונטקסט רחב ומדויק יותר. 

 .נתמך על ידי הספרות היפה בנושא המיועדת לילדים ולנוערבהחלט ייצוג זה 

ההתפתחויות ההיסטוריוגראפיות המשמעותיות שחלו בנושא בדנמרק, ובמידה 

מצומצמת יותר בישראל, עדיין לא הגיעו למפתן בית הספר: קיים פער של כעשרים 

שנה בין המידע הקיים באקדמיה לבין המידע שמועבר לתלמידים במערכת החינוך 

כן, לחוסר ההצלחה של בישראל. מבצע ההצלה של יהודי דנמרק משמש דוגמא, אם 

 (. 3: 2009)משרד החינוך להקנות לתלמידים את נושא  השואה באופן שיטתי 

לסיכום ניתן לקבוע, כי הייצוג של הצלת יהודי דנמרק במערכת החינוך ובתרבות 

נדבך מרכזי בהפיכתו של הסיפור  -ועדיין מהווה  -הפופולארית של ילדי ישראל היווה 

 בזיכרון הלאומי הקולקטיבי. על מבצע ההצלה למיתוס 

 

 

 

 



205 
 

 רק חמישיפ

 בעיתונות הצלת יהודי דנמרק

ומה עם "האמת"? "האמת" פנים רבות לה משעה שהפכה גם היא, בדומה 

יהודית" או -ל"שקר", לאידיאולוגיה: היא "דתית" או "לאומית", היא "פרו

ר פאשיסטית", בקיצור: היא כל דבר העשוי לתווך בין "העבר" המשומ-"נאו

"האמת" אינה אלא קוד  –בזיכרון הקולקטיבי לבין צרכיו של הקולקטיב בהווה 

)מ. צוקרמן "שואה בחדר האטום", עמ' בשירות האידיאולוגיה של המפעיל אותו 

55-56.) 

 

ן לקחים מבבספרו "שואה בחדר האטום" מתייחס משה צוקרמן לשימוש בדימויים ו

באירועים מכוננים בחיי מדינת ישראל. בין היתר, הוא טוען כפי שמשתקפים  ,השואה

 כי 

הפוסטולט הייחודי, ששימש כמוטיבציה טראומטית לכינון המדינה, אך בד 

בבד גם היה אמור לאבד )מטבע הדברים( את מעמדו המכונן עם מימושו 

היסוד של הצדקת -בדמות הקמתה של המדינה היהודית, הפך בהדרגה לאבן

לשון אחר: השואה התמידה וקובעה  –ניותה ומעשיה באשר הם הוויתה, מדי

קיומה המסוים של -כלגיטימציה האידיאולוגית המובהקת של קיומה והמשך

החברה הישראלית/יהודית. במובן זה אפשר אף להרחיק לכת ולטעון, 

לא זכרה לאמיתו של דבר  –כסובייקט קולקטיבי, כיישות מדינית  -שישראל 

אותה מראש, ואמצה את דימויה המיתי  הדחיקה את ה"שואה", אלא

)שהפך עד מהרה למושג שחוק וסתמי( כ"הוכחה" ההיסטורית החילונית 

 הדגשה במקור[] לזכות הקמתה, קיומה ואופי התפתחותה בכל שלביה

(1993 :19). 

הדימוי המיתי של הצלת יהודי דנמרק בזכרון הקולקטיבי בישראל מהווה תימוכין 

לא רק שהתנגד  –ורק העם הדני  –העם הדני פיה -ב התפיסה, עלעיצולטענה זו. 

הובילה לתוכניות של הנאצים אלא גם פעל באופן אקטיבי להצלת הקהילה היהודית 

מעט בחרו לפעול ות שניתן היה לנהוג אחרת, רק מתי שלמרלמסקנה המתבקשת 
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לעצמה היות ואף אחד אחר לא  , על כן,בהתאם לאפשרות זו; על מדינת ישראל לדאוג

שמש עד היום מ –המבוסס אמנם על אירוע חיובי  –זה מהשואה  לקח יעשה זאת.

 היסטורית חילונית לזכות הקמת המדינה, כמו גם לאופי התפתחותה בהמשך.  כהוכחה

דק צוקרמן את הדימויים של השואה בזכרון הקולקטיבי בזמן מלחמת המפרץ בספרו ב

רסומי עיתונות חדשותית ופובליציסטיקה. לדבריו, חומרים אלה ( באמצעות פ1991)

 )בעיקר הפובליציסטיקה( משמשים

מושא לביקורת התכנים הגלומים בהם בהיותם עדות מוצקה למגמות 

הנפוצות בקרב ציבור הכותבים והשתקפות אמינה של נטיות רווחות בציבור 

ר שלפנינו מעין הישראלי באשר לנושא הנדון. במובן זה ניתן לראות בספ

שילוב מדגמי של ניתוח שיח עתונאי ומחקר ייחודי בתחום ביקורת 

האידיאולוגיה הציונית. ובמילים אחרות: שיקוף האמונות הגדולות של 

 הקונצנזוס הלאומי בספירת הייצוגים הלאומיים. 

מחקר נפוץ לבחינת השתקפות זכרון -בעשורים האחרונים החלה לשמש העתונות כלי

ישראל נוכח -קרב החברה הישראלית )ר' לדוגמא "העתונות היהודית בארץהשואה ב

 The Holocaust and the Press: Nazi war"השואה" בעריכת ד. פורת ומ. נאור, 

crimes trials in Germany and Israel"   .בעריכת א. כהן ואחרים, וגם ספרו של מ

קדים בייצוג העתונאי של צוקרמן המוזכר לעיל(. אולם בעוד שרוב המחקרים מתמ

אירוע במהלך תקופה קצובה לאחר התרחשותם, הרי שבמקרה דנן נעשה נסיון הפוך: 

טווח -בעתונות לאורך תקופה ארוכת נסקר –הצלת יהודי דנמרק  –האירוע המוגדר 

(. בכך, פרק זה מתעתד להתעמק בהתפתחויות ובתהליכים שחלו בעתונות 1943-2013)

רבות, הן בייצוג של הצלת יהודי דנמרק והן בשימוש של זכרון  לאורך תקופה של שנים

 השואה לצרכים המשתנים של ההווה. 

כתבות עיתונאיות שעוסקות בהצלת יהדות דנמרק,  78במסגרת הפרק אספתי וניתחתי 

. 2013)עוד טרם מבצע ההצלה( ועד אוקטובר  1943אשר התפרסמו החל מינואר 

עיתון  –עיתונים, הן כלליים והן מפלגתיים: "דבר" הכתבות לקוחות ממגוון רחב של 

(, 15(, "מעריב" )19כתבות(, "הארץ" ) 25תנועת העבודה וההסתדרות הכללית )

עיתון התנועה הרוויזיוניסטית  –(, "המשקיף" 6בטאון תנועת "המזרחי" ) –"הצפה" 
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וגרסיבית עיתון המפלגה הפר –(, "זמנים" 3עיתון תנועת מפ"ם ) –(, "על המשמר" 5)

(. מעניין לציין כי באופן 1עיתון תנועת חרות ) –( ו"חרות" 2(, "ידיעות אחרונות" )2)

היה הסיקור של הצלת היהודים בדנמרק  20-יחסי, במהלך שנות השישים של המאה ה

כתבות(, לעומת העשורים האחרים. בהמשך יוצעו הסברים אפשריים  21הנרחב ביותר )

 לתופעה זו.

ת העיתונאיות שנותחו במסגרת פרק זה דנות בשלל נושאים הקשורים למרות שהכתבו

לדנמרק )מדיניות חוץ, כלכלה, ספורט ועוד(, בכולן מופיעה הצלת יהודי המדינה 

ללא יוצא מן  –משקל: שילוב ההצלה בכתבות נועד -בשואה כנקודת התייחסות רבת

בעיתון  1987-להפקת לקח אחד או יותר מן האירוע. כך, לדוגמא, התפרסמה ב –הכלל 

נאצים בדנמרק, ובסיומה -"מעריב" כתבה הסוקרת את עליית כוחם של הניאו

 נאצים לבין מבצע ההצלה: -מתייחסת העיתונאית, אסתר אדלשטיין, לקשר בין הניאו

הגדיר את תנועת המחתרת א.ק.כ[  –נאצים הדנית -אוישל תנועת הנ]המנהיג 

הדנית, שהצילה בשנות מלחמת העולם את יהודי דניה מהשמדה, כתנועת 

עם חוג מעריצים ההולך וגדל הודות למדיניות הגזענית הרשמית ]...[ טרור. 

של הארגון, כדברי המנהיג, ממתינים בסבלנות הנאצים הדניים ליום שבו 

סה להציל את אזרחיה יוכלו לממש "היגיינה אתנית" גם בארץ שהתגיי

 .(24.4.1987)היהודים מידי הנאצים 

אולם מבצע ההצלה מוזכר גם בכתבות העוסקות בנושאים אחרים לגמרי, קלילים 

-יותר, אשר לכאורה אין בינם לבין ההצלה כל קשר. ב"ספורט הארץ" התפרסמה ב

רתה: כתבה שנושאה משחק הכדורגל בין דנמרק לשוודיה במסגרת בית ג', וכות 2004

הגמר?". הכתב, -. פלא שהאיטלקים לחוצים. מי תעלה לרבע1815-"לאחרונה נלחמו ב

 דסקל אוריאל, מתחיל בסיקור של מערכת היחסים הנוכחית בין דנמרק לשוודיה:

היריבות כיום בין הדנים לשוודים היא בין שתי ידידות, שהסכימו בשנות 

מה, הסכימה דנמרק השמונים לחתום על אחווה סקנדינווית. כחלק מהחתי

לוותר על חוות הסרטנים שפגעה באיכות הסביבה והושג הסכם על הימנעות 

אין הרבה שנאה בין  17-מהכנסת נשק גרעיני לסקנדינוויה. מאז המאה ה

העמים. היריבות היחידה היא בבדיחות. השוודים קוראים לדנים 
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יחות "דרומיים", ו"טיפשים", הדנים משתמשים בשוודים "הבוקים" בבד

האתניות שלהם. אפילו באירוויזיון שוודיה ודנמרק לא מקמצות בנקודות 

 האחת בשביל האחרת. 

ואולם, ממשיך דסקל לפרט, לא תמיד היה זה המצב בין דנמרק לשוודיה. מאז שלהי 

ימי הביניים סבלו שני העמים מיריבות היסטורית שהובילה אותם, לא פעם, להילחם 

, בין היתר הודות למבצע המשולב להצלת היהודים, חל 20-אחד בשני. ואולם, במאה ה

 שיפור ניכר במערכת היחסים בין שתי המדינות:

כבר בתחילת המאה העשרים ידעו שתי המדינות לאחד כוחות ולעזור אחת 

לאחרת להקים ממשלות סוציאליסטיות ומדינות רווחה שעד היום נחשבות 

ה שיתפו דנמרק ושוודיה לבריאות ביותר בעולם. במלחמת העולם השניי

פעולה במבצע להצלת יהודי דנמרק. השוודים זוכרים שהיהודים שבאו על 

 .  (22.6.2004)סירות דניות קמו ושרו את ההימנון השוודי עם המלחים הדנים 

אפילו משחק כדורגל שגרתי בין דנמרק לשבדיה מצליח, אם כן, להעלות את זכר מבצע 

ת כך זוכה גם קהל הקוראים הישראלי לאשרור של ההצלה אצל מחבר הכתבה ובעקבו

 הידע הקיים שלו בנושא. 

 

 

 איה דנמרק?

, עוד לפני גירוש היהודים מדנמרק, התייחסו בעתונות העברית 40-בתחילת שנות ה

בהרחבה למצבם של האחרונים במדינה הכבושה: לעתים קרובות אוזכרה האווירה 

ה כנגד אפלייתם. כך, למשל, נכתב הציבורית הכללית ששררה בדנמרק, אשר יצא

 בעיתון "הצפה" כארבעה חודשים לפני מבצע ההצלה:

הכנסיה הנוצרית ממשיכה בהתנגדותה לכל נסיון נאצי להפיץ את תורת הגזע 

של הכנסייה הדנית נתפרסם ]כך[  והאנטישמיות במדינה. בשופרה הרושמי

הדיקן יוהאניס נורדינסופט הפונה לכל הנוצרים בקריאה -מאמרו של הכהן

זו: "הנוצרים חייבים להיות הראשונים למלחמה באנטישמיות. כל איש ישר 
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ומכבד את עצמו צריך להשתתף במלחמה זו. אלה העומדים מרחוק או 

למעשה בהסתת מביטים על האנטישמיות אך בעין רעה קצת משתתפים 

שטנת האיבה. כולנו חייבים להחרים ולשקץ את העתונות האנטי יהודית. 

מחובתנו להגיד לסוכני העתונים העושים תעמולה לעתונות זו של בורות 

העלבון ושלא -שופכין, שלא יהיה לנו שום עסק עמהם עד שיבערו את כרוזי

 אנו בלבד מרגישים ככה, אלא כל איש תם וישר מבני עמנו".

הכומר הדני קיי מונק, שיצאו לו מוניטין גם כסופר וכותב מחזות, הכריז 

באחת מדרשותיו לפני בני עדתו: "אילו היו מתנהגים ביהודי דניה כמנהג 

הנאצים עם היהודים הנורבגיים הגולים והמורדפים לא היו אזרחי דניה בני 

 דת הנצרות מסתפקים בענידת סרט מגן דוד צהוב על זרועם אלא היו

אומרים ומכריזים, שהנאצים מבטלים את הזכויות, והופכים את משטר 

 .(4.6.1943) מדינתנו לתוהו ובוהו"

כתבה זו משקפת נאמנה את הדרך שבה נתפסה בעתונות העברית הן המחאה של 

הרשויות הדניות )הכנסייה והממשלה( והן המחאה העממית )המוצגת דרך העתונות( 

כפי שמצוטטים  -ן לציין, כי דבריו של הכומר מונק כנגד אפליית היהודים. מעניי

 מהווים חיזוק למיתוס על ענידת הטלאי הצהוב על ידי העם הדני.   -בכתבה זו 

)במהלך ועם תום מלחמת  40-ואולם, חלק הארי של הכתבות המופיעות בשנות ה

העולם השנייה( מתייחס בעיקר לתפקיד של שבדיה במסגרת מבצע ההצלה: השבדים 

בלים קרדיט גם על הסכמתם לפתוח את שעריהם ולקלוט את הפליטים היהודים מק

וגם על הגינויים שהם פרסמו כנגד הרדיפות של הנאצים. כך, למשל, נכתב בעיתון 

 "המשקיף" בזמן בריחתם של יהודי דנמרק לשבדיה: 

הרדיפות על יהודי דניה עודן תופסות מקום ראשי בעתונות השבדית. העתון 

בלדט" כותב, כי הנאצים המתימרים להיות נושאי התרבות "אפטונד

כשרון מפליא להבין לרוח העמים הצפוניים. הרדיפות -הצפונית הראו חוסר

מגן כיהודי דניה, מוסיף העתון, אינו רק מעשה, המעורר -על מיעוט חסר

בחילה וזוועה בלב כל אדם ישר, אם בצפון ואם בדרום, אולם הנו גם מעשה 
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והצדקה; אין הוא אלא אכזריות לשם אכזריות. מעשה זה הוא ללא כל טעם 

 (.12.10.1943) ביטוי לטירוף דעת שטני מצד עושיו

ימים בלבד לאחר  19כמובן, היה גם מי שהגיב באופן פחות נלהב לפעילות של השבדים. 

פרסום תיאור חיובי זה של התגובה השבדית הופיעה באותו עיתון כתבה אשר תוקפת 

 על שהיא פועלת מאוחר מדי ומעט מדי: את שבדיה 

היכן היתה שוודיה זו אשתקד, בשעה שהשמידו לא את גלות דנימרק על 

אלפיה ומאותיה, אלא את גלות פולין על מליוניה, גלות רומניה, ליטה, 

לטביה, יון על מאות האלפים שלהן? הן הממשלה השוודית היתה הראשונה 

מזרחה. הן בוורשה, קובנה, סלוניקי, לדעת מהנעשה בגיטאות מרכז אירופה ו

בלגרד ישבו בשעת מעשה קונסולים כלליים שוודיים והן הם מסרו את הכל 

לממשלתם. מדוע שתקה אז שוודיה, לכשנהרגו מאות אלפים וגם מליונים? 

 (.31.10.1943)"המשקיף", 

לת אולם אין ספק כי הייצוג העתונאי הבולט ביותר של הגישה הרואה בשבדיה את מצי

הלשון : שירו של נתן אלתרמן 1943באוקטובר  8-יהודי דנמרק הופיע בעיתון "דבר" ב

שיר מרגש זה משלב בתחכום ובחן רב הן את רגשי . (הטור השביעי)במסגרת השודית 

התודה הכנים שחשו בארץ כלפי שבדיה והן את הביקורת, המהולה בתסכול כה -הכרת

כבר  -אלתרמן מתאר את הצלת יהודי דנמרק רב, כלפי אוזלת ידן של שאר המדינות. 

 כאירוע ייחודי ויוצא דופן בקורות המלחמה: -במהלך התרחשותה 

 הלשון השֶודית                                                    

 

 מעטים הם יודעי הלשון השֶודית

 מי דובר בה? אולי רק השֶודים עצמם.

 כי ארצם בהרים ובפיורדים אובדת,

 וקטן וֻמְצָנע הָעם.

 

 ועת שֶודיה אמרה: "הנני מקֶבלת

 מגבול ַדְנָיה את כל היהודים הגֹולים",
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 נוכחו וראו כל עמי הֶחֶלד

 כמה דל הוא בשֶודית אוצר המלים.

 

 כי רבות מדינות כבר ָכֵהָנה הכריזו,

 אך הללו הראו את ִגְנֵזי לשוָנן

 "...במילות "אינפיְלְטַרציה", ו"קוֹוָטה" ו"ויזה

 רק בשֶודית

 מלים שכאלו אינן.

 

 -שֶודיה מציד,-ועת נער נמלט אל גבול

 היא איננה פונה לַעֵין ַבמפות.

 היא פשוט מוליכה אותו פנימה ַלַבית,

 בלי לדעת כי זו שאלה של טַרְנְספורט.

 

 מדינות בעולם יש גדולות שבעתים

 ומקום בהן רב לַמְחֶסה ּוָמלון,

 טובע ממים-אישאך לפני הצילן 

 אוהבות הן תמיד להביט ַבִמלון.

 

 -יען שפת ִמּלֹוָנן ססגונית ַכּפרפר היא 

 יכולת", או "כושר קליטה".-של-גבול-יש "קצה

 רק בשֶודיה עוד חי המנהג הברברי

 להציע ַלֵהֶלך כוס תה ּוִמָטה.

 

 ולכן הגדרות היא איננה בוררת

 ואיננה מרבה דקדוקי מנָגנון,

 פשוט: "ַהְכִניָסה ֻמֶתֶרת"... היא כותבת

 ויסלח לה האל על דלּות הסגנון.
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 -ויאַמר לה האל בדמעה: שֶודיה, שֶודיה,

 שתי מלים נשכחות את ָכַתְבְת על פתחים.

 אך שוות הן טרְקַטטים ואנציקלופדיה,

 כן... אפילו בריטניקה... כל הכרכים.

 

 ואזי מלאכים בלחישה ְיַמֵּללּו

 לזה: ָמה רָבה התהום,וָאמרו זה 

 אם שתי המלים הפשוטות האלו

 הולידו דמעה בעיני ָמרֹום.

 

 בכתבות רבות מוסברת ההצלה כפרי של שיתוף פעולה בין ארצות סקנדינביה, פועל

יוצא של "הקשר הסקנדינבי": המחתרת הנורבגית נלחמת בנאצים מלחמת חורמה, 

השבדים פותחים את שעריהם בפני הפינים מסרבים להסגיר את יהודי מדינתם, 

פליטים יהודים והדנים עוזרים בהברחתם לחוף מבטחים. כך נכתב, לדוגמא, בעיתון 

 :1943 -"הצפה" ב

לפי ידיעות טלגראפיות יש בהצעתה של שוודיה לקיים בשאלה זו את 

מסורתה ההומאניטארית, שמצאה בשנים האחרונות את ביטוייה בעמדתה 

ונורווגיה. מוסרים, ששוודיה מוכנה לקלוט פליטים כלפי יוון, פינלאנד 

  .(11.2.1943)"הצפה", יהודים, שיצלחו להימלט מנורווגיה, דניה ופינלאנד 

מורגשת מאד  –האחווה הסקנדינבית  –תחושת הערבות ההדדית של עמים אלה 

. בהתאם, 40-בתיאור העיתונאי של התנהלותן כלפי יהודי מדינותיהן במהלך שנות ה

בשום אופן לא נרשמה רק לזכותה של דנמרק, אלא  1943ת היהודים באוקטובר הצל

מדינתי של מדינות סקנדינביה כנגד גרמניה -הוצגה כתולדה של שיתוף הפעולה הבין

 – 60-, עד שבשנות ה50-הנאצית. הסבר נפוץ ומכליל זה נעלם בהדרגה במהלך שנות ה

הוא נעלם כליל: בעוד שבדיה,  –השנים המכריעות של עיצוב המיתוס של ההצלה 

פינלנד ונורבגיה מפסיקות להופיע בייצוגים השונים של ההצלה, הרי שדנמרק נחרטת 

 בזכרון הקולקטיבי כמדינה היחידה שפעלה להצלת יהודיה. 
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 הדמויות שמאחורי ההצלה

הירואית סביב מעשה ההצלה, מאופיינת -במקביל להופעתה של הנימה הרומנטית

בנסיונות להיכנס לעובי הקורה של מבצע ההצלה.  50-העתונאית של שנות ההכתיבה 

, לציון הטקסים שנערכו במלאות 1953רוב הכתבות נכתבות במהלך חודש אוקטובר 

עשור להצלה, ומושם בהן דגש על הדמויות האינדיבידואליות שהובילו להצלחתה 

אחד ממצילי יהדות הגורפת. כך, למשל, נכתב בעיתון "דבר", תחת הכותרת "בא 

 דנמרק":

אשר  –הד"ר אגה ברטלסן הסופר הדני הידוע ומראשי המחתרת הדנית 

נפש,  7,000-העביר בתקופת המשטר הנאצי את מרבית יהודי דנמארק, כ

עומד להגיע לישראל עם רעיתו, הלילה כאורח ההנהלה  –לשבדיה 

מים הישראלית של הקונגרס היהודי העולמי. הד"ר ברטלסן אירגן בי

מחתרת דנית מיוחדת, שאספה את יהודי  1943הראשונים של אוקטובר 

המדינה לבתי אזרחים דנים נוצרים בחוף הים המפריד את דנמארק 

 1,200-כ ]...[משבדיה, ובאישון לילה הועברו היהודים בספינות לשבדיה. 

יהודים מצאו מקלט זמני בביתו של ברטלסון. הנאצים שעמדו על דרכי 

ניסו לתפוש את הד"ר ברטלסון, אולם גם הוא הצליח להמלט  מחתרת זו,

" העומד להופיע 1943לשבדיה. הפרשה תוארה על ידו בספרו "אוקטובר 

 .(9.5.1955)בקרוב גם בעברית 

דמות נוספת שמוארת בזרקורי העתונות היא זו של ראש ממשלת דנמרק לשעבר, האנס 

מתוארת תרומתו של הדטופט,  (. בכתבה להלן מעיתון "הצפה"Hedtoftהדטופט )

 המכונה בה "מציל יהודי דנמרק", להפצה של האזהרה שהגיעה טרם הגירוש: 

]ג.פ. והנה יושב הדטופט בישיבה בבית האיגודים המקצועיים והנספח 

מתפרץ אל אולם הישיבות ומבקש לשוחח מיד עם א.ק.כ[  –דוקוויץ 

ין לערוך בעוד ימים הדטופט. הוא מסר לו על פקודה חשאית שהגיעה מברל

. 1943מספר צייד על יהודי דניה ולהעבירם לגרמניה, היה זה בסוף ספטמבר 

הדטופט סיפר בשיחתו ב"קול ישראל" אשתקד שנערכה לרגל העשור להצלת 

 –יהודי דניה, כי הוא וחבריו נתמלאו זעם וחימה, התייעצו קצרות ונתפזרו 
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לפעולת ההצלה. הם דאגו על מנת להכין את הכל  –כל אחד בתפקיד אחר 

 –להפצת הידיעה במהירות הבזק ע"י תאי המפלגה, האיגודים, הכנסיה וכו' 

 (.4.2.1955)מ. ניר, וכל היהודים הוזהרו. הוא עצמו יצא אל ראש הקהלה 

כריסטיאן  –ברם, הדמות שזוכה ללא עוררין למרב האזכורים היא זו של מלך דנמרק 

ך מתואר באופן אידיאולוגי ומיוחסות לו תכונות . בשונה מיתר הדמויות, המל10-ה

מוסריות "גדולות מהחיים": מושם דגש מופחת על הדיוק העובדתי בכתיבה אודותיו 

ואודות פעילותו, ומובלט מעמדו הממלכתי כ"מציל היהודים". בכתבות הרבות 

לן לעזרה שהגיש ליהודים, כו שעוסקות בו ניתן לקרוא מגוון רחב של אנקדוטות בנוגע

-כאחת מופרכות מבחינה היסטורית. דוגמא אופיינית ניתן למצוא בכתבתו של ב. בן

 נריה בעיתון "זמנים": 

את נאמנותו ומסירותו ליהודים בימי הכיבוש  א.ק.כ[ –]המלך ביחוד הראה 

של הנאצים. הוא קיבל את היהודים תחת חסותו האישית ושמר עליהם מכל 

גו הנאצים ליהודי הארצות האחרות. כאשר פגע, ולא נתן לנהוג בהם כפי שנה

דרשו הנאצים מממשלת דניה להקים גיטו ברובע מסויים בקופנהגן הבירה 

ולרכז בתוכו את יהודי כל הארץ ולהנהיג את ההגבלות הידועות על היהודים, 

הודיע להם המלך, שבאם יעשו כן יעבור הוא עם כל המשפחה המלכותית 

דורות( לגור -גוריו של בית המלכות מדוריאמאלינבורג )מקום מ –מארמון 

ברובע היהודי. תשובתו האמיצה והנועזת של המלך הפתיעה את הנאצים, 

פנו הנאצים שוב  1943-יהודיות לזמן ארוך. ב-שגנזו את תוכניותיהם האנטי

לממשלת דניה בדרישה לחתום, כשם שעשו זאת הארצות האחרות שנכבשו 

היהודים או להסכים לפחות להנהיג -ניניהתערבות בע-ידם, על חוזה אי-על

גם בדניה את "מגן דוד הצהוב", האות המשפיל וסימן ההיכר ליהודים; 

 המלך ענה להם כדברים האלה )דברים מתורגמים מלה במלה(: 

היהודים הם חלק של העם הדני. אין בארצנו בעייה יהודית, כי לא הרגשנו 

-ייאלצו היהודים לנשוא "מגןאת עצמנו מעולם פחותי דרגה מהיהודים. אם 

-דוד צהוב", נענוד אותו בגאון גם אנו, אני וכל המשפחה המלכותית, כאות

 .(18.1.1954)הצטיינות גבוה... 
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 1953באוקטובר  7-תרומתו של המלך להצלה באה לידי ביטוי גם בעצרת שהתקיימה ב

חולים לחולי שחפת שנבנה -עמר שליד ירושלים )בית-החולים "איתנים" בדיר-בבית

בעזרת תרומות מדנמרק( לציון העשור "להצלת יהודי דניה ולזכר כריסטיאן העשירי 

  (.6.10.1953מלך דניה המנוח" )"על המשמר", 

נוצר קשר ישיר בין הצלתם של יהודי דנמרק ובין המלך  50-נראה, אם כן, כי בשנות ה

השנים בהם המיתוס  – 60-כריסטיאן העשירי, קשר אשר ילך ויתהדק במהלך שנות ה

התעצב והתבסס. המלך גילם בדמותו הן את ההתנגדות האישית לרדיפות היהודים על 

במיתוסים הרבים על העמדה הברורה שנקט  ידי הנאצים, התנגדות שבאה לידי ביטוי

כנגד אפלייתם )מגורים בגטו, ענידת הטלאי( והן את ההתנגדות הכללית לכוחות 

 הכיבוש הנאצי. 

 

 

 עיצוב המיתוס

, במסגרת המשפט המתוקשר של אייכמן, תיאר התובע גדעון האוזנר 1961בסוף אפריל 

 יהודי המדינה: את ההתנגדות של הדנים לתכנית של הנאצים לגרש את 

. הקלגסים 1943המצור בוצע לבסוף בשני הימים הראשונים של אוקטובר 

פרצו לבתיהם של היהודים, אספום ברחובות והובילום עמהם. אולם כאן 

קרה דבר שהכה בתדהמה את המרצחים: רוב הבתים היהודים נמצאו 

ך ריקים, כי העם הדני שנודעה לו מראש מזימת הרצח אירגן במחתרת, תו

סיכון נפש ובאומץ לב, ממש תחת חוטמם של שלטונות הכיבוש, מפעל הצלה 

זוטא". בנמלים נאספו בחשאי ספינות דייג, -מופלא שנודע בכינוי "דונקירק

אניות טיול וכל כלי שיט שיכול היה לצוף על פני המים. היהודים הובלו לחוף 

ת והועברו על ידי צופים, סטודנטים ומתנדבים אחרים, הועלו על הסירו

יהודי דנמרק, ורק כמה מאות נפלו בידי  6,000-בחשאי לשבדיה. כך ניצלו כ

שליחיו של אייכמן. חמתו של אייכמן עלתה עד להשחית כשנתברר לו, כי 

חלק זעיר זה מטרפו נמלט מידו. אך היה כבר מאוחר מדי. רוב היהודים 
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דבר", )"בדנמרק ניצלו, תודות לאומץ לבו ואצילותו של העם הדני 

19.4.1961) . 

במאי, עלה על דוכן העדים ורנר דוד מלכיאור, בנו  10-כשלושה שבועות לאחר מכן, ב

ומסר את עדותו  -הרב הראשי בדנמרק במהלך המלחמה -של מרכוס מלכיאור 

האישית על הדרך בה ניצל. בין היתר, הוא תיאר כיצד פנו אליו שני סטודנטים 

לו עזרה ככל שתידרש, וזאת למרות שכלל לא הכיר באוניברסיטה שבה למד, והציעו 

  (.11.5.1961אותם )"מעריב", 

בהתגבשותם של סממנים מיתיים  50-אמנם ניתן היה להבחין כבר במהלך שנות ה

בייצוג העיתונאי של מבצע ההצלה, אולם היה זה משפט אייכמן שהחדיר את ההצלה 

-כמיתוס לזכרון הקולקטיבי בישראל: ההצלה הוצגה במסגרתו כאירוע ייחודי ויוצא

פרט, ושל מלחמת העולם דופן, ובהתאם הוא הוצא מההקשר הכללי של השואה ב

השנייה בכלל. העדות של ורנר דוד מלכיאור הצליחה למשוך את תשומת לבו הן של 

הקהל הישראלי והן את זו של העיתונאים הבינלאומיים שישבו בקהל; חנה ארנדט, 

ובהמשך פרסמה את  "New Yorker"לדוגמא, אשר סיקרה את המשפט לעיתון 

, הקדישה לסיפור ההצלה הדני מקום לא "Eichmann in Jerusalem"פרשנותה בספר 

מבוטל )ר' הפרק על המחקר הבינלאומי בנושא הצלת יהודי דנמרק(. אם כן, המשפט 

, אלא גם הפך per seלא רק שסיפק עבור מי שעקב אחריו מידע על מבצע ההצלה 

 רגע, לאירוע יוצא דופן וייחודי על רקע זוועות השואה. -אותו, כמעט בין

, התקיימה 1961מפתיע, אם כן, שחמישה חודשים מאוחר יותר, בתחילת אוקטובר לא 

שנים להצלת יהדות  18משתתפים לציון מלאות -ברוב פאר והדר עצרת חגיגית ורבת

דרג רבים: השופט העליון חיים כהן ניהל את -דנמרק. בעצרת השתתפו אורחים רמי

והוקרה, ומשה שרת וחיים יחיל  צבי שיגר דברי הערכה-הטקס, נשיא המדינה יצחק בן

נשאו דברים בשם הממשלה. באותה הזדמנות הכריז חיים כהן על יסוד אגודת 

דנמרק, אשר מטרתה העיקרית הנצחת זכרון מבצע ההצלה. כך תואר -הידידות ישראל

 העיתונות למחרת העצרת:בדיווחי מבצע ההצלה 

ובלו לכבשנים עמנו ה-בשנים האפלות של שלטון היטלר באירופה, כשבני

מן הראוי  ]...[אור בחשכה שאפפה אותנו. -הגאזים, היו כמה נקודות-ולתאי
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לציין, שאילו הסכים מלך דנמרק וממשלתו לשתף פעולה עם הנאצים, כי אז 

הכיבוש. -אפשר שגורלם של הדנים היה יותר טוב משל עמים אחרים בארצות

הכיבוש -ה. ושלטונותלאחר כבוש דנמרק, לא נגעו האצים בדנים זמן רב לרע

הוציאו אפילו הוראות קפדניות לאנשיהם למנוע כל תיגרה, כל קטטה וכל 

תואנה להחרפת היחסים. אולם העם הדני האמיץ לא קיבל את דין היותו עם 

משועבד. תנועת מחתרת ענפה על כל מתקניה ואביזריה פתחה במלחמה נגד 

נפש -ה בעוז ובסיכוןהנאצים וירדה לחייהם. והיתה זו מלחמה מרה, שפעל

בלתי פוסק: רכבות גרמניות הורדו מן הפסים; מחסני נשק נאציים נפגעו, 

ספור נערכו נגד הפולש, והאדמה בערה מתחת לעקבותיו. -התנגשויות אין

החופש הדניים בעינויים ובמוות, -מובן שבעד התנגדות זו שילמו לוחמי

יחוד התנכלו להם ריכוז, בעוצר, חיפושים, יריות ברחובות. ב-במחנות

הגרמנים על אשר הדנים סרבו להסגיר לידיהם את אזרחיהם היהודיים 

 ומנעו את תפיסתם.

במעשיהם הנאמנים לא התפארו הדנים מעולם. על עזרתם ליהודים לא 

קולות; ב"מוזיאון לוחמי החופש" שהוקם בקופנהגן אנו -הכריזו בקולי

את אשר עשו  –המוזיאון על אף הצניעות שבמארגני  –עינינו -רואים במו

דין מוות -בוגדים קטנה, שהמחתרת הוציאה נגדה פסקי-כולם )מלבד חבורת

וגבתה ממנה את פרעון מעשיה השפלים( למען לא תפול שערה ארצה מראשי 

 (.5.10.1961)"חרות", אזרחיהם היהודים 

ן לציו  -ממלכתיים כמו גם פרטיים  –לאחר עצרת זו, הלך והתגבר זרם האירועים 

הספר שעורי הסברה על דנמרק -ניתנו בבתי 1962והנצחת מבצע ההצלה: בינואר 

על אומץ לבה של האומה ותרבותה, במסגרתם נתבקשו המחנכים לספר לתלמידיהם 

כמו כן, הוקדשו שיעורים  .הדנית והתגייסותה להצלת יהודים בתקופת השואה

ולמצבם של היהודים  לסיפורים של ה.כ. אנדרסן, לתולדות אישים דניים דגולים

אורגנו אירועים  1968-ו 1963(; באוקטובר 3.1.1962)"הארץ",  שעדיין חיים בדנמרק

מכפר דייגים דני הוזמנו  שנים בהתאמה להצלה; ילדים 25-ו 20וחגיגות למכביר לציון 

במסגרת החוג ל"חברה ותרבות  –בעקבות הרצאה  1964להתארח באשקלון בקיץ 

אותו הכפר שהצילו יהודים רבים ממוות )"מעריב",  על תושבי –באשקלון" 
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שם המחתרת הדנית, העם הדני והמלך הדני -ניטעו עצים על ב'יד ושם'(; 28.11.1963

; בגן ההסתדרות בחיפה הוצבה הספינה הדנית "אסטריד" למען 10-כריסטיאן ה

רק כיד זכרון ללוחמי המחתרת ולעם הדני על הצלת יהודים רבים מיהודי דנמתשמש 

(; הונחה אבן הפינה לייסוד בית ספר דני בקיבוץ 17.10.1968)"מעריב", בימי השואה 

מרדכי )פרוייקט אשר לבסוף לא יצא לפועל(; בירושלים נחנכו בית הספר התיכון -נאות

תכניות רבות שודרו  הכרם;-"דנמרק" בשכונת גונן ו"כיכר דנמארק" בשכונת בית

, זכה גאורג פרדיננד 1971ולבסוף, באפריל בנושא ההצלה ברדיו "קול ישראל"; 

  .ץ לתואר "חסיד אומות עולם" מטעם 'יד ושם'דוקווי

השתתפו נציגים  -אשר העתונות דיווחה עליהם בפרוטרוט  –בכל האירועים הללו 

ויו"ר ההנהלה  'יד ושם'השפעה )בין היתר מנהל -בכירים הן ממוסדות ידועים ורבי

הישראלית של הקונגרס היהודי העולמי( והן מהממשלות של שתי המדינות: ראש 

, סגן (Kampman) ממשלת דנמרק )לשעבר( ויגו קאמפמן-גוריון, ראש-הממשלה דוד בן

. כמו כן, (Koch) הממשלה יגאל אלון ושרת הדתות של דנמרק בודיל קוך-ראש

העליון חיים כהן, ראש עיריית ירושלים טדי  השתתפו אישים נוספים בעלי שם: השופט

קולק, מנכ"ל משרד החינוך אלעד פלד ושגרירי ישראל ודנמרק. שילובם של גורמים 

מעלה בטקסים השונים העיד על החשיבות המדינית שיוחסה להנצחת ההצלה, -רמי

והפרשנות שניתנה לה התעצבה בהתאם לדרישות הפוליטיות של מדינת ישראל בשנות 

 . 60-ה

מאפיין נוסף של הסיקורים העיתונאיים של מבצע ההצלה באותם שנים הוא הנימה 

תואר מאדירים -המפארת והמהללת שבה מתואר העם הדני; יש שימוש תכוף בשמות

כגון: "אופי הרואי", "מבצע מופלא", "עוז רוחה של האומה הדנית", כמו גם במושגים 

ירופית". דוגמא אופיינית ומרהיבה ערטילאיים יותר כמו "נקודת אור באפילה הא

 לאופן כתיבה זה הופיעה בעיתון "דבר":

מבצע ההצלה של יהודי דנמארק יעמוד לעד כסמל לאחוה אנושית, כתעודה 

לנצחון של מסורת הומניטארית בתקופה האפלה ביותר של תרבות המערב, 

ה ד נ  את המצילים]...[ כפרק היסטורי אשר לאורו ראוי לחנך נוער בכל אתר. 

וכבר הוגדר ההבדל ביחס אל חסידי אומות  –י י ם יש לראות ראייה אחרת 
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מזה ואל אומת חסידים מזה. חסידי אומות היו רבים, אבל בודדים היו 

למן המלך ועד לאחרון  –בעמיהם: אומת חסידים היתה רק אחת. ובניה 

שותפים היו למעשה ההצלה. מבחינה אנושית ומוסרית אין  –הדייגים 

חברתית אין דומה ערך -כותם של הבודדים פחותה, אבל מבחינה ציבוריתז

דוגמה -להצלחתו של המבצע ללא ]...[התנהגותם לתופעה הקולקטיבית. 

אולם  –כגון קירבתה של ארץ פליטה ניטראלית  –ודאי היו תנאים מסייעים 

ההתעוררות העצמית לארגונו של המבצע וההתנדבות ההמונית להגשמתו 

הרוח בעם הדני. מסורת הדורות של -היו אך ורק זכותה של אצילות

דמוקרטיה במובן החברתי העמוק של מושג זה, רוח של סובלנות ושל אחוות 

אדם הן שקבעו את מצבו של המיעוט היהודי בדנמארק לפני שואת אירופה. 

שנתנו אותותיהם בעמידה הגאה של העם הדני בימי שלטון הנאצים הן 

 מראשית הגזירות והן שהניעו את מבצע ההצלה המופתי. 

אנו מציינים בסיפוק ובגאווה את יחסי הידידות ההדוקים והמתהדקים בין 

ישראל לבין דנמארק, כמדינה נצורה וכמדינה ששליחותה הצלה חשובה לנו 

כמה ידידותה של -כל ארץ ושל כל עם: יקרה לנו פיויקרה לנו ידידותם של 

מקור עידוד והשראה.  –וראויה לשמש גם לאחרים  –דנמארק המשמשת לנו 

את חברי המשלחת שהשתתפו בפעולות ההצלה, אנו מברכים לא רק בזכות 

כנציגים של עם  –עצמם: אנו מברכים אותם גם כנציגים של עם מצילים 

ביותר של העולם המודרני מאירה לאנושות אשר עמידתו בימים הקודרים 

  (.4.10.1963)מ.ד.  הנבוכה באורה המחנך

בכתבה זו ובדומותיה הופך מבצע ההצלה למאורע "גדול מהחיים": האירוע ההיסטורי 

לב. השאלה -של הצלת יהודי דנמרק נדחק הצידה ובמקומו מופיע מיתוס מכונן ושובה

צד קרה שדווקא בדנמרק הצליחה הקהילה שעמה מתמודדות רוב הכתבות היא לא "כי

של העם הדני גרם לו לרצות  והיהודית כמעט במלואה להינצל?" אלא "מה באופי

ולהציל את יהודי מדינתו?" שינוי זה בנקודת המבט, אשר ניתן להגדירו כמעבר מן 

האירוע ההיסטורי אל עבר הנסיונות להפיק לקחים מן השואה, הוא העומד בבסיס 

 . 60-יתוס סביב הצלת יהודי דנמרק במהלך שנות ההבניית המ

 



220 
 

 השקט שאחרי הסערה

מגיעה תקופה  –השנים בהן התגבש והתעצב המיתוס  –הסוערות  60-לאחר שנות ה

. נראה כי לאחר העבודה הרבה 80-ארוכה של שקט, אשר נמשכת עד שלהי שנות ה

ר שהתבסס ומצא שהושקעה בהחדרתו של המיתוס לזכרון הקולקטיבי הישראלי, ולאח

מחליטה ממשלת ישראל  1973-לעצמו מקום של כבוד, הגיע הזמן לנוח על זרי הדפנה. ב

על הוצאת בול זכרון לציון שלושים שנה להצלה. בכתבה המדווחת על פרסום ההחלטה 

העתונאי אריה לינדבאום כבר כמעט ואינו נדרש לספק מידע עובדתי על ההצלה והוא 

 טים המיתיים שגובשו סביבה:  מסתפק באזכור של האלמנ

הגרמנים נרתעו במקרים מסויימים מלפגוע ביהודי דנמרק בשל חשש מפני 

תגובת האוכלוסיה הדנית. המלך כריסטיאן, למשל, הודיע לגרמנים שאם 

 –יכריחו את היהודים לענוד את הטלאי הצהוב, יענוד גם הוא אות קלון 

ון המחתרת באה מייד עם והגרמנים נרתעו. הצלת היהודים על ידי ארג

(. כאמור, 1943היוודע תכנית הגרמנים לחסל את היהודים שם )ברה"ש 

ישראל מתכנן עתה הוצאת בול מיוחד -הוברחו רוב היהודים לשואדיה. דואר

לציון חלקו של העם הדני בהצלת היהודים. אין ספק, שזו תהיה מלאכה 

 (.9.3.1973"דבר", )קשה לעצב בול זה, אבל ברור שהמעשה ראוי להנצחה 

ות בשנים אלה בולטת לעין העובדה, כי אין יותר סיקור עיתונאי של העצרות השנתי

בניגוד לנהוג בעשור הקודם. בעתונות מתפרסמות אמנם כתבות לציון ההצלה, 

פוליטי: האיגודים המקצועיים, -הקשורות לדנמרק, אולם כמעט רק בהקשר אקטואלי

-דמוקרטית, עליית תנועת הניאו-הפעולה בין מפלגת העבודה למפלגה הסוציאל-שיתוף

ר עסקה נאצים, ועוד. במהלך המחקר נתקלתי רק בכתבה אחת מאותן שנים אש

ובסיקור שלה ניתן לחוש בצמצום  -( 1980בעצרת לציון הצלת יהדות דנמרק )בשנת 

 חשיבותו של האירוע ההיסטורי אל מול הצרכים הפוליטיים של ההווה: 

שר החוץ יצחק שמיר, הזהיר אמש את מדינות אירופה שאם הן לא יחסלו 

גיפה זו רבה הסכנה שמ –את המגיפה המתואמת של אש"ף והניאו נאצים 

תחסל אותם. לדבריו כשם שהנאציזם לא הסתפק בנעיצת צפורניו בעם 

נאצים ואש"ף מתכוונים -היהודי אלא התפשט על פני אירופה כך גם הניאו
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 1943לעשות. הדברים נאמרו בעצרת לציון הצלת יהדות דנמרק באוקטובר 

 שנערכה בהשתתפותו של שר החוץ הדני שילד אולסון. השר שמיר העלה על

נס את החלצותו של העם הדני להצלת כל היהודים שחיו בארצו. השר ציין כי 

חשוב להזכיר ארוע זה דווקא עתה, כאשר שוב גואה הגל האנטישמי 

)"מעריב", באירופה ומהווה "אור אדום" ומקור לדאגה לכל עם שוחר חופש 

24.10.1980.) 

 

 

 סדקים וחריצים

התפרסמה כתבה יוצאת דופן, אשר העידה על התמורות בייצוג  1979למאי  15-ב

העיתונאי של הצלת יהודי דנמרק, כפי שיתרחשו בעשורים הבאים. הכתבה מתארת 

את תגובתם של תושבי סקנדינביה להקרנת סדרת הטלויזיה "שואה" על פי ספרו של 

דמויות ועים אמיתיים עם שילוב של אירסדרה אשר התבססה על -ג'רלד גרין )מיני

פיקטיביות( וכותרתה "הגורל היהודי בעיני הדור הצעיר בסקנדינביה"; בין היתר היא 

עוסקת בהשפעה הנרחבת שהיתה לסדרה זו על האוכלוסיות של מדינות הצפון, בהן 

 צפייה: 50%-נרשמו למעלה מ

ים המספרים הללו נכונים במידה רבה לגבי כל סקנדינביה והם בודאי "עוש

היסטוריה" באשר למידת הפופולאריות של סדרה טלוויזיונית כל שהיא. 

קולנוע ומקומות בידור -הקרנת הסדרה ממש חישמלה את הציבור. בתי

אחרים רשמו ירידות ניכרות בהכנסותיהם בימים שבהם היא הוקרנה. 

העתונים היו מלאים תגובות של קוראים וצופים, מאמרי ביקורת וויכוח, 

מערכות הטלוויזיה הוצפו בערבי ההקרנה  –כת ותמונות. וכמובן מאמרי מער

בקריאות טלפון של צופים שביקשו להביע את הזדעזעותם ממראה הדברים 

 ומן האמת האיומה שעלתה מהם.

בהמשך הכתבה מפרט המחבר, יגאל רום, את ההשלכות של סדרה זו על הציבור 

 המקומי בכל מדינה. אחת ההשלכות העיקריות היתה
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גילויין של פרשיות עבר מתקופת מלחמת העולם השניה. הרבה טואטא אל 

מתחת לשטיח במדינות סקנדינביה באשר ליחסן של מדינות אלה כלפי 

היהודים, בעיקר בתקופה שקדמה לפרוץ מלחמת העולם השניה. היום יודע 

כל ילד בארץ שהדנים עשו רבות להצלת היהודים בארצם ושהנורווגים נלחמו 

-גרילה הרואית בגרמנים ושהשוודים עזרו רבות לפליטי השואה במלחמת 

. הדברים האלה נכונים. אבל כמה יודעים היום שבכל מדינות 1945

סקנדינאוויה היו בשנות השלושים מפלגות נאציות, שזכו לתמיכה ציבורית 

רחבה למדי ושהיו בהן גילויים אנטישמיים מכוערים? המפלגות הנאציות 

ימצו לעצמן באופן מוחלט את רעיונות הבלע של מפלגת בסקנדינאוויה א

סוציאליסטית בגרמניה. היטלר ומישנתו האנטישמית היו -האם הנציונאל

מעורערת של רבים בארצות הצפון. אותן מפלגות קיימו קשרים -הדת הבלתי

אמיצים עם הנאצים בגרמניה, ורק טבעי היה שבעקבות הכיבוש של דנמרק 

ים להשתמש במפלגות אלה, כגרעין שממנו תצמח בעתיד ונורווגיה ינסו הנאצ

ההסכמה הציבורית לשלטונם. תכניות אלה נכשלו כליל. הכיבוש הביא 

בעקבותיו דווקא גל של הזדהות לאומית, שהופנה גם נגד הנאצים 

המקומיים. אבל הם המשיכו בפעולתם עד עצם גירוש הגרמנים 

מחוץ לחוק ורבים מחבריהן  מסקנדינאוויה. רק אז הוצאו מפלגות אלה אל

נענשו אחרי המלחמה בכל חומרת הדין. עובדות אלה, ואחרות קשות לא 

פחות, נוח לשכוח. אך הן שבות וצפות על פני השטח הציבורי ביתר שאת 

 היום, אחרי הקרנת "שואה".     

סיקור זה של התגובות לסדרת הטלוויזיה "שואה", אשר צפו ועלו בספירה הציבורית 

לקורא הישראלי, ולו לרגע אחד, נקודת מבט חדשה לעניין  סיפקדינבית, הסקנ

ההתנהלות הדנית במהלך המלחמה. קורא זה, אשר התרגל במשך שנים לראות בדנים 

אור באפילה האירופית, נחשף בכתבה זו לראשונה גם -עם הרואי ומציל, דוגמא לקרן

אחת, יוצאת דופן ככל  לצדדים פחות מחמיאים של הדנים. אולם האם יכולה כתבה

שתהיה, לשנות את דעתו האוהדת של הקורא הישראלי על העם הדני, כפי שהשתקפה 

 שלושים השנים הקודמות?  –לפחות  –בעתונות במהלך 
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התשובה, בעיני, היא לא. אין בכוחה של כתבה בודדת לשנות את הגישה החיובית 

ההירואית והייחודית של העם הגורפת של קהל הקוראים בישראל כלפי התנהלותו 

הדני במהלך השואה. עם זאת, בהחלט ניתן לראות בכתבה סנונית המבשרת את בואו 

ואילך חלו התפתחויות  2000-וביתר שאת בשנות ה 90-של האביב: החל משנות ה

 משמעותיות בייצוג העיתונאי של מבצע ההצלה.

-ו"הטלאי הצהוב". ב 10-המיתוס הראשון שנופץ היה הסיפור על המלך כריסטיאן ה

הופיעה ב"הארץ" כתבה שכותרתה: "אגדה על מלך וכוכב היהודים". בכתבה  1990

הסביר תום שגב, המחבר, את גלגולו של המיתוס, את הגרסאות השונות שלו ואת 

הסיבות להצלחתו הגורפת עד היום, בהתבסס על מספר מאמרים מחקריים 

מטרת הכתבה היא, כאמור, הפרכתו של שהתפרסמו בנושא בארצות הברית. למרות ש

 המיתוס, מסיים אותה שגב בנימה מפתיעה:

זה סיפור שובה לב; הוא לא היה ולא נברא. המלך לא יצא לרחובות כשהוא 

עונד את הטלאי הצהוב וגם לא איים לעשות זאת. יהודי דניה כלל לא נדרשו 

וה ולאמונה באדם זה סיפור הנותן יסוד לתקו]...[ לענוד טלאי צהוב. עובדה. 

ובטוב: איש לא רצה לוותר עליו. על כן חזרו עליו שוב ושוב עד שהכל האמינו 

שהוא אמת. נראה כי התפוצה הגדולה ביותר ניתנה לו בספרו של ליאון יוריס 

"אקסודוס": רק בגרסה הדנית של הספר הוא הושמט. הוא הופיע בספרי 

ת: חנה ארנדט הכניסה אותו היסטוריה לאין ספור ובספרי לימוד וגם בספרו

ל"אייכמן בירושלים" שלה, רולף הוכהוט שילב אותו ב"ממלא המקום". 

ג'ואן באאז שרה לו בלדה. הנה גלגולו של מיתוס. חבל, זה סיפור כל כך יפה. 

  (.6.7.1990)"הארץ", בעצם, מה זה חשוב אם הוא אמת או אגדה. 

ות להצלחתו המתמשכת של נראה ששגב שם את האצבע על אחת הסיבות העיקרי

המיתוס: זהו סיפור יפה, פשוט, ומשתלבים בו אמונה ותקווה במין האנושי, וכל זאת 

על רקע נוראות השואה בשאר רחבי אירופה. בהתאם, אפילו שגב עצמו, למרות אקט 

לשמר לפחות את המשמעות שלו )הלקח(,  ניסהתקשה להיפרד מהמיתוס וה "הניפוץ",

 ההיסטורי שעליו הוא נסמך.  גם אם לא את הבסיס
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שנים בלבד משתנה הנימה של תום שגב כמעט מקצה  עשרה-אחתואולם, כעבור 

בעניין ההתנגדות של הדנים למינויו של כרמי גילון,  2001-לקצה: בכתבה שפרסם ב

ראש השב"כ לשעבר, לשגריר ישראל בדנמרק, מוצגת ההצלה )והמשמעות הייחודית 

 :שלה( באור שונה לחלוטין

מיהודי דנמרק על סירות  8,000-עלו כ 1943א.ק.כ[  –]אוקטובר בראשית 

דייגים שהעבירום לשוודיה. בספר מאת לני יחיל )"השואה" בהוצאת שוקן 

ויד ושם( נאמר כי "העם הדני" מילט את היהודים במבצע שהביא רבים 

לפאר את "אופיו ההומני של העם הסקנדינווי הקטן". עם ראשי המשבחים 

הדנים על אומץ לבם נמנים הדנים עצמם: אין מה שמפרנס את דימוים  את

העצמי כמו הצלת היהודים. בתוך כך אין מזכירים לעתים קרובות את 

העובדה שהדייגים שהעבירו את היהודים לשוודיה עשו זאת תמורת כסף: 

הרבה כסף. הפרופ' פטר נאנסטאד בדק ומצא שכל אחד מהדייגים דרש 

לתו של כל אחד מהיהודים סכום שהיה שווה באותם ימים וקיבל תמורת הצ

למשכורתו השנתית של מהנדס. הדייגים העריכו שהם מקבלים עליהם 

סיכון: בדיעבד התברר שהמבצע היה מסוכן פחות ממש שחששו, רק מעטים 

מחקריו מלמדים שהדנים אינם טובים יותר מרוב בני האדם ]...[ נעצרו. 

נויו של השגריר כרמי גילון לא משקפת רק האחרים; גם ההתנגדות למי

)"הארץ",  מחויבות לאומית לערכי ההומניזם, כי אם גם הרבה פוליטיקה

10.8.2001  .) 

כתבה העוסקת ב"על המשמר"  1968-ב שתי הכתבות הללו, פרסם תום שגב טרםעוד 

פרק מזהיר במחתרת הדנית".  –במבצע ההצלה הדני וכותרתה: "הצלת היהודים 

זו הוא הילל את רוח ההתנגדות של העם הדני הקטן לכיבוש הנאצי ואת מעשי  בכתבה

)"על המשמר"  הללו הכתבות שלושהמחתרת. השוואה בין -החבלה הנועזים של חברי

את בבהירות מאירת עיניים: הכתבות משקפות ( היא 2001-ו 1990, "הארץ" 1968

ו ומסתיים, לבסוף, התהליך המתחיל בעיצוב המיתוס, ממשיך בשלב הביסוס של

בניפוצו. בקליפת האגוז מסמלות שלוש כתבות אלה את השלבים השונים בהתפתחות 

 שחלה בישראל בייצוג העיתונאי של הצלת יהודי דנמרק. 
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גם ההנחה שהנאצים בדנמרק ניסו בכל מאודם להשמיד את היהודים, והצלתם 

-החל משנות הצת התאפשרה רק בזכות הדנים שסירבו לעמוד מנגד, מתערערת במק

. הדגש מושם, לראשונה, על היחס הכללי של הגרמנים בדנמרק כלפי היהודים, 2000

ועל התנהלותם במהלך מבצע ההצלה בפרט. כך כותב, למשל, דני רובינשטיין במוסף 

של "הארץ", בעקבות יציאת ספרו של הרברט נחום פונדק )ניצול ממבצע  ספרים

 זה לא יכול לקרות": ההצלה ועיתונאי בעצמו( "בדנמרק

בין המשטר הנאצי לבין הממשלה ובית המלוכה בקופנהגן שררו יחסים 

שאיפשרו לדנים לשמור על זכויות היהודים. בימי המלחמה נזקקה גרמניה 

לתוצרת החקלאית של דנמרק והעדיפה שלא לקלקל את היחסים עמה בשל 

נפלה  כמה אלפי יהודים. ההחלטה להעביר את יהודי דנמרק למחנות

, אחרי שחל המפנה במלחמה ומפלה גרמנית נראתה 1943בספטמבר 

 ]...[ באופק.

מסתבר שגם בממשל הגרמני בדנמרק לא היתה להיטות רבה לבצע את 

ההוראות ללכידת היהודים במדינה. אלה אולי הקטעים המעניינים ביותר 

בספר. פונדק מתאר את הפעולות האלה כמבצע גרמני כושל ושלומיאלי; היו 

מקרים שזקיפים גרמנים נרדמו על משמרתם ועשו עצמם כלא מבחינים 

אלפי יהודים הוברחו מבתיהם בקופנהגן לרצועת החוף,  במתרחש, כאשר

והיו אף גרמנים מעטים שסייעו ליהודים להימלט. על השאלה אם הגרמנים 

איפשרו ליהודים להימלט בהשראה מגבוה של צמרת שלטון הכיבוש או שמא 

אין תשובה חד משמעית. זו  –היתה זו עמדה גרמנית ספונטנית ומאולתרת 

 (.23.10.1996) תקופת הכיבוש, כותב פונדק.אחת התעלומות של 

בראיון מיוחד שהעניק )שוב(  -, כבר מתאר פונדק 2006שנים מאוחר יותר, באפריל  10

באופן הרבה יותר ממוקד ומפורט, מדוע וכיצד היתה  -לדני רובינשטיין ב"הארץ" 

 ההתנהלות הגרמנית בדנמרק במהלך מלחמת העולם השנייה שונה: 

האם לא ידעו הגרמנים שהיהודים בורחים מקופנהגן לשוודיה? ומדוע לא 

תפסו אותם קודם לכן? בדיקה של מסמכים ועדויות מאותם ימים מאפשרת 

לקבוע בוודאות שהגרמנים ידעו גם ידעו, ולמעשה לא עשו כמעט דבר. הם 
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יכלו בקלות רבה לעצור את אלפי היהודים שנסעו באותם ימים, עמוסי 

 –ת, לכפרים ולעיירות ברצועת החוף. אף שהסתתרו במהלך המסע מזוודו

הם נסעו ברכבת, נראו כפליטים בורחים, התנהגו כך. ולא היה אפילו צורך 

בדנמרק כמו ]...[ במלשינים דנים, שאכן היו, כדי שימסרו אותם לגסטאפו. 

בארצות אירופה האחרות היו משתפי פעולה ומלשינים. הנאצים גייסו 

אס ולחמה עד הרגע האחרון -חידה דנית שפעלה במסגרת האסלצבאם י

בברלין ההרוסה סמוך לבונקר של היטלר. אבל היתה, כאמור, העזרה של 

הממשלה הדנית ורוב העם, במיוחד רופאים ואנשי כנסייה, והיה גם צירוף 

)דני רובינשטיין,  מקרי למדי של נסיבות פוליטיות שסייעו להצלת היהודים

25.4.2006.)     

היא נושא נוסף  40-וה 30-המדיניות המגבילה של הדנים כלפי פליטים יהודים בשנות ה

שזכה לחשיפה בעיתונות הישראלית, לאחר שעורר בדנמרק סערה תקשורתית 

כתבה בשם  2000ופוליטית יוצאת דופן. בעיתון "ידיעות אחרונות" הופיעה בשנת 

חקרו של היסטוריון איסלנדי "משהו רקוב בממלכת דנמרק", אשר מתמצתת את מ

אלמסון, בו הוא טוען כי משרד המשפטים הדני, בהמלצת יממוצא יהודי, וילאלמור ויל

יהודים בעלי נתינות גרמנית לידי  21 1944-ל 1940משטרת הגבולות, הסגיר בין 

 הגסטאפו, אשר כולם מצאו את מותם במחנות ההשמדה:

של רשעות וקטנוניות  "הגירוש", טוען ויליאלמסון, "היה תוצאה 

בירוקרטית, לצד אנטישמיות לשמה ורצון לשאת חן בעיני הנאצים. מדובר 

בהחלטותיהם של פקידים קטנים, ולא במדיניות רשמית. אולם לפקידי 

מחלקת ההגירה ולמשטרת הזרים בדנמרק היה מרחב פעולה גדול בכל הנוגע 

 (.9.2.2000)יגאל רום, לאשרות שהייה, והם פעלו באטימות רבה" 

לבסוף, גם ההתפתחויות ההיסטוריוגרפיות שחלו בפרשנות של שיתוף הפעולה בין 

, כפי שמדגימה 2000-הדנים לבין גרמניה הנאצית זכו לפרסום עיתונאי במהלך שנות ה

 הכתבה הבאה: 

שיתוף הפעולה של דנמרק עם הכובשים הנאצים היה "לא מוצדק מבחינה 

אש ממשלת דנמרק, אנדרס פוג רסמוסן. מוסרית", כך אמר ביום שישי ר
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רסמוסן הוא ראש הממשלה הדני הראשון שמגנה את מדיניות ההנהגה 

הדנית במלחמת העולם השנייה. ראש הממשלה אמר את הדברים בטקס 

שנה לנפילת הממשלה הדנית ששיתפה פעולה עם הנאצים, וחל  60לציון 

. רסמוסן 1943-בבתאריך שבו התפטר ראש הממשלה הדני אריק סקבניוס 

ומלכת דנמרק, מרגרטה, הניחו זרי פרחים בפארק מינדלונדן, שהוקם לזכר 

קורבנות מלחמת העולם השנייה. "אני מאמין שהיה זה משגה לשתף פעולה 

עם הגרמנים", אמר רסמוסן, "אם כל מדינות אירופה, יחד עם האמריקאים 

לר היה מנצח היט –והרוסים, היו מחליטים לנהוג כמו הממשלה הדנית 

 במלחמה".

הדברים עוררו מחלוקת ציבורית בדנמרק, וכמה היסטוריונים מתחו ביקורת 

על דברי ראש הממשלה. לטענתם, לדנים היו מעט מאד אפשרויות להתנגד 

והם נאלצו לשתף פעולה עם הנאצים כדי לשרוד את התקופה הקשה 

הכיבוש", אמר בתולדות המדינה. "איש לא היה יכול לחזות כמה זמן יארך 

ההיסטוריון סטפן הייברג. לדברי אסבן קלדבק, אוצר במוזיאון הרזיסטנס 

הדני, הממשלה הדנית גילתה התנגדות כשסירבה ליישם חוקים נגד 

 היהודים, ובהם החוק שאילץ את היהודים לשאת טלאי צהוב על בגדיהם

  (.1.9.2003)"הארץ", 

מדווחות על  20-ם של המאה האם כן, הכתבות המתפרסמות החל משנות התשעי

המדיניות המגבילה של  :ההתפתחויות המחקריות שחלו בשלושה תחומים עיקריים

דנמרק כלפי פליטים יהודים לפני ובמהלך המלחמה, ההתנהלות הגרמנית השונה 

בדנמרק בזמן הכיבוש )בין היתר, היחסים המורכבים והקואופרטיביים בין דנמרק 

ה של מיתוסים על ה"גבורה" הדנית )ענידת "הטלאי וגרמניה הנאצית(, וההפרכ

הצהוב", התשלום לדייגים ועוד(. ההתפתחויות הוצגו בעיתונות בשני אופנים מרכזיים: 

באמצעות תרגום מדנית של מחקרים אקדמאיים ופרסומים עיתונאיים עדכניים בנושא 

ף אוני, )בין הכותבים הבולטים שנקטו בדרך זו ניתן למצוא את שמותיהם של אס

שמעון שיפר, יגאל רום ותום שגב( או באמצעות ביקורות על )מעט( הספרים 

 בעיקר ספרו של הרברט נחום פונדק.  –הרלבנטיים שיצאו באותם שנים לאור בעברית 
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החלה להתבלט דרך נוספת שבה תרמה העתונות להעלאת  2000-ואולם, בשנות ה

בחקר ההצלה: ה"מכתבים  המודעות בקרב קהל הקוראים להתפתחויות החדשות

למערכת". בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בפניות של קוראים למערכות 

השונות של העתונים בנושאים הקשורים להתנהלות של דנמרק בתקופת השואה, הן 

כתגובה למאמרים שהתפרסמו על מבצע ההצלה, הן בעקבות התרחשותם של אירועים 

ה על מכתביהם של קוראים אחרים. המכתבים הללו שונים הקשורים לנושא והן כמענ

נוגעים בשלל נושאים, חלקם מדוייקים עובדתית יותר וחלקם פחות. להלן דוגמא 

למכתב מלומד ובקיא )גם אם לא חף מטעויות( שכתבה אמיליה כהן רואי על מבצע 

 ": ולנברג"האוטובוסים הלבנים" תחת הכותרת "ברנדוט לא היה 

הופתעתי לקרוא על הרוזן פולקה ברנדוט, ש"פעל למען הצלת יהודים ככל 

יכולתו" במאמר ביקורת של רות אלמוג על "הנשים היהודיות ברוונסברוק" 

(. כדוגמה לכך מציינת אלמוג שברנדוט "נתן חסות 12.11)"תרבות וספרות", 

סות. לכל יהודי דנמרק". אלא שלא הוא, כי אם ממשלת שוודיה נתנה את הח

, 1943ראש הממשלה ביקש משגריר ארצו בקופנהגן להכריז, בסוף ספטמבר 

שכל יהודי דנמרק יוכלו למצוא מפלט בשוודיה. ואז הוחל במעשה ההצלה 

 ]...[אחוז מיהודי דנמרק לחוף מבטחים בשוודיה.  90המופלא, שבו הועברו 

תיו בסוף גם אם ברנדוט ראוי לתואר הנשגב "חסיד אומות העולם", על פעולו

  (.10.12.2004)"הארץ", ! ולנברגאין להתבלבל. הוא לא היה  –המלחמה 

דוגמא לכתיבה קצת פחות בקיאה ניתן למצוא במכתבו של ריצ'רד אוסטרמן 

ביהודי דנמרק" )כך  פגיעהמירושלים, אשר במכתב למערכת האשים את "יד ושם" ב"

 :הכותרת(

רושלים, הוסרו באחרונה בשדרות "חסידי אומות העולם" ב"יד ושם" בי

השלטים המציינים את פעולתם של העם הדני, והמלך כריסטיאן העשירי, 

להצלת יהודי ארצם. נשאר רק השלט לכבוד המחתרת הדנית. לפעולת 

אין אח ורע בתולדות השואה. בני  1943ההצלה של יהודי דנמרק באוקטובר 

הנאצי להשמיד את העם הדני, ובראשם המלך, התייצבו נגד כוונות הכיבוש 

יהודי ארצם. הסיפור מסופר אמנם בתוך המוזיאון החדש, אבל השלטים 

מחוץ לבניין היו חשובים לא פחות. הסרת השלטים פגעה מאד בקהילת יהודי 
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דנמרק בישראל, וידידי דנמרק בארץ ובעולם שמבקשים להדגיש כי המבצע 

 (.26.6.2005)"הארץ", היה של העם הדני ולא רק של המחתרת 

רון, ע' דוברת "יד ושם" באותה התקופה, הגיבה להאשמה באופן קצר -יפעת בכרך

 וקולע:

תמוה בעינינו מכתבו של ריצ'רד אוסטרמן משום שלא הוסרו השלטים 

 .)"הארץ", ללא תאריך(המציינים את פעולתו של העם הדני 

וסק אם כן, הרוב המכריע של המכתבים למערכת, כמעט ללא יוצאים מן הכלל, ע

בזכרון הקולקטיבי של ההצלה, ולא בעדויות אישיות. מטרתם של הכותבים להעמיד 

דברים על דיוקם ולתקן דימויים כוזבים של מבצע ההצלה בפרט ושל ההתנהלות 

הדנית במהלך המלחמה בכלל: התכלית העיקרית בכתיבת המכתבים, מבחינת 

ה מונצח בתרבות הזכרון מחבריהם, היא לשמר )או לעדכן( את הדרך שבה מבצע ההצל

 בישראל.

 

 

 ישראל לאור ההצלה -יחסי דנמרק

הכתבות שנותחו לצורכי פרק זה עוסקות בשלל נושאים הקשורים לדנמרק, אולם 

-לכולן מכנה משותף זהה: האיזכור של מבצע ההצלה כפריזמה לבחינת יחסי דנמרק

שתי האומות הן ישראל לאורך השנים. ההצלה הייחודית מושלכת על היחסים בין 

רטרוספקטיבית והן פרוספקטיבית; הגישה הרווחת היא שכבר עם קבלת שוויון 

זכה המיעוט היהודי בדנמרק להנות מהסובלנות הדתית שמאפיינת  1848-הזכויות ב

את הדנים לאורך ההיסטוריה, אותה סובלנות שהובילה להצלתם בזמן השואה 

עט כתבות בודדות, בכולן יש ולתמיכתם בהמשך בהקמת המדינה היהודית. למ

התייחסות להשפעה הקונסטרוקטיבית של הצלת יהודי המדינה על מערכת היחסים 

של שתי המדינות: מבצע ההצלה משמש, על כן, מנוף לחיזוק היחסים הדיפלומטיים 

 ביניהן.
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-ניתן לראות את ראשיתה של מגמה זו בכתבה העוסקת בחנוכת בית 1952-כבר ב

 שבירושלים )אשר נבנה, כאמור, מתרומות של דנים(:   החולים "איתנים" 

בית החולים לילדים חולי שחפת, "איתנים", המוקדש לזכרו של המלך הדני 

כריסטיאן העשירי, מחסידי אומות העולם, הוא פרי הלולים של שיתוף 

אמר אתמול שר הבריאות ד"ר  –למדינת ישראל ]כך[ הפעולה בין העם ההדני 

המוסד בדיר עמר, בהרי ירושלים, בהשתתפות ה.פ. הופמייר, בורג, בחנכו את 

מלך  ]...[ציר דנמרק בישראל, נציגי מוסדות הבריאות ומוזמנים שונים. 

דנמרק שלח אל נשיא המדינה, ד"ר ח. וייצמן, את המברק הבא: "לרגל 

עמר, שיוקדש לזכר אבי -החולים החדש לחולי שחפת בדיר-חנוכת בית

חולים -אן העשירי, הנני מביע את איחולי הכנים שביתהמנוח, המלך כריסטי

 (.29.4.1952)"דבר", זה ירים תרומה לבריאותם ושגשוגם של תושבי ישראל" 

בכתבה זו ניתן להבחין בחוט המקשר שנשזר בין דנמרק, מדינת ישראל הצעירה והצלת 

בית  . התיאור של שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בהקמת1943היהודים באוקטובר 

בזכרון  -"מציל היהודים"  -החולים, אשר מוקדש לזכרו של המלך המיטיב 

הקולקטיבי, מסמל את תחילתו של תהליך השימוש במבצע ההצלה כעוגן לבחינת 

היחסים בין דנמרק וישראל. תשע שנים מאוחר יותר מתפרסמת בעיתון "חרות" כתבה 

רק, שבה כבר מובנה באופן דנמ-לציון תחילת פעילותה של האגודה לידידות ישראל

טבעי החיבור בין מעשה ההצלה בשואה, התמיכה במלחמת השחרור, והעמידה לצד 

 (. 5.10.1961ישראל בזירה הבינלאומית )

בחינה של הכתבות העלתה שני מאפיינים בולטים של המגמה המתפתחת. המאפיין 

אומה הדנית הראשון הוא הקשר הישיר שנרקם בין השואה לתקומה: היחס החם של ה

הוביל כעבור שנים ספורות  -כפי שהתבטא בהצלתם במהלך השואה  -כלפי היהודים 

(. זה אך 1948לתמיכתה של דנמרק בהקמת מדינת ישראל )בהצבעה באו"ם במאי 

דופן כלפי המיעוט -טבעי, כך הטענה הנפוצה, כי מדינה שהתנהלה באופן כה יוצא

שניה, תתמוך בהמשך גם בהקמת בית היהודי שחי בתוכה במהלך מלחמת העולם ה

 לאומי למיעוט זה.
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המאפיין השני הוא הבנייתה של זיקה בין הדנים לבין היהודים/ישראלים, אשר 

מתגבשת בשלושה מישורים מקבילים: במישור היהודי מתבטא החיבור העמוק בין 

 האומה הדנית לבין העם היהודי באהדה ובאמפתיה לסבלם של האחרונים, ובהתנגדות

אינהרנטית לרדיפתם כמיעוט. במישור המדיני מתבטא הקשר ההדוק בין ישראל ובין 

דנמרק בטיפוח ערכים דמוקרטיים דומים כגון הדאגה לפרט ושאיפה עקרונית לשלום. 

במישור האחרון, המישור המפלגתי, יש הידוק יחסים של מפלגת העבודה והמפלגה 

( ובנסיון ללמוד אחת מנסיונה של 80-דמוקרטית )לפחות עד שלהי שנות ה-הסוציאל

האחרת כיצד לטפל בנושאי מדיניות חברתית. דוגמא מובהקת למאפיין השני ניתן 

, אשר מדווחת על ביקורו בישראל של אנקר 1977-למצוא בכתבה בעיתון "דבר" מ

 יורגנסן, ראש ממשלת דנמרק:

רעייתו ראש ממשלת דניה, אנקר יורגנסן, הגיע אתמול אחר הצהרים יחד עם 

ימים בישראל, כאורח  4במטוס "אליטליה" מרומא לביקור פרטי של 

המחלקה לקשרי חוץ של מפלגת העבודה הישראלית. בנמל התעופה המתינו 

לראש ממשלת דניה ולרעייתו ראש הממשלה בפועל שמעון פרס ורעייתו. 

לפני המטוס נפרש שטיח אדום וראש הממשלה האורח לחץ את ידי מקבלי 

יניהם ישראל גת מנהל המחלקה לקשרי חוץ של מפלגת העבודה, יועץ פניו, ב

השגרירות הדנית ונכבדים אחרים. היום ישתתפו האורחים בפגישת חברי 

עובדים בבית ברל, בהשתתפות ראש הממשלה בפועל שמעון פרס. בו -ועדי

אביב. מחר יבקרו -ביום יקיים ראש ממשלת דנמרק מסיבת עתונאים בתל

 ה, וביום ו' יסיימו את ביקורם בארץ. האורחים במצד

ראש הממשלה האורח אמר, כי כעת תהיה בידיו ההזדמנות לעמוד  ]...[

מקרוב על הנעשה בישראל, ובמיוחד במפלגת העבודה, ואיחל לפרס שיהיו 

כי  ]הוא הוסיף[ התיכון.-בחירות טובות ושיימצא פתרון לבעיית המזרח

טים ובטוחים, כמו לכל מדינה, ולכל לישראל הזכות לחיות בתוך גבולות שק

אחד יש את הזכות להביע את זהותו הלאומית."אני עוקב אחר המאורעות 

במזרח התיכון ואני רוצה לשמוע מה אומרים ידידי בישראל", אמר יורגנסן. 

הוא הוסיף ואמר, כי אהדתו למדינת ישראל נובעת מקשר ישיר עם יהודים 

 .(4.5.1977)במלחמת העולם השניה 
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כתבה זו מציגה בבהירות כיצד משתלבים שלושת המישורים שפורטו לעיל בדיווח 

ראש ממשלת דנמרק מסביר את השורשים  -עיתונאי מידעי )לכאורה(: במישור היהודי 

לזיקה ההדוקה שחש כלפי ישראל בקשרים הישירים והאמיצים שהיו לו עם יהודים 

ממלכתי במצדה בנויה גם היא על  )הבחירה לערוך לו ולרעייתו ביקור במהלך השואה

שימוש במיתוס היסטורי שתפקידו לחבר בין היהודים בעבר לבין מדינת ישראל 

ראש הממשלה בפועל שמעון פרס ורעייתו מקבלים את  -במישור המדיני . בהווה(

התעופה, ברוב הוד והדר, ולאחר מכן -פניהם של ראש ממשלת דנמרק ורעייתו בשדה

אביב -ם ובאירועים השונים )מסיבת העתונאים שנערכת בתלמלווים אותם בטיולי

לכבוד האורח היא הביטוי המדיני של ביקורו(. יתר על כן, חלק חשוב מביקורו מקדיש 

החוץ של מדינת ישראל. לבסוף, במישור -ראש ממשלת דנמרק לליבון בעיות בטחון

ו של דנמרק וזו ז –המפלגתי יש התייחסות לקשרים החזקים בין שתי תנועות העבודה 

העובדים בבית ברל )יחד עם -של ישראל. ההשתתפות של יורגנסן בפגישת חברי ועדי

  היום האידיאולוגי של שתי המפלגות שבשלטון.-שמעון פרס( מבטאת את הקרבה בסדר

בעיקר החל  –ואולם, בעקבות שורה של התפתחויות פוליטיות שנויות במחלוקת 

-התרחשה "התקררות" קלה במערכת –אילך ו 20-משנות השמונים של המאה ה

היחסים הקרובה בין שתי המדינות: אמנם זכרון הצלתם יוצאת הדופן של יהודי 

דנמרק לא איבד מזוהרו לאורך השנים, אולם מפלגת העבודה הישראלית כבר לא 

ישראלי החל לזכות באהדה -אחזה במושכות השלטון והצד הפלשתיני בסכסוך הערבי

 ת וגוברת. בינלאומית הולכ

 , בכתבה "אורח מן הצפון": 1985כך הציג את המצב העתונאי שלמה שפיר בשנת 

דנמרק, בת חמישה מיליון התושבים, ידועה כאחת המדינות הטובות 

ליהודים ולישראל באירופה. היהודים בעולם וגם בישראל לא שכחו איך ניצל 

צלה הה-הרוב המכריע של יהודי מדינה זו בתקופת השואה. מעשה

הקולקטיבי, שהשתתפו בו חוגים פוליטיים, כנסייתיים ועממיים, היה אחרי 

העולם לנדבך חשוב בטיפוח אהדה הדדית ויחסי ידידות הדוקים בין -מלחמת

שתי המדינות ושני העמים. אמנם הסחף לגבי מדיניותה של ישראל מאז 

מלחמת ששת הימים, שהגיע לשיאו בימי ההרפתקה הלבנונית האומללה, 

נתן אותותיו גם בדנמרק. לכותב שורות אלה, שעשה בשבוע השני לפרוץ 
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המלחמה בקופנהגן, זכור הדבר היטב. אם כי עמדתה של דנמרק בענייני 

התיכון מושפעת מזו של שאר חברות הקהיליה האירופית וגם -המזרח

משכנותיה הצפוניות שמחוץ לקהיליה, היא נמנית עדיין עם הארצות 

ביותר ביבשה. עדות מחודשת לכך הוא הביקור שיערוך הידידותיות לנו 

בארץ ראש ממשלת דנמרק בתחילת ספטמבר הקרוב, ושעליו נמסר בימים 

 (.24.7.1985)"דבר", אלה בקופנהגן 

, המסקרת את פתיחתו של 1980-דוגמא נוספת ניתן למצוא בכתבה בעיתון "מעריב" מ

. בכתבה מוסבר כי אחת מן כנס הנשים הבינלאומי שנערך באותה שנה בקופנהגן

הנקודות החשובות שתועלה לדיון בכנס תהיה שאלת ההשפעות של הכיבוש הישראלי 

על מצבן ואפשרויות ההתפתחות של הנשים הפלשתינאיות. אסתר אדלשטן, המחברת, 

הוסיפה והדגישה כי בדרגים הגבוהים הרשמיים תזכה המשלחת הישראלית ללא ספק 

בדיונים הפוליטיים צפויים לנשות ישראל "חיים קשים",  באותות חיבה עזים, אולם

 .  (29.6.1980הרבה יותר מאשר לשאר משתתפות הכנס )

עורר המינוי של כרמי גילון לשגריר ישראל בדנמרק, כאמור,  2000-בראשית שנות ה

סערה פוליטית לא מבוטלת. כל העיתונים בארץ דיווחו על האיום של הדנים, לפיו גילון 

התעופה בקופנהגן, וביטאו שלל דעות בנידון. בחלק הארי של -עם נחיתתו בשדהייעצר 

הכתבות הוזכרה ההצלה של יהודי דנמרק בשואה ושימשה נקודת מוצא לדיון סביב 

, למשל, שילב מינויו לשגריר של אדם עם עבר מקצועי מורכב כשל גילון. תום שגב

בין הזכרון של מבצע ההצלה לבין המינוי של גילון באמצעות  בכתבה שצוינה לעיל

מחקריו של פרופ' נאנסטאד מאוניברסיטת אורהוס, מומחה בקבלת החלטות פוליטיות 

 וההשפעה של דעת הקהל: 

גם בדק את המיתוס ההיסטורי על יחסם של הדנים ליהודים  נאנסטאד

נס לדנמרק; מיד בתקופת הנאציזם. רק יהודים מעטים יחסית הורשו להיכ

לאחר ליל הבדולח הוחמר הפיקוח בגבולות הארץ, כדי למנוע כניסתם של 

פליטים. בתקופת הכיבוש הנאצי שררו יחסים מיוחדים בין שלטונות דנמרק 

לשלטונות גרמניה, אלה סייעו גם ליהודים ובסופו של דבר איפשרו את 

ל הנאצים בריחתם. אך לא, המלך כריסטיאן העשירי מעולם לא איים ע

שייצא לרחובות כשטלאי צהוב על חזהו, בניגוד לאגדה שהופרכה כבר מזמן. 
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בראשית שנות החמישים שלטה דנמרק באי גרינלנד, ותוכניות הפיתוח של 

האי כרכו את עקירת האסקימואים מתרבותם; במקרה אחד גורשו תושבים 

ה, בכוח מבתיהם כדי לפנות מקום להקמת בסיס טילים אמריקאי. כל ז

נאנסטאד חוזר ומדגיש, אומר רק דבר אחד: הדנים אינם שונים מאחרים. 

בפועל, נאנסטאד אומר, דנמרק יודעת להעדיף את האינטרסים  ]...[

הכלכליים שלה על האידיאליזם ההומניטארי: יש לה יחסים הדוקים עם 

איראן ועם קובה, עם עיראק ועם סין, אף לא אחת מהן אינה מעוז של 

באין לה אינטרסים חיוניים בישראל, נתנה לה פרשת גילון הומניזם. 

)"הארץ",  הזדמנות לזכות בנקודות הומניטאריות תמורת מחיר אפסי

10.8.2001.) 

 ם במילים הבאות: סיכשגב 

דנים לקחו כסף על הצלת יהודים, הם שונאים זרים, יש להם כתם קולוניאלי 

כשגריר; זה אומר רק שגם שם בעברם. זה לא אומר שגילון מתאים לכהן שם 

  )שם(. הכל פוליטיקה

: תהליך ניפוץ 90-כתבה זו מייצגת את סוג הכתבות שהתפרסמו החל משלהי שנות ה

המיתוסים סביב ההצלה השפיע על וגם הושפע מן הדיונים העיתונאיים בתקריות 

הדיפלומטיות אשר התרחשו באותן שנים בין שתי המדינות. השילוב בין המחקרים 

החדשים בנושא ההצלה ובין ההבדלים בתפיסה ההומניטארית של דנמרק וישראל 

גרמו, בדיעבד, לגיבושה של גישה ביקורתית יותר גם כלפי מבצע ההצלה, אירוע 

 שנים מוקדם יותר. 60-שהתרחש כ

 

 

 אקטואליה מתמשכת  –ההצלה בעיתונות 

ישראל לאור מבצע ההצלה. -לאורך השנים הציגה העתונות הישראלית את יחסי דנמרק

הדבר נעשה או באמצעות אזכור ההצלה במסגרת הכתבות עצמן או בהקדשת חלון 

נפרד )לצד הכתבה( עם הסבר של פסקה או שתיים לגביה. בשני העשורים הראשונים 
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קמת מדינת ישראל, ולאחר לאחר ההצלה היא שימשה כהסבר לתמיכתם של הדנים בה

מכן בעמידתם לצד מדינת ישראל הצעירה בהצבעות השונות באו"ם ובשיתוף פעולה 

הדוק עם מפלגת העבודה הישראלית. בעקבות האירועים שלאחר מלחמת ששת הימים 

חלה "התקררות" קלה ביחסים בין שתי המדינות, אשר הלכה והחריפה במהלך שנות 

מן הצד  –נאצית והתחזקות האנטישמיות בדנמרק -)עליית התנועה הניאו 80-ה

מן הצד הדני(;  –הישראלי, וההתנגדות לכיבוש הישראלי ולמינוי של כרמי גילון 

, ואשר בחנו את נושא ההצלה מחד 90-המחקרים החדשים שהתפרסמו החל משנות ה

 –ואת שיתוף הפעולה של הדנים עם גרמניה הנאצית במהלך המלחמה מאידך, תרמו 

להשתרשות שיח עיתונאי ביקורתי יותר כלפי דנמרק. עם  –סמך הממצאים שהתגלו על 

זאת, עד היום ממשיכה לשלוט המגמה לפיה יש לראות את המחלוקות בין המדינות 

דרך הפריזמה של ההצלה, דהיינו נהוג להבהיר שלמרות הכל היחסים בין דנמרק 

שכן ההצלה הוכיחה באופן  -ם כפי שהיו מאז ומעול -לישראל ממשיכים להיות חזקים 

 מובהק את נאמנותו העמוקה של העם הדני כלפי היהודים. 
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 פרק שישי

  גיבורי ההצלה

לכאורה מה חשיבותה של הצלתם של כמה אלפים בימי השמדת מיליונים? ואולם 

עלי להגיד שקשה לא להפליג בחשיבותו של מאורע זה. ולא רק מפני שמעט 

מהאור דוחה הרבה מהחושך. פה יש דבר הרבה יותר חשוב. העם הדני שמר על 

שר היה צלם האלהים של הדור. הוא הראה דוגמה ולקח לדור, לדורות. כך אפ

להציל מיליונים לו העמים כולם כחסידי אומות העולם, כעם הדני. לו היו העמים 

בעלי אומץ לב מוסרי ואזרחי, לו היו יודעים כי עליהם לשמור על חותם אלהים של 

 . (155-156, עמ' 1958ציון דינור, -דברים על השואה ועל לקחה", בן –)"זכור דורם 

 

היישוב במלחמת העולם השנייה ועיצוב הזיכרון  בספרה "גיבורים למופת: צנחני

 כתבה יהודית תידור באומל כך:  הקולקטיבי הישראלי"

במדינות מתהוות ובחברות מתפתחות ממלאים המיתוסים תפקיד כפול: 

בכל חברה, חדשה או עתיקה, הם ממחישים את האתוסים הלאומיים, 

הלאומי בחברה מתפתחת יוצרים המיתוסים תשתית להבניית הבסיס 

 המאחד, החיוני כל כך הן לבניית ה'יש מיש' ועוד יותר לבניית ה'יש מאין'.

ת קשר בין ובכל חברה יש למסורות השונות תפקיד משולש: הן יוצר]...[ 

היחיד לקהילה, הן מעניקות לגיטימציה ומחזקות את מרותם של מוסדותיה 

ציאליזציה ושל מערכות יחסים בין מעמדותיה, והן מתפקדות בתחום הסו

ומנחילות אמונות, מערכות ערכים ודפוסי התנהגות מקובלים. בחברות 

מתפתחות, כגון החברה הישראלית בראשית דרכה, רבות מהמסורות היו 

קשורות במידה זו או אחרת לאתוס הגבורה בגרסתו הישראלית, שהיה אמור 

ולוגי להבדיל בין הקיום היהודי בגולה ובין דפוסי ההתנהגות של הצבר הבי

 .(8: 2004)והרוחני במולדתו המתחדשת 

מחד,  :זכרון השואה על צומת מרכזיתבחברה הישראלית המתפתחת התמקם, אם כן, 

להקים לאירוע זה זכר עולם, לגשר בין העבר לעתיד ולהשאיר תזכורת  האנושי הצורך

מוחשית לדורות הבאים )'לזכור ולא לשכוח'(, ומאידך הצורך של מדינה בהתהוות 
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ליצור 'אתוסים לאומיים' שיגדירו ויכוונו את דרכה, לחפש אחר דמותם של גיבורים 

שמסמלים את אמות המוסר והערכים שלאורם ראוי הציבור להתחנך וכמו כן לבסס 

 את חשיבות קיומה של המדינה החדשה בעיני אזרחיה. 

י דנמרק? כיצד שולבו שלל צרכים אלה באופן שבו עוצב והונצח זכרון הצלתם של יהוד

אמנם את השראתה ממקורות היסטוריים, שואבת , כי ההנצחה ענהתידור באומל ט

תומך (. לעתים 19: 1998אולם למעשה היא מתחילה במקום שבו ההיסטוריה נגמרת )

 –של אירוע מוגדר ולעתים הוא סותר אותו  קולקטיביהמחקר ההיסטורי בזכרון ה

אינו  קולקטיביאולם למרות קיומם של קשרים הדוקים ביניהם, הרי שהזכרון ה

 מבוסס עליו באופן בלעדי: 

בעוד ההיסטוריה שואבת את מעמדה כמייצגת העבר מכוח התיקוף 

המבט של -ההיסטורי, נשען הזיכרון על האמינות של ייצוג העבר מנקודת

א תתקבל בציבור ההווה. כל עוד ההנצחה של העבר נראית אמינה, הי

כמהימנה. לעומת זאת, גם אם יתמוך המחקר ההיסטורי בגירסה שאיבדה 

מאמינותה, עשויה התרבות העממית ליצור גירסאות אחרות של העבר, אשר 

)זרובבל אף אם אין להן תיקוף היסטורי, הן תורמות לבניית הזיכרון העממי 

1996 :199). 

ורי של הצלת יהודי דנמרק במסגרת בעקבות האירוע ההיסט מיתוסהתגבשותו של 

כמבטא  מיתוסשיקפה את רוח התקופה שדגלה בערך ה הישראלי קולקטיביהזכרון ה

את חשיבות ההיסטוריה וכמספק דרך להעצים את ערכה החינוכי. עם השנים השתנתה 

שיקפו את הפגיעות של מיתוס ואגדה תפיסה זו והשינוי במשמעות של המונחים 

  (. 198עליית המודעות החברתית לתהליך היווצרותה )שם,  המסורת המומצאת עם

 

חינוכי כמו גם -פוליטי-הפן המחקרי בעוד שבחלקה הראשון של עבודה זו נבחן

 בפןשהחלק השני מתמקד תרומתם של הניצולים לעיצובו של הזכרון הקולקטיבי, הרי 

גים בייצו התרבותי שלו. שני הפרקים הבאים )דהיינו החלק השני( עוסקים

הפופולאריים של הצלת יהודי דנמרק בתרבות הזכרון בישראל: המימד החברתי, 
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המימדים השונים ינותחו בהתאם של האירוע.  פלסטי והמימד הדתי-הויזואליהמימד 

 לשני נושאים מרכזיים: גיבורים ודפוסי הנצחה.

של אישים, בזכרון הקולקטיבי בחן ההיטמעות תיובו  –גיבורים בפרק זה יעסוק 

יתר על מדינות וישויות כמייצגי מושג "הגבורה" מאחורי ההצלחה של מבצע ההצלה. 

כן, במהלך הפרק יוצגו התגליות שנחשפו במהלך עבודת מחקר זו ואשר יש בידן להאיר 

את היחסים המורכבים שנרקמו לאורך השנים בין הזכרון הקולקטיבי של ההצלה ובין 

של ההנצחה  דפוסי. בפרק הבא יבחנו 1943קטובר ההתרחשויות ההיסטוריות באו

משתנים כגון פסלים, אנדרטאות -מבצע ההצלה, בין אם באמצעות מונומנטים בלתי

ימי הזכרון  ותמונות, ובין אם באמצעות דפוסים רפטטיביים משתנים כגון טקסי

בשינויים שחלו בשנים הפרק לסיום, ידון יובל וכן הלאה. , חגיגות ההשנתיים

  סביב הזכרון של ההצלה. ונותהאחר

מושג בפרט מכילים באופן אינהרנטי את  צלה בשואה בכלל והצלת יהודי דנמרקה

"גבורה": מאחורי כל ניצול שהצליח להימלט מן התופת נמצא הגיבור שפעל למענו ה

וסלל את דרכו להצלה. במקרה של הצלת יהודי דנמרק ניתן למנות מגוון ישויות אשר 

גבורה לאורך השנים, אולם רק שלושה מהם הפכו לגיבורים "מרכזיים" זכו בהילה של 

שלושתם בתרבות הזכרון בישראל: העם הדני, גאורג פרדיננד דוקוויץ ואלוהים, וב

 פרק זה.-יתמקד תת

 

 

 העם הדני

", אשר יצא לאור בעברית בשנת 1943בהקדמה לספרו של אגה ברטלסן "אוקטובר 

של המחבר וחבריו במבצע ההצלה, כתב לאון ונושאו תיאור ההשתתפות  1955

 , כך:דאז ברנשטיין, מנהל הקונגרס היהודי בישראל

אגה ברטלסן, הסופר והמורה החולם בעירה הקטנה ארוס, הפך בין לילה 

למארגן מוכשר וליוצר יש מאין: הוא מגיס אמצעים כספיים ענקיים. מיסד 

להעברת היהודים תנועת מחתרת מתחת לעיני הגיסטאפו, שוכר ספינות 
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בערפילי חשכתו של הים הצפוני לשוודיה, ומסכן על ידי כך את עצמו, את 

משפחתו ואת ידידיו הקרובים. שלושה כוחות כבירים עומדים לצדו 

ומכתירים בהצלחה את פעלו הנועז: אהבתו ומסירותו לזולת הסובל ללא 

קת הבדל דת וגזע; אמונתו העמוקה וללא תנאי בצדקת הנרדפים ובצד

פעולותיו להצלתם; תמיכתו המוסרית והחמרית של העם הדני כולו אשר 

רואה בהצלת היהודים כעין אבן בוחן לעמדתו האיתנה במאבק עם הנאצים 

 הזוממים להשפיל את כבוד האומה הדנית.

על הרקע של השואה היהודית באירופה, אפופת רשע וחשכת צלמוות, לא רק 

ם בגלל אדישותו, רפיונו וחוסר רצון בגלל שגעונו של צלב הקרס אלא ג

הקרבה עצמית של העולם התרבותי למען אותם האידיאלים אשר בשמם 

מסתמנת דמותם של אגה ברטלסן  -ובעזרתם בלבד הוא מסוגל להתקים, 

וחבריו כעין אור מסנוור משפע בשורת העתיד. אכן נשארו עוד ניצוצות 

ל הנאצי לא הצליח לרמסם בוהקים לערובת קיומינו, אשר אפילו מגף הברז

לאפר; אכן קיימים עוד ברטלסנים בעולם שידעו לרומם על נס את אות 

הגבורה האנושית בתקופה בה הפכה דמות האדם המסולפת לחוק, וצלם 

 לשמצה ופחד. –האלוהים 

יחד עם תיאורים נוספים דומים במהלך ור זה של המשתתפים במבצע ההצלה, תיא

 ל הקוראים הישראלי נתקל בו בהקשר למבצע ההצלההספר, הוא מהראשונים שקה

, ההשוואה למאורעות השואה בשאר היבשת והצלחתה הנימה המיתית :בדנמרק

ולא רק זאת, רושם עז.  , באופן טבעי,הדופן של ההצלה הותירו בקוראיו-יוצאת

הספר באירועים השונים תוך לעתים תכופות קטעים נבחרים מבהמשך השנים צוטטו 

 צלה, ואז נחשפו לתיאור זה של מבצע ההצלה קהל נרחב ומגוון יותר.    לציון הה

אולם הנימה המהללת כלפי העם הדני נמהלה באותם שנים לא פעם ולא פעמיים 

בגישה ביקורתית ושיפוטית כלפי התנהגותם של היהודים בדנמרק במהלך מבצע 

ות היהודית" ההצלה: ה"גבורה הדנית" הועמדה כנקודת השוואה אל מול ה"פסיבי

גם גבורתם של במהלכו תוארה באופן חיובי , אשר של ברטלסן ובגולה. כבר בספר

דבריו של הנס הדטופט, ראש למשל ב –היהודים שנטלו חלק בהצלה, נשזרו במבוא 

הזרעים לגישה שהאשימה מאוחר יותר את ראשי הקהילה היהודית  –ממשלת דנמרק 



240 
 

דאגתם להסדרים לצאן מרעיתם )בניגוד לסירובם לארגן דרכי הצלה בדנמרק בגין 

כך כתב הדטופט על פגישתו עם נשיא הקהילה היהודית  (.הפיננסיים של כספי הקהילה

 ס.ב. הנריקס, בה התריע בפניו על הגירוש הקרב ובא:

ביקשתי להיוועד עם מר הנריקס ביחידות ומשנותרנו לבדנו אמרתי לו נרגש, 

"מר הנריקס, אסון נורא עומד להתחולל. רדיפות  –עצב וכעוס כאשר הייתי 

היהודים אשר מפניהן כה יגורנו, מתרגשות ובאות. זוהי תכנית הפעולה: אור 

ליום שניים באוקטובר תסתער הגסטאפו על בתי היהודים ותסיע את כולם 

אל האניות העוגנות במפרץ. עליך להזהיר כל יהודי המתגורר בעיר זו. ברור 

 נכונים להגיש לכם כל עזרה". כי אנו מצדנו 

עתה רשאי אני לגלות, כי תגובת מר הנריקס היתה שונה לחלוטין מהתגובה 

לה ציפיתי. הוא הטיח בפני שתי מלים בלבד: "אתה משקר". שעה רבה 

נתייגעתי עד ששיכנעתיו באמיתות דברי. "איני יכול להבין כיצד ייתכן 

החוץ בו נפגשתי עם -שרדהדבר", חזר ואמר ביאוש. "זה עתה חזרתי ממ

מנהל המשרד, סבניגסן, והוא הפיג את חששותי. הוא אמר כי אמונתו עזה 

 שלא יאונה לנו כל רע". 

בשנות החמישים נדונה בארץ התגובה היהודית בשואה בעיקר מתוך פריזמה 

אידיאולוגית: הדיונים סביב היחס לתגובה זו העלו שאלות מהותיות לגבי עיצוב 

רה הישראלית המתגבשת, היחס למורשת היהודית בגולה, הגדרת דמותה של החב

: 2000ועוד )שטאובר  ה המצויה בעימות צבאי עם שכנותיה,המושג "גבורה" בחבר

(. ואולם, ההתעסקות האינטנסיבית עם נושא ההתנגדות לנאציזם )אשר ממנו נבע 268

דגם הגבורה( לא היתה ייחודית למדינת ישראל הצעירה: רוב מדינות אירופה עסקו בו 

באופן משמעותי גם הן במסגרת תהליך שיקומן לאחר המלחמה, והוא הפך למרכזי 

תהליכים הללו באופן המקרה הדני השתלב במי המחודש שלהן. בהבניית הדימוי הלאו

טבעי והגיוני: הדנים הציגו את ההצלה המוצלחת כ"אקט התנגדות הרואי" למדיניות 

של הכובש הנאצי, ובארץ הוצגה ההצלה כמעשה גבורה יוצא דופן, אשר האיר באור 

ה ב"עם הדני" שלילי את התנהלותם של שאר העמים ביחס לשואה. יתר על כן, הבחיר

כמייצג את הגבורה האמיתית היתה קלה ופשוטה: בניגוד לתחרות העיקשת 

בין הזרמים השונים של השמאל, כמו גם בין השמאל לבין שאר  -שהתחוללה בארץ 
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הפכה גבורת העם הדני הציבור היהודי,  מקרב על ניכוס גיבורים ומרידות -המפלגות 

העדיפו לראות את עצמם כעם  , מבחינתם,לנושא שכולם הסכימו עליו מייד. הדנים

 שכל אזרחיו התנגדו לנאציזם ולא רק חברי המחתרת שהיו, באופן יחסי, מעטים. 

עם השנים הפך "העם הדני" לגיבור האמיתי מאחורי מבצע ההצלה: לני יחיל הכתירה 

רטיים וההומאניים אותו כעם היחיד בתקופת השואה שנשאר נאמן לערכים הדמוק

ניטע לכבודו עץ, ועד היום הוא נחשב לגורם המרכזי שסייע  בו, ב'יד ושם' המושרשים

הוציא משרד החינוך חוברת לשימושם של  2013-להצלחתו של מבצע ההצלה. ב

שנה למבצע ההצלה. דברי ההקדמה לחוברת  70הביניים והתיכונים לציון -חטיבות

לגיבור אחד בלבד: העם  ארז אשל( כוללים התייחסות –)מאת מנהל מינהל חברה ונוער 

הדני. אף דמות אינדיבידואלית, ארגון או מוסד אחר אינם זוכים במסגרתם ולו 

לאזכור קצר. נראה, כי שבעה עשורים לאחר ההצלה נותר בזכרון הקולקטיבי הישראלי 

 על ראשו את זרי הדפנה: נושאגיבור אחד עיקרי, אשר 

נייה הוא סיפור מיוחד סיפור הצלתם של יהודי דנמרק במלחמת העולם הש

ו מיליוני שמיות הרצחנית הייתה נחלת כול, שבבמינו. בעידן שבו האנטי

יהודים גורשו מבתיהם ומארצותיהם והובלו להשמדה, שבו העם היהודי 

באירופה היה בסכנת כיליון, ניצלו מרבית יהודי דנמרק הודות לעמידה 

עולם, נוכח מדיניות האיתנה של האוכלוסייה הדנית, בניגוד לשאר אומות ה

 האפליה ונוכח מפעל ההשמדה של הכובש הנאצי.

מבצע הצלה זה הוא ייחודי ויוצא דופן בכך שהאוכלוסייה הדנית כולה, על 

כל רבדיה, תמכה ביהודים והשתתפה בנחישות במבצע להצלתם. האומה 

הדנית ביטאה במבצע הצלה זה את מרידתה בגרמניה הנאצית, את 

בושה ואת מחויבותה למסורת של ערכים דמוקרטיים עצמאותה על אף כי

 (.2013)"על סדר היום": והומניסטיים, כסובלנות ושוויון זכויות 

מעניין לציין עם זאת, כי אפילו השינויים שחלו בשיח הישראלי על השואה החל משלהי 

, כמו לדוגמא התפיסה המזהה את חוויותיה של מדינת ישראל עם 60-שנות ה

חוויה של בדידות בקרב הקהילה הבינלאומית,   –ל יהודים בגולה חוויותיהם ש

או ירידתו מסדר היום  –( 296: 2005המוכנה לזנוח את ישראל בשעותיה הקשות )עופר 
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הציבורי של נושא התגובה היהודית ועלייתה של הגישה הרואה גם ב"עמידה היהודית" 

לותו של העם הדני במהלך גבורה, לא עמעמה את הגישה ההירואית סביב טבעו והתנה

 .  הקולקטיבי הזכרון במסגרת השואה

  

 

 גאורג פרדיננד דוקוויץ

גיבור נוסף, בולט, שזכה למקום של כבוד בתרבות הזכרון בישראל הוא הנספח הגרמני 

גאורג פרדיננד  –לספנות, אשר הדליף את התאריך המדויק של גירוש יהודי דנמרק 

פרק זה בהצגת אופן ההתקבלות של דוקוויץ בזכרון -תחילתו של תתדוקוויץ. 

הקולקטיבי בישראל, והמשכו בתגליות חשובות שחשפה עבודת מחקר זו, ואשר יש 

בישראל  –עד היום  –בידן לערער במידה רבה את התדמית המקובלת של דוקוויץ 

 ובעולם.  

 30-. בראשית שנות ה1973נת ומת בה בש 1904גרמניה בשנת , דוקוויץ נולד בעיר ברמן

-ל 1933(. בין 1932עבד כסוחר בקופנהגן ואז חזר לגרמניה והצטרף למפלגה הנאצית )

שירת במשרד למדיניות חוץ של אלפרד רוזנברג, אך פרש מרצונו והמשיך בעבודה  1935

בחברת ספנות אזרחית. עם תחילת מלחמת העולם השניה הגיע דוקוויץ שוב לדנמרק, 

 1940-(. לאחר כיבושה של דנמרק בAbwehrעם המודיעין הצבאי הגרמני )והפעם מט

הפך לנספח לספנות בנציגות גרמניה בקופנהגן, שם קשר קשרים טובים עם מנהיגי 

, ימים אחדים לפני המועד 1943דמוקרטית הדנית. בסוף ספטמבר -המפלגה הסוציאל

שלו, ואזהרה זו סייעה  המתוכנן של הגירוש, הזהיר דוקוויץ את אנשי הקשר הדנים

לדנים לארגן את העברת היהודים לשבדיה. לאחר המלחמה המשיך דוקוויץ בשירות 

כיהן כשגריר  1958-ו 1955הדיפלומטי של הרפובליקה הפדרלית הגרמנית: בין השנים 

מונה למנ"כל משרד החוץ הגרמני  1967-כשגריר בהודו. ב 1965-ל 1961בדנמרק, ובין 

הוענק לדוקוויץ  1970בשנת  (.W. Brandt)ב של הקנצלר וילי ברנדט והיה יועצו הקרו

מטעם הקהילה היהודית בברלין ושנה לאחר ( Heinrich-Stahl)פרס היינריך שטאל 
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תואר 'חסיד אומות העולם' המכן הפך לדיפלומט הגרמני היחיד שקיבל מ'יד ושם' את 

(1971 .) 

ספר חסידי אומות  –צדיקים בסתר כך תיאר אריק סילבר, עיתונאי ומחבר הספר "ה

 העולם", את התנהלותו של דוקוויץ במהלך מבצע ההצלה:

כתב גיאורג פרדיננד דוקוויץ, נספח הספנות הגרמני  1943בספטמבר  19-ב

בקופנהגן, ביומנו: "אני יודע מה עלי לעשות!" משרת נאמן זה של הרייך 

ל את התכניות לשלח השלישי, איש סוד לשגרירו של היטלר, ידע שעליו לסכ

אלפים ושבע מאות יהודי דנמרק למחנות הריכוז. והוא עשה זאת -את שבעת

-בהתמדה עיקשת ובאמונה כה רבות עד כי כל יהודי המדינה, מלבד ארבע

מאות שבעים ושניים מהם, הצליחו להימלט על נפשם, מקדימים בצעד אחד 

 ]...[בלבד את הגסטאפו שבא לאוספם. 

לבצע עד  ורנר בסט[ -]שגרירו של היטלר אפשר לדעת אם התכוון האיש -אי

תומה את החלטת השילוח למחנות, אבל ברלין קיבלה את דבריו כפשוטם 

בספטמבר הוא יידע על כך את דוקוויץ,  11-והורתה לו להתחיל במבצע. ב

שכעס, זעם ואיים בהתפטרות. דוקוויץ אמר לבסט שהוא יתבייש להמשיך 

ת תחתיו אם ירדוף את היהודים. בסט ענה לו שאם כי הוא שותף ולשר

לסלידתו של דוקוויץ הרי שעל שניהם לציית לפקודות. מאוחר יותר טען 

הדברים ביניהם שכנעו את האחראי עליו -הנספח לענייני ספנות שחילופי

ולשלוח אותו לברלין כדי להסביר שם מדוע אין זה  –לחשוב על כך שנית 

לפתוח בפעולה נגד היהודים. היטלר כבר אישר את התוכנית  הזמן הנכון

ס.ס., הימלר, לפתור את כל הבעיות הטכניות. כשחזר -והורה למפקד ה

דוקוויץ לקופנהגן הראה לו בסט את תשובת ברלין. זה היה השלב שבו 

הצהיר הנספח לענייני ספנות על דפי יומנו כי הוא יודע מה עליו לעשות 

(1992 :54-57.) 

מי שהיה יו"ר הארגון הארצי של "אסירי הנאצים לשעבר" ם אלכסנדר ברונובסקי, ג

את פועלו של דוקוויץ בדרך  בספרו "הם היו מעטים", סיכם ופעיל בהנהלת 'יד ושם'

 דומה: 
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אין ספק, שגיאורג דוקוויץ ע"י הודעתו לראש הממשלה הדנית על התוכנית 

למחנות ההשמדה, גילה סוד  הסודית הנאצית להעברת יהודי דניה באוניות

כמוס של הנאצים והיה צפוי לעונש מוות. אך למרות הסיכון לחייו, פעל 

 (.119: 1989)ממניעים אנושיים, והציל אלפי יהודים בדנמרק 

הדימוי ההירואי שהתגבש סביב דמותו של דוקוויץ החזיק מעמד, בדנמרק ומחוצה לה, 

שהתפרסמו באותם שנים החלו לחשוף  . ואולם, מחקרים80-לפחות עד שלהי שנות ה

שלו, במיוחד לגבי הקשר ההדוק שניהל במשך שנים רבות פחות מחמיאים גם צדדים 

שני עם זאת, בישראל, כפי שמעידים יחד לאחר סיום המלחמה(.  בעיקרעם ורנר בסט )

לעיל, ממשיך דוקוויץ עד היום להוות את אחד מהגיבורים הבלתי הובאו הציטוטים ש

 . של הצלת יהודי דנמרק –גבורה של סמל  -ים מעורער

חוקרים רבים להבין את הכוונות שהסתתרו מאחורי  ניסומאז מבצע ההצלה ועד היום 

בעיקר את זו של ורנר בסט  –משמעית של הבכירים הגרמניים בדנמרק -ההתנהלות הדו

ה מי את התשובה לשאללמצוא  למכביר. לאורך השנים נעשו נסיונות 1943בספטמבר  –

יזם את מבצע גירוש היהודים מדנמרק, ומי, למעשה, ניסה למנוע אותו. המחקר הענף 

שנערך בעשורים האחרונים על השואה בכלל ועל השואה בדנמרק בפרט הוביל, בין 

לא תמיד  –שלהם הרווח למרות הדימוי  –היתר, למסקנה, כי אפילו הבכירים הנאצים 

 פעלו בצורה הגיונית ועקבית. במהלך הכאוס של המלחמה התערבבו זה בזה גורמים

א תמיד ניתן מקצועיים ועוד, ועל כן ל פוליטיים, אידיאולוגיים, כלכליים, ונסיבות

לי את השתלשלות העניינים של האירועים השונים. ואולם, אציונבדיעבד לתאר באופן ר

ת אלה אינה מהותית להבנה ההיסטורית של אירוע לעניות דעתי, התשובה לשאלו

 רק התוצאה הסופית של התנהלות זו:  חשובה ההצלה, ולמעשה

Today there is no doubt that it was Best who launched the "final 

solution" in Denmark with his telegram No.1032 of 8 September 

1943. But according to the hypothesis – and owing to the sparse 

contemporary source material we can only speak of hypotheses – 

there are many indications that Best was somewhat reluctant to 

take the initiative despite his background as an "eliminatory anti-
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Semite". He must have feared that the persecution of the Jews 

would mean losing the cooperation of the Danish civil servants 

who were running the country after the parliamentary government 

had resigned in response to the state of emergency. And he also 

had to expect a popular uprising just like the one which had just 

been put down. On the other hand, Best knew that the Gestapo was 

poised to move into Denmark as soon as the principal argument 

against doing so – the cooperation with the Danish government – 

no longer applied. All of this spoke in favour of keeping one step 

ahead of events in order to maintain control. 

The outcome was a dual strategy. On the one hand, in relation to 

Berlin, where his standing was poor owing to the failure of his 

cooperation policy, Best presented himself as a wholehearted 

supporter of the deportation. On the other hand, he tried to delay 

the operation by drawing attention to the many difficulties that 

would result. When this tactic failed with Hitler's order of 17 

September, Best tried to mitigate its effects or even to sabotage it. 

Duckwitz now received a lead role in this double game (Kirchhoff 

2013: 51). 

, אשר ידע לצאת גם ממצבים אין ספק, כי בסט היה פוליטיקאי מתוחכם ומנוסה

ידעו  ון אולריך הרברט, רוב יהודי דנמרקפי ההיסטורי-שידו על העליונה. עלמורכבים כ

)לאחר שהנאצים החרימו מהקהילה היהודית את  1943בספטמבר  17-מאוחר בלכל ה

הרשומות שכללו את כתובותיהם של כל היהודים(, כי בקרוב מאד תתרחש "אקציה" 

מנורבגיה, אשר  נוספים . כאשר הגיעו שוטרים גרמנים(367: 1996) כנגד היהודים

הר על סיבת הגעתם, הלכו התהלכו לאור היום ברחובות קופנהגן והכריזו באופן מוצ
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השמועות והתרבו. יהודים לא מעטים כבר עזבו בשלב זה את דירתם, ורבים אחרים 

לשבדיה. הגרמנים, מצידם, עקבו בדריכות  נמלטוכבר דאגו למקום מסתור ואפילו 

אחר ההתפתחויות הללו, והחלו לפקפק בסיכויי "ההצלחה" של מבצע הגירוש: כאשר 

, SD-ושל ה SP-(, המפקד החדש של הMildnerדולף מילדנר )בספטמבר רו 20-הגיע ב

מקטוביץ לקופנהגן, הוא הודיע לממונים עליו כי עובדת הגירוש הקרב ובא כבר ידועה 

 .  בכל דנמרק וכי חלק מהיהודים אף החל בהתארגנויות לקראת בריחה

כבר עשתה  טמבר, כאשר השמועה על הגירושבסיטואציה הפוליטית שנוצרה בסוף ספ

של בסט כי הדנים יסרבו להמשיך במדיניות שיתוף הפעולה עם  וחששו לה כנפיים

לא רק להעלים עין ממאמצי הבריחה  הגיע להחלטה, הוא הלך וגבר גרמניה הנאצית

לדוקוויץ את  של היהודים אלא אף להגדיל את סיכויי ההצלחה שלהם: הוא העביר

לספק לעצמו אליבי עתידי הן מבחינת  ק. בזאת קיווה בסטתאריך הגירוש המדוי

הוא זה  –הוא הרי זה שיזם את גירוש היהודים, והן מבחינת הדנים  –הבכירים בברלין 

 אותהשהדליף להם את המידע שבזכותו ניצלו רוב היהודים. ואכן, תוכנית זו של בסט, 

 עתיר האירועים, הצליחה מעבר לכל דמיון: מחד 1943גיבש במהלך חודש ספטמבר 

א שברו גיסא הוא נותר בתפקידו הנחשק כנציב הרייך בדנמרק, ומאידך גיסא הדנים ל

 עד לסיום המלחמה.  את הכלים והמשיכו בשיתוף פעולה  עמו

מה היה, אם כן, תפקידו של דוקוויץ במסגרת דרמה פוליטית זו? וכיצד תרם הקשר 

ולם' בעקבות האישי בין בסט לדוקוויץ להפיכתו של האחרון ל'חסיד אומות הע

אירועים אלה? זמן קצר לאחר שמונה בסט לנציב הרייך בדנמרק הפכו היחסים בינו 

בסופי שבוע היו המשפחות נפגשות ודוקוויץ הפך לאיש  תר:לבין דוקוויץ קרובים ביו

( של דוקוויץ, מאת ההיסטוריון הדני 2013בהתאם לביוגרפיה החדשה ) סודו של בסט.

לא רק את אישיותו של בסט, אלא היה גם תומך נלהב ויץ הנס קירשהוף, העריך דוקו

 בחזון הפוליטי שלו:

Duckwitz was fully committed to Best's policy of cooperation, and 

was even inclined to believe that it represented his own idea. His 

diary contains a great deal of praise for Best as a man and as a 

politician. During the occupation, Duckwitz stood by him through 
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thick and thin. Even after the surrender, when most Danes linked 

Best's name to persecution of the Jews, liquidations and executions, 

Duckwitz defended his former boss with unfailing loyalty 

(Kirchhoff 2013: 37). 

כו עוד זמן רב לאחר סיום המלחמה. דוקוויץ ים ההדוקים בין בסט לדוקוויץ נמשהיחס

האמין שהדנים לא נהגו בבסט באופן הוגן במהלך משפטו, ואמנם, בעיקר הודות 

 (.1951הצליח בסט לחמוק מעונש מוות )בסט השתחרר מהכלא בשנת  תומכתלעדותו ה

ניצל דוקוויץ כל הזדמנות שנקרתה בידו במהלך שירותו הדיפלומטי לפאר  בהמשך

ציטטה התקשורת הדנית  1964ולרומם את בסט כ"מציל יהודי דנמרק". כך, עוד בשנת 

את דוקוויץ אומר כי "מבחינת העבר הקרוב, בסט הוא האדם שדנמרק חבה לו את 

 (. Conze et al. 2010: 682תודתה העמוקה ביותר" )

השנים בין דוקוויץ לבסט מוביל למסקנה, כי לא ניתן -תוח של הקשר ההדוק וארוךני

עבודה מקצועיים בלבד. לעניות דעתי, שני האישים -להגדיר את היחסים ביניהם כיחסי

המלחמה לקשור את גורלם ביחד, על מנת לנסות ולשמר הן את  החליטו לקראת סיום

להגן על דוקוויץ עד לסיום המלחמה חירותם והן את שמם הטוב. בעוד שבסט דאג 

(, הרי Kirchhoff 2013: 41מפני הגסטאפו בדנמרק שחיפש כל הזדמנות לעצור אותו )

שעדותו של דוקוויץ במשפט הצילה את בסט מגזר דין מוות. התלות ההדדית היתה 

מלווה אמנם בחשש לא מבוטל מצד שניהם, לפיו אם אחד מהם יפול, הוא יגרור את 

עמו, אולם האינטרס החזק המשותף לשמר את תדמיתם "החיובית" )לפחות השני יחד 

 עד למותם של שני המעורבים.   ע להצלת יהודי דנמרק( החזיק מעמדבכל הנוג

המשפטים שערכו בנות הברית כנגד משרד החוץ לאחר מפלת גרמניה הנאצית, במהלך 

אלא  ,באופן חיובי דוקוויץאת עצמו ו שהאירה לא רק את בסט גירסה הגרמני, פיתח

כל שאר נושאי התפקידים במשרד החוץ שהיו קשורים במידה זו או הוציאה את גם 

חפים מאשמה. גירסה זו, אשר בהמשך  -למעט פון ריבנטרופ ולותר  -אחרת לנושא 

הצליחה להתבסס בלא מעט משפטים והליכים מנהליים, הציגה את משרד החוץ תחת 

תן, אלא אף כמי שחיבל ב"פתרון הסופי" באופן ההנהגה של בסט לא רק כגורם ממ

למרות שלא התאפשר לבסט להמשיך בקריירה בתחום הדיפלומטי מכוון. בנוסף, 
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 גרסההמהקולגות "לשעבר" בעקבות לה זכה שהסולידריות לאחר המלחמה, הרי ש

שבה דבק הובילה להצלחתו להימנע מהמשפטים שעמדו תלויים נגדו במשך עשרות 

 (.  Canze et al. 2010: 420-421)שנים 

בגין התפקיד שמילא במהלך המלחמה  בגרמניה הועמד בסט לדין 1969במרץ  11-ב

פולנים,  9,000-בפולין. הוא הואשם בהריגתם של כ (Einsatzgruppen) באיינזצגרופן

-בעיקר מקרב האליטה וממוצא יהודי. במהלך ההכנות למשפט נפגש דוקוויץ עם עורך

עזור ותה העת היה דוקוויץ מנכ"ל משרד החוץ הגרמני( מתוך כוונה לדינו של בסט )בא

. דוקוויץ אף פנה לידידו הקרוב וילי ברנדט, הקנצלר ידי מתן עדות תומכת-לבסט על

המכהן, על מנת לפעול לטובתו של הנאשם. ואולם, זמן מה לאחר מכן קיבל דוקוויץ 

ות חדשות שנתגלו, ואשר יש באופן עקיף מידע, לפיו התביעה מתכננת להשתמש בראי

באור  –יחד עם "קולגות לשעבר" נוספים ממשרד החוץ  – עצמו בידן להאיר אותו

עם בסט.  –מנהל ועדיין  –ר בשל הקשר האישי ההדוק שניהל שלילי למדי, בין הית

לאחר ששקל את העניין בכובד ראש, החליט דוקוויץ לוותר על השתתפותו במשפט 

ובעיקר בזכות חברים ושופטים רבי  -וסרב להעיד לטובתו של בסט. למרות זאת 

הוכחה  דוגמא זו מהווה בוטלו שנה וחצי לאחר מכן כל האישומים כנגד בסט. -השפעה 

ביניהם בסט ודוקוויץ עוד שנים רבות לאחר התלות המורכבים שניהלו -נוספת ליחסי

 תום המלחמה.

: מסתבר, כי שלו מפתיעוחשפה פן נוסף  2013-הביוגרפיה החדשה על דוקוויץ שיצאה ב

דוקוויץ היה חבר מחתרת ההתנגדות הגרמנית והיה שותף לתכניות ההתנקשות 

מחתרת חבר ה (,Hassell)האסל אולריך פון בהיטלר בעקבות התבוסה בסטלינגרד. 

של מכר ותיק ו (, דיפלומט גרמני1944והוצא להורג בספטמבר  1881-הגרמנית )נולד ב

למצוא גרמנים מתאימים במשטרה ובצבא בדנמרק שיהיו  האחרון, ביקש מדוקוויץ

לאחר ההפיכה. בהמשך, כך היתה התוכנית,  פקד על הכוחות הגרמנייםמסוגלים ל

ו של נציב הרייך בנורבגיה במסגרת יחליף את בסט וימלא גם את מקומ דוקוויץ

פי האסל, בשלהי הקיץ -הממשל הגרמני החדש. ההפיכה היתה אמורה להתרחש, כך על

(. סמיכות הזמנים בין התאריך המשוער Kirchhoff 2013: 69) 1943או תחילת סתיו 

של ההפיכה ובין המעורבות ההולכת וגוברת של דוקוויץ בעניינים הפוליטיים בדנמרק 
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תיווך משמעותי במו"מ לסיום השביתות הגדולות שנערכו באותה שנה היתר, בין )

בדנמרק, הנסיונות הרבים אך הכושלים במהלך ספטמבר לביטול ההחלטה לגרש את 

דמוקרטית -היהודים והידוק הקשרים האישיים עם ראשי המפלגה הסוציאל

פה לצבור כוח והמחתרת( יש בה כדי לחזק את ההשערה, כי דוקוויץ ניסה באותה תקו

 פוליטי והשפעה רבים ככל שניתן.  

. למרות תחכום פוליטיעל היא הצטרפותו של דוקוויץ למחתרת הגרמנית מעידה גם 

שפעמים רבות מוצג דוקוויץ בתיאורים השונים בתור "השליח" של בסט לעניין הדלפת 

ינים תאריך הגירוש, כמי שהיה חסר ראייה כללית ועמוקה יותר של התנהלות העני

בוכים בין השלטון הגרמני בברלין לבין וכמי שלא היה בידו להבין את יחסי הכוחות הס

מהתקדמותו המקצועית המטאורית לאחר (, הרי שHerbert 1996: 368זה שבדנמרק )

 תמונה שונה לחלוטין: המלחמה עולה

Duckwitz had the political and diplomatic skills that brought him 

back to Copenhagen as Ambassador after the war, and later took 

him to the top positions in the Foreign Office, ultimately as State 

Secretary and a close associate of Willy Brandt. He had drive and 

determination, combined with the toughness and nerve to assert 

himself and the optimism and strength to find solutions even in the 

most difficult situations (Kirchhoff 2013: 81). 

עד  הוציא דוקוויץ לאור חלקים מזיכרונותיו, אולם 50-בראשית שנות היתר על כן, 

כתב מחדש את הפרק  1964-בלמותו סרב לפרסם את היומנים שלו מתקופת המלחמה. 

הגרסה גריסה של על הצלת היהודים בדנמרק, והחליף אותו )תמורת )מהזכרונות שלו( 

 הישנה יותר!( בארכיונים השונים ובעזבון שלו.

מי כ, בזכרון הקולקטיבי בישראל של דוקוויץהמוסרית  אכן תואמת תדמיתוהאם 

איש שהיה? האם באמת שפעל מתוך מניעים הומאניים להצלת היהודים בדנמרק, את ה

חודש טית הסוערת שהתנהלה בדנמרק בלהבין את הדרמה הפולי ולא עלה בידי

או שמא עלו פעולותיו בקנה אחד עם התכנית המתגבשת של בסט  1943ספטמבר 
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בכך להבטיח את המשך קוו ו-לשמר את הסטטוס)ושהוא האמין בצדקתה ובהצלחתה( 

האם היה קשר בין ההתנקשות המתוכננת של במדינת הפרוטקטורט?  שליטתם

המחתרת הגרמנית בהיטלר באותו זמן ובין הכוח הפוליטי שהלך והצטבר בידיו? 

בדמות  מענה, יש בהן כדי לעורר ספק שאלות אלה, גם אם לעת עתה נותרות ללא

אורג פרדיננד דוקוויץ, ולא פחות מכך שהתגבשה במהלך השנים  סביב ג "גיבור"ה

 לתואר הנכסף 'חסיד אומות העולם'.  בזכאותו

למרות שבישראל מושם הדגש על תרומתו של דוקוויץ להצלת יהודי דנמרק במהלך 

הרי שלטעמי, יש לבחון את פועלו מתוך  –כפי שפורט לעיל  – 1943ספטמבר 

יים של דוקוויץ אינם נכנסים פרספקטיבה רחבה וכללית יותר. הייצוגים הפופולאר

 רין( במסגרת ההכנות למבצע הגירוש, ואולםלעובי הקורה של תפקידו )העטוי מסתו

 The National Archivesזו גיליתי בארכיונים הלאומיים של בריטניה ) מהלך עבודהב

of Great Britainאשר ממוקמים ב ,)-Surrey אנגליה, מסמכים אשר חושפים מידע ,

הצלתם של יהודי דנמרק. מסמכים אלה, אשר הגרמנית ב לעניין המעורבותמהותי 

טרם הגיעו לידיעתה של קהיליית המחקר העוסקת בנושא, מאירים את ההצלה מזווית 

שונה וייחודית, ולמעשה מאששים את הטענה, כי הנסיון של הבכירים הגרמנים 

 -בזמן אמת  -דוע בדנמרק להציל את היהודים לא רק שהיה מכוון, אלא אפילו י

 לממשלותיהן של בנות הברית. 

להלן שלושה ציטוטים מתוך אסופת המסמכים שמצאתי בארכיון הנ"ל )שתי טלגרמות 

ותמצית מודיעינית שבועית(, כולם בעלי סיווג "סודי ביותר", ומתוארכים לתחילת 

 .1943חודש אוקטובר 

המודיעין  סוכןעל ידי  , אשר נכתבה806הציטוט הראשון לקוח מתוך טלגרמה מס. 

עבור משרד החוץ הבריטי )השם שבו השתמש הסוכן היה ככל ( Malletמאלט ) הבריטי

הנראה שם כיסוי, ולמרות מאמצים רבים, לא עלה בידי לאתר את זהותו האמיתית(. 

ימים אחדים לאחר תחילת מבצע ההצלה והופצה  – 6.10.1943-הטלגרמה נכתבה ב

  יטי בלבד:לחברי קבינט המלחמה הבר

It is believed that Hitler personally ordered deportation of Danish 

Jews but that Himmler thinking this measure impolitic has 
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connived at escape of so many to Sweden. It would otherwise be 

impossible for as many as 500 a night to row over to Sweden 

almost unmolested. Ministry of Foreign Affairs thinks publicity 

given by the Swedish Government to their demarche in Berlin may 

thus be having practical effect. German Government will not reply 

but after nearly all Jews have taken asylum here. Germans will 

pretend that they never really intended to do more than frighten 

Danish Jews to refrain from sabotage.
81

 

, מספק הסוכן מאלט תיאור מפורט יותר 7.10.1943-יום לאחר שנשלחה טלגרמה זו, ב

להסביר  -ככל יכולתו  -של ההתנגדות של הבכירים הגרמנים למבצע הגירוש, ומנסה 

 התנהלות תמוהה זו: 

The Swedish Government were convinced that the Germans were 

deliberately refraining from preventing the departure of the Jews, 

but he hoped that this fact would not be advertised by the press as 

it might result in Hitler insisting on stricter measures.[…] 

There had also been what appeared to be a deliberate leakage on 

the part of some German official who disapproved of the action 

against the Jews, as a result of which warning was given in 

advance of the proposed action. M. Söderblom believed that not 

only Best, Kanstein and Hanneken but also Himmler was opposed 

to the action against the Jews.[…]  

M. Söderblom was convinced that the Germans, having decided to 

send all the Jews to Poland, had got cold feet when confronted with 
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the organized opposition of the Danish people and the horror of 

public opinion throughout the world.  

Mr. Montagu-Pollock asked M. Söderblom what he thought lay 

behind the German suspension of martial law. He replied he 

thought that the Germans' policy was one of extreme naiveté. They 

believed that, with the disappearance of the Jews and the 

withdrawal of the German troops, the Danes would agree to let 

bygones be bygones and co-operate with the Germans again.
82

    

(, אשר הוזכר לעיל, היה באותה תקופה Söderblom( )1900-1985סטפן סודרבלום )

ראש המחלקה הפוליטית במשרד החוץ השבדי, והיווה את אחת הדמויות המשפיעות 

נעשו, כאמור, נסיונות  עם גרמניה הנאצית. בטלגרמהביותר בניהול מערכת היחסים 

שלושה , ונמנו בה להבהיר את התגובה הגרמנית יוצאת הדופן של הבכירים הגרמנים

. הגרמנים קיבלו 'רגליים קרות' בעקבות ההתנגדות המאורגנת של העם 1הסברים: 

ם, כי לאחר . האמונה )הנאיבית( של הגרמני3. הפחד מפני דעת הקהל העולמית. 2הדני. 

הדנים לשתף עמם פעולה. מעניין ישובו היעלמות היהודים והסגת הכוחות הגרמניים 

' ק את רצונו של בסט שלא ל'טלטלבאופן מדוישלוש הסיבות הללו משקפות כי לציין, 

על מנת שניתן יהיה לשוב ולהמשיך  על המידה תראת היחסים בין גרמניה לדנמרק י

מעניין עוד ם מבחינת דעת הקהל הבינלאומית(. ב'מדיניות שיתוף הפעולה' עמם )ג

יותר, כי התכנית אכן הצליחה! דנמרק היתה ונשארה, מבחינת גרמניה הנאצית, דוגמא 

 עד לסיום המלחמה. יוצאת דופן לשיתוף פעולה קונסטרוקטיבי

: Surrey-מסמך השלישי שנחשף בארכיון הלאומי בהציטוט להלן לקוח מתוך ה

הסיכום השבועי של גופי המודיעין הבריטיים המיועד לקבינט המלחמה במדינה. כך 

, לאחר כשבועיים של הברחות של יהודים דנים 1943באוקטובר  13-הם תיארו ב

 : לשבדיה, את התרשמותם מההתרחשויות האחרונות
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The main focus of interest in Scandinavia continues to be Denmark. 

The escape of Danish Jews and others to Sweden continues on a 

very large scale; indeed, it is reported on good authority that as 

many as 3,000 persons have already succeeded in reaching that 

country. This is an extremely large proportion of the relatively 

small number of Jews in Denmark, not in excess of 8,000 all told, 

and there seems, therefore, good reason to believe that the order 

directed against them, which is attributed to Hitler himself, is 

widely disapproved by the German authorities in Denmark, and 

that there has been connivance at their escape, since as many as 

800 in a single night are stated to have succeeded in crossing to 

Sweden, an occurrence which would hardly have been possible if 

there had been any determined attempt to prevent it.
83

   

, 2014בפברואר  17-קצת למעלה משבעים שנה לאחר כתיבתו של סיכום מודיעיני זה, ב

הכריזה שגרירות גרמניה בתל אביב על קריאתו של האולם המרכזי בשגרירות על שמם 

אשר לאחר המלחמה הצטרף  חבר מחתרת גרמני - Michael Jovyדוקוויץ וג'ובי ) של

בשימור  –בגרמניה כמו גם בישראל  –. אירוע זה מעיד על הצורך ות משרד החוץ(לשיר

מייצג הוא דוקוויץ כדמות הירואית במסגרת הזכרון הקולקטיבי, שכן בשתי המדינות 

כך  במהלך המלחמה, בין הרע לטוב.אפילו גרמנים לבחור, היתה לאת האפשרות ש

 בטקס החנוכה:  ,גרמניה בישראל (, שגרירMichaelisניסח זאת אנדראס מיכאליס )

Jovy and Duckwitz are exceptional personalities. Commemorating 

them here at the embassy today is part of the Foreign Office's 

efforts to deal with its own past. Our office shunned examining this 

period of its history for many years. Instead, an image was 
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cultivated which stressed the notion of how German diplomats had 

kept a distance from the Nazi regime and had stayed coolly remote. 

Only in 2005, an independent commission of historians was 

established to examine this question. According to these scholars, 

there can be no doubt that German diplomats actively participated 

in the Shoa. […] 

Jovy and Duckwitz serve as an example. But their example also 

tragically highlights that these two were indeed an exception – and 

that many others in Germany and in the Foreign Office failed to 

find the courage to act.
84

   

 

פרק זה עסק בפער הקיים בין דמותו ההרואית של דוקוויץ בייצוגים הפופולאריים -תת

בישראל ובין המחקר הבינלאומי ההולך ומתפתח בנושא תרומתו להצלה. פער זה לא 

הוא רק הולך ומתבסס: המסמכים לא נדמה כי רק שאינו מצטמצם לאורך השנים, א

החדשים שנחשפו בעבודה זו, יחד עם המחקר הבינלאומי העדכני, תורמים לכרסום 

יהודי במסגרת הצלת מעמדו של דוקוויץ כגיבור וכ"חסיד אומות עולם" ב המתמשך

ד היום. ממה שהיה נדמה ע שולי אפילו יותר. נראה, כי תפקידו של דוקוויץ דנמרק

הביעו התנגדויות   -פי המסמכים -למעט היטלר, כך על –הבכירים הגרמנים ככלל  אילו

( ליישומו של "הפתרון הסופי" בדנמרק, כלכליות-מקצועיות-)משלל סיבות פוליטיות

ה אך תה מטעמי מוסר, אלא שהיוותלא רק שלא נעש והרי שהדלפת המידע על ידי

אם . סביר להניח, 1943 ספטמברמכלול האירועים של חודש במסגרת  מזעריתתרומה 

 להיכשל. צפוי היה מבצע הגירושכי גם אילולא העביר דוקוויץ את האזהרה כן, 
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 אלוהים

( היו יהודים חרדים. אלה הניצולים )לא קיימים נתונים מדוייקיםחלק נכבד מבין 

שונה לחלוטין של תפיסה גיבשו לאורך השנים  ישראלמביניהם שעלו לאחר המלחמה ל

זכרון ישראל. חלופי לזכרון ה"רשמי" בההצלה, אשר מהווה עד היום זכרון  מבצע

חלופי זה עוצב, לאורך השנים, בהתאם לתגובתה של הקהילה החרדית שחיה בישראל 

למאורעות השואה, ומשקף את התפיסה הייחודית שהתפתחה במסגרתה בנושא 

 ההצלה.  

( אשר התגבש Ultra Orthodoxהחרדיות היא זרם ביהדות האורתודוקסית )בקצרה: 

ה לענות על האתגרים שהציבו תנועות , ואשר ניס19-ית השניה של המאה הבמחצ

מודרניות, ראשית תנועת ההשכלה והרפורמה ולאחר מכן הציונות והקונסרבטיזם, 

לחברה היהודית הדתית. למרות שבאופן גורף ניתן לחלק את החברה החרדית בימינו 

ליטאי -הגדולות שבהן שייכות לזרם החרדי –לשני זרמים עיקריים בולטים: ישיבות 

לרוב ממוקמות בשכונת מאה שערים, הרי שבפועל  –וחסידויות  –ברק -בניומושבן ב

קבוצות, כל אחת מהן מחזיקה בעמדות -היא מורכבת מעשרות קבוצות ותת

מנהלת דפוס שונה של אורח חיים. עובדה זו, יחד לוגיות ואידיאולוגיות שונות, ותיאו

כוללת ואחידה של עם העדרה של סמכות מרכזית אחת, מקשה מאד על הצגת תמונה 

 הצלת יהודי דנמרק בתרבות הזכרון החרדית. 

ההיסטוריוגרפיה האורתודוקסית, ככלל, מבוססת על שתי הנחות יסוד: ראשית, כל 

המתרחש בעולם נשלט על ידי האל והינו חלק ממארג מתוכנן היטב; שנית, אנשים 

יבתם, בשל דתית סובלים מהטיה מובנית בכת-הכותבים היסטוריה מנקודת מבט לא

העובדה שהם לא מכירים באל את הכוח המניע את גלגלי ההיסטוריה. הנחות יסוד 

שכנגד כתגובה להיסטוריה -אלה הובילו את הכותבים החרדים לכתיבת היסטוריה

ההיסטוריוגרפיה לדוגמא, אקדמית, מתוך הצורך "לתקן" את תמונת העבר המעוותת: 

ציונית -שראליתליקה של החברה היהחרדית סירבה לקבל את הפרשנות והסימבו

-ראתה בחורבן יהודי אירופה תוצאה של מכלול הסיבות המדיניותבהקשר לשואה ולא 

חברתיות )כפי שנטען על ידי המחקר האקדמי(. מבחינתה, השואה -כלכליות-פוליטיות

לי אלוהים והעם היהודי, חלק אינטגר היא פרק נוסף במערכת היחסים ההדוקה בין
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של החברה היהודית האירופית בעת החדשה, תקופה המאופיינת  מההיסטוריה

מסורתית עקב המודרניזציה והחילון ובנטישה של רבים -בהתפוררות החברה היהודית

שונה משאר שואה איננה אירוע חריג או את אורח החיים הדתי המסורתי. מכאן, שה

בה מכלל הנסיון  כן אין לנתק את ההתבוננות-הפרעות והסבל שעברו על עם ישראל ועל

 (.2: 2000ההיסטורי )לנגלבן 

בספרות החרדית על השואה ניתן לזהות שתי מגמות בולטות: הראשונה, סיפורי 

שבחים על המשך קיום המצוות בתנאים הנוראים של הגטאות ומחנות ההשמדה; 

מגמה זו בולטת גם בקרב הניצולים הדתיים מדנמרק בתיאור של דרך הצלתם ואת 

בשבדיה )ר' הפרק על "קולות הניצולים"(.   –עד לסוף המלחמה  –לו החיים שניה

בהשגחה אלוהית: סיפורי ניסים על הצלה והמגמה השנייה היא ההתמקדות ב

מופיע תמיד "הניצוץ היהודי", אלמנט אשר מחבר בין השתלשלות  בסיפורים אלה

 האירועים ובין כוונה אלוהית. 

ב של מקורות ראשוניים העוסקים בייצוג החרדי לצורכי פרק זה נאסף ונבדק מגוון רח

בין היתר, נבחנו ספרי "תולדות הימים" של  של מבצע הצלת יהודי דנמרק בשואה.

מתוך עתונות  – המגזר החרדי, ספרי עזר למורות, ספרי לימוד לבתי ספר וכתבות עתון

מבט חרדית למבוגרים ולילדים. כיצד נראית, אם כן, הצלת יהודי דנמרק מנקודת 

חרדית? להלן ציטוט מייצג מתוך השבועון הוותיק לילדים "זרקור", אשר פונה לקהל 

 לאומי:-צעיר חרדי כמו גם לזה הדתי

כבר בראשית הכיבוש ניסו הנאצים ללחוץ על שלטונות דנמרק )באופן רשמי 

נשארה דנמרק מדינה עצמאית, וממשלתה המשיכה לכהן גם לאחר הכיבוש(, 

אך  –כי יחוקקו חוקי אפליה נגד היהודים, יאלצו אותם לגור בגיטאות וכו' 

אלה סירבו בתוקף. כשדרשו לפטר יהודים ממקומות עבודה ממשלתיים 

נענו בסירוב מוחלט. וכשגזרו שעל כל יהודי לשאת על שרוולו  –ציבוריים ו

החלו דנים גויים רבים, ובראשם מלך דנמרק, לשאת את  –טלאי צהוב 

 הטלאי הזה על שרוולם.

הגרמנים תיכננו את מבצע הגירוש בסודי סודות, אך למרות הכל נודע  ]...[

הדבר לסוכני המחתרת, שהיו שתולים במשרדו של המושל הגרמני ורנר 
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מיד לאחר סיום הסליחות ותפילת שחרית עלה הרב על הדוכן  ]...[באסט. 

כשפניו חיוורות וקולו נרגש. 'קהילתנו עומדת בפני סכנה איומה!' הודיע לנו. 

'בעוד שניים עשר יום מתכוננים הגרמנים לפשוט על בתינו ולשלוח את כל 

אנשי הקהילה לטרייזנשטאט! למזלנו הטוב, זכינו לסיעתה דשמייא גדולה, 

 ואנשי המחתרת הדנית מוכנים לעשות הכל כדי להצילנו.

רוכזו מאות רבות של  –ערב ערב, בלילות שבין ראש השנה ליום כיפור  ]...[

הלוך  –החוף החשוך. לילה לילה עשו הספנים את הדרך המסוכנת  יהודים על

שהיו בעבורנו ימי הדין  –וחזור, הלוך וחזור... ובמשך עשרת הימים הללו 

הועברו שבעת אלפים יהודי קופנהגן אל חוף מבטחים  –במלוא מובן המלה! 

 כך ניצלה, בחסדי ה', רוב ]...[ בשבדיה, שהיתה מדינה חופשית ונייטרלית.

 .(15-16: 1993)נווה,  רובה של הקהילה

ציטוט נרחב זה מכיל, ולו על קצה המזלג, מאפיינים רבים של הכתיבה החרדית על 

 דיוקים עובדתיים רבים, כמו לדוגמא-הצלת היהודים בדנמרק: מופיעים בו אי

, סוכני המחתרת שהיו שתולים הדרישה של הגרמנים לבודד את היהודים בגטאות

רנר בסט, התאריך המיועד של הגירוש, הודעת הרב על העזרה שהבטיחה במשרדו של ו

המחתרת ותיאור הזמן שלקח להעביר את היהודים לשבדיה )עשרת ימי הדין שבין 

 ראש השנה לכיפור(, ועוד. 

יתר על כן, המיתוס על ענידת המלך את ה"טלאי הצהוב" משולב בתוך הטקסט כמקור 

יים של הדנים. הדגש בכתיבה החרדית על המיתוס היסטורי, אשר נועד להלל את אופ

מוציא את סיפור ההצלה כליל מן הקונטקסט ההיסטורי שלו,  10-על כריסטיאן ה

את ההסבר העיקרי להצלחת ההצלה, כפי שמדגים  –לעתים תכופות  –ולמעשה מספק 

 (:1992גאוגרפיה" ) –הציטוט הבא מתוך ספר הלימוד למגזר החרדי "אירופה 

האצילים במלכי דנמרק היה המלך כריסטיאן, אשר מלך בשנות אחד 

המלחמה העולמית השניה. הוא עמד בתוקף ובגבורה כנגד המושלים 

הנאצים, אשר כבשו את ארצו, ולא נכנע להם. יתרה מזאת: כאשר נדרשו 

התושבים היהודיים לענוד את הטלאי הצהוב, הכריז המלך בגאון: אני ועמי 

-נניח לבזות את היהודים. בהשראתו ובהשפעתו של מלךנענוד טלאי זה ולא 
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חסד זה עשו הדנים רבות להצלת היהודים: על ידי מתן מחסה ומקלט ועל יד 

 .(210)עמ'  העברתם באישון לילה בספינות ובסירות לשבדיה

העובדתיים הרבים, השימוש המוגבר במיתוסים והמגמה להציג  הדיוקים-אינראה, כי 

בפשטות )ללא פירוט או הצגת המורכבויות( נועדו לבסס את את ההצלה בקיצור ו

כאירוע  –ציונית תיארה אותו -בדיוק כפי שההיסטוריוגרפיה החילונית –המקרה הדני 

 יוצא דופן בתולדות השואה, אשר יש בידו להעיד על הכלל:

עם ישראל יזכור לעד את אצילותם של הדנים, בהתנגדותם בעת רדיפת 

רמנים והעברתם בסירות לחוף המבטחים השוודי, היהודים על ידי הג

 ובהתערבותם בגורלם הקשה של המגורשים במחנה טרזיאנשטט.

בלב דואב ובעיניים דומעות: אילו עמים אחרים היו מתייצבים  אנו קובעים 

לימין המעונים, לא היו הגרמנים יכולים לבצע את מזימתם וניתן היה להציל 

 (.237)ברונשטיין, ללא תאריך, עמ'  ציםמיליוני יהודים מציפורני הנא

שיעור זה מתייחס, על פניו, לפן האנושי וההומאני של ההצלה, אולם בין השורות עולה 

ממנו שיעור שחשיבותו גדולה פי עשרות מונים: תפקידו של האל במסגרת ההצלה. 

ים סיפור ההצלה מהווה, בכל הייצוגים החרדיים, דוגמא ליכולת של הקב"ה להביא ניס

על ישראל ובכך מחזק, למעשה, את האמונה בהיותו "אל מלא רחמים". אמונה זו, 

אשר בעקבות זוועות השואה התערערה במידת מה אפילו בקרב הקהילה החרדית, 

כדי לחזק את קהל  –בעיני הכותבים  –מוצאת בסיפור הצלה זה ביטוי מובהק ויש בה 

ו התרחשה, ובהתערבות האלוהית המאמינים. סיפור ההצלה מתרכז באופי הניסי שב

היו אלה חסדי שהובילה להצלחתה. לעתים קרובות מתוארת ההצלה בביטויים כגון: "

"נס  קהילתנו ניצלה בדרך מופלאה ממש", "משמיים רוצים שננצל",", "ה' גלויים

    נעשה להם", ועוד.

להדגיש את המעורבות המוגברת  מגמההבולטת  הניצולים החרדיים מדנמרקגם בקרב 

גיבורים" -פעמים רבות הם העדיפו להציג עצמם כ"אנטי – של אלוהים ב"נס הצלתם"

כפי שמדגים הציטוט  יכול,-בניגוד לאל המיטיב והכל -בעלי לבטים, חולשות ופחד 

 הבא:
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כל תהליך הבריחה והדרך לספינה היתה רצופה ניסים על כל שעל ושעל. 

סבו הרב סמסון: "בדרך לספינה הבורחים היו צריכים  מספר הרב ב.ס. על

לצעוד בחושך אחד אחרי השני. סבי איבד את דרכו ומחמת החושך הכבד לא 

ראה כלום סביבו. לפתע ניגלו מול עיניו שני גרמנים במדים והוא היה בטוח 

ת הדרך לספינה". שהכל כבר אבוד, אך הגרמנים אמרו לו בוא ונראה לך א

)ב. עוזיאל, "יתד  בעין השגחה פרטית אצל כל אחד ואחד ותאפשר היה לרא

 .(21, עמ' 29.9.1993נאמן" 

האחראי ל"נס  -מגמה זו שירתה, בדיעבד, שתי מטרות: מחד, האדרת שם האל 

ההצלה"; מאידך,  דרך זו עזרה לניצול להתמודד עם רגשות האשם שחש בעקבות 

 הצלתו:

ל קו סיפורי פסיבי בעזרה חשוב להדגיש את התפקיד שמילא אימוצו ש

להתמודדות עם רגשות האשם הקשים ברמה האישית. באמצעות הטענה 

הבסיסית כי הכותב אינו הנושא באחריות להצלתו, הודף המחבר מעצמו את 

רגשות האשם שלו ואת האשמותיה הישירות או המרומזות של הסביבה, 

לא מוסרי. כאילו הציל את עצמו בעודו מפקיר אחרים, או שפעל באופן 

בהדגשת הגיבור "האמיתי", כלומר האל, מוכיח הניצול כי ברמה האישית 

"עודו מחזיק בתומתו". במילים אחרות, דווקא התפרקותו וצמצומו של 

 .(293: 2008)שאול  "האני" של הניצול, מוכיחים כי יצא שלם מן המלחמה

"ניצוץ ב מאפיין נוסף של הכתיבה החרדית על ההצלה בדנמרק היא ההתמקדות

היהודי", תופעה נפוצה גם בכתיבה החרדית הכללית על השואה. "הניצוץ היהודי" הוא 

לות האירועים ובין כוונה אלוהית, ובכך מקשר בין אלמנט אשר מחבר בין השתלש

כללית. בעוד שבסיפוריהם של הניצולים מושם דגש -החוויות האישיות לספירה הדתית

טנות, גם בתנאים של חוסר וסיכון )כשרות, טומאה, רב על שמירת המצוות, גדולות כק

ניצולים ניתן להבחין במגמה -ימים קדושים וכו'(, הרי שבתיאורים של כותבים לא

פי המסורת הדתית. כך למשל תיאר את מבצע ההצלה -לנתח את האירועים הכללים על

 (:29.2.1993-ב. עוזיאל )בכתבה מ"יתד נאמן" מה
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הנוצריים של היהודים שאף הם הועברו בני משפחותיהם  686מלבד 

לשוודיה, הועברו בסייעתא דשמיא, תוך שלושה שבועות, רוב יהודיה של 

איש וביניהם היהודים למחצה, אשר נחשבו בעיני הגרמנים  7200 –דנמרק 

העם  –כיהודים לכל דבר, אל חוף מבטחים בשוודיה בעזרת שלוחי דרחמנא 

 (.21)עמ'  הדני

בדומה לרבים אחרים, מציג את ההצלה כאירוע שהוכוון על ידי  תיאור טיפוסי זה,

ההשגחה. בנוסף, העניקה -אלוהים, בעוד העם הדני ממלא את התפקיד של שלוחי

הכתיבה החרדית לכל המועדים המכריעים להצלה משמעות דתית: החל במועד 

רוש בוקרו של ערב ראש השנה, עבור במועד הגי –האזהרה שניתנה לקהילה היהודית 

יום כיפור. הימים בין  –סעודת החג של ראש השנה וכלה במועד הבריחה  –המתוכנן 

מתוארים תכופות בתור "הימים  –בין כסה לעשור  –ראש השנה לבין יום כיפור 

הראשון  -הנוראים" תרתי משמע. מיותר לציין, כי למעט המועד המתוכנן של הגירוש  

ים חווה את קבלת האזהרה, ההסתתרות הרי שכל אחד מהניצול – 1943באוקטובר 

והבריחה בתאריכים שונים. ההאחדה של התאריכים ומתן המשמעות הדתית 

מפחיתים אמנם מן הדיוק ההיסטורי של סיפור ההצלה, אולם מוסיפים נופך חשוב 

 חרדי סביבו. -לעיצוב הזכרון הקולקטיבי

ד העיקרי הם תלמידי סיפור ההצלה נפוץ במיוחד בקרב ילדי המגזר החרדי: קהל היע

עת לילדים )"זרקור" ו"מרוה לצמא"( והן -הספר היסודי. הסיפור מופיע הן בכתבי-בית

לימוד במקצועות "תולדות העמים" ו"גיאוגרפיה". פעמים רבות מופיע הסיפור -בספרי

על  –ככל הניתן  –כחוויה אישית של דמות דמיונית כלשהי, אשר מבוססת 

פי הכותבים, ללמוד דוגמא -ההתרחשויות ההיסטוריות. הילדים אמורים, כך על

 בזמן ללמוד להישמר ממנו:-מההתנהגות האנושית הראויה של העם הדני ובו

משפחת ברמן ידעה כי נס נעשה להם בימים טרופים של שואה וחרבן, נס כזה 

ח"כ עברה מספר שנים א ]...[ששלוחי ההשגחה שלו היו שכניהם הדנים. 

ישראל מודעים לעובדה שדוקא הידידות והכרת הטובה עם -המשפחה לארץ

העם הדני עלולה להיות מסוכנת! במרוצת השנים אכן התאמתה דאגתם, 

)"מרווה לצמא"  כיום מגיעים אחוזי ההתבוללות בדנמרק לממדים עצומים

 . (32תשס"ה: 
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נמרק על שעזרו לקיים את נס דהיינו, הלקח הוא כפול: מחד, יש להעריך את הגויים בד

ההצלה בעצם היותם שליחים טובים, ומאידך יש להיזהר שההערכה לא תגרור 

התנהגות מתבוללת. דאגה זו מושלכת גם על היחסים בין הדנים ליהודים לאורך 

 ההיסטוריה:

היחס של העם הדני ליהודים במדינה היה מאז ומתמיד טוב מאד, אך אליה 

וקוץ בה, דווקא בשל כך ההתבוללות היתה גדולה ושיעור נישואי התערובת 

)ב. עוזיאל, "יתד נאמן", אצל יהודי דנמרק היה מן הגבוהים בעולם 

29.9.1993   .) 

כדוגמא לקהילה קטנה  לעתים קרובות מציינים את קהילת "מחזיקי הדת" בקופנהגן

שחבריה חרדים לדבר ה' ואשר מתמודדת בהצלחה מול "גלים סוחפים של טמיעה" 

(, אולם ברוב הכתבים המסקנה היא שיש לנתק את 34 :תשס"ה "מרוה לצמא")

מן האוכלוסייה הדנית, בין אם בדרך של עלייה   -עד כמה שניתן  -הקהילה היהודית 

 בתוך הקהילה ודחייה של אורח חיים משותף.  ארצה ובין אם בדרך של הסתגרות

דוגמא נוספת לקהילה שהצליחה לשמור על אופי יהודי ללא רבב היא ההכשרה הדתית 

. בכתבה בעיתון 30-ברית חלוצים דתיים( ששהתה בדנמרק בשלהי שנות ה –של בח"ד 

"הצפה" כתב אברהם צבי גבעון על התנאים הטובים של צעירי הכשרה זו )בעיקר 

 ומת החלוצים בהכשרות החילוניות(, ועל הדבקות שלהם באידיאולוגיה הציונית:לע

ישראלי. היתה -בחוות ההכשרה הדתית התנהלו חיי צוותא בהווי מעין ארץ

זו ההכשרה היחידה בכל אירופה שאוכל היה בה בשפע. מדי פעם אף נשלחו 

ממנה חבילות מצרכים להכשרות בגרמניה. שבת נשמרה כהלכתה. היו 

שיעורי תורה קבועים, היה גוי של שבת )לצרכי חליבה והזנת משק החי( 

והאיכרים נהנו מכך ש"המתלמדים" שלהם מילאו את מקומם בחוות בימי 

נסעו החלוצים הדתיים לקופנהגן והתארחו בבתי יהודי  –בחגים ]...[ ראשון. 

הקהילה. הם גם ערכו מסיבות משותפות עם הנוער המקומי וסחפו אותו 

עלו אחרי המלחמה  –יוון החלוצי. כמעט כל המארחים הצעירים הללו לכ

 (.11.3.1994)ארצה 
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למרות שמדובר בהכשרה דתית מטעם תנועת "המזרחי" ולא בקהילה חרדית, הרי 

שהתמונה החיובית המצטיירת מתיאורו של גבעון נועדה להציג את ההכשרות של 

גמה שניתן לזהות עד ימינו אנו. בד מ –בח"ד כמייצגות האמיתיות של הציונות הדתית 

ד' אמותיה של -בבד, המסר הברור העולה  מתיאור זה הוא החשיבות של ההסתגרות ב

 הקהילה הדתית ודחייה מוחלטת של אורח חיים משותף עם הגויים. 

 

חשוב לפרט, בשלב זה, על מערכת היחסים הנפתלת שהתפתחה לאורך השנים בין 

החרדית על הצלת יהודי דנמרק. בפועל התמקדה המחקר האקדמי לבין הכתיבה 

הכתיבה החרדית באותם האירועים והדמויות שהמחקר ההיסטורי האקדמי )בעיקר 

הישראלי( התייחס אליהם; עם זאת, היא דחתה לחלוטין את הפרשנות ואת 

מאז שנות  –ציונית אשר עמדה בבסיסה. כך התפתח -הסימבוליקה החילונית

דיון משותף מבחינה נושאית, אם כי שונה במהות -ציר – 20-החמישים של המאה ה

מבחינה תוכנית. במסגרת מחקר זה מצאתי רק דוגמאות בודדות ביותר לחדירה של 

, אל הכתיבה החרדית בנושא 90-התגליות המחקריות, אשר נחשפו החל משנות ה

 ההצלה )כולן כתבות עיתונות(. דוגמא אחת ניתן למצוא בכתבה שכותרתה "מילוט

שנה  50יהודי דנמרק בתקופת השואה" שפורסמה ב"המודיע", ואשר נכתבה לציון 

 לזכר ההצלה:

ההסטוריונים מציגים עתה מימצאים המראים שלא זו בלבד שהדנים היוו 

מיוחדת ביחסם אל יהודי ארצם, אלא שגם שלטונות הכיבוש דוגמה  

נהגו בדרך  הגרמניים, והגנרל ורנר בסט, איש הס.ס. שעמד בראשם, אף הם

שונה ומוזרה האומרת דרשני. הסטוריונים דניים וכן מלומדים מישראל 

שמבצע הצלת יהודי דניה נערך ממש  מגרמניה ליקטו ואספו חומר המוכיחו

מתחת לעיניו של הגנרל בסט ושל עמיתיו בפיקוד הראשי של כוחות הכיבוש 

ת לכך אושרו הגרמניים, שלא נקטו בכל יזמה כדי לעכב בעד המבצע. העדויו

 .(15.10.1993) על ידי רבים מהדנים שהשתתפו בהצלה ומהניצולים היהודים

 

 התנהלות יוצאת דופן זו של הגרמנים בדנמרק הוסברה ב"יתד השבוע" בדרך הבאה: 
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והיו גם גילויים אנושיים מצד החיה הנאצית. הגרמנים, אנשי הגיסטאפו, לא 

סרות הדנית למען בני עם זר שנוא מיכלו שלא יזוע משהו בליבם, לנוכח ההת

 (.1.3.1991)"נמלטו בספינות דייגים", נ.ל. בוגן, 

 

לצאת כנגד הזכרון  –בעקבות המחקרים החדשים  –ואולם, היה גם מי שהחליט 

-הקולקטיבי החיובי של ההצלה הנהוג במגזר. בעיתון "המחנה החרדי" הופיעה ב

תחת הכותרת "גם הדנים לא היו כתבה נחושה התוקפת את העם הדני,  24.2.2000

 אוהבי יהודים":

 

יש אומות שמצטיירות משום מה כבעלות תדמית של נאורות יתר, פחות 

שונאות יהודים. מתברר שהתדמית החיצונית מוליכה שולל. דנמרק נחשבת 

עד היום כ"סמל" ליחס האנושי כלפי יהודים, בעקבות מבצע ההצלה 

 ]...[ההיסטורי של המחתרת הדנית.

אבל מי שחשב שהדנים הם עם שוחר צדק ואהבת אדם שרק סייעו ליהודים 

בתקופה האפילה של מלחמת העולם, טעה. מחקר היסטורי חדש חושף 

שעשרות יהודים שנמלטו לשטח דנמרק בתקופת המלחמה הוסגרו ע"י 

הדנים לידי הנאצים והם מצאו את מותם במחנות ההשמדה. את הפרשיה 

  החשוב בעיתוני דנמרק, "ברלינסקה".המכוערת חושף העיתון 

 

 : "חסד לאומים חטאת". 34הכתבה מסתיימת בפסוק מתוך ספר משלי יד, 

 

לסיכום, נראה כי מיעוט הכתבות העוסקות בתגליות החדשות בתחום )חוסר עניין?(, 

קיומם של ייצוגים פלסטיים לזכר ההצלה ייעודיים למגזר, החשש מהתבוללות -אי

המלווה את תחושות הכרת התודה והנחת המוצא הבסיסית כי אלוהים הוא העומד 

רו, למעשה, את הצלחתה. הזכרון מאחוריה, מונעים דיון אמיתי לגבי הנסיבות שאיפש

בדומה לזכרון הקולקטיבי ה"רשמי"  –הקולקטיבי החלופי שמציע המגזר החרדי נמנע 

 מאימוץ של המסקנות העדכניות שהתבססו במחקר הבינלאומי.  –של המדינה 
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 גיבורים נשכחים

)העם  פורטו לעילש בעיקר בשלושת הגיבוריםתרבות הזכרון בישראל מתמקדת אמנם 

, אולם לאורך השנים נכנסו ויצאו מה"פנתיאון" ני, גאורג פרדיננד דוקוויץ ואלוהים(הד

של הזכרון הקולקטיבי דמויות נוספות שזכו להילה של גבורה, כמו למשל דמותו של 

 ודמותה של שבדיה.  10-המלך כריסטיאן ה

מלך דנמרק למעמד של "מלך מיטיב" בשל התמיכה שהפגין במשך שנים רבות זכה 

יהודי ארצו ובשל מאמציו להגן עליהם מפני 'חוקי הגזע' הנאציים. קשה מאד להעריך ב

כיום את תרומתו הממשית למבצע ההצלה, אולם אין ספק כי גישתו הסובלנית כלפי 

היהודים הנרדפים השפיעה בצורה ניכרת על עמדתם של בני ארצו, ועל כן תרמה, בבוא 

עץ )יש לציין, עם זאת,  60-טעו לזכרו בשנות ההעת, להצלתם של היהודים. ב'יד ושם' נ

 כי גם הוא, כמו המחתרת והעם הדני, לא קיבל מעולם את אות 'חסיד אומות העולם'

 ( ועד היום הוא מוזכר לעתים תכופות בייצוגים השונים של ההצלה. בהתאםבפועל

ורח היה א -10-יורש העצר הדני וצאצא של כריסטיאן ה -הנסיך פרדריק , לגישה זו

ה (. היה ז30.10.2013שנה להצלה ) 70הכבוד בקונצרט החגיגי שנערך בירושלים לציון 

 כך נכתב באותו היום בעיתון "הארץ":ביקורו המלכותי הראשון בישראל, ו

מעשה ההצלה ההרואי בוצע ללא כל הכוונה מגבוה. אבל היה אדם אחד 

יאן העשירי, שבעמידתו האיתנה נתן השראה לעם הדני כולו: המלך כריסט

רבה של האורח הנוחת אצלנו היום. משחר -סבה של מלכת דנמרק, וסבא

נודע  1933-ילדותי שמעתי את הסיפורים על יחסו לנתיניו היהודים. ב

ביקור  –שכריסטיאן העשירי מתכנן לבקר בבית הכנסת הגדול בקופנהגן 

ראשון אי פעם של מלך דני במקום. באותה עת נשבו רוחות מלחמה מאיימות 

בגרמניה השכנה, עם עליית הנאצים לשלטון. נציגי הקהילה פנו למלך ואמרו 

לו שאם אין זה בעיניו המועד המתאים לביקור ממלכתי, הם יקבלו זאת 

?" אמר בהבנה. תגובתו של כריסטיאן היתה נחרצת: "אתה מטורף, אדוני

 ]...[ לראש הקהילה, "דווקא עכשיו יש הצדקה לביקורי!" 

בהחלט מתקבל על הדעת שהגישה ההחלטית של כריסטיאן העשירי נתנה 

את ההשראה להצלת היהודים כשפשתה השמועה על תוכניות הגרמנים 
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הצלה שהגיעה מלמטה, מכל שכבות העם. זוהי דוגמה נהדרת לכך  –לגרשם 

 . (30.10.2013)מיכאל מלכיאור,  פילה על כל אגדהשלפעמים המציאות מא

 10-של כריסטיאן ה -החמקמקה משהו  –דברים אלה ממחישים בבהירות את תרומתו 

להצלה, כפי שמשתקפת בייצוגים הפופולאריים: לא ניתן אמנם לשים את האצבע על 

ו ובעקבותיה השראת –אקט מוגדר של המלך אשר הוביל להצלחת ההצלה, אולם רוחו 

מקדות יתרה בסיפור על הורגשה במהלכה באופן ברור. בנוסף, אם בעבר היתה הת –

ענידתו את ה'טלאי הצהוב', הרי שכיום חלק מהייצוגים דואגים להפריך את המיתוס. 

עם זאת, בכל הייצוגים מוסבר, כי עמדתו האוהדת של המלך כלפי יהודי ארצו היא 

  .של המיתוס שנתנה את ההשראה להיווצרותו

גם היא חלק מהזכרון הקולקטיבי של מבצע ההצלה  10-אם כן, דמותו של כריסטיאן ה

בישראל. אם בעבר הוא היה נחשב אחד מה"גיבורים" של מבצע ההצלה, אדם שסיכן 

של המאה העשרים  60-את חירותו ונפשו למען הצלת יהודי ארצו, הרי שמאז שנות ה

משמשת, בעיקר, להמחשת ההתגייסות  הוא הפך, לטענתי, מ"גיבור" ל"סמל": דמותו

אקט שנעשה על ידי כל שכבות העם, מן , הכללית של העם הדני במהלך מבצע ההצלה

 המלך ועד אחרון הדייגים. 

הדוגמא השנייה לגיבורה שעם השנים הלכה ונשכחה במסגרת תרבות הזכרון של מבצע 

קומה של שבדיה היה מ 50-ההצלה היא שבדיה. עוד במהלך המלחמה ולאורך שנות ה

בסיפור ההצלה מרכזי ומובטח: דעת הקהל הבינלאומית הוקירה אותה על פתיחת 

ישראל -בפני הפליטים היהודים מדנמרק, ובקרב יהודי ארץ –ללא תנאי  –שעריה 

זמנים תה לשמש חוף מבטחים בוארצות הברית היא זכתה לתהילה ושבח על הסכמ

ל נתן אלתרמן "הלשון השודית"(. ואולם, טרופים )ר' למשל את שירו המצוטט לעיל ש

מבצע ההצלה, החל מקומה של שבדיה  , שנות עיצוב המיתוס סביב60-שנות ה במהלך

 70-בזכרון הקולקטיבי להתערער ודנמרק היא שכבשה את מרכז הבמה. החל משנות ה

רק  –שהיתה נכבדת לכל הדעות  –ניתן היה למצוא את התרומה השבדית להצלה 

 קצרים ושוליים במסגרת הייצוגים הפופולאריים. באיזכורים 

, אשר מחזירה לשבדיה חלק מתהילתה משכתבעשור האחרון ניתן לזהות מגמה מת

האבודה ומספחת אותה מחדש לתוך סיפור ההצלה. כך, למשל, בדברי ההקדמה 



266 
 

"  )מכון ון  ליר, 1943-1945שנכתבו עבור התערוכה "חוף מבטחים: גלות בשוודיה 

( הושם הדגש באופן מובהק על תרומתה של שבדיה להצלת 2008ירושלים, אוגוסט 

 יהודי דנמרק:

מנקודת המבט של השואה, התצלומים מדגישים לא רק את המאמץ הניכר 

שעשו הדנים בסיוע לאזרחי דנמרק היהודים להגיע למקום מבטחים 

 בשוודיה; הם מבליטים גם את חשיבות החלטתה של שוודיה לקדם את

הפליטים בברכה ולהעניק להם חסות. אלמלא גורמים אלה היו יהודים רבים 

יותר מסיימים בוודאי את חייהם כמו רבים מאחיהם באירופה. מנקודת 

מבט זו התצלומים מעוררים מחשבה, מחממים את הלב ובלתי שגרתיים. הם 

מזכירים לנו את חשיבותן של החמלה והידידות מעבר להבדלים של דת, 

   . (3)עמ' ולאום  תרבות

יש לציין כי תערוכה זו היתה יוזמה של גוף פרטי )התצלומים שהוצגו בה הגיעו 

מהמוזיאון היהודי בדנמרק( והיא שימשה כברכת שלום מיוחדת ממכון ון ליר לכבוד 

איוואר סמרן, עם פרישתו מתפקיד יו"ר חבר הנאמנים של המכון. יוזמה פרטית נוספת 

שנה  65ר את שמה של שבדיה ניתן למצוא בהקדשת הערב לציון שנועדה לשוב ולהאדי

, לתרומה 2008בנובמבר  5-להצלת יהודי דנמרק, אשר נערך ב"בית התפוצות" ב

 השבדית. כך נכתב בהזמנה לאירוע החגיגי:

אם דיברנו בעבר על עצם ההצלה, נדבר הפעם על  –"דברים שרואים משם" 

ם של יהודי דנמרק ועל חייהם המדיניות השבדית, על ההכנות לקליטת

  כפליטים במשך קרוב לשנתיים. 

הערב עסק הן בחוויותיהם של הפליטים היהודים בשבדיה והן במחקרים החדשים 

ובמקורות שנחשפו בשנים האחרונות בנושא. ההרצאה המרכזית, אותה נשאה 

(, דנה במדיניות השבדית Kvist Gevertsההיסטוריונית השבדית קרין קויסט גברטס )

 בנושא הפליטים היהודים טרם ובמהלך מלחמת העולם השניה. 

בשני העשורים האחרונים חלו התפתחויות היסטוריוגרפיות מרחיקות לכת במחקר על 

המדיניות ה'נייטרלית' של שבדיה במהלך מלחמת העולם השניה בכלל ובהקשר של 

לחקור את  סטוריונים שבדים נוספיםהשואה בפרט. כמו קויסט גברטס, החלו גם הי
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באקדמיה כמו גם  –בדרך זו נחשפו  85;ההתנהלות השבדית כלפי הפליטים היהודים

. מעניין לציין, כי חדשים ומטרידים שלהלא מעט צדדים  –בתקשורת השבדית 

לא על ידי "הכוונה  )חלקית( לקהל הישראליההתפתחויות במחקר השבדי הגיעו 

מית כלשהי, אלא דווקא באמצעות יוזמות פרטיות, כפי מגבוה" מטעם רשות רש

 שפורט לעיל. 

במקביל לחידושים אלה במחקר, החל גם בישראל תהליך של הכרה מחודשת בתרומה 

השבדית, אשר הונע דווקא על ידי הניצולים מדנמרק החיים בארץ ובני משפחותיהם. 

הם ת זיכרונותיניצולים אלה, אשר בשנים האחרונות החלו רבים מהם לפרסם א

)בעיקר באמצעות כתיבת "ממוארים" ובעיתונות(, שהו  וחוויותיהם ממבצע ההצלה

שנים לא מעטות לאחר סיום המלחמה( תקופה ארוכה )חלקם אף נשארו שם  בשבדיה

מתחושות חיוביות ביותר של הכנסת אורחים. חוויות אלה  –כמעט תמיד  –ונהנו 

הרשמית כמו גם  –דעת הקהל בישראל הובילו אותם לאחרונה לשוב ולדרוש מ

להחזיר לשבדיה כגמולה ולתת לה את הקרדיט הראוי על תרומתה  – פופולאריתה

. השילוב של שני הגורמים הללו: המחקר המתפתח ש"מיובא" לישראל בזכות להצלה

יוזמות פרטיות והצורך של ניצולים רבים להכיר לשבדיה תודה באופן פומבי הצליח 

דיון מחודש בתרומה השבדית להצלת  –ולו על אש קטנה  –ת להצית בשנים האחרונו

 יהודי דנמרק.  

 

ועדיין  –ברצוני להצביע על אחד התהליכים המרכזיים שהשפיעו  פרקהלסיכום 

 תהליך על עיצובו של מושג "הגבורה" בתרבות הזכרון בישראל: –משפיעים 

אותותיו גם בייצוגים השונים של בשנים האחרונות החל תהליך זה לתת  ;אטומיזציהה

נראה, כי עם התגברות מודעות השואה בישראל, אירופה וארצות  מבצע ההצלה.

גילה לפתע העולם גם את חוויותיהם של "סתם" יהודים   – 90-החל משנות ה –הברית 

תחת השלטון הנאצי. יהודי אירופה, אשר בעבר נחשבו כמי שזקוקים היו להכוונתם 

בורי התהילה )במקרה דנן הדנים( החלו לכבוש את מרכז הבמה. בספרה ולסיועם של גי

"גיבורים למופת: צנחני היישוב במלחמת העולם השנייה ועיצוב הזיכרון הקולקטיבי 

                                                           
85
 .Paul A. Levineר' למשל מחקריו של  
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הישראלי" התייחסה תידור באומל לתהליך זה והסיקה ממחקרה לגבי "פרשת 

 הצנחנים" את הדברים הבאים:

רשת הצנחנים בהדרגה מעיסוק בתקופה זו התרחב השיח התרבותי בפ

במבצע ובשולחים לדיון בשליחים, אחר כך מעיסוק בצנחנים כקבוצה 

לבחינת פעילותו של כל צנחן וצנחן, ולבסוף מדיון בצנחנים כשליחים, כלומר 

כאנשים כמעט נטולי זהות מלבד בעת ביצוע המשימה, לצנחנים כדמויות 

ד. אם ניתן לומר שהדיון אנושיות עצמאיות הראויות לדיון מעמיק ונפר

ההיסטוריוגרפי עדיין התמקד בצנחנים כמופת, נראה שהדיון התרבותי 

ביקש להוריד אותם לרמת בני אנוש ולשוב ולגלות את האדם שמאחורי 

 .(296: 2004) הסמל

על  –כדגם של גבורה קולקטיבית  –יושם אתוס הגבורה  90-אם כן, אם עד לשנות ה

שורים האחרונים החלה להתבלט דווקא דמותם של העם הדני, הרי שבשני הע

הניצולים: סיפורו של היהודי הפשוט בדנמרק הכבושה. תהליך זה בולט בייצוגים 

הכתובים של מבצע ההצלה, שם מורגשת הן ההתמקדות באדם כפרט ולא כחלק מן 

הכלל והן צמצום הנטייה להכליל ולהאחיד את חוויותיהם של היהודים הדנים. 

ויזואליים, לעומת זאת, עדיין מתיימרים לייצג את דגם הגבורה -הפלסטיים הייצוגים

בסמלים מהעולם הדומם ולא האנושי.  –באופן גורף  –הקולקטיבי ועל כן משתמשים 

על כך יורחב בפרק הבא, אשר יעסוק בסמלים ובדפוסי ההנצחה המגוונים של מבצע 

 ההצלה בישראל.
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 פרק שביעי

 דפוסי הנצחה 
 

זכור נזכור לדורות את המעשה הרב והנאצל הזה, הוא ישמש עידוד לאמונה באדם, 

ציון דינור, -דברים על השואה ועל לקחה", בן –)"זכור  לאמונה בצלם אלהים באדם

 (.156, עמ' 1958

 

פרק זה יתמקד בדרכים המגוונות שבהן הונצחה הצלת יהודי דנמרק במסגרת תרבות 

ותחו דפוסי ההנצחה המגוונים אשר התגבשו ברבות השנים הזכרון בישראל. במהלכו ינ

על מנת להכיר ולהזכיר לציבור בישראל את אירוע ההצלה. בתחילה יוצע הסבר לקשר 

ההדוק שהתפתח לאחר המלחמה בין הייצוג של מבצע ההצלה בדנמרק לבין זה 

הישראלי; בהמשך יושם הדגש על מגוון אופני הנצחה שהתפתחו לאורך השנים 

שראל: אנדרטאות, כיכרות וחגיגת 'ימי זכרון' לציון ההצלה. בחלק האחרון של בי

הפרק יורחב הדיון על זהותם ותפקידם של סוכני הזכרון השונים במסגרת פעילויות 

ההנצחה, בין היתר תוצג תרומתן של האגודות לזכר ההצלה, של שגרירות דנמרק 

אשר תשלב בין כל ההיבטים  הניצולים. לסיכום תוצג תמונה כוללתבישראל ושל 

 השונים של דפוסי ההנצחה של הצלת יהודי דנמרק, כפי שיעלו במהלך הפרק.

 

בשלהי שנות הארבעים, בזמן שמדינת ישראל הצעירה התמודדה עם אירועי השואה 

ההיקף, ניסתה גם דנמרק למצוא דרכים חדשות להבין ולפרש את -והשלכותיהם רבות

ומה של המלחמה נוצר בדנמרק לקראת סיימה. כבר תקופת המלחמה שאך זה הסתי

רגיים בעקבות האירועים הטהן  מחודשיםלגבש מסורות ומיתוסים לאומיים  צורך

-וההרסניים שטלטלו את היבשת והן בשל החששות מפני חריצת הדין במשפטי

דה ביחס לפעולותיהם של מעמהגדירה מחדש את  היא, בהתאם. המלחמה הצפויים

ככלל, הגדרה אשר אוכלוסייה המקומית למשתפי הפעולה בקרבה ול ,הנאצים במדינה
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-נה גם במונחים תרבותייםדיפלומטית בלבד אלא נידו-לא נותרה ברמה המשפטית

  מוסריים.

לעיצוב הזהות בדנמרק תרמה בטווח הארוך במידה ניכרת נקטה נהאסטרטגיה ש

ולהיווצרותו של לאומית המחודשת שלה כמי שהתנגדה לנאציזם באופן קטגורי, ה

( הסביר את הסיבה Judtמיתוס "ההתנגדות". ההיסטוריון והאינטלקטואל טוני ג'אט )

 לפופולאריות הרחבה של מיתוס זה ברחבי אירופה באותם שנים:  

If there was to be a reference point in national memory for the 

years 1939-1945 it could only be the obverse of that now firmly 

attached to Germans. If Germans were guilty, then "we" were 

innocent. If guilt consisted of being German or working for 

Germans and their interests – and it could hardly be denied that in 

every occupied country such persons had been present and 

prominent – then innocence had to mean an anti-German stance, 

after 1945 but also before. Thus to be innocent a nation had to 

have resisted, and to have done so in its overwhelming majority, a 

claim that was perforce made and pedagogically enforced all over 

Europe, from Italy to Poland, from the Netherlands to Romania 

(1992: 89-90).     

במדינות שנתגלע בהם פער עמוק מדי בין ההתרחשויות ההיסטוריות ובין הזיכרון 

, בין היתר לצמצומו פעלו סוכנים רבים ומגוונים של "ההתנגדות" המתעצב מחדש

באמצעות ספרות יפה, היסטוריה פופולארית, תסכיתי רדיו, עיתונות וסרטי קולנוע, 

כך הצליחו  .הציגו תיאורים חוזרים ונשנים של פעולות המחתרת וההתנגדותאשר 

מצידן של  בסיום המלחמה בסטטוס של קורבן נורבגיה, דנמרק, הולנד ובלגיה לזכות

 בנות הברית. 
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גבש לאחר המלחמה זכרון לאומי )ובינלאומי( של מחתרת ענפה נסיונות הדנים ל

והתנגדות לנאצים הלכו יד ביד עם ההצלחה יוצאת הדופן של הצלת חלקים נרחבים מן 

הדגש הושם על ההתנגדות הכללית של העם הדני, הקהילה היהודית במהלך המלחמה. 

לאומית  -. כך התגבשה סביב דנמרק תדמית מוסרית לעילא על כל שכבותיו

יוצאת דופן, חופשייה כמעט לחלוטין משנאת יהודים. תיאור של מדינה  -ובינלאומית 

חיובי זה השפיע באופן ניכר על הדרך שבה עוצב במהלך השנים הזכרון הקולקטיבי 

 בישראל סביב אירוע ההצלה. 

עם עלייתו של דור שלישי לחקר  –כפי שצוין בפרקים האחרונים, רק בשנות התשעים 

החל עידן חדש של דיונים ערים ומחקר שיטתי מעמיק של   -מת העולם השניה מלח

הפרשנויות המקובלות לייצוגים הלאומיים של המלחמה. המחקרים בדנמרק, כמו גם 

בארצות אחרות, הציגו ראיות ברורות לכך ששורשיה התרבותיים של האנטישמיות היו 

טוי בשנות השלושים, עוד טרם נטועים עמוק גם בתרבות הדנית, כפי שבאו לידי בי

 המלחמה. 

 

 

 אנדרטאות וכיכרות

הצלת יהודי דנמרק כמעט ולא זכתה לשום התייחסות במסגרת התרבות הפופולרית 

בישראל, דהיינו בסרטי קולנוע, תכניות וסדרות טלויזיה, ציור, קומיקס ועוד. זאת 

בניגוד להנצחה לא מבוטלת מטעם המדינה ורשויותיה, כגון הקמת אנדרטאות, קריאת 

ההצלה בתרבות הפופולרית בארץ, שהיא איזכור -רחובות וכיכרות על שמה. דווקא אי

מטבעה נוגעת בנקודות רגישות, יש בה כדי להעיד על כך שפרשה זו לא נראית כבעלת 

 פוטנציאל להתייחסות "אלטרנטיבית". 

הכיכר הראשונה בישראל שהוקמה במטרה להנציח את מעשה ההצלה בדנמרק היא 

שלים. הכיכר נחנכה בינואר הכיכר המרכזית של שכונת בית הכרם בירו –כיכר דניה 

, בהשתתפות ראש הממשלה דוד בן גוריון וראש עיריית ירושלים מרדכי איש 1962

(, אשר גם Kampmanשלום, במהלך ביקורו של ראש ממשלת דנמרק ויגו קמפמן )
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, הוצבה בלב הכיכר 1968מכן, באוקטובר -הסיר את הלוט מעל השלט. שש שנים לאחר

י האמן רודא ריילינגר, איש קיבוץ "הזורע". האנדרטה אנדרטה אשר פוסלה על יד

מפוסלת כספינה המפליגה בים מרובה סלעים ושרטונות, ובתוכה עומדים פליטים 

כפופים. לצד האנדרטה מוצבים שלטים בחמש שפות: עברית, ערבית, אנגלית, דנית 

 ושבדית וכך כתוב בם:

העם הדני ואת תנועת מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות, זוכרים לעד את 

את יהודי דניה  1943המרי שקמה בתוכו, על עוז רוחם בהצילם באוקטובר 

מסכנת ההשמדה בהיות ארצם תחת הכיבוש הנאצי. במשך עשרה לילות 

סון כמעט את כל -העבירו הדנים בסירות דיג ובכלי שייט קטנים דרך ארה

חים בשבדיה. יהודי דניה, למעלה משבעת אלפים נפש, והביאום לחוף מבט

אומץ ליבם של הדנים ונדיבות רוחם של השבדים במפעל הצלה זה, הם 

 מעשה מופת של שמירה על ערכי אנוש תחת שלטון ברברי.

היובל לציון ההצלה, הוצבה בגן ההסתדרות -(, במהלך חגיגות חצי1968באותה שנה )

כט, פילנתרופ הספינה הדנית "אסטריד". לורנס שא -בסמוך לשכונת עין הים  -בחיפה 

אמריקאי, רכש אותה זמן קצר לפני כן מהדייג הדני יונס ברגסן )אשר השיט -יהודי

בעזרתה יהודים רבים לשבדיה במהלך מבצע ההצלה( ותרם אותה למוזיאון הימי 

בחיפה. הספינה הוצגה כסמל לידידות העם הדני והעם היהודי, ונועדה, כך על פי 

המחתרת ולעם הדני על הצלת יהודים דנים רבים יד זכרון ללוחמי הכיתוב, לשמש "

 . "בימי השואה

למוסד 'יד ושם' על ידי  1983-ספינת דייג נוספת שהשתתפה בהצלת היהודים נתרמה ב

(, והוצבה במיקום רב משמעות: Gillelejeגילברט לאסן, דייג מהכפר הדני גילליה )

, עם 2005-זאת, ב בנקודת הפתיחה של הסיור ב"שדרת חסידי אומות העולם". עם

פתיחתה של התערוכה החדשה, הוחלף מקום התצוגה שלה וכיום היא מוצגת בגלריה 

 "התנגדות והצלה", היכן שמתועד סיפור הצלתם של יהודי דנמרק. 

, בין חוף 2013האנדרטה האחרונה שהוקמה בישראל לזכר מבצע ההצלה נחנכה ביוני 

זמתה של עיריית חיפה ובתמיכת דדו לתחנת הרכבת 'חוף הכרמל' שבחיפה, ביו

השגרירות הדנית. האנדרטה ניצבת על כיכר )אשר באותה הזדמנות נחנכה בשם "כיכר 
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דנמרק"( ומכונה "המיית הימים". מדובר באנדרטה בולטת, נקייה ומאופקת, בצורת 

 7,000סירת דיג ששטה על פני הגלים; שבעת המשוטים האדומים של הסירה, לזכר 

ו בדנמרק, מתנועעים עם הבריזה המנשבת מחוף הים. בראיון לכתב היהודים שניצל

העת "טבע הדברים" אמר האמן דן רייזנר, כי ניסה להעביר באמצעות פסלו סיפור עם 

סוף טוב בהשוואה לאין סוף הסיפורים הטרגיים מאותה התקופה. בנוסף, "מי שיעבור 

לא ישלוט בפרטי הסיפור במקום ייהנה מהתנועה, מהמקצב ומהנוכחות בכיכר גם אם 

 (. 2013ההיסטורי" )גלפרין: 

פסלים, וביתר שאת אנדרטאות, מורכבים ממערכת של סמלים המשקפת את המטענים 

האידיאולוגיים של חברה מסוימת בזמן נתון. ארבע האנדרטאות שהוקמו לזכר 

טיות שתיים מהן אותנ –ההצלה בישראל )חיפה וירושלים( עוצבו כולן בצורת סירת דיג 

ושתיים מפוסלות. למען הדגשת חשיבותה של ההתגייסות הכללית לאירוע ההצלה, 

הוצבו חצי מהן על כיכרות שנקראו על שמה של דנמרק. הכיתוב לצד האנדרטאות, כמו 

גם הנאומים שנישאו בטקסי חנוכתן, מבליטים כולם כאחד את הייחוד שבמעשה 

 של העם והמחתרת הדניים. ההצלה הדני, ומתייחסים באופן ממוקד לתרומתו

הסמל המובהק, אם כן, אשר נבחר לייצג את מבצע ההצלה במסגרת הזכרון 

הקולקטיבי בישראל הינו זה של סירת הדייג: הוא מופיע לא רק בפסלים ובאנדרטאות 

( נעשה שימוש רב 2005אלא גם בתמונות ובתערוכות. בתערוכה החדשה של 'יד ושם' )

בחמש מתוך שבע התמונות המוצגות בה מופיעים פליטים בסמל של סירת הדיג: 

יהודים מסתתרים בתוך סירות, בדרכם מהנמל הדני לזה השבדי. ואולם מבדיקה של 

התמונות עולה, כי בניגוד למצופה חלק מהן כלל אינן אותנטיות: הן נלקחו מתוך 

 30במלאות  1973שיצא בשנת  סרטים שצולמו שנים לאחר מעשה ההצלה. גם הבול

שנה להצלה משקף את הבחירה בסירת הדייג כסמל הוויזואלי של ההצלה: מוצג בו 

 של סירת דייג בדרכה לשבדיה ובתוכה יהודים מפוחדים. -מאת אסף ברג  -ציור 

ההחלטה למקם את שתי האנדרטאות בחיפה בסמוך לחוף הים תרמה גם היא באופן 

לציין, כי גם בשבדיה ובדנמרק ניכר לביסוסה של סירת הדיג כסמל מרכזי. מעניין 

מוקמו רוב האנדרטאות לזכר ההצלה על חוף ימן של שתי המדינות, אם כי הסיבה לכך 

שונה בתכלית: בייצוגים השונים בדנמרק ובשבדיה נהוג להבליט את שיתוף הפעולה 
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המוצלח בין שתי המדינות, אשר הוביל להצלחה הגורפת של מבצע הצלת היהודים, 

 האחווה הסקנדינבית השורה ביניהן.  ובכך לחזק את

מה עומד, אם כן, מאחורי הבחירה בסמל זה כייצוג הוויזואלי של הצלת יהודי דנמרק? 

סירת הדייג משקפת, מחד גיסא, את אחת האפשרויות להצלה בשואה: מילוט על ידי 

בריחה מהיבשת האירופית הכבושה למדינה אוהדת מעבר לים, אשר פתחה את שעריה 

שהפגינו  –ללא רבב  –פליטים יהודים. מאידך גיסא, משקפת הסירה את האומץ בפני 

הדייגים הדנים במהלך ההשטה לשבדיה, או במילים אחרות: את רצונם המוכח של 

 אנשי כפר פשוטים להציל את בני עמם ממוות בטוח. 

למעלה מחמישים שנה חלפו בין מועדי הקמתן של שתי הכיכרות המרכזיות בישראל 

אנדרטאות שעליהן( אשר נועדו להנציח את זכר ההצלה: 'כיכר דניה' בירושלים )וה

(. ואולם, השימוש החוזר בסמל של סירת הדייג, 2013( ו'כיכר דנמרק' בחיפה )1962)

קריאתן של הכיכרות בשם זהה, והבלטת חלקם של המחתרת, הדייגים והעם הדני 

מה מבחינת המשמעות של אירוע מעידים על כך, שהשנים הרבות שחלפו לא שינו מאו

היסטורי זה בתרבות הזכרון בישראל; אולי אפילו להפך: נדמה כי בנופי הזכרון 

 הישראלי ניצב המיתוס על מבצע ההצלה איתן ויציב מתמיד.   

 

 ם", ירושלים )צילום: יהונתן קרן(חולים "איתני-בית
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כריסטיאן העשירי מלך  בית החולים לזכר: "איתנים" החולים-הכיתוב על שער בית

 )צילום: יהונתן קרן( דניה

 

 )צילום: יהונתן קרן( השלט בכניסה ל"כיכר דניה", בית הכרם, ירושלים

 

 האנדרטה לזכר הצלת יהודי דנמרק )רודא ריילינגר(, אשר ניצבת ב"כיכר דניה"

 )צילום: יהונתן קרן(
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 "כיכר דנמרק",האנדרטה "המיית הימים" )דן רייזנר(, אשר ניצבת על 

 קרן( )צילום: אורנה בסמוך לחוף בת גלים, חיפה

 

 

 ימי זכרון

בעוד שאנדרטאות וכיכרות נוטות להתמזג בנוף, ועקב כך "נעלמת" נוכחותן מהתודעה, 

מצליחים 'אירועי זכרון' וטקסים ציבוריים להזרים מסרים מפורטים ואינטימיים 

רבה של ממלכתיות ורשמיות, הרי שבדרך יותר. למרות שאירועים אלה מלווים במידה 

כלל יש בהם מספיק מרחב לחזרה על עיקרי הנראטיב של האירוע ההיסטורי המסוים, 

בין אם על ידי קטעי זכרון של "משתתפים", נאומים של "נכבדים" או קטעי שירה 

 (.22: 2000און -ומופעים ספרותיים )בר

היסטורית חדשה יחסית. רק בשלהי 'ימי הזכרון' לציון אירועים שונים הם תופעה 

, עם השינויים המהירים וההתפתחויות שנגרמו על ידי התיעוש, 19-המאה ה

האורבניזציה והתגבשותם של מדינות הלאום, החלה החברה המערבית לחפש דרכים 

חדשות לשימור העבר כאמצעי לחיבור בין ההיסטוריה והזכרון, משמע בין העבר, 

 ההווה והעתיד.  

תרונות הגלומים במחקר של 'ימי זכרון' לציון אירוע מסוים, כפי שנחגגו לאורך מהם הי

השנים? ראשית, 'ימי הזכרון' מגבשים, הן מבחינת המארגנים והן מבחינת הקהל, 
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תחושת זהות משותפת המבוססת על אירועי עבר שנחוו כיחידה אחת; בכך הם שבים 

מה. שנית, ימי הזכרון מעצבים ומאשרים את השורשים והמקורות המשותפים של האו

את המטלות לעתיד ואת הערכים המשותפים שאליהם יש לשאוף, ובכך שומרים על 

-רצף בין העבר, ההווה והעתיד. לבסוף, ימי הזכרון מהווים פלטפורמה לקידום סדר

יום מסוים וחבויים בהם רעיונות פוליטיים, כלכליים, לאומיים ועוד. שלושת היתרונות 

יל הופכים, אם כן, את 'ימי הזכרון' לכלי מחקר חשוב בנושא התפתחות שפורטו לע

 דפוסי ההנצחה של אירוע מוגדר.

 

, במלאות עשור למבצע הצלת יהודי דנמרק, נחגגה בישראל בפעם 1953באוקטובר  7-ב

הראשונה עצרת לציון האירוע. בעצרת השתתפו נכבדים רבים, ביניהם יו"ר הנהלת 

ציון -ל לוקר, שר הבריאות יוסף סרלין, שר החינוך והתרבות בןההסתדרות הציונית בר

צבי, והיא אורגנה על ידי ה'ועדה לציון העשור להצלת -דינור ונשיא המדינה יצחק בן

יהודי דניה'. העצרת החגיגית התקיימה בדיר עמר שליד ירושלים, ובמהלכה נחנך בית 

, מלך דנמרק 10-טיאן ההחולים "איתנים" לחולי שחפת, שנקרא על שמו של כריס

המנוח. לאחר העצרת התקיימה תפילת הודיה בבית הכנסת "ישורון" )ירושלים(, 

 הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג.  -במהלכה נשא דברים הרב הראשי לישראל 

בנוסף לטקס הממלכתי, שודרה ב"קול ישראל" מסכת מיוחדת לציון עשור להצלה, 

לשעבר הנס הדטופט, החוקר והסופר אוגה  במסגרתה התראיינו ראש ממשלת דנמרק

 מאסירי טרזיינשטט. -ברטלסן, המציל והניצול דוד סומפולינסקי וד. ראובן 

נערכו פחות מחודשיים לאחר  1953מעניין לציין, כי האירועים שנחגגו באוקטובר 

הקמתו של מוסד 'יד ושם' מתוקף החוק שמינה אותו לרשות הממלכתית לזכר השואה 

(. זו כנראה הסיבה לכך שחותמו של המוסד, ודפוסי הנצחת 19.8.1953)והגבורה 

השואה שהחלו להתגבש בו, עדיין לא  השפיעו על מהלכו ותוכנו של טקס הזכרון 

 הרשמי לציון ההצלה. 

 -באופן די פתאומי  –שנים להצלה, החל להסתמן  18שמונה שנים לאחר מכן, במלאות 

, כחמישה חודשים 1961במאי  10-בצע ההצלה. בשינוי משמעותי בדרך ההנצחה של מ

של  35לפני טקס הזכרון השנתי לציון ההצלה העיד דוד ורנר מלכיאור, בישיבה מס' 
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שנים מאוחר יותר כתב  52משפט אייכמן, על אירועי השואה כפי שהתרחשו בדנמרק. 

אחיינו, מיכאל מלכיאור, מאמר בעיתון "הארץ" ובו תאר את המשקל הרב שניתן 

 במשפט לעדות יחידה במינה זו:   

גבריאל בך, איש התביעה במשפט  שופט בית המשפט העליון בדימוס,

אייכמן, שאל אותי לפני כמה שנים אם אני יודע עד כמה חשובה היתה עדותו 

של דודי, דוד ורנר מלכיאור, במשפט. לכאורה, עדותו של דודי, בעניין הצלת 

יהודי דנמרק, לא הוסיפה דבר לכתב התביעה מול אייכמן, אך השופט בך 

 מסר משמעותי. הבהיר לי שדווקא בה היה טמון 

באמצעות משפט אייכמן, הסביר השופט בך, נחשף דור שלם לשואה, 

לעוצמת הרוע של הנאצים ועוזריהם. ההמונים שעקבו בדריכות אחרי 

העדויות המצמררות היו עלולים להסיק שבבחירה בין טוב לרע, טבע האדם 

יע תמיד יבחר ברע. דודי, שפרס בעדותו את סיפור הצלת יהודי דנמרק, סי

לתביעה בכך שהוכיח כי יש לא רק בני אדם יחידים, אלא גם עמים שלמים, 

שבשעה שניצבות בפניהם בחירות קשות, מחליטים לבחור בטוב גם תוך 

 (.30.10.2013)"ברוך הבא נסיך דנמרק",  סיכון חייהם

היתה זו, למעשה, הפעם הראשונה שכלל הציבור בארץ נחשף, באמצעות עדותו של 

גורל הייחודי של יהדות דנמרק במסגרת אירועי השואה. חשיפה חיובית זו מלכיאור, ל

הובילה, בין היתר, לשינוי באופן הניהול של 'ימי הזכרון' לציון ההצלה, החל ב'יום 

 הזכרון' שחל כעבור חמישה חודשים בלבד. 

נערכה על מדשאות 'מכון וינגייט לתרבות הגוף' עצרת חגיגית  1961באוקטובר  5-ב

ון ההצלה בהשתתפות קהל רב, כשמסביב מתנופפים ברוח דגלי דנמרק וישראל. לצי

דנמרק )בהמשך הוחלף שמה -במהלכה הוכרז על הקמתה של האגודה לידידות ישראל

ל"אגודת ידידי דניה בישראל"(, על מנת "לתת ביטוי לרגשות התודה והחיבה שרחשו 

(. יו"ר 15.9.1961דק" )"דבר", חוגים רחבים בארץ לעם הדני האמיץ, שוחר השלום והצ

העצרת, השופט העליון חיים כהן, מונה במהלכה גם כיו"ר הראשון של האגודה. 

בעצרת השתתפו נכבדים רבים: משה שרת מטעם הנהלת הסוכנות היהודית, חיים יחיל 

מטעם הממשלה ומשרד החוץ וי. מרגולינסקי, מנהלה לשעבר של ספרית הקהילה 
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צבי שיגר ברכה עם דברי הוקרה. גם מהצד -שיא המדינה י. בןהיהודית בקופנהגן. נ

הדני נשלחה נציגות: בירגר קרונמן, שגריר דנמרק בטורקיה, הגיע במיוחד לישראל כדי 

 ליטול חלק בעצרת. כך הוא צוטט למחרת בעיתון "מעריב":

בהזכירו תוך הערכה חמה את העדות שנשמעה במשפט אייכמן על מעשי 

 4השואה, אמר השגריר, כי "הצלת היהודים ביום  העם הדני בתקופת

היתה הפגנה של סולידריות עממית". הוא הביע את תודת  1943באוקטובר 

העם הדני על הכבוד שניתן לארצו ולמשפחת המלוכה על פעולתם למען 

 (.6.10.1961)ג. שרוני,  נרדפים

לו בה חלק והן עצרת זכרון זו היתה שונה מקודמותיה הן מבחינת כמות האנשים שנט

 -מבחינת העניין הרב שעוררה. הצלת יהודי דנמרק לא עוד נתפסה כאירוע מצומצם 

הנוגע לקהילה מוגדרת של ניצולים ומצילים, אלא  -מבחינה היסטורית וגיאוגרפית 

משקל בעל משמעות לאומית. נראה, כי בעקבות משפט אייכמן -הפך לאירוע ציבורי רב

לדנמרק תודה על פועלה למען יהודיה במהלך השואה, התעורר צורך מחודש להכיר 

 והעצרת, יחד עם האגודה שהוקמה, סיפקו לכך הזדמנות נאותה. 

 20מגמה זו הלכה וצברה תאוצה במהלך שנות השישים: שתי העצרות שנערכו במלאות 

בהתאמה( היו הגדולות והמפוארות שנחגגו לזכרה אי  1968-ו 1963שנים להצלה ) 25-ו

פעם. להבדיל מבשנים קודמות, לא הסתפקו מארגני העצרות בטקס ממלכתי רשמי 

 ן בזמן והן במרחב. יחיד, אלא הרחיבו את גבולות אירוע הזכרון ה

הוזמנה לארץ קבוצה של לוחמי מחתרת ודייגים דניים )כאורחי  1963במהלך אוקטובר 

המחלקה ליחסי חוץ של הסוכנות היהודית, הקונגרס היהודי העולמי ו'אגודת הידידות 

דנמרק'( אשר סיירה והשתתפה בעצרות שנערכו בכל רחבי הארץ. בין -ישראל

ניתן היה למצוא את היו"ר הדני של 'אגודת הידידות המשתתפים בעצרות השונות 

דנמרק' ריכרד אגה, שגריר דניה בישראל פ. סטינברגר, שרת הדתות של דנמרק -ישראל

בודיל קוך, השופט העליון חיים כהן, סגן ראש הממשלה אבא אבן, יו"ר הנהלת 

ולמי הסוכנות היהודית משה שרת ויו"ר ההנהלה הישראלית של הקונגרס היהודי הע

רשמי נערך ב'יד ושם' )בהזדמנות זו ניטעו גם העצים -א. טרטקובר. הטקס הממלכתי

, המחתרת הדנית והעם הדני(. בנוסף, שודרו 10-על שמם של המלך המנוח כריסטיאן ה
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ב'קול ישראל' תסכיתים, וברחבי הארץ התקיימו הרצאות והוקרנו סרטים בנושא 

 ההצלה.

, הוכרז בארץ על "שבוע דנמרק" עמוס 1968בר שנים להצלה, באוקטו 25במלאות 

מאות לוחמי מחתרת, דייגים ומצילים נוספים אשר -באירועים, בהשתתפות כחמש

הוזמנו מטעם המדינה: תזמורות הנוער של קופנהגן וחיפה ניגנו במהלך טקס הצבת 

הספינה הדנית "אסטריד" בגן ההסתדרות בחיפה, הוכרז על הקמתו של בית הספר 

"דנמרק" בירושלים, נחנך פסלו של רודא ריילינגר ב"כיכר דניה" בירושלים,  התיכון

" Folk High Schoolובקיבוץ נאות מרדכי שבצפון הונחה אבן הפינה להקמתו של "

 בסגנון חינוכי דני )פרויקט שלבסוף לא יצא לפועל(. 

(, 21.10.1968רשמי לציון ההצלה נערך במהלך אותו שבוע ב'יד ושם' )-הטקס הממלכתי

ובאותה הזדמנות נפתחה התערוכה על המחתרת הדנית ועל הצלת יהודי דנמרק 

שהוצגה בו. הטקס נפתח בהתייחדות ב'אוהל יזכור', נמשך בתפילה, אזכרה, אמירת 

קדיש והעלאת נר התמיד, והסתיים בהנחת פרחים על קבר אפר הקדושים. לאחר מכן 

לושה נאומים: של חבר הכנסת גדעון נערך טקס פתיחת התערוכה, במהלכו הושמעו ש

האוזנר, של שמחה רותם )באז'יק( ממורדי גטו ורשה ושל אגה רוסל מנהל מוזיאון 

המחתרת בקופנהגן, דנמרק. בכל אחד מהנאומים הושם דגש על מאפיין אחר של 

ההצלה. האוזנר, לדוגמא, הבליט את התגייסותו של עם שלם, ולא רק בודדים, להצלת 

 היהודים:

כנסנו לחלוק כבוד לעם שקבע רמה להתנהגות אנוש בתקופתנו. רק הת

לעיתים רחוקות יקרה כי עם שלם ולא רק אישיו הדגולים, זוכה להוקרה 

  כזו.

 שמחה רותם, לעומתו, הבליט את אלמנט המרד בהתנהגות של הדנים: 

לפני עשרים וחמש שנה רשם העם הדני השקט האוהב שלום ושומר חוק דף 

צדק המשווע -לדותיו. התסיסה הכבירה בעקבות העול והאימפואר בתו

 ]כך[את הדנים הנוטראלים  א.ק.כ[ –]צ"ל הפכה שנעשה ליהודים הפך 

ללוחמי מחתרת פעילים ואמיצים. כשלוש שנים ומחצה עברו מאז כיבוש 

דנמרק על ידי הנאצים ועד לימי מבצע הצלת היהודים בארצם. רוח המרי 
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הרחבות של האוכלוסיה הדנית מצאה פורקנה ופרצה שפיעמה בלב השכבות 

החוצה. כמרים, רופאים, אדריכלים, מהנדסים, פקידי ממשלה, פועלים, 

 חברי איגודים מקצועיים, כל אלה שתפו את עצמם במבצע הצלה זה.

הציג, שוב, זווית שונה: הוא מיקם את מבצע ההצלה בתוך קונטקסט רחב  אגה רוסל

מחתרת הדנית במהלך מלחמת העולם השנייה )זה היה גם נושא יותר של כלל פעולות ה

 על ההצלה: –מבחינת הקהל הישראלי  –התערוכה(, ובכך סיפק נקודת מבט נוספת 

שיהיה זה טבעי להציג כאן  דני בישראל, עלה בדעתנו בקופנהגןלרגל השבוע ה

תערוכה של תנועת המרי הדנית. לא לשם התפארות בפעילותנו בזמן 

כי יודעים אנחנו אל נכון שהיתה זו פעולה צנועה בהשוואה למה  המלחמה,

שנעשה בהרבה ארצות כבושות אחרות. אולם היו לכך בעיקר שתי סיבות. 

ראשית, להראות לתושבי ישראל כי פעולות ההצלה למען יהודי דנמרק לא 

היו הדבר היחיד שנעשה על ידי תנועת המרי. רבות היו הפעולות המחתרתיות 

אשר בוצעו, ואילו היחסים בין האוכלוסיה הדנית לבין הנאצים היו  האחרות

כפי שאני נוהג לאמר למבקרים מהמעצמות  –רחוקים מלהיות לבביים. שנית 

כי הדבר משתלם  –הגדולות ממזרח וממערב במוזיאון המרי בקופנהגן 

 למדינה קטנה להתקומם כאשר המציאות כופה את זאת.

 

כן, הזכרון הקולקטיבי בישראל סביב הצלת יהודי דנמרק, בשנות השישים התגבש, אם 

'יד ושם' הפך לסוכן העיקרי בקביעת דפוסי ההנצחה  מיתוס.והועלה במסגרתו לדרגת 

של טקס הזכרון: מחד נכללו בו סממנים דתיים מובהקים, ומאידך הוטמעו בתוכו 

אזכרה, העלאת ציוניים בולטים. הסממנים הדתיים כללו תפילה, -מאפיינים חילוניים

ציוניים התמקדו -נר התמיד וביקור בקבר אפר הקדושים, בעוד המאפיינים החילוניים

בשני נושאים עיקריים: ההתגייסות הכללית של העם הדני והתפיסה של ההצלה 

 כ"מרד" נגד הנאצים. 

המאפיין הראשון, ההתגייסות הכללית, התגבש באופן מקרי, כתוצאה דווקא 

שונים בדנמרק להעניק את אות 'חסיד אומות העולם' באופן מבקשתם של גורמים 

 כללי, ולא לאינדיבידואלים מתוך המחתרת:
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In contrast to the many trees planted for named individuals from 

other countries, it was decided to plant only three trees for 

Denmark: one for the Danish resistance movement, one for King 

Christian X and one for the Danish people. In this way the 

nationally oriented and resistance-focused Danish memorial 

culture also influenced Yad Vashem and contributed to the creation 

of an Israeli memorial culture in which Denmark was presented as 

an exceptional light in the darkness; a country where the whole 

population, in contrast to all other countries, had risked their lives 

to help the Jews (Følner 2011: 227-228). 

אם כן, הבקשה של הדנים שלא להכיר באינדיבידואלים כ'חסידי אומות עולם', בקשה 

שנבעה מרצונם להדגיש את חשיבותה של המחתרת ואת אחדות העם סביב פעולותיה, 

השתלבה באופן הרמוני עם השימוש בישראל של המקרה הדני כדוגמא יוצאת דופן 

 אשר יש בידה להעיד על הכלל. 

ומת זאת, ההגדרה של מבצע ההצלה כ"מרד", הוא תוצר של זכרון לע המאפיין השני,

השואה כפי שהתגבש באותם שנים בישראל. במאמרו "מראש מצדה עד לב הגטו: 

המיתוס כהיסטוריה", מסביר מולי ברוג את התהליך מאחורי ההגדרה של 

 כ"מרד גטו וורשה": 1943ההתרחשויות בגטו וורשה באפיל 

טו כ"מרד" לא נעשתה שם, אלא כאן, בארץ הגדרת קרבות הרחוב בגי

ישראל, ועל כן יש לראות בה קביעה ערכית, ולא החלטה מקרית. עוד לפני כן 

הכתירה ההיסטוריוגרפיה הציונית כ"מרד" אירועים שונים, בהם מאבקי 

כוכבא, שהובנו כסמליה של הגבורה הציונית -המכבים, הקנאים ובר

ש את התשובה במכנה המשותף של המתחדשת. משום כך, לדעתי, יש לחפ

 .(217: 1996) אירועים אלה

שונה באופן מהותי  1943אין ספק, כי ההצלה של היהודים על ידי הדנים באוקטובר 

הרי לא מדובר על יהודים מורדים  –ממקרי ה'מרד' האחרים בהיסטוריה היהודית 
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את היותו  אלא על דנים! ואולם, ההגדרה של ההתרחשויות בדנמרק כ"מרד" חיזקה

ערך עליון בשלב הפורמטיבי של ההתגבשות הלאומית היהודית, ערך שכל חברה כבושה 

באשר היא אמורה לשאוף אליו. כך זכו הדנים, בדומה ללוחמים יהודים אחרים 

 בתקופת השואה, להילה של גבורה במסגרת תרבות הזכרון בישראל. 

, 70-ק מסתמן בראשית שנות הסופו של תהליך גיבוש המיתוס סביב הצלת יהודי דנמר

עם טקס חנוכתו של בית הספר התיכון "דנמרק" בשכונת קטמון בירושלים, הענקה של 

 30ל"י במלאות  5אות "חסיד אומות עולם" לגאורג פרדיננד דוקוויץ והוצאת בול בן 

(. בשנים לאחר מכן משתנה אופיו של טקס הזכרון השנתי 23.10.1973שנה להצלה )

צורנית וגם מבחינת זהותם של -באופן מהותי, גם מבחינה מבנית לציון ההצלה

 המארגנים. 

דנמרק, כמו גם היחסים עם שאר ארצות -התקררו יחסי ישראל 80-במהלך שנות ה

סקנדינביה. דנמרק הפסיקה, מבחינה דיפלומטית, לתמוך בישראל ללא סייג, בין היתר 

בשל התחזקות ה'שמאל' במדינות הצפוניות והביקורת על ההתנהלות הישראלית 

שלום הגליל" והאינתיפאדה הראשונה. קשה אמנם לשים את האצבע "במהלך מלחמת 

וההשלכות הפוליטיות שלהן  –על הסיבה המדוייקת, אולם יתכן שההתרחשויות הללו 

הובילו לכך ש'ימי הזכרון' צוינו בשנים אלה באופן הרבה יותר מצומצם. יתר על כן,  –

הפוליטי של הממשלה טקסי הזכרון שימשו באופן מופגן כפלטפורמה לסדר היום 

)להרחבה ר' הפרק על מבצע ההצלה בעתונות(. היחסים הקרובים עד אז עם דנמרק 

החלו להתערער והעצרות שאורגנו לזכר ההצלה כמעט ולא זכו לתהודה בקרב הציבור 

שנה להצלה, כללו את  40, לדוגמא, במלאות 1983-הרחב. אירועי הזכרון שנערכו ב

ם' לזכר ההצלה, הצבתה של סירת דיג אותנטית בכניסה חנוכתה של תערוכה ב'יד וש

ל'שדרת חסידי אומות העולם', הקרנת תכנית טלויזיה המבוססת על ספרה של לני יחיל 

 . 15:00ושידור תסכית רדיו ברשת א' ביום שבת בשעה 

קיבלו 'ימי הזכרון' צביון חדש, נוסף: במקביל  2000-ואולם, בעשור הראשון של שנות ה

הרשמיים שנערכו מדי שנה במוסד 'יד ושם', הצליחה 'אגודת ידידי דנמרק לטקסים 

בישראל' לארגן מפגשים שנתיים לציון ההצלה ב'בית התפוצות' שבאוניברסיטת תל 

על  –בעיקר דוקומנטריים  – ם אלה הוקרנו סרטיםאביב. במסגרת ערבים חגיגיי

הברית שכן -בארצות מקורם בדנמרק או ה )כל הסרטים, ללא יוצא מן הכלל,ההצל
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בישראל לא הופק עד היום אף סרט בנושא(, ניתנו הרצאות בנושאים מגוונים הקשורים 

ישראל לאורך ההיסטוריה, האנטישמיות 'החדשה' בדנמרק, -להצלה: יחסי דנמרק

התרומה השבדית להצלת יהודי דנמרק, פועלם של אנשי הצוות הרפואי הדניים במהלך 

 ים באירועים היו הניצולים ובני משפחותיהם. ההצלה ועוד; רוב המשתתפ

'ימי הזכרון' הללו היוו חלופה לטקסים הרשמיים של 'יד ושם' לציון ההצלה. ההבדל 

ניכר לא רק בתוכן, אלא גם במבנה הצורני של אירועי הזכרון: המפגשים ב'בית 

ם התפוצות' נפתחו בדברי הקדמה של היועצת האקדמית דינה פורת ודברי ברכה מטע

השגרירות הדנית, המשיכו בהרצאות השונות והסתיימו בדברי סיכום מאת הנציג של 

בישראל. אתנחתאות מוסיקליות  Thanks to Scandinaviaהאגודה האמריקאית 

התנגנו בין לבין. יו"ר 'אגודת ידידי דנמרק בישראל' אסתר הרליץ הנחתה את 

 -ים שסיפרו על הצלתם המפגשים, בעוד המרצים ברובם הגיעו מדנמרק והניצול

 מישראל.

לקראת סופו של העשור הראשון של המילניום החדש הובילו חילוקי דעות שהתגלעו 

(, בעיקר בנוגע לדרך 1961בתוך 'אגודת ידידי דנמרק בישראל' )שהוקמה כאמור בשנת 

ההנצחה של מבצע ההצלה, לפרישתם של חלק מהחברים ולהקמתה של אגודה חדשה: 

החלה כל אחת מהאגודות לקיים בנפרד את 'ימי  2011בישראל'. משנת 'אגודת הדנים 

הזכרון' לציון ההצלה. כך, בעוד 'אגודת ידידי דנמרק בישראל' המשיכה לציין את 

האירוע בדרך שהתקבעה בשנים קודמות )אם כי המפגשים לא נערכו יותר ב'בית 

 אופן הנצחת האירוע.  התפוצות'(, הרי ש'אגודת הדנים בישראל' שינו, במידת מה, את

ערכה 'אגודת הדנים בישראל', לראשונה, אירוע זכרון נפרד לציון ההצלה.  2012בינואר 

האירוע התקיים באולם 'כס המשפט' באוניברסיטת תל אביב, ונתמך על ידי שגרירות 

 30-ה -דנמרק בישראל ואוניברסיטת תל אביב. הן התאריך שנבחר לציון האירוע 

והן הרצאת  -בינואר  27-ליום השואה הבינלאומי שמצוין מדי שנה בבינואר, בסמוך 

הפתיחה מאת רפאל ואגו שעסקה בחקר הזכרון ו'ימי הזכרון' לשואה במזרח אירופה 

נועדו ליצור חיבור בין ההצלה ובין יום השואה הבינלאומי שחל שלושה ימים מוקדם 

פי היהודים, אולם יש לחנך יותר. המסר מן האירוע היה ברור: השואה כוונה אמנם כל

באמצעותה לערכים הומאניים אוניברסאליים, על מנת שהאירועים לא יחזרו על 

ילדים דנים  –עצמם. במהלך הערב הוקרנו חלקים מהסרט התיעודי "טרזיינשטט 
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 –היסטוריונית דנית צעירה  –במחנה נאצי", והנואמת המרכזית היתה סופיה לנה באק 

ריה האחרונים בנוגע לתולדות היהודים בדנמרק )להרחבה שהרצתה על תוצאות מחק

ר' הפרק על הייצוג הבינלאומי של הצלת יהודי דנמרק(. הערב הסתיים בשירה בציבור 

בהשתתפות פעילה של הקהל הנלהב, אשר הורכב בעיקר  –של שירים דניים פטריוטיים 

 מניצולים ובני משפחותיהם. 

לטרנטיבה לאירועי הזכרון של 'אגודת ידידי דנמרק אירוע זכרון זה, אשר נועד להציע א

בישראל' )אשר בעצמם מהווים אלטרנטיבה לאירועי הזכרון של 'יד ושם'(, מסמן את 

תחילתו של תהליך ערעור המיתוס סביב הצלת יהודי דנמרק. מחד גיסא, הושם בו דגש 

וצגו בו על ההצלה כחלק מקונטקסט רחב יותר של מאורעות השואה, ומאידך גיסא ה

גם צדדים פחות מחמיאים של  –לעתים  –מחקרים עדכניים, אשר יש בידם להאיר 

 ההצלה.  

בהתאמה( היו צנועות,  2003-ו 1993שנים להצלה ) 60-ו 50בעוד שהחגיגות במלאות 

באופן יחסי, וכללו קונצרט חגיגי )של 'סימפונט רעננה'( בנוסף לטקסים הרשמיים ב'יד 

( נערך מגוון רחב יותר של אירועים 2013שנה להצלה ) 70ות ושם', הרי שלרגל מלא

 וטקסים, אשר התפרשו לאורכה ולרוחבה של הארץ:  

התקיים טקס הנצחה ונטיעת עץ ביער דנמרק בסמוך לצומת  24.10.2013-ב -

 .גולני

הספר -התקיימו שיעורי חינוך בחטיבות הביניים ובבתי 25.10.2013-ב -

משרד החינוך הצלה. מינהל חברה ונוער של התיכוניים שהוקדשו לסיפור ה

 ציעה למורים פעילות לדוגמא.פרסם חוברת בנושא, שה

התקיים משט הוקרה לדייגים הדנים מנמל תל אביב לנמל יפו,  29.10.2013-ב -

 סירות. 50-צופי ים ו 500בהשתתפות 

ערב גאלה וקונצרט חגיגי של התזמורת  התקיים בבירה 30.10.2013-ב -

י אדלשטיין ויורש העצר שתתפות יו"ר הכנסת יול, בהשל ירושלים הסימפונית

 הדני הנסיך פרדריק. 

של המאה העשרים היתה מטרתם העיקרית של מארגני  60-וה 50-אם בשנות ה

הטקסים להכיר למצילים ולמשפחותיהם תודה )על ידי הזמנתם ארצה וארגון שלל 
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ו הניצולים ומשפחותיהם אירועים בהשתתפותם(, הרי שבעשורים האחרונים הפכ

למשתתפים העיקריים. יתר על כן, בשנים האחרונות נוספה לטקסים מטרה חדשה, 

אשר שינתה במידה מסוימת את הרכבו של הקהל באירועים אלה: קהל היעד העיקרי 

אליו פונים עתה טקסי יום הזכרון, בעיקר בחגיגות במלאות מספר עגול של שנים, הם 

גילאי חטיבת ביניים ותיכון. מטרת הטקסים, מבחינת תלמידים ב –בני נוער 

המארגנים, היא כפולה: להעביר לדור הצעיר את סיפור המעשה יוצא הדופן )כחלק מן 

ההיסטוריה היהודית בעת החדשה( ובו בזמן לחנך אותם לערכים אוניברסאליים, כגון 

לנרדפים שמירה על כבוד האדם, חשיבות ההגנה על זכויות מיעוטים, מתן עזרה 

 והפגנה של תושייה ואומץ רוח בזמנים מסוכנים.    

שנה  70בדברי ההקדמה לחוברת הפעילות לתלמידים שהוציא מינהל חברה ונוער לציון 

להצלה מנה משרד החינוך למורים שתי מטרות שהחוברת נועדה לעזור בהשגתן: 

אה. שנית, לדון ראשית, לעמוד על ייחודו של המבצע להצלת יהודי דנמרק בתקופת השו

בשיקולים הערכיים אשר הנחו את העם הדני בפועלם להצלת היהודים, ולברר עם בני 

הנוער אילו ערכים שעלו בסיפור הצלה ייחודי זה ראוי לאמץ. בהמשך עוסק המבוא 

בחשיבותה של פיסת היסטוריה זו ובנחיצות שבהכללתה בתודעת זכרון השואה של בני 

 הנוער.

החשיבות שראו מארגני הטקסים למיניהם בהשתתפותם של בני  גישה זו מעידה על

בני נוער מחיפה והצפון  100-נטלו כ 2013נוער באירועים השונים לזכר ההצלה: בשנת 

צופי ים שטו  500-חלק בטקס ההנצחה ונטיעת עץ ביער דנמרק שבסמוך לצומת גולני, כ

י תנועות הנוער הוזמנו במשט שאורגן לזכר הדייגים הדניים, עשרות אחדות של נציג

לקונצרט החגיגי שנערך בירושלים וכלל תלמידי ישראל הונחו על ידי משרד החינוך 

ללמוד במשך שעת לימודים אחת )במהלכו של חודש אוקטובר( על הצלת יהודי דנמרק 

 בשואה. 
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 זכרוןסוכני 

משקפים עד  20-דפוסי ההנצחה שנקבעו ב'יד ושם' במהלך שנות השישים של המאה ה

היום את דרך הייצוג הרשמית והמקובלת של הצלת יהודי דנמרק בתרבות הזכרון 

בישראל, עובדה שהופכת מוסד זה, ללא צל של ספק, לסוכן הזכרון המרכזי שלה. 

במידה זניחה או  –ים, אשר תרמו ואולם, לאורך השנים נתווספו גם סוכני זכרון משני

 לא רק לשימורו של הזכרון אלא אף לתמורות במסגרתו.  –ניכרת 

 

 

 אגודות 

שתי האגודות שהוקמו בישראל לזכר ההצלה )'אגודת ידידי דנמרק בישראל' ו'אגודת 

הדנים בישראל'( הן סוכנות זכרון פרטיות בעלות משקל לא מבוטל בגיבושם של דפוסי 

 Thanks to"ן האירוע. פרט לשתיהן, נוסדה בניו יורק האגודה ההנצחה לציו

Scandinavia"  תקופת גיבושו של המיתוס סביב ההצלה הן בישראל והן  – 1963בשנת

( והבדרן הדני המפורסם Netterעל ידי עורך הדין ריצ'רד נטר ) –בארצות הברית 

 (. לאגודה זו שלוש מטרות עיקריות:Borgeויקטור בורגה )

 Telling the inspiring story of how Scandinavians protected 

thousands of their Jewish neighbors during the Holocaust years. 

 Granting educational scholarships to students, medical 

professionals, and teachers in continued gratitude and friendship. 

 Building bridges of friendship among Scandinavians, Americans, 

and Jews worldwide, that are vibrant today and into the future.
86

 

 

                                                           
86
 http://thankstoscandinavia.org/about-us/ , 7.12.2014נצפה בתאריך. 

http://thankstoscandinavia.org/our-programs/
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 מתרחשת בצפון אמריקה, זו אמריקאיתיש לציין, כי הפעילות המרכזית של אגודה 

שונים הבאירועים  בתמיכה כלכליתאך  ו של דבר,בעיקר ,הקשר שלה לישראל מסתכםו

היות ועבודה זו מתמקדת בתרבות הזכרון של מבצע ההצלה בישראל, לציון ההצלה. 

 אין זה המקום להרחיב לגביה את הדיון.  

תרומתה של אסתר הרליץ, ילידת  במסגרת פעילותן של האגודות לזכר ההצלה בולטת

. בנוסף במהלך הפרקים הקודמים( )שמה הוזכר , לשעבר שגרירת ישראל בדנמרק1921

האירועים מאחורי שלל  לתפקידה כיו"ר 'אגודת ידידי דנמרק בישראל' היא גם היוזמת

שנחגגו לאורך השנים לציון 'ימי הזכרון' של ההצלה: האירועים שנערכו במהלך 

שנה להצלה, אורגנו אמנם על ידי מגוון רחב של  70, לדוגמא, לציון 2013אוקטובר 

אגודת ', 'קרן קיימת לישראל'במשרד החינוך,  'מינהל חברה ונוערגופים, בין היתר '

, השגרירות 'תנועת הצופים העבריים', 'אגודת הדנים בישראל', 'ידידי דנמרק בישראל

היא ממנה בלבד. הרליץ הגיעה גות ואולם היוזמה לחגיהדנית ועיריית תל אביב, 

צלה שפנתה לגורמים הרלבנטיים ושכנעה אותם בחשיבות הטמונה בשימור זכרון הה

מנהל מינהל חברה ונוער של משרד החינוך ארז אשל  ובהנצחתו עבור הדורות הבאים.

(, כי הרליץ היא 29.10.2013במהלך הטקס שקדם למשט של צופי הים ) , למשל,סיפר

יו יום אחד, סיפרה לו את סיפור ההצלה יוצא הדופן של יהודי דנמרק שהתקשרה אל

בהקדמה לחוברת שפרסם משרד  לציון מבצע ההצלה. ושכנעה אותו לערוך משט

(, תאר אשל כדלהלן את 2013)'על סדר היום', אוקטובר  שנה להצלה 70החינוך בנושא 

 היסטורי זה:יבה שבגינה החליט כי חשוב ללמד את תלמידי ישראל סיפור הס

-1966בראיון מרגש עם הגב' אסתר הרליץ, שגרירת ישראל בדנמרק בשנים 

, אמרה הגב' הרליץ: "היינו רוצים שהסיפור הזה יהיה כמו סיפור 1971

יציאת מצרים, ומדור לדור יספרו אותו, כי הוא לגמרי יחיד במינו. לא היה 

שלם. ראוי שיספרו עוד מקום באירופה שעשו בו דבר כזה, ועשה אותו עם 

 ".אותו

ה'קרן הקיימת לישראל', ואף המליצה כי  24.10.2013-הרליץ נאמה גם בטקס שערכה ב

סאשה וולפסון, ניצול בזכות מבצע ההצלה, ינאם במהלכו. כך סיפר וולפסון, בתור נציג 

 הניצולים, על חוויותיו מגיל ארבע, בעת שנמלט לשבדיה עם הוריו:
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מדינה עזרה ליהודים. למשל,  השכנים שלנו ביקשו אני מבקש לזכור שכל ה

שאעבור לגור אצלם, כך שאם יקרה משהו רע, לפחות הילד יישאר בחיים. 

כשנסענו ברכבת, הכרטיסן הזהיר אותנו שחיילי גסטפו עולים בתחנה הבאה 

כדי שנרד. נסענו במונית לנמל והנהג סירב לקבל תשלום. לעולם לא אשכח 

 של העם הדני, המיוחד כל כך. את הנועזות והאומץ 

, במסגרת המשט להוקרת 29.10.2013-בנאום אחר שנשא כמה ימים מאוחר יותר, ב

הדייגים הדניים )גם לשם הוזמן לנאום על ידי הרליץ(, הוסיף וסיפר וולפסון כי כילד 

רוכב על סוסו ברחבי קופנהגן עם ה'טלאי  10-ראה במו עיניו את המלך כריסטיאן ה

 1943פור לחליפתו. ולא רק זאת, במהלך בריחתו, יחד עם הוריו, באוקטובר הצהוב' ת

הדייג שהשיט לאחר מכן את  ירו על המשאית שלהם משתפי פעולה דניים, אולם

 המשפחה לשבדיה ירה באחד מהם למוות וכך הצליח להבריח אותם. 

דנמרק עם עדות זו יש לקחת בערבון מוגבל: וולפסון היה רק בן ארבע בזמן שנמלט מ

הוריו, ונראה שחלק מזיכרונותיו התגבשו בדיעבד בעקבות סיפורים ששמע ממשפחתו 

או ממקורות אחרים. עם זאת, עדותו תואמת להפליא את אופן ההנצחה של האירוע, 

 כפי שייצגה אסתר הרליץ בנאמנות לאורך השנים. 

צלת יהודי במובן מסוים, אם כן, המשיכה הרליץ )ועדיין ממשיכה( להנציח את ה

דנמרק בהתאם לדפוסי ההנצחה הרשמיים של מדינת ישראל, אשר גובשו במוסד 'יד 

אותו עשור שבו כיהנה כשגרירת ישראל בדנמרק. במהלך  – 60-ושם' במהלך שנות ה

כהונתה התרשמה עמוקות מסיפור ההצלה, ולאחר חזרתה ארצה, וביתר שאת לאחר 

וההנצחה של האירוע. הייחוד שלה  פרישתה לגמלאות, התמסרה לפעילות ההזכרה

 –ממלכתי -כסוכנת זכרון פרטית נובע מעובדת אימוצה את דפוס ההנצחה הרשמי

 אשר התגבש סביב מבצע הצלת יהודי דנמרק. –פשוטו כמשמעו 

 

 שגרירות דנמרק בישראל

במהלך השנים שימשה שגרירות דנמרק בישראל, ובתוכה מחלקת התרבות, סוכנת 

במסגרת עיצוב הזכרון של ההצלה. ואולם, מניתוח של מגוון זכרון משמעותית 
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המקורות שהציעה השגרירות במהלך השנים בנושא הצלת יהודי דנמרק עולה תמונה 

 מורכבת, לעתים אף מבלבלת, של אופן הייצוג של מבצע ההצלה על ידי גוף זה. 

הנצחה  מאז הקמתה, תמכה השגרירות הדנית ועזרה בארגון מגוון רחב של אירועי

לזכר ההצלה: הקרנות סרטים )בין היתר, הסרט האמריקאי "נס בחצות" בבימויו של 

בסינמטק תל  2010-קן קמרון ובהשתתפות סם ווטרסטון ומיה פארו אשר הוקרן ב

" אשר בוים על הנריק דטלפסן ואנדרס 43אביב, והסרט הדני הדוקומנטרי "אוקטובר 

ם(, עצרות לציון ההצלה וארגון הרצאות של בסינמטק ירושלי 2013-יריחוב והוקרן ב

חוקרים ושל ניצולים. היא לא רק פרשה את חסותה על האירועים, אלא שנציגים 

נטלו בם חלק ונאמו במהלכם. בנוסף,  –לרוב השגריר/שגרירה בעצמם  –מטעמה 

קיימה השגרירות קשרים הדוקים עם מוסד 'יד ושם', ובכירים מהשגרירות נוהגים 

רשמיים כמו גם  –להניח מדי שנה זר פרחים על קבר אפר הקדושים. באירועים אלה 

נוהגים השגרירים להתאים את נאומיהם לדרך הייצוג המקובלת  –רשמיים -לא

ן הקולקטיבי בישראל. כך למשל דיווח אתר השגרירות על אחת שהתגבשה בזכרו

 :Jesper Vahrשנה להצלה, בהם השתתף השגריר  70מהעצרות לציון 

On 1 October 2013 Ambassador Vahr laid a wreath at Yad Vashem 

to commemorate the murder of 6 million Jews in the Holocaust and 

the light in the darkness: the rescue of Jews in Denmark by the 

people of Denmark in October 1943. 

Later in the day Ambassador Vahr spoke at a commemorative 

ceremony at the Denmark School in Jerusalem organized by the 

Danish Church in Jerusalem. Inter alia Ambassador Vahr 

emphasized that the fundamental “code” common to all Danes at 

the time was that an assault on Jews because of “who they were” 

was perceived as a threat to our society and fundamental values. 
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So in a sense in October 1943 the Danish people merely took this 

deeply held belief to its logical, practical conclusion.
87

 

רשמי )הנחת -בקטע זה יש התייחסות, במסגרת אירועי הזכרון, הן למימד הממלכתי 

זר הפרחים ב'יד ושם'( והן למימד הפרטי )עצרת שאורגנה על ידי הכנסייה הדנית 

הלותרנית בירושלים(. כלולות בו מילות תיאור מהללות וביטויים מאדירים ומודגשת 

 למען היהודים שחיו בקרבו. בו ההתגייסות הכללית של העם הדני האמיץ 

כאשר נשאל השגריר והר באחת העצרות על ידי עיתונאים ישראלים האם אירועי 

הזכרון לציון ההצלה אינם, במידה מסוימת, אקט של טפיחה עצמית על השכם, הוא 

 ענה להם כך:

Yes, we do congratulate ourselves. This was a unique 

accomplishment. A genuine light in the darkness of the horrors of 

the Holocaust. But this is not self-congratulatory in the sense of 

saying only: "look what we DID!" […] Let me quote part of the 

very last paragraph of the English edition of his book 

["Countrymen" by Bo Lidegaard]: 

"The escape of the Danish Jews was due to the penetration deep 

into the population of the idea that everyone who declared 

themselves part of democracy belonged to the national community. 

Because of this a great majority of Danes knew that the 

intimidation of one individual is a threat to the entire society. In 

October 1943 they acted upon that insight". 

This is an important lesson – not least at a time when tolerance and 

inclusiveness are sometimes under attack. We need to draw lessons 
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from 1943. And that is what makes commemorative events so 

important – and takes us beyond complacency.
88

  

הרי  –זו של המצילים  –למרות שהדברים נאמרים מנקודת מבט שונה במקצת 

שהשגריר במידה רבה דבק בדפוסי ההנצחה המקובלים בישראל: מבצע ההצלה הוא 

ות של הדנים לכובש הנאצי, אשר מקרה ייחודי בתולדות השואה, דוגמא להתנגד

 מספקת הזדמנות לחינוך הדור הצעיר לערכים ולהתנהגות הומאנית ראויה. 

ואולם גישה זו, אשר לאורך השנים נשמעה בעיקר בנאומים בטקסים השונים לציון 

ההצלה, עומדת בניגוד כמעט מוחלט למידע הכתוב שמספקת השגרירות הדנית לקהל 

 יעידו שתי הדוגמאות להלן. המתעניין בנושא, כפי ש

שהוציא משרד החוץ  הדוגמא הראשונה היא החוברת "הצלת יהודי דנמרק מהשמדה"

 31) זוקצרה . חוברת תורגמה על ידי השגרירות לעברית 2010הדני, ואשר בשנת 

ן של העת החדשה (, היסטוריוStrædeעמודים( נכתבה על ידי תרקל סטרדה )

( והופצה 1993חגיגות היובל לזכר ההצלה ) לכבוד דנמרק,מאוניברסיטת דרום 

מספקת לקהל קוראיה סקירה עדכנית ומקיפה  החוברת בשגרירויות של מדינות רבות.

על התנהלותה של דנמרק במהלך מלחמת העולם השניה, בין היתר בנושא תנאי 

הכיבוש הגרמני, שיתוף הפעולה הכלכלי ההדוק והמחתרת הזניחה )לפחות עד סתיו 

(, ובה בעת מתוארת בה ההיסטוריה של יהודי המדינה, החל מראשוני 1943

וכלה ברדיפות  19-כלכלית במאה ה-, עבור בפריחה התרבותית17-המתיישבים במאה ה

במהלך מלחמת העולם השנייה. עם זאת, חלק הארי של החוברת מתמקד בהצלתם של 

 עדות של הניצולים.  )בהתאם לכותרת(, ומובאים בה קטעי 1943היהודים באוקטובר 

לעתים מוצגת בחוברת נקודת מבט שונה לחלוטין על אירועי התקופה מזו המקובלת 

בארץ. למשל, בעוד שלני יחיל תיארה באופן שלילי, כמעט עוין, את תגובתו הראשונית 

של ראש הקהילה היהודית ס.ב. הנריקס לאזהרה בדבר הגירוש  -המתקשה להאמין  -

 ציג אותה מזוית שונה, אובייקטיבית יותר: הקרב, הרי שסטרדה ה
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מנהיגים סוציאל דמוקרטים יידעו מייד אנשים בקהילה היהודית. סי. ב. 

(, משפטן בכיר שהופיע בפני בית המשפט העליון C. B. Henriquesהנריקס )

אמון. משך שלוש שנים -וראש הקהילה היהודית בדנמרק, הגיב תחילה באי

תוף הפעולה של הדנים על יהדות דנמרק, והיה הגנו החקיקה ומדיניות שי

)עמ' קשה להודות שהאסטרטגיה הלגליסטית לא הצליחה למנוע את האסון 

15.) 

גם לגבי המועד לגירוש שנקבע על ידי הגרמנים הציע סטרדה פרשנות שונה בתכלית 

מזו הנהוגה בארץ )מוצאי ראש השנה, בזמן שכל היהודים בביתם עורכים ארוחה חג 

 ית(:חגיג

תחילת המבצע נדחתה מעט, כנראה בגלל שהגרמנים רצו לסיים תחילה את 

 1-המשא ומתן בסוגיות מסחר שנגע להספקה דנית לרייך בשנה הבאה. ב

 (.14)עמ' הגיע המו"מ לקצו, ובאותו ערב הוחל במבצע  1943באוקטובר, 

מנה ללא מעניין לציין, כי למרות שניתנת בחוברת הסכמה מפורשת לציטוט חלקים מ

צורך בקבלת רשות ולמרות שהיא כתובה בשפה מקצועית ונהירה, הרי שלכל אורך 

המחקר שערכתי לצרכי עבודה זו לא נתקלתי ולו במקור ישראלי אחד )רשמי או פרטי( 

אשר ציטט ממנה או הסתמך עליה. נראה, כי החוברת מייצגת יותר את הזכרון 

ההנצחה של מבצע ההצלה המקובלים הקולקטיבי המתחדש בדנמרק מאשר את דפוסי 

 בישראל.

 

הדוגמא השניה היא דף המידע בנושא הצלת יהודי דנמרק במהלך השואה, אותו פרסם 

ים של השגרירויות הדניות ברחבי העולם, הרשמי י האינטרנטתרמשרד החוץ הדני בא

שנה להצלה. הדף נפתח בתיאור קצר של מבצע ההצלה, מהול בנימה  70לרגל ציון 

 ית לא מבוטלת:מית

The rescue allowed the vast majority of Denmark's Jewish 

population to avoid capture by the Nazis and is considered to be 

one of the largest actions of collective resistance to repression in 
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the countries occupied by Nazi Germany. As a result of the rescue, 

most of Denmark's Jewish population survived the Holocaust.
89

  

ניתן לקבל מידע לשבעה אתרים נוספים, בהם  בהמשך הדף מופנה הקורא המתעניין

מורחב בנושא ההצלה. באופן מפתיע, רק שניים מן האתרים המוצעים מציגים את 

איים; בחמשת האתרים האחרים הרו-ההצלה בהתאם לדפוסי ההנצחה הרומנטיים

מוכנסת ההצלה להקשר רחב יותר של יחסי דנמרק וגרמניה הנאצית, ומוצגות בהם 

תוצאות המחקרים העדכניים שנערכו בנושא בדנמרק בשנים האחרונות: בין היתר, 

עוסקים האתרים באסירים היהודים שגורשו מדנמרק לטרזיינשטט, במדיניות ההגירה 

הפעולה הפורה -ובשיתוף 30-ת פליטים יהודים במהלך שנות ההדנית שהגבילה כניס

 בעיקר בשנים הראשונות של המלחמה. –של דנמרק עם גרמניה הנאצית 

אם כן, שגרירות דנמרק בישראל התנהלה )ועדיין מתנהלת( בשני רבדים מקבילים: 

מחד גיסא, במסגרת החסות והתמיכה בארגון ובמימון של שלל אירועים שנחגגו לזכר 

דבקו בכירי השגרירות  –הן מטעם המדינה והן מטעם גורמים פרטיים  –ההצלה 

בשו סביב ההצלה בזכרון בנאומיהם בדפוסי ההנצחה ובסממנים המיתיים שהתג

הקולקטיבי בישראל; מאידך גיסא, מהווה השגרירות מקור מידע אמין ועדכני 

)באמצעות החוברת שהוזכרה לעיל וההפניה לאתרי אינטרנט בנושא( באשר 

להתפתחויות המחקריות הבינלאומיות שהתרחשו בתחום בשני העשורים האחרונים. 

וג הישראלי הרווח ובין הייצוג המחקרי השגרירות ממוקמת אפוא בתווך בין הייצ

 הבינלאומי בנושא הצלת יהודי דנמרק.

 

 

 המאדירים והמנפצים

, וביתר שאת בשני העשורים העוקבים, חלה 20-החל משנות השמונים של המאה ה

משמעותית בכתיבה ובפרסום של זכרונות על ידי ניצולי שואה. תופעה זו לא עלייה 
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פרסמה אמיליה כהן רואי את ספרה  1980-בפסחה על הניצולים מדנמרק: 

פרסם נחום הרברט פונדק את ספרו  1996-ב, "סיפור אחר"אוטוביוגראפי למחצה( ה)

ריצ'רד פרסם  2006-", בבדנמרק זה לא יכול לקרות"אוטוביוגראפי למחצה( גם )

)באנגלית(,  "Every Second Counts"אוסטרמן את סיפור הצלתו בפרק מתוך הספר 

נכנס גם לתוך ספרי את "סיפורו של יעלון". סיפור ההצלה  2013-ודן יעלון כתב ב

זכרונות של ניצולים ממדינות אחרות, בעיקר של חברי ההכשרות השונות ששהו 

בדנמרק, בדרכם לארץ ישראל. בין היתר, ניתן למצוא אזכורים  1943במהלך אוקטובר 

(, בסיפורם של נחמה וברוך 2003) "ככה זה היה"של ההצלה בספרו של יהודה קופר 

(, בספרו של דב שטראוס 2009) "לא רציתי שיחשבו שבאתי מאיזה אבן"ויינשטיין 

בכרונולוגיה המשפחתית של אמיליה כהן רואי ( ו2008) "ושמור על לחיים ורודות"

רית אף מעניין לציין, עם זאת, כי עד היום לא נכתבה בעב (.2003) "חצרות קופנהאגן"

תורגמו  –בעיקר לקהל הצעיר  –יצירה ספרותית בנושא )פרוזה(, ורק ספרים בודדים 

 מלעז )להרחבה ר' הפרק על מבצע ההצלה במערכת החינוך(. 

דומה: מירב הכתבות שהתפרסמו בשני העשורים תופעה  בעתונות הישראלית התרחשה

ים של העיתונים השונים על ידי פרשנים או שליח , באופן מפתיע,האחרונים לא נכתבו

בקופנהגן, אלא דווקא על ידי הניצולים עצמם ובני משפחותיהם. הכותבים הבולטים 

ביותר הם נחום הרברט פונדק ובנו רון פונדק )ז"ל(, אמיליה כהן רואי, ריצ'רד 

ור. כותבת בולטת נוספת היא אסתר אאוסטרמן, ובמידה פחותה גם בני משפחת מלכי

 .הרליץ

שלל הכותבים הם אנשי עט: ריצ'רד אוסטרמן הוא עתונאי, אמיליה כהן שלושה מבין 

שם העובד הן -רואי היא מחזאית וסופרת ונחום הרברט פונדק הוא עורך ועיתונאי בעל

אמנם מטרה משותפת: לזכור ולהזכיר את מעשה כותבים אלה לבדנמרק והן בישראל. 

מתמידה הקבוצה הראשונה ההצלה הדני, אולם הם משתייכים לשתי קבוצות שונות. 

בזכרון  ושהתקבעבהתאם לדפוסי ההנצחה  המקובל של ההצלההרואי -בייצוג הרומנטי

קבוצה זו  , ועל כן יש לכנותם, לעניות דעתי, "מאדירי המיתוס".הקולקטיבי בישראל

 נים המיתיים סביב ההצלה, ומאידך מתעלמתדואגת, מחד, לשימור ואף לחיזוק הסממ

(. הקבוצה מנסה להפריך אותםמתוצאות המחקרים העדכניים )ובמקרה הצורך אף 

"מנפצי המיתוס", דואגת אמנם גם היא לייצוג פוזיטיבי אשר קראתי לה בשם השנייה, 
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ומיטיב של אקט ההצלה, אולם בד בבד מנסה למקם אותו בתוך קונטקסט היסטורי 

 רחב ועדכני יותר. 

אסתר הרליץ  ניתן למצוא את בוצת "מאדירי המיתוס"בין הדוברים העיקריים של ק

וכמו כן  לעתונות וריצ'רד אוסטרמן. בשנים החולפות התראיינה הרליץ פעמים רבות

להנצחת זכר  יהשלל פעילויותמספר רב של מכתבים למערכת, זאת במסגרת  כתבה

ל באפרי 28-, בThe Marker – Cafeכך, למשל, היא כתבה באתר האינטרנט  .ההצלה

2011: 

בעוד זמן נציין אנו, וכמונו הקהילות היהודיות בגולה, את יום השואה. יום 

ד"ר לני יחיל,  קשה לכולנו. סיפור הצלת יהודי דנמרק מהווה עבורי הקלה.

שכתבה את הטוב שבספרים על פרשה זו, קראה לספרה שפורסם בעברית, 

הצלת יהודי דנמרק". היא סיימה את  –דנית ובאנגלית: "דמוקרטיה במבחן 

 הספר לאמור: "זאת לדעת כי אפשר להתקומם נגד הרוע". 

ככיבוש 'רך'. הגרמנים רצו שקט  1939-הכיבוש הגרמני של דנמרק התנהל מ

שייתי על מנת לנצל את התוצרת החקלאית העשירה של דנמרק על מנת תע

אמרו הדנים די לכיבוש והתחיל מרי  1943לספק מזון לחייליה. באוגוסט 

התייצב בחצות הליל נספח הימייה הגרמני,  1943אזרחי. בראשית אוקטובר 

ד"ר דוקוויץ, אצל ראש הקהילה היהודית ואצל יו"ר המחתרת הדנית 

 יהודי דנמרק למחנה השמדה. 7000י אנייה בדרך כדי לקחת את והזהירם כ

]...[ 

המחתרת נכנסה לפעולה מיידית ומצאה מקומות מחבוא עבור יהודים שלא 

מצאו מקום בעצמם. בו זמנית החלו לגייס סירות דייגים כדי להעביר את 

נשים  –יהודים  7000היהודים לשבדיה הקרובה. מן הסתם, לא מעבירים 

טף, בין לילה ממדינה למדינה. מדובר בשלושה שבועות לערך עד זקנים ו

שנתפסו ושנשלחו לטרזין,  300-לאכה בוצעה וכל היהודים, פרט לכשהמ

כעבור שנתיים חזרו כולם משבדיה  הגיעו לחוף מבטחים בשבדיה.

ת העציצים היה מי לדירותיהם ולעסקיהם ומצאו הכול כפי שעזבו, אפילו א

 ]...[ שדאג להשקות.
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אחרי כל מעשי הגבורה הללו, סרבו אנשי המחתרת הדנית להצביע על 

מומלצים כ"חסידי אומות העולם". "ההצלה הייתה מעשהו של כל העם 

דניה לחיזוק  –בארץ פועלת אגודת ידידות ישראל ]...[ . הדני", הם אמרו

קשרי תרבות וידידות בין שתי הארצות וכדי להמשיך, להזכיר ולספר את 

 1943.90מופלא של אוקטובר הסיפור ה

 

ישראל -וזמות רבות לשיפור יחסי דנמרקימסגרת ריצ'רד אוסטרמן פעיל גם הוא ב

הנצחת זכר ההצלה. הוא כותב בעקביות מאמרים ומכתבים למערכת, ומגיב בהם ול

לאירועים ולדעות של אחרים בנושא ההתנהלות הדנית במהלך השואה. לאחרונה, 

למשל, הוא כתב בעיתון "הארץ" הספד לידידו דוד ישראל ז"ל, גם הוא ניצול ממבצע 

 ההצלה: 

" השבט מנהיגאל, המונח "בארץ הוויקינגים, שממנה הגיע "דודה" לישר

השבט, דוד ישראל,  מנהיג. כעת, למנהיגמוכר וידוע. כאן, בישראל, הוא הפך 

במותו, וניצל את  84הוא היה בן  ]...[ המוכר לידידיו בכינוי "דודה", נפל.

שנות חייו בצורה נמרצת יותר מרבים אחרים. הכרתי אותו מאז ילדותי 

עקבתי בהערצה אחרי הקריירה שלו. בקופנהאגן. התיידדנו מאד בישראל. 

בדרכו השקטה, הוא היה אחד האנשים הססגוניים, הראוותניים 

והמקסימים ביותר שפגשתי מעודי. הוא הפיץ את "רוח דודה" המיוחדת 

 הזאת. הוא היה האיש שקם ולחם ללא חת למען מטרות צודקות. 

מגלות , כשהיה חבר במחתרת הדנית ושב לדנמרק 22הוא עשה זאת בגיל 

, יחד עם סוון אריק אוסטרהולם, חבר 1943בשוודיה. לילה אחד בנובמבר 

אחר במחתרת, הוציא מבית הכנסת בקופנהגן ספרי תורה רבים, כלי כסף 

וחפצים אישיים של חברי הקהילה היהודית והביא אותם בשלום לשוודיה, 

ה ממש מתחת לאפם של הגרמנים. דודה מעולם לא זכה להכרה שהיה ראוי ל

על מעשה הגבורה הזה, לא מממשלת דנמרק ולא מהקהילה היהודית הדנית. 

]...[ 

                                                           
90
 http://cafe.themarker.com/post/2147665/www/ , 14.12.2014נצפה בתאריך. 

http://cafe.themarker.com/post/2147665/
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, עמד "יד ושם" לטעות טעות היסטורית ולכלול 1993שנים, באביב  13לפני 

את קופנהאגן בין הערים ב"עמק הקהילות המושמדות". דודה, יחד עם עוד 

על כך.  כמה אנשים, בהם שגריר דנמרק לשעבר בישראל, יעקב ריטר, מחו

לטענתם, הקהילה היהודית בדנמרק "בשונה משאר הקהילות היהודיות 

באירופה הכבושה על ידי הנאצים", לא הושמדה אלא נמלטה לשוודיה 

תודות למאמצי המחתרת הדנית והעם הדני. דודה אמר אז ש"אם לא תתוקן 

הטעות הזאת, אני אארגן הפגנת לפידים ענקית שתצעד מכיכר דנמרק 

ל'יד ושם'". דודה פתר את הבעיה בדרך האופיינית לו: בפעולה.  בירושלים

יום אחד הופיע ב"יד ושם" עם סולם ודלי מלא מלט. במו ידיו מרח את 

המלט על הקיר עד שהמלה "קופנהאגן" נעלמה. ב"יד ושם" כעסו על דודה על 

 (.9.10.2006)שלקח את החוק לידיו. הם רצו שייעצר. אך גם זה לא אירע 

עיקר מן והרליץ, כמו גם אחרים בקבוצת "מאדירי המיתוס", רואים את אוסטר

של ההצלה ובשימור מקומה הייחודי  יםהזכרון הרווחדפוסי תפקידם בהנצחת 

דים חברי קבוצת "מנפצי המיתוס", אשר במסגרת כלל מאורעות השואה. מנגד, עומ

ילים של קבוצה פועלים לשימור זכרון שונה במקצת של מבצע ההצלה. הדוברים המוב

זו הם אמיליה רואי כהן ונחום הרברט פונדק: שניהם כתבו בעבר הרחוק על 

לשוב ולכתוב את זיכרונותיהם מחדש,  –בשנים האחרונות  –חוויותיהם, אולם החליטו 

והפעם לשים דגש על היבטים נוספים של ההצלה, בהתאם למחקרים העדכניים 

פרק "הצלת יהודי מסגרת ההדיון ב הורחבבנושא )על הספרים שכתבו שהתפרסמו 

 דנמרק במערכת החינוך ובספרות הילדים והנוער בישראל"(. 

של "מנפצי יחד עם תחושה עמוקה של הכרת תודה, נשזרת בכתיבתם המאוחרת 

הירואית -גם נימה חדשה, שונה במקצת, המערערת על הגישה הרומנטיתהמיתוס" 

 7כילדה בת  –על חוויותיה ספרה "סיפור אחר" , למשל, כותבת כהן רואי בהנפוצה. כך

 :1943מיום בריחתה של המשפחה לשבדיה באוקטובר  –

יום סתיו רדום. הקור הלח חודר לעצמות. עננים כבדים ונמוכים מאיימים 

ירקרקים בצווחה. רוב -על ראשינו. שחפים מרחפים על הגלים האפורים

בודדת. הדייג עסוק  הדייגים כבר יצאו לדיג. נותרה בנמל סירת דיג

ברשתותיו. יש לו זמן למכביר. שום דבר אינו בוער. לפעמים הוא מביא כלים 
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לסירה, ומזמן לזמן הוא בודק את המנוע. הנמל כמעט ריק מאדם. רק דייגים 

זקנים אחדים יושבים על ספסלים ומשוחחים על הקור ועל הרפתקאות 

 העבר. הם מתחממים בהעלאת זכרונות. 

יש פונדק.  –דייגים בדנמרק, גם כאן בנמל, בכניסה למזח -כמו בכל נמל

ובפונדק יושבים חיילים גרמנים בתוכו ובחוץ, אוכלים מה שאוכלים, שותים 

שמונה ילדים לבושים  –בירה וצוחקים כאילו העולם כולו שלהם. ואנו 

בשכבות בגדים ומתנועעים בכבדות, בעלי חזות שונה משאר ילדי המקום 

כאן.( כיצד לא נעורר  –הספר, בעוד שאנו -בהירים )הנמצאים עתה בביתה

 חשד? איך נצליח לעבור על פני חבורת הגרמנים המפחידה?

אפשרי נעשה אפשרי. זהו ההסבר היחידי שיש לי עד -אך כנראה יש שהבלתי

היום הזה כדי להבין איך הצלחנו לעבור דרך הפונדק, אחד אחד, ולהיכנס אל 

ה. לפעמים אני חושבת שאולי באמת לא הבחינו בנו בלהט תחתית הסיר

עין ואפשר שלא רצו -לגימת הבירה, ואפשר שמישהו שילם להם כדי להעלים

 (. 36-37 :1980) להבחין בנו! כך או כך, אנו יושבים בסירה ומחכים להפלגה

מתאר את חוויותיו ורשמיו באופן  ,גם פונדק, בספרו "בדנמרק זה לא יכול לקרות"

שונה מהייצוג המקובל בזכרון הקולקטיבי, ואפילו מהדרך בה הוא עצמו תיאר אותה 

 בשנים קודמות:

לא היה אפשר להבריח למעלה  א.ק.כ[–]של הגרמנים בלעדי עזרתם הסמויה 

אלפים יהודים מבתיהם בקופנהגן אל רצועת החוף הארוכה בין -משבעת

לו רק רצו, יכלו להפיל  סמידסטרופ מצפון לגיללאי ועד להולבאק. הגרמנים,

 יהודים נוספים ברשתם.

פעולות חילוץ היהודים נמשכו כחודשיים, אם כי רוב היהודים הועברו 

לשוודיה במהלך השבועיים הראשונים. הגרמנים יכלו להחריף את 

החיפושים. ברכבת החוף, שיהודים רבים נסעו בה במנוסתם מקופנהגן, הם 

הגרמנית. המלה "פליטים" היתה חרותה יכלו להיות טרף קל בידי המשטרה 

על פניהם... כולם ידעו שהם בורחים, ואפילו בכגון זה לא התערבו הגרמנים. 

זה נראה כאילו לאחר כישלון הלילה שבין האחד לשניים באוקטובר, הם 
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התייאשו. פה ושם נמצאו קנאים גרמנים שהמשיכו במאמציהם ללכוד 

הנאצים הדנים שסייעו לגרמנים. יהודים. הפנאטיים ביותר היו דווקא 

מתקבל הרושם שמנגנון המפקדה הגרמנית בדנמרק לא התלהב יתר על 

המידה מהפקודות שהגיעו שוב ושוב מגרמניה, לנהוג ביהודי דנמרק כבשאר 

 יהודי אירופה ולשלחם למחנות. 

אפשר באמת לדבר על גרמנים טובים. ישנם דיווחים  ]...[ קשה לדעת אם

על התנהגותם ההגונה של רבים מהם במרדף אחרי יהודי  רבים המעידים

דנמרק. יהודי דנמרק היו מקרה יוצא דופן בנחישות הגרמנית להשמדת כל 

היהודים, וקשה למצוא לכך הסבר מניח את הדעת. כמה מהגרמנים התנגדו 

לתוכנית הפעולה נגד היהודים. אחרים הפגינו אדישות. בין כה וכה נראה 

דה להפסיד במלחמה, אז מדוע לא לאפשר ליהודים היה שגרמניה עתי

להיחלץ? היו גרמנים שחששו מהתנגשות עם המחתרת הדנית החמושה, 

שאיבטחה את הברחת היהודים. אחרים שוחדו בכסף ובמשקאות חריפים על 

 (.87-89 :1996)מנת שיתעלמו מהמתרחש סביבם 

ה לשמור עד היום על שממשיכ -לאורך השנים נראה שהתפתח בקרב קבוצת אנשים זו 

קשר הדוק עם דנמרק וכתוצאה מכך מעורה בדיון הציבורי הער שהתפתח שם בעקבות 

דפוסי דיסוננס בין האירועים שחוו על בשרם ובין  -שנים האחרונות ל ההמחקרים ש

 מדנמרק המחקרים העדכנייםהיו אלה דווקא בישראל.  המיתיים של ההצלה ההנצחה

האירועים בדנמרק סביב  להבנה עמוקה ומלאה יותר שלקבוצת ניצולים זו הובילו ש

בין חוויותיהם האישיות ובין  להם, בדיעבד, לגשר על הפערואפשרו  1943אוקטובר 

 של ההצלה, כפי שעוצב בישראל.  קולקטיביהזכרון ה

, "מנפצי המיתוסים", של קבוצת אנשים זו הכתיבה הרפלקטיבית והמאוחרת

פתחה בפני קהל הקוראים הישראלי  על המחקרים העדכניים בתחום, מכותםוהסת

. 60-ונה במקצת של מבצע ההצלה הדני מזו שגיבש 'יד ושם' בשנות הצוהר להבנה ש

כיום מהווה קבוצה זו, למעשה, את החוט המקשר היחידי בין המחקר הבינלאומי 

 . בישראל של ההצלה זכרון הקולקטיביהעכשווי לבין ה
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 אנשים-ודותאג-מדינה

הצלתם של יהודי דנמרק הונצחה בתרבות הזכרון בישראל, למן ההתחלה, כ"קרן אור 

באפילה", אירוע ייחודי במסגרת מאורעות השואה. בדנמרק, לעומת זאת, היא הונצחה 

נאצית, ומתוך הכרת תודה לשבדיה )פולנר -כחלק מפעילויותיה של המחתרת האנטי

י המדינות הוא תהליך העיצוב של האירוע (. ואולם, המשותף לשת231: 2011

 ההיסטורי של ההצלה כמיתוס בזכרון הקולקטיבי הלאומי:

ערכו התרבותי ועוצמת השפעתו של המיתוס אינם תלויים במידת האמת 

ההיסטורית שבו, אלא בשימוש שעושה בו החברה להשגת מטרותיה ובדרך 

טי כמציאות בה הוא מובנה כמציאות היסטורית. הבניית מיתוס פולי

פנים למאורע אקטואלי מסוים -מתאפיינת בהענקת משמעות סמלית רבת

והצגתו כמציאות אותנטית, זאת בלוויית הלקח החינוכי והציווי ההתנהגותי 

המתחייבים מכך. בהעדר ידע היסטורי מספק, נוטלים לעצמם מעצבי סיפור 

אין עליהם הזיכרון חופש לעצב אותו לפי צורכיהם. הם מוסיפים נתונים ש

עדויות; גורעים כאלה שאינם נמצאים בהלימה עם התוכן שהם מבקשים, 

 (.203-204: 1996)ברוג  דגישים או מערפלים עובדות אחרותומ

לקראת סופו של הציטוט הדגיש מולי ברוג את תפקידם הדומיננטי של מעצבי סיפור 

המגוונים המשמשים הזכרון )במילים אחרות: סוכני הזכרון( ואת אופני ההנצחה 

אותם בעיצובו של המיתוס. עם זאת, מן הפרק הנוכחי עולה כי דרך היווצרותם של 

 מיתוסים בתרבות הזכרון מורכבת יותר מהנטען לעיל.

, שנים מעטות לאחר מבצע הצלת יהודי דנמרק, 20-בשנות החמישים של המאה ה

היסטורי זה. אופן  שפעל להנצחת אירוע –והיחידי  –היתה המדינה הגורם הראשי 

ההנצחה המרכזי היה קיום עצרות לציון ההצלה בהשתתפות בכירים מהממשלה, ואכן 

ממלכתיים: תפילות -בשנים אלה נקבע אופיים ותוכנם של טקסי הזכרון הרשמיים

וקטעי נגינה, שירה וקריאה מתוך  –הנובעות ממקורות ישראל  –"יזכור" ו"קדיש" 

ן התרבות החילונית העכשווית. השילוב בין תכנים הנובעים מ –הספרות הקנונית 

מסורתיים וחילוניים אפיין את הערכים שמדינת ישראל הצעירה ניסתה לגבש בתקופה 

 פורמטיבית זו, וביניהם את ההתייחסות המקודשת למוות.  
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: 'יד ושם', הגוף האחראי מטעם המדינה 70-וה 60 -מגמה זו הואצה במהלך שנות ה

זכרון השואה בקרב החברה הישראלית, תרם בשנים אלה רבות לגיבוש לעיצוב ושימור 

פרק זמן זה לא רק שהיווה את תקופת השיא סיפור ההצלה כמיתוס בתרבות הזכרון. 

מבחינת אירועי הזכרון סביב ההצלה )בין היתר, הקמת אנדרטאות, הפקת עצרות 

רק( אלא שבמהלכו לציון 'ימי הזכרון' וקריאת כיכרות ומוסדות שונים על שם דנמ

  .דפוסי ההנצחה הרשמייםגם קבעו תנ

קיבלה גם 'אגודת ידידי דנמרק בישראל' תפקיד מרכזי בשימור זכרון  ברבות השנים

ההצלה: 'יד ושם' המשיך אמנם לקיים טקסים רשמיים מדי שנה, ואולם האגודה היא 

י לזכרה. כך, שיזמה וארגנה את שלל הפעילויות האחרות לציון ההצלה, כולל טקס שנת

( היו אלה 'אגודת ידידי דנמרק בישראל' 2013שנים להצלה ) 70למשל, במלאות 

ו'אגודת הדנים בישראל' )אשר התפצלה ממנה  ( שיזמו וארגנו את שלל החגיגות: למרות 

דרג כגון נשיא המדינה שמעון פרס ויו"ר -שהשתתפו בהם נציגים ממלכתיים רמי

 של הטקסים נקבע על ידי האגודות.הכנסת יולי אדלשטיין, אופיים 

בשני העשורים האחרונים ניתן לזהות מגמה חדשה בדפוסי ההנצחה הרווחים, אשר 

מובלת על ידי ניצולים אינדיבידואליים. "מנפצי ומאדירי המיתוס", כפי שכונו בפרק 

באמצעות העתונות או כתיבת  –זה, הם ניצולים מדנמרק, אנשי עט, אשר מנסים 

 ערער או לשמר את הייצוג המיתי המקובל בזכרון הקולקטיבי. ל –זכרונות

(, top-bottomלסיכום, תהליך ההנצחה של הצלת יהודי דנמרק החל ביוזמת המדינה )

בדפוסים דומים אך לא  –התקבע באמצעות גורם רשמי מטעמה )'יד ושם'(, המשיך 

ל צביון חדש בזכותם על ידי אגודות שפעלו לציון זכרה, ובשנים האחרונות קיב –זהים 

מימדי ומורכב זה תואם את -(. תהליך רבbottom-upהניצולים ) –של אנשים פרטיים 

האופן שבו תיארה אילנה שמיר בספרה "הנצחה וזכרון" את הדרך שבה נוצר ומונצח 

 זכרון בקרב חברה נתונה. לטענתה, 

מסכת קשרים מסועפת טווה את מארג ההנצחה והזכרון. שותפים לה 

ברית -ים וקבוצות של בעלייונים ממסדיים, גופים וולונטריים ופרטארג

הפועלים באורח ספונטני. עבודת ההנצחה נעה מקהלים לקהלים, עוברת 

ממעגלים פרטיים מצומצמים למעגלים קבוצתיים רחבים ומגיעה עד 
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ארגונים ארציים ולאומיים, ותהליכי הנצחה קיבוציים מניעים תהליכים 

  . (13: 1996) אינדיווידואליים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



304 
 

 סיכום
 

בעשורים האחרונים ניתן להבחין בהתבססותה של מגמה השוואתית במחקר על 

מלחמת העולם השניה. מגמה זו הובילה, בין היתר, ל'תהליך אירופאיזציה' בחקר 

השואה, דהיינו הבלטת הפן המשווה על פני זה הלאומי בבחינתם של אירועי השואה 

אירופה. השפעתו של תהליך זה ניכרת היטב במחקר על הצלת יהודי דנמרק ברחבי 

: אם עד לפני זמן לא רב נהוג היה לפרש את הצלחת ההצלה באופיו 1943באוקטובר 

ההומאני והדמוקרטי הייחודי של העם הדני, הרי שכיום נוטה המחקר העדכני לפרש 

ם גרמניה הנאצית במהלך יוצא של שיתוף הפעולה ההדוק של דנמרק ע אותה כפועל

בין השיטין ניתן אף להבחין בהיפוך של ההנחה הנפוצה בדבר  91.מלחמת העולם השניה

הדופן של העם הדני: לעתים תכופות מפורשת ההחלטה של בכירי -המוסריות יוצאת

ובדרך זו לנסות ולשמור  –הממשל הדניים להיכנע ולשתף פעולה עם גרמניה הנאצית 

כמחיר  -)כולל היהודים( ולמזער ככל הניתן את נזקי המלחמה  על חיי האוכלוסייה

בישראל, בגרמניה,  –מוסרי גבוה מדי. עם זאת, חשוב לציין כי בקרב הציבור הרחב 

ממשיך לשלוט הדימוי החיובי וההרואי של העם הדני  –בשבדיה ובארצות הברית 

 בזכות פעולותיו למען הצלת יהודי המדינה במהלך השואה. 

השלכות המשמעותיות של 'תהליך האירופאיזציה' שצוין לעיל על המחקר אחת ה

העדכני על הצלת יהודי דנמרק, היא הנטייה להשוות הצלה זו להצלת היהודים דווקא 

שכן בהם היו  –המדינות שחברו בתחילת המלחמה לגרמניה הנאצית  –במדינות הציר 

 .R. Lרנדולף ל. ברהם ) סיכויי ההצלה של היהודים גבוהים יותר. כך למשל כתב

Braham היסטוריון ופוליטולוג אמריקאי, במאמרו "בעלות הברית והשואה ,)– 

 סקירה השוואתית":

                                                           
91
, מאמרה של סופיה לנה בק The Banality of Goodness( 2013לדוגמא מאמרו של איתן הולנדר ) ר' 
(2010) Between Tradition and departure: The dilemmas of collaboration in Denmark מאמרו של ,

, מאמרו של אולריך הרברט דוגמאות והרהורים –הצלה בקנה מידה גדול בשואה ( 2014רוברט רוזט )
(1994)Die deutsche Besatzungspolitik in Dänemark im Zweiten Weltkrieg und die Rettung der 

dänischen Juden הרברט )נחום( פונדק  ( מאת2007) יהודי דנמרק במלחמת העולם השנייההצלת , הערך
 ועוד. 
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התמונה הכללית מלמדת בבירור שמצבם של היהודים במדינות שלחמו לצד 

גרמניה ולא נשלטו בידיה בתקופת מלחמת העולם השנייה היה טוב ממצבם 

אירופה שבשליטה הנאצית, חוץ מדנמרק  של היהודים בכל שאר חלקי

(2013 :125.) 

, חידד Wabash College-, מהמחלקה למדעי המדינה ב(Hollander)איתן הולנדר 

 The Banality of Goodness: Collaboration and"נקודה זו אף יותר במאמרו 

Compromise in the Rescue of Denmark's Jews":   

The aim of this essay is to highlight the very real similarities that 

existed between Denmark and other collaborationist counties in the 

German sphere of influence. Denmark was not different from these 

countries in kind, but in degree (2013: 59). 

שפר במידה מסוימת גורלם של היהודים: נראה שבחלק ממדינות הציר  ואכן,

בבולגריה )למעט בחבלים המסופחים תראקיה ומקדוניה( ובפינלנד ניצלו כמעט כל 

היהודים, וחלק הארי של יהודי איטליה והונגריה שרדו עד לכיבוש הגרמני בספטמבר 

, בהתאמה. במדינות הכבושות, לעומת זאת, היו אחוזי ההצלה נמוכים 1944ומרץ  1943

 29,000-יהודי המדינה, בבלגיה נספו כ 140,000מכלל  107,000-הרבה: בהולנד נספו כב

-מתוך כ 763ובנורבגיה נשלחו למחנות  יהודים ששהו בה בעת הכיבוש 65,000מתוך 

מדינה סקנדינבית  -בהקשר זה מספקת הדוגמא של נורבגיה  92.אזרחיה היהודים 1,700

עניין מיוחד: הסירוב של הממשלה והמלך  – 1940באפריל  9-שנכבשה אף היא ב

( לשתף עם הגרמנים פעולה והמחתרת 10-הנורבגי )אחיו של מלך דנמרק כריסטיאן ה

העממית האקטיבית שפעלה בה למן הימים הראשונים של הכיבוש, הובילו לכך 

שהאוכלוסייה המקומית )ובתוכה גם האזרחים היהודים( סבלו במהלך המלחמה 

-וכלוסייה הדנית. ההשוואה לנורבגיה מחדדת, אם כן, את קוויהרבה יותר מן הא

הדמיון בין ההתנהלות הגרמנית בדנמרק לבין התנהלותה ביתר מדינות הציר, בניגוד 

                                                           
92
 :4.6.2015בתאריך נצפה הנתונים נלקחו מהאתר הרשמי של 'יד ושם',  

http://www.yadvashem.org/yv/he/holocaust/about/09/europe.asp 
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להתנהלותם של הגרמנים עם האוכלוסייה המקומית במדינות שהביעו התנגדות 

 לכיבושן.    

יהודיים במדינות הציר -יש המסבירים תופעה זו בכך שחומרתם של הצעדים האנטי

-היתה תלויה במידה רבה באופן שבו ראו מנהיגי המדינה את "השאלה היהודית", איש

אידיאולוגית, הרי -איש בארצו; בעוד מנהיגי רומניה, למשל, אימצו עמדה גזענית

וש הגרמני( נקטו גישה פרגמאטית יותר שמנהיגי בולגריה, פינלנד והונגריה )עד הכיב

(. במקרה של דנמרק, נהוג להסביר כי ההתנגדות של הדנים לפגיעה 110: 2013)ברהם 

ביהודי המדינה, למן ראשית הכיבוש, הובילה ליחסם המקל, באופן יחסי, של 

הגרמנים, מתוך מטרה לשמר את היתרונות שהניבו יחסי שיתוף הפעולה בין שתי 

 המדינות. 

ה הרוויח, למעשה, כל אחד מהצדדים משיתוף פעולה זה? עבור הגרמנים, שימשה מ

", דוגמא לאופן שבו ישולבו שאר המדינות המערביות Musterprotektorat"-דנמרק כ

במסגרת חזון "הסדר האירופי החדש" לאחר הנצחון במלחמה. ורנר בסט, אחד 

ך בדנמרק, ראה בשימורה של האידיאולוגים הבכירים של המפלגה הנאצית ונציב הריי

הדוגמא הדנית ערך נעלה. ואולם, כבר במהלך המלחמה משכה דנמרק תשומת לב 

בינלאומית ניכרת הן בזכות העובדה שכמעט ולא פעלה בה צנזורה והן בשל המשך 

הריבונות הדנית בענייני הפנים )בין היתר הבחירות החופשיות שהתנהלו בה במרץ 

ת, אם כן, שימשה ההתנהלות הגרמנית בדנמרק 'מקרה מבחן' (. מבחינה בינלאומי1943

לדרך שבה נוהגת גרמניה הנאצית )ותנהג כנראה גם בעתיד( במדינות שתחת חסותה 

פי תורת הגזע הנאצית היו הדנים -ואשר אוכלוסייתן קרובה אליה במובן הגזעי )על

תי המדינות הוביל הנורדים קרובים לגרמנים הארים(. יתר על כן, שיתוף הפעולה בין ש

לרווחים כלכליים ולהגברת היצוא מדנמרק לגרמניה )בעיקר של מוצרי מזון, אבל גם 

של כוח עבודה ואמצעי לחימה( כמו גם לתרומה ממשית למכונת המלחמה הגרמנית: 

החזית השקטה של דנמרק אפשרה לגרמנים להשקיע את אנשיהם ומשאביהם 

עו למלחמה העיקשת שניהלו הגרמנים בחזית בחזיתות אחרות, והגייסות הדניים סיי

 המזרחית.  

ומה היו היתרונות בשיתוף הפעולה מצדם של הדנים? ראשית, אופי הכיבוש ה'רך' 

הוביל לכך שדנמרק היתה המדינה שסבלה את מספר הפגיעות הנמוך ביותר בגוף 
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ם לאחר )ובמובנים רבים ג 1943עד שלהי אוגוסט  וברכוש מבין כל המדינות הכבושות.

לא סבלה האוכלוסייה הדנית מהגבלות כלשהן עקב הנוכחות הגרמנית בארצם  מכן(

וחיי האזרחים נמשכו כרגיל, גם אלה של היהודים; הורגשה אמנם פגיעה ממשית 

בריבונות בתחום מדיניות החוץ, אך הממשלה, המלך ורשויות המדינה לא איבדו את 

אחרונים הושם גם דגש על שימור כוחה שליטתם בנושאי מדיניות הפנים. במחקרים ה

הפוליטי של המדינה: בניגוד ליתר המדינות הכבושות בהן אולצו מרבית הפוליטיקאים 

 Hollander)להתפטר מתפקידם הרי שבדנמרק נותרה ההנהגה המקומית על כנה 

2013 :48). 

באוגוסט )תאריך התפטרות הממשלה הדנית( כקו  29-לעתים קרובות נהוג לציין את ה

פרשת המים ביחסים בין שתי המדינות: אירוע זה מפורש בשיח הציבורי )ולעתים אף 

האקדמי( כמפריד בין שלב שיתוף הפעולה הפורה לבין שלב ההתנגדות שמאופיין 

פירוש זה אינו נכון. בזמן אמת  באימוץ הגישה של ראשי המחתרת הדנית. ואולם,

נחשבה התפטרותה של הממשלה, הן מצד הדנים והן מצד הגרמנים, כצעד מוטעה ובעל 

השלכות פוטנציאליות הרסניות. כתוצאה מכך חיפשו הפוליטיקאים הבכירים משני 

הצדדים דרך למזער במהירות את הנזקים. הפתרון שנמצא היה להמשיך את שיתוף 

באמצעות מנכל"י המשרדים בממשל  –המידה ובאותה המתכונת באותה  –הפעולה 

הדני )תחת ההדרכה של השרים לשעבר(. בדרך זו הצליחו הפוליטיקאים הדנים 

 2-להמשיך במדיניות שיתוף הפעולה )אחת הדוגמאות הבולטות היא החתימה ב

 על חוזה האספקה הדנית לגרמניה לשנה העוקבת( ובד בבד לשמר את 1943באוקטובר 

שינוי שהיה בכוחו לערער באופן  –כוחם הפוליטי על חשבון זה של ראשי המחתרת 

ממשי את מצבה של המדינה. אם כן, לא רק שדרכה של המחתרת לא התקבלה בשלהי 

אלא שהתפטרות הממשלה הובילה דווקא לאשרורה )במקום דחייתה(  1943אוגוסט 

 של מדיניות שיתוף הפעולה.

ים לשתף עם הגרמנים פעולה היו שתי השלכות להחלטה הראשונית של הדנ

משמעותיות על גורלם של יהודי המדינה. ההשלכה הראשונה היתה האפשרות המעשית 

לנהל עם הגרמנים משא ומתן. זו, בעיני, הסיבה העיקרית  –מבחינת הדנים  –שנוצרה 

מדוע העדיפו הבכירים הגרמנים להעלים עין ממנוסתם של היהודים לשבדיה 

: חוסר הרצון שלהם להפר את מערכת היחסים הקונסטרוקטיבית 1943ובר באוקט
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שנרקמה עם הדנים הוביל אותם, ברגע האמת, לא ליצור בדנמרק עימות חזיתי בגין 

ה"שאלה היהודית". יתר על כן, עיני העולם המערבי כולו היו נשואות לדנמרק ולאופן 

 שבו הגרמנים פעלו בקרבה, גם בנושא היהודים. 

לכה השניה היתה קיומן של אפשרויות הצלה ממשיות. בניגוד ליתר המדינות ההש

הכבושות, בדנמרק לא עברה האוכלוסייה המקומית תהליך של ברוטליזציה. מדיניות 

ה'יד הרכה' שבה נקטו הגרמנים בדנמרק הובילה לתחושות מופחתות של רתיעה מהם. 

וץ האיטלקי בסטיאניני כך, לדוגמא, כתב שר החוץ הגרמני ריבנטרופ לשר הח

(Bastianini) שלוש שנים לאחר כיבושה של דנמרק: 1943באפריל  8-ב , 

Gerade anhand des Vergleichens zwischen Norwegen und 

Dänemark aber zeigte sich, "dass man mit weichen Methoden oder 

dem Bemühen, einen Ausgleich zu finden, nicht weiterkomme". 

Während man in Norwegen zu brutalen Massnahmen gegriffen 

habe, habe man in Dänemark "mit Hilfe des zum deutschen 

Vertreter ernannten sehr geschickten Dr. Best... ein Experiment 

versucht um die Wirkung der Methode der leichten Hand und des 

Ausgleiches festzustellen. Das Ergebnis sei, dass in Norwegen 

keine Sabotageakte mehr stattfänden, sie in Dänemark dagegen 

zunähmen".
93

 

בציטוט זה מסביר ריבנטרופ לעמיתו, כי בעוד שבנורבגיה נקטו הגרמנים באמצעים של 

הפחדה והרתעה אכזריים לשם ביסוס שלטון הכיבוש ומיגור פעולות החבלה נגדם, הרי 

ומספר פעולות ההתנגדות בה  -מדיניות של 'יד רכה'  –שבדנמרק ננקטה גישה הפוכה 

ו חשובה במיוחד העובדה, כי בהתאם לגישה זו הלך וגבר ככל שחלפו השנים. לענייננ

סבלו הדנים מהכובש הגרמני פחות מאוכלוסיותיהן של מדינות כבושות אחרות. ולא 

רק זאת. מדיניות 'רכה' זו חלה גם על יהודי המדינה: עד לגירושם בתחילת אוקטובר 

צהוב', לא הוטלו על יהודי דנמרק שום הגבלות: הם לא נאלצו לשאת שום 'טלאי  1943

                                                           
93
 .346(, עמ' 1996מצוטט אצל אולריך הרברט ) 
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רכושם לא הופקע, הם לא איבדו את מקומות עבודתם וזכויותיהם הדתיות לא נפגעו. 

 למעשה, חייהם נמשכו כרגיל בדומה לחייהם של כלל האזרחים הדנים. 

סימונם של יהודי דנמרק -אם כן, העדרו של תהליך ברוטליזציה מחד גיסא, ואי

עניות דעתי, לקיומן של כקבוצה נפרדת וחסרת זכויות מאידך גיסא הובילו, ל

. ראשית, ליהודים עדיין היו חברים, מכרים, 1943אפשרויות הצלה ממשיות בסתיו 

שכנים ועמיתים שהיו מוכנים בעת הצורך להושיט יד ולדאוג להם למזון, שתייה, לבוש 

חם, כסף ובמקרה הצורך אף למקומות מסתור. שנית, במועד הבריחה עדיין היו 

ליים מספיקים על מנת לאפשר את הסתרתם ולאחר מכן את ליהודים משאבים כלכ

הנופש -בריחתם לשבדיה: מימון כרטיסי הנסיעה למקומות המחבוא, הסתתרות בבתי

כסף גבוהים לדייגים ולאנשי המחתרת, -בעיירות הקיט שעל חוף הים, תשלום סכומי

בתפיסתם של ועוד. שילוב הנסיבות הללו, בנוסף לעובדה שהגרמנים לא היו מעוניינים 

 היהודים, הובילו להצלה יוצאת הדופן של רובם המכריע של יהודי דנמרק.

 

 

 'קרן אור באפילת השואה'

הצלת יהודי דנמרק מיוצגת בתרבות הזכרון בישראל כאירוע ייחודי, יוצא דופן המעיד 

על הכלל. למרות ההתפתחויות הרבות שחלו בשיח ובמחקר על השואה מאז שנות 

לא השתנה ייצוג זה באופן מהותי לאורך השנים. בניגוד,  20-מאה ההחמישים של ה

לדוגמא, לדיון הציבורי הסוער שפרץ בעשור האחרון למילניום הקודם עקב ההחלטה 

של הקרן הקיימת לישראל לנטוע יער על שם בולגריה ולהקים בו אנדרטה לזכר המלך 

שר נטלו בו חלק משרד , דיון שפרץ את גבולות שיח השואה הישראלי וא3-בוריס ה

, חברי כנסת, אגודות שונות ונציגי הניצולים והקורבנות, הרי החוץ, נשיא המדינה

 2013שהקמתה בחיפה של האנדרטה "המיית הימים" לזכר הצלת יהודי דנמרק בקיץ 

 לא עוררה שום דיון או מחלוקת כלשהם. 

הנצחה של הצלה זו העובדה שהדיון הטעון בנושא בולגריה הוביל לתמורות בדפוסי ה

כ'מגן היהודים'(, ועקב כך לשינוי מהותי  3-)בין היתר, ערעור דמותו של המלך בוריס ה
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בזכרון הקולקטיבי שלה, יש בה כדי להעיד על עמידותו של המיתוס על הצלת יהודי 

דנמרק בקרב החברה הישראלית. מהי הסיבה להתקבעותו בתרבות הזכרון בישראל 

שא ההצלה בדנמרק בהשוואה לשינויים שחלו במהלך השנים של הייצוג המיתי בנו

 בייצוגים של הצלות אחרות בתקופת השואה?

שלב הגיבוש של המיתוס )תהליך שהחל, למעשה, עוד לפני מבצע ההצלה באוקטובר 

( התרחש בתקופה הפורמטיבית של הלאום 60-ואשר הגיע לשיאו במהלך שנות ה 1943

ומהמחקר על השואה שהתגבשו באותה העת )וגם היהודי, ולפיכך הושפע מהשיח 

חינוכיים בני התקופה הם -פוליטיים-השפיע עליה(. ואולם, העובדה שצרכים לאומיים

שיצרו אותו אינה סיבה להקל ראש בחשיבותו; להפך, עמידותו של המיתוס, השינויים 

הקלים שחלו בו במהלך השנים והמשמעות שהוא נושא עבור החברה בהווה הם הם 

 שמעניקים למחקר עליו ערך נוסף.   

עיגנה במחקרה ההיסטוריונית לני יחיל, חלוצת  60-מעבודה זו עולה, כי בשנות ה

המחקר על הצלת יהודי דנמרק, ארבע הנחות יסוד, אשר ממשיכות לעמוד בבסיס 

הייצוג הישראלי של ההצלה עד ימינו )למרות שהמחקר הבינלאומי העדכני ערער אותן 

 בה(: במידה מרו

העם הדני הוא ישות קולקטיבית מאוחדת, וככזה הוא עזר להציל את הקהילה  (1)

 היהודית שחיה בקרבו. 

מבצע ההצלה הושתת על פעילותם של חברי המחתרת הדנית )התנגדות מזוינת  (2)

 לנאצים(. 

 ההנהגה היהודית בדנמרק כמו גם חלק מחבריה התנהלו באופן פסיבי וחסר אונים.  (3)

 הדנים הם עם אמיץ, הומאני ודמוקרטי במיוחד. (4)

ארבע הנחות יסוד אלה הובילו את יחיל, חברת "האסכולה הירושלמית", לאחת 

למרות שהצלת יהודי דנמרק  אשר משולבת בלקח ציוני: –המסקנות העיקריות שלה 

בתור  –היא דוגמא חיובית להתנהלות אנושית במהלך השואה, הרי שללאום היהודי 

 אין  עתיד בטוח בשום מקום מלבד בארץ ישראל.  – מיעוט



311 
 

בשלב גיבוש המיתוס זכו ארבע דמויות עיקריות לתשומת לב מיוחדת, ולאחר מכן אף 

להוקרה ממלכתית מטעם מוסד 'יד ושם': העם הדני, המחתרת הדנית, המלך 

הדיפלומט הגרמני שהדליף את המועד  –וגאורג פרדיננד דוקוויץ  10-כריסטיאן ה

דויק שנקבע לגירושם של יהודי דנמרק. ניתוח פועלם של ארבעת גיבורי התרבות המ

מערער  -שבדמותם מגלמים בזכרון הקולקטיבי את מבצע ההצלה יוצא הדופן  -הללו 

במידה מסוימת את זכאותם לתואר 'חסידי אומות עולם'. דוקוויץ, לדוגמא, הוכר 

אישיים ההדוקים שניהל עם ורנר כ'חסיד אומות עולם' למרות הקשרים ה 1971בשנת 

בסט, בעיקר לאחר מלחמת העולם השניה. נדמה כי ההערכה הפומבית ההדדית 

שהפגינו לאחר המלחמה דוקוויץ ובסט נבעה מהחלטה משותפת בסיום המלחמה 

לקשור את גורלם ביחד מתוך כוונה לנסות ולשמר הן את חירותם והן את תדמיתם 

צלה(. ואכן, ורנר בסט הצליח להתחמק ממשפט עד החיובית )לפחות בכל הנוגע לה

לסוף ימיו ודוקוויץ המשיך בשירות הדיפלומטי הגרמני והגיע עד לתפקיד מנכ"ל משרד 

 גרמניה. -החוץ של מערב

יצירתם של דפוסי  –לאחר שלב גיבוש המיתוס הגיע שלב ההנחלה שלו לציבור הרחב 

אה, החל משנות השישים ועד הנצחה. בארץ הונצחה הצלתם של יהודי דנמרק בשו

 היום, באמצעות שלושה כלים עיקריים: מערכת החינוך, אנדרטאות וימי זכרון. 

ספרית נתקלים התלמידים בפעם הראשונה בסיפור ההצלה: בספרי -במסגרת בית

לימוד כמו גם בסיורים לימודיים באחד מהמוזיאונים / מכונים להנצחת השואה. 

 20-ערוכות במכונים השונים עולה, כי קיים פער של כמניתוח של ספרי הלימוד והת

 עדכונם-אישנים בין המוצג בהם ובין הידע המחקרי הבינלאומי הקיים בימינו בנושא. 

של ספרי הלימוד בהתפתחויות הרבות שחלו במחקר משתלב עם תופעה כללית נוספת 

ם השניה שמאפיינת את הוראת השואה במערכת החינוך: בחינת אירועי מלחמת העול

מתוך האספקלריה של השואה, דהיינו הבלטת ההיבט היהודי על חשבון ההקשר הרחב 

יותר של המלחמה ומהלכיה. אחת הדוגמאות הבולטות לכך, לעניות דעתי, היא 

השימוש הנפוץ ב'ציר הזמן' לציון תאריכים מרכזיים במהלך המלחמה )כלי תכליתי 

יזואליים המפורטים שמשמשים ללימוד וניטראלי( לעומת התיאורים המילוליים והו

גורלם של היהודים בארצות השונות. בהתאם לתפיסה זו, אשר רואה בהשמדה 

התעשייתית והשלכותיה המוסריות נקודה ארכימדית לדיון, תולים רוב ספרי הלימוד 
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בעם הדני ובהתנהלותו יוצאת הדופן  –באופן כמעט בלעדי  –את הצלחתה של ההצלה 

דינתו; פועלם של היהודים עצמם להצלה, 'עצימת העיניים' מצד לטובת יהודי מ

הגרמנים לבריחתם, והמורכבות המובנית במדיניות שיתוף הפעולה של הדנים כמעט 

ואינם נזכרים בתיאורים המגוונים. יש לציין, כי הצלתם של יהודי דנמרק, אשר נלמדת 

ערכת החינוך במקביל , משמשת במ'חסידי אומות העולם והצלה בשואה'תחת ההגדרה 

גם ככלי להקנייתם של ערכים אוניברסאליים כגון הומניזם, הגנה על זכויות מיעוטים, 

 שוויון בפני החוק, אומץ לב בעיתות סכנה והושטת עזרה לנרדפים. 

דפוס הנצחה נוסף ששימש לאורך השנים להנחלתו של הזכרון על הצלת יהודי דנמרק 

במרחב הציבורי. למעלה מחמישים שנה חלפו בין  הוא הקמתן של פסלים ואנדרטאות

מועדי הקמתן של שתי האנדרטאות המרכזיות בישראל אשר נועדו להנציח את זכרה: 

(. ואולם, 2013( ו'כיכר דנמרק' בחוף ימה של חיפה )1962'כיכר דניה' בירושלים )

דומה השימוש החוזר בסמל של סירת הדייג, קריאתן של הכיכרות בשם זהה, הכיתוב ה

בשילוט שלהן והבלטת חלקם של המחתרת, הדייגים והעם הדני בהצלה מעידים על כך 

שהשנים הרבות שעברו לא שינו במאומה את המשמעות של אירוע היסטורי זה 

בתרבות הזכרון בישראל. אולי אפילו להפך: נדמה כי ב'נוף הציבורי' בישראל ניצב 

 המיתוס איתן ויציב מתמיד.

באירועים השנתיים לציון 'ימי הזכרון' להצלה, בשונה מספרי הלימוד ומהאנדרטאות, 

 20-חלו שינויים משמעותיים לאורך השנים. בשנות החמישים והשישים של המאה ה

היתה מטרתם העיקרית של מארגני הטקסים להכיר למצילים ולבני משפחותיהם 

ועי זכרון שאורגנו לכבודם, תודה: הם הוזמנו לישראל על מנת להשתתף בשלל איר

טיילו ברחבי הארץ לרגל "שבוע דנמרק" וחלקם אף הוכרו על ידי 'יד ושם' כ'חסידי 

אומות עולם'. ואולם, בעשורים האחרונים הפכו הניצולים ומשפחותיהם הן למארגנים 

והן למשתתפים העיקריים בטקסים אלה: את מרכז הבמה החלו לתפוס חוויותיהם של 

לטים, גורלם של אלה שנתפסו ונשלחו לטרזיינשטט וקשיי ההסתגלות של היהודים הנמ

 הפליטים בשבדיה. 

הסטת תשומת הלב מן המצילים אל עבר הניצולים משקפת את אחד התהליכים 

יושם אתוס  90-המרכזיים שחלו בשיח השואה בישראל לאורך השנים: אם עד לשנות ה

הדני, הרי שבשני העשורים  על העם –כדגם של גבורה קולקטיבית  –הגבורה 
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סיפורו של היהודי הפשוט  –האחרונים החלה להתבלט דווקא דמותם של הניצולים 

בדנמרק הכבושה; תהליך 'אטומיזציה' זה שם את האינדיבידואל היהודי במרכז תוך 

כדי התמקדות בחוויותיו כפרט ולא כחלק מן הכלל. בנוסף, הוביל התהליך לצמצום 

אחיד את גורלם של יהודי דנמרק: כיום ניתן להבחין, גם אם עדיין הנטייה להכליל ולה

באופן מוגבל, במגוון רחב יותר של תיאורי ניצולים את ההתנהלות של הדנים במהלך 

 ביניהם גם תיאורים שליליים.  –מבצע ההצלה 

הדגש על חוויות הניצולים הוביל, בין היתר, גם לשינוי בקהל היעד של אירועי הזכרון: 

תלמידים בגילאי  –נים האחרונות מורגשת התגברות נוכחותם של בני נוער בקהל בש

במסגרת טקסים אלה. בהתאם לכך, מטרת הטקסים היא עתה  –חטיבת ביניים ותיכון 

כפולה: מחד גיסא, להכיר ולהעביר לדור הצעיר את סיפור ההצלה יוצא הדופן )כחלק 

דות אישית מאחרוני הניצולים מן ההיסטוריה היהודית בעת החדשה( באמצעות ע

אוניברסאליים באמצעות -שעודם בחיים, ומאידך גיסא, להנחיל להם ערכים הומאניים

 הדגשת מוסריותו ואנושיותו של מעשה ההצלה.  

בשלב גיבושו של המיתוס פעלה המדינה כסוכנת הזכרון הראשית מאחורי סיפור 

את הקמת האנדרטאות,  ההצלה: היא ארגנה את הטקסים הממלכתיים, היא יזמה

היא הזמינה את המצילים מדנמרק לאירועי הזכרון, ועוד. עם הקמתו של מוסד 'יד 

הועבר התפקיד לגוף משמעותי זה, אשר פעל הן לעיצובו של סיפור  1953-ושם' ב

ההצלה והן לגיבושם של דפוסי ההנצחה לשם הנחלתו בקרב הציבור הרחב. במהלך 

ידידי דניה בישראל' והצטרפה אף היא לפעילות ההנצחה שנות השישים נוסדה 'אגודת 

)כמו גם 'אגודת הדנים בישראל' שנוסדה כשני עשורים מאוחר יותר(. בשנים 

האחרונות, כאמור, היו אלה הניצולים ומשפחותיהם )ברובם ממקימי האגודות 

ומראשיהן( אשר נטלו על עצמם את חלק הארי בשימור והנצחת מבצע ההצלה בקרב 

 ור הישראלי.הציב
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 מאז ועד היום -הצלת יהודי דנמרק 

מהו, אם כן, מקומה של הצלת יהודי דנמרק במסגרת שיח השואה בישראל? אילו 

שינויים חלו במהלך השנים בייצוג של הצלה זו במסגרת הזכרון הקולקטיבי? את 

אנסח  –זו  בוססות על המסקנות מעבודת דוקטוראשר מ –התשובות לשאלות אלה 

( שכתב העיתונאי תום שגב 2001-ו 1990, 1968באמצעות שלוש כתבות עיתון )מהשנים 

 בנושא מבצע ההצלה.

פרק מזהיר  –בשם "הצלת היהודים  כתבה המשמרעל פורסמה בעיתון  22.10.1968-ב

בכתבה זו דימה תום שגב  את הסכנה שארבה ליהודי דנמרק לזו . במחתרת הדנית"

שארבה ליהודים ביתר מדינות אירופה וקישר באופן ישיר בין פעילותה של המחתרת 

קשר אשר בשנים האחרונות הוכח במחקר כקלוש  –הדנית לבין מבצע הצלת היהודים 

 על מנת להאדיר את אלמנט ההתנגדות המזוינת לנאציזם: –

עם כוחות הכיבוש שפלשו לארצם ולא חסרו ני לא השלים מעולם[ ]העם הד

בדניה מעשי חבלה ושאר סימני התנגדות פסיבית וכמובן, מצד שני, מעצרים 

מעשי חבלה במיתקני  10ועינויים והוצאות להורג. הסטטיסטיקה רשמה 

. נרשמו גם מאות ואלפי מעשי 1944-ב 867-, ו1942-ב 122, 1940תעשיה בשנת 

גרילה, אך -ברזל. המחתרת הדנית לא עסקה בלוחמת-במסילותחבלה 

לזכותה נזקף מיבצע ההצלה המדהים והמפואר ביותר בתולדות הכיבוש 

  הנאצי: הצלת היהודים.

בכתבה זו, כמו בהרבה אחרות מאותן שנים, הושם הדגש על החלטתם של המצילים 

חייהם בעת שבשאר לעזור ליהודי ארצם: מה הניע אזרחים דנים להעז ולסכן את 

המדינות הכבושות באירופה העדיפו רוב האזרחים להפנות את מבטם לבקשות העזרה 

של היהודים? הנסיבות המיוחדות של ה'כיבוש הרך' בדנמרק, הפעולות של היהודים 

להצלה עצמית והעובדה שבמרבית המקרים העלימו הגרמנים עין ממנוסתם של 

 ור.הנרדפים לשבדיה כמעט ולא זכו לאזכ

מאמר נוסף הארץ , עשרים ושתיים שנים מאוחר יותר, פרסם שגב בעיתון 6.7.1990-ב

על ההצלה, הפעם תחת הכותרת "אגדה על מלך וכוכב היהודים". למרות שמטרתו 

-המוצהרת של המאמר היתה הפרכת האגדה הרווחת על ענידתו של המלך כריסטיאן ה
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בי קופנהגן, הרי שבעקיפין הוא תרם את ה'טלאי הצהוב' בזמן שרכב על סוסו ברח 10

 לחיזוק הלקח מאגדה זו:

זה סיפור הנותן יסוד לתקווה ולאמונה באדם ובטוב: איש לא רצה לוותר 

עליו. על כן חזרו עליו שוב ושוב עד שהכל האמינו שהוא אמת. נראה כי 

התפוצה הגדולה ביותר ניתנה לו בספרו של ליאון יוריס "אקסודוס": רק 

ית של הספר הוא הושמט. הוא הופיע בספרי היסטוריה לאין בגרסה הדנ

הנה גלגולו של מיתוס. חבל, זה סיפור ]...[ ספור ובספרי לימוד וגם בספרות. 

 כל כך יפה. בעצם, מה זה חשוב אם הוא אמת או אגדה.

הנה כי כן, גם אם האגדה על ה'טלאי הצהוב' הופרכה, הרי ששאר מרכיבי המיתוס 

ים שהופקו והלקח –המשמעות של המיתוס התערערו כלל. נראה כי סביב ההצלה לא 

 עולים בחשיבותם על האירוע ההיסטורי עצמו.  –ממנו 

ואולם, למאמר זה מרכיב נוסף, אשר מאפיין במידה ניכרת את מרבית הייצוגים 

קישורה של  -ועד היום  20-העיתונאיים של ההצלה מאז שנות השבעים של המאה ה

 פוליטיים אקטואליים: ההצלה לנושאים

ההיסטוריונית לני יחיל כתבה עוד מקודם בספרה על הצלת היהודים בדניה 

שאין שחר לסיפור, אך נראה שהאגדה חזקה מהעובדות, שכן עד היום היא 

ציטט  א.ק.כ[ –אמריקאי -]חוקר דנימופיעה שוב ושוב בהקשרים שונים. לונד

-רבים באריאל לשאת תגיאת הופעתה האחרונה: כשניסו לחייב פועלים ע

זיהוי, היו בשמאל הישראלי מי שאיימו להלך עם תגים דומים, "כפי שעשה 

 מלך הדנים במלחמת העולם השנייה".

שני מאפיינים בולטים עולים מניתוחם של כתבת עיתון זו ודומותיה: ראשית, מבצע 

ושה ההצלה משמש בהן ליצירת זיקה בין הדנים לבין היהודים/מדינת ישראל בשל

מישורים שונים: המישור הראשון, האוניברסאלי, בא לידי ביטוי בחיבור העמוק בין 

האומה הדנית לבין העם היהודי בזכות האמפתיה שהפגינו הדנים כלפי סבלם 

ורדיפותיהם של היהודים כמיעוט. במישור השני, המדיני, מתבטא הקשר בין ישראל 

ן הדאגה לרווחת הפרט והשאיפה לדנמרק בטיפוח ערכים דמוקרטיים דומים, כגו

העקרונית לשלום. במישור השלישי והאחרון, המפלגתי, מפורטת מערכת היחסים 
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דמוקרטית -ההדוקה שהתפתחה בין מפלגת העבודה בישראל לבין המפלגה הסוציאל

( כרצון ללמוד האחת מנסיונה 20-הדנית )לפחות עד שלהי שנות השמונים של המאה ה

 באופן ראוי בסוגיות שונות של מדיניות חברתית.של האחרת כיצד לטפל 

המאפיין השני שעולה מניתוח כתבות העיתון קשור למקום המרכזי שמוקדש בהן 

למבצע ההצלה: למרות שהכתבות עוסקות בשלל נושאים )פוליטיקה, כלכלה, ספורט, 

 )בכתבה עצמה או ב'חלון קטן', תיירות ועוד(, הרי שבכולן מאוזכרת הצלת היהודים

ישראל לאורך השנים, במבט -כפריזמה לבחינת יחסי דנמרק נפרד, לצידה של הכתבה(

לאחור ולעבר העתיד. הגישה העיתונאית הרווחת גורסת כי כבר עם קבלת שוויון 

זכה המיעוט היהודי בדנמרק להנות מהסובלנות הדתית שמאפיינת  1848-הזכויות ב

השואה ובהמשך גם לתמיכתם  את הדנים, אותה סובלנות שהובילה להצלתו בזמן

בעיתונות, אם כן, משמשת הצלת היהודים מדינה יהודית.  -בהקמת בית לאומי עבורו 

-נקודת התייחסות מרכזית בפרשנותם של אירועים אקטואליים, ועל 1943באוקטובר 

 פיה נמדדת לעתים תכופות מערכת היחסים בין שתי המדינות. 

שכותרתה "כשגילון יזמין הארץ בעיתון  פרסם שגב כתבה נוספת 2001באוגוסט 

אורחים". הכתבה עסקה בסערה שעורר מינויו של כרמי גילון, לשעבר ראש השב"כ, 

לשגריר ישראל בדנמרק, ונטען בה כי ההתנגדות למינוי לא משקפת רק מחויבות 

לאומית לערכי ההומניזם, כי אם גם הרבה פוליטיקה. לצורך ההוכחה של טענה זו 

ממחקריו של פיטר נאנסטאד, פרופסור למדע המדינה מאוניברסיטת ציטט שגב 

, אשר מתמחה בתחום קבלת החלטות פוליטיות והשפעות של דעת (Århusאורהוס )

 הקהל על שיקולי בחירות:

]בזכות מבצע הצלת היהודים עם ראשי המשבחים את הדנים על אומץ לבם 

מוים העצמי כמו הדנים עצמם: אין מה שמפרנס את די נמניםא.ק.כ[  –

הצלת היהודים. בתוך כך אין מזכירים לעתים קרובות את העובדה 

שהדייגים שהעבירו את היהודים לשוודיה עשו זאת תמורת כסף: הרבה 

כסף. הפרופ' פטר נאנסטאד בדק ומצא שכל אחד מהדייגים דרש וקיבל 

תמורת הצלתו של כל אחד מהיהודים סכום שהיה שווה באותם ימים 

ו השנתית של מהנדס. הדייגים העריכו שהם מקבלים עליהם למשכורת
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פחות ממה שחששו; רק מעטים  סיכון: בדיעבד התברר שהמבצע היה מסוכן

   (.10.8.2001)"הארץ",  נעצרו

בהמשך פירט שגב את תוצאות מחקרו של נאנסטאד לגבי "המיתוס ההיסטורי על 

": רק מעט 20-יחסם של הדנים ליהודים בשנות השלושים והארבעים של המאה ה

יהודים, באופן יחסי, הורשו להיכנס לדנמרק טרם ובמהלך המלחמה; הפיקוח על 

מנוע כניסתם של כניסת היהודים הוחמר משמעותית לאחר ליל הבדולח על מנת ל

פליטים יהודים מגרמניה; העובדה שבין שלטונות גרמניה לשלטונות דנמרק שררו 

יחסים מיוחדים סייעה ליהודים ובסופו של דבר אף אפשרה את בריחתם; בנוסף, 

מעולם לא איים על הנאצים שיצא לרחובות קופנהגן כש'טלאי  10-המלך כריסטיאן ה

, כך פירש אותן שגב בכתבתו, מעידות על דבר אחד צהוב' על חזהו. כל העובדות הללו

בלבד: הדנים אינם שונים מאחרים; גם הם פעלו בשלל מקרים בעבר, וממשיכים בכך 

גם כיום, באופן לא הומאני בעליל ועל כן, כך המסקנה, ניטלת מהם הזכות לבקר את 

 ישראל. 

פוליטית )לרוב השימוש בתוצאות המחקרים העדכניים בנושא ההצלה לצרכי פרשנות 

כנגד דנמרק( הפכה למגמה בולטת בקרב כתבות העיתון של השנים האחרונות. במובן 

זה, ממשיכה העיתונות לתפקד כסוכנת זכרון משמעותית של אירוע ההצלה: המדיה 

העיתונאית היא היחידה דרכה מצליחים בעשור האחרון לחדור חלק מן המחקרים 

ההצלה, הן באמצעות תרגום מאמרים )בעיקר החדשים הבינלאומיים שנערכו בנושא 

מדנית( והן באמצעות מדור ה'מכתבים למערכת' אשר מוצגים בו, לעתים תכופות, 

דעותיהם המגוונות של הניצולים. יחד עם זאת, יש לשים לב כי סנוניות ראשונות אלה 

של שינויים בייצוג של סיפור ההצלה עדיין לא מצאו את דרכן לספרי הלימוד של 

 ערכת החינוך או לדפוסי ההנצחה הממלכתיים, כפי שפורט לעיל.  מ

לסיכום, הפיכתו של האירוע ההיסטורי של הצלת יהודי דנמרק בשואה למיתוס בזכרון 

הקולקטיבי בישראל הוביל להיווצרותם של שני תהליכים מקבילים. ראשית, קולם של 

אחר המלחמה וגם מאות הניצולים מדנמרק שעלו ארצה הצטמצם וכמעט נעלם: ל

בשנים לאחר מכן תיארו בכתב לא מעט מן הניצולים את קורותיהם באותה התקופה. 

בחלק מן העדויות ניכרות תחושות של הכרת תודה עמוקה כלפי הדנים בעוד שבחלקם 

האחר בולטות דווקא תחושות של אכזבה וניכור מהתנהלותם. למרות קשת התחושות 
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ות הדנים בהצלה הרי שבספירה הציבורית בארץ העולות מן העדויות כלפי מעורב

)בעיקר בעתונות, בספרי הלימוד, בטקסי ההנצחה ובאנדרטאות( נשמע רק קולם של 

 הניצולים שבחרו להאדיר את המיתוס ולהללו. 

עם הזמן, ולמרות שלא תמיד חשו כך, נטלו על עצמם הניצולים מדנמרק )כמעט ללא 

סירי התודה': הם נאמו בטקסים בזכות גבורתם יוצאים מן הכלל( את התפקיד של 'א

, המחתרת והעם הדני, היו שותפים משמעותיים בחגיגות 10-של המלך כריסטיאן ה

שנה להצלה ואף פרסמו מאמרים וספרים אחדים בנושא. תפקיד זה  25-ו 20לציון 

אלה ששכניהם  –הפוך אמנם לתפקיד שנטלו על עצמם ניצולים ממדינות אחרות 

אשר הזדהו עם הציווי המוסרי לא לשכוח ולא לסלוח,  –ליהם ובגדו בהם הלשינו ע

אולם ניתן לאתר קווי דמיון משותפים לשני התפקידים: שניהם מהווים עול נצחי 

ושניהם דורשים  -מחד החובה לא לשכוח ומאידך הציווי לזכור  -לנושאים אותם 

של משמעות ולקחים  צמצום של החוויה האישית, האינדיבידואלית, לטובת הפקתם

 כלליים מן השואה.-לאומיים

התהליך השני, המקביל, אשר התרחש בעקבות הפיכתו של אירוע ההצלה למיתוס 

של המאה העשרים היה קיים חומר  50-וה 40-קשור להיסטוריוגרפיה: במהלך שנות ה

ראשוני ומשני רב על ההתנהלות של הדנים במלחמת העולם השניה בכלל ועל חלקם 

ע הצלת היהודים בפרט )בין היתר: מסמכים מארכיונים דניים וגרמניים, עדויות במבצ

ממשפטי נירנברג של קובעי המדיניות, התכתבויות בין גופים רשמיים בישראל לבין 

בכירים בקהילה היהודית בדנמרק, דוחות של גופי מודיעין זרים מתקופת המלחמה, 

עניין, ככל שהתבסס בזכרון הקולקטיבי עדויות של מצילים וניצולים וכו'(. באופן מ

המיתוס שעוצב סביב מבצע ההצלה, כך הצטמצם ופחת השימוש במקורות הללו: 

נדמה היה שחומרים היסטוריים אלה כמעט ונעלמו, שכן  80-וה 70-במהלך שנות ה

לא עשו בהם כל שימוש. רק  -בישראל כמו גם בדנמרק ובארצות הברית  -החוקרים  

ואילך, עם פתיחתם של הארכיונים  90-וביתר שאת במהלך שנות ה 80-בשלהי שנות ה

וההתעניינות הציבורית המחודשת באירועי המלחמה, שבו החוקרים וגילו את 

. כתוצאה מכך החלו להיווצר 50-וה 40-המסמכים הרלבנטיים שנותרו משנות ה

 סדקים במיתוס המוכר והישן, בעיקר בדנמרק. 
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 ודי דנמרקהצלת יהמבט השוואתי על 

ההשוואה שנערכה בעבודה זו בין הייצוגים השונים של מבצע הצלת יהודי דנמרק 

בארצות הברית, בגרמניה ובדנמרק הוכיחה כי הצרכים הלאומיים הם המכריעים 

בקביעתו של מתווה הייצוג הרשמי של אירוע היסטורי מוגדר בזכרון הקולקטיבי של 

על ענידת ה'טלאי הצהוב' על ידי  כל מדינה ומדינה. בדנמרק, לדוגמא, הומצאה האגדה

, כשנה לפני מבצע הצלת היהודים, והופצה על ידי גורמי 1942-ב 10-המלך כריסטיאן ה

כך תיאר שהתנגדו למדיניות שיתוף הפעולה של הדנים עם גרמניה הנאצית. מחתרת 

 Countrymenבהקדמה לספרו  (B. Lidegårdלאחרונה ההיסטוריון הדני בו לידגורד )

את התדמית הבינלאומית הרווחת של דנמרק  –באמצעות האגדה  –סיון לשנות את הנ

 כמשתפת פעולה באותה התקופה:

It served both in the United States and the United Kingdom who 

were working to improve the public image of an occupied Denmark 

criticized for its cowardly appeasement of Hitler's Germany. In the 

United states the myth was spread by Danish-American and Jewish 

organizations, in the United Kingdom by the political Warfare 

Executive as part of a targeted effort to drive a wedge between 

Denmark's allegedly pro-German government and the resistance – 

willing people rallying behind their king (2013אין ציון עמוד ,) . 

אם כן, בעוד שבתחילה נועדה האגדה לשנות את התדמית האחידה של הדנים בעיני 

העולם כמי שתומכים ללא סייג במדיניות שיתוף הפעולה עם גרמניה הנאצית, הרי 

וישר לאחריה השתלבה האגדה באופן הרמוני במיתוס הרחב יותר  שבשלהי המלחמה

מיתוס שנועד לחזק את תדמיתם של הדנים כמי שלמעשה  –של הצלת יהודי דנמרק 

 מוסריות. -התקוממו כנגד הנאצים וסירבו כאיש אחד למלא אחר דרישותיהם הלא

בתכלית. יהודי ארצות הברית, מנגד, השתמשו במיתוס על ההצלה לצרכים שונים 

מבחינתם, הצלתם של יהודי דנמרק העידה על שילוב מוצלח של מיעוט יהודי בתוך 

ובכך הגשימה את חזון האינטגרציה: בזכות היותה מעורה  יהודית-חברה הומוגנית לא
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היטב בתוך החברה הדנית, הצליחה הקהילה היהודית להינצל, בעוד הדנים, מצידם, 

במיעוט היהודי שבקרבם חלק בלתי נפרד מהעם  בהיותם הומאניים ודמוקרטיים, ראו

יתר על כן, הצלת יהודי דנמרק היוותה מקור  ועל כן עשו כל שביכולתם על מנת להצילו.

ה ומסוכנת, מוסריות בתקופה חשוכ-בלתי נדלה לדוגמאות של התנהגויות אנושיות

ם ואומץ ערכים אוניברסאליים כגון הומניזם, זכויות מיעוטי ובכך העלתה על נס שלל

 לב.

בגרמניה התפתח הייצוג של מבצע הצלת יהודי דנמרק בכיוון שונה לחלוטין. עד לשנות 

שימש המקרה הדני תמיכה במסורת ההיסטוריוגרפית הגרמנית שנודעה בשם  90-ה

"הגרמני הטוב", לפיה לא מעט גרמנים התנגדו למעשה לרדיפות היהודים ועשו 

במחקר הגרמני על ההצלה בדנמרק צוינו לשבח, מאמצים ניכרים לעזור להם; בהתאם, 

בין היתר, ורנר בסט, פרדיננד דוקוויץ ואפילו רולף גינטר )סגנו של אייכמן, אשר הגיע 

לדנמרק על מנת לארגן את מבצע הגירוש(, על פעילותם להכשלתה של האקציה כנגד 

יך הרברט היהודים. ואולם, בסוף המילניום הקודם התנער ההיסטוריון הגרמני אולר

ממסורת זו )יש לציין שבמחקר הישראלי, הדני והאמריקאי היא נדחתה מלכתחילה 

באופן גורף( ותלה את כשלונו של מבצע הגירוש ברצונם של הגרמנים להמשיך ולהנות 

 מהפירות שהניבו יחסי שיתוף הפעולה עם דנמרק. 

פיה במובנים מסוימים המשיך אמנם הרברט את המגמה השלטת בהיסטוריוגר

הגרמנית להתמקד בכוונותיהם ובפעולותיהם של המבצעים הגרמנים )ולא בהתנהלות 

של הדנים או בזו של היהודים(, אולם במקרה הנדון מתוך הנחת המוצא הנכונה, לפיה 

ההתנהלות הגרמנית בדנמרק היתה שונה מזו שהיתה נהוגה בשאר המדינות הכבושות 

כזי להצלחתו של מבצע ההצלה. בעקבות ועל כן יש לחפש במסגרתה את ההסבר המר

הרברט, בין היתר, החל המחקר הבינלאומי, בעיקר בדנמרק ובארצות הברית, לבחון 

את תרומתם הממשית של הבכירים הגרמנים להצלתם של יהודי דנמרק, ולא להסתפק 

 במושג הכללי הרווח 'עצימת עיניים' שהיה נהוג עד אז.  

לא רק ממדינה למדינה; גם בתוך המדינות עצמן  ואולם, הייצוג של ההצלה משתנה

חרדיים -מתקיימים לעתים ייצוגיים חלופיים לזה הרשמי. מניתוח של מקורות דתיים

שעוסקים בהצלה עולה, לדוגמא, כי בקרב הקהילה החרדית בישראל היא משמשת 

לאורך השנים הוכחה להיותו של האל "מלא רחמים" ולנסים שיש ביכולתו לעשות 
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מאמיניו האדוקים. הלקח מן ההצלה הוא כפול: מחד גיסא, יש להעריך את  למען

הגויים הדניים על עזרתם לקיים את 'נס ההצלה' בזכות מילויו בנאמנות של תפקידם 

כ'שלוחי ההשגחה', ומאידך גיסא חשוב להיזהר שתחושת ההערכה כלפי הדנים לא 

ו להתגורר בדנמרק לאחר תגרור התנהגות מתבוללת מצדם של חברי הקהילה שהמשיכ

 המלחמה. 

לסיכום, הייצוגים השונים שהתפתחו סביב הצלת יהודי דנמרק במדינות השונות 

ובתוך מדינת ישראל עצמה מעידים על השפעתם המכרעת של הצרכים הלאומיים 

בעיצוב הזכרון הקולקטיבי. יחד עם זאת, מעבודה זו עולה כי במקביל לגורם הלאומי 

רמים נוספים )לעתים משלימים ולעתים נוגדים( אשר משפיעים על מתקיימים שלל גו

עיצובו של הזכרון הקולקטיבי: בטווח הארוך, על כן, מעוצב זכרון זה לא רק על ידי 

בין היתר ארגונים, קהילת הניצולים ובני  –המדינה אלא גם על ידי סוכני זכרון נוספים 

וכתוצאה מכך  –השואה הכללי  משפחותיהם, מחקרים אקדמיים, כתבות עיתון ושיח

 נוטה, עם השנים, להתפתח ולהשתנות בהתאם לצרכים ולזמנים המתחלפים. 

 

 

 תגליות חדשות -שינוי נקודת המבט 

התמקדה תשומת לבו של היישוב )ולאחר מכן זו  1943מאז מבצע ההצלה באוקטובר 

זו היא  של המצילים הדנים. עבודת דוקטור של מדינת ישראל( בעיקר בפועלם

הראשונה בישראל שהסיטה את תשומת הלב אל עבר כוח הכיבוש הגרמני ואל עבר 

הניצולים היהודים. שינוי נקודת המבט הוביל לחשיפתן של שתי תגליות משמעותיות: 

הראשונה קשורה לאופן התנהלותם של יהודי דנמרק, והשניה למידת מעורבותם של 

 ם.הגרמנים בכשלונו של מבצע גירוש היהודי
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 התנהלות היהודים

במשך עשרות שנים נהוג היה לתאר את התנהלות הקהילה היהודית בדנמרק ובכיריה 

כפאסיבית וחסרת אונים. מחקרה המקיף של לני  1943אוקטובר -בחודשים ספטמבר

תרם למגמה זו במידה ניכרת; כך, למשל, היא ניסחה  60-יחיל משלהי שנות ה

קומה בתולדות השואה" את מסקנותיה מהתנהלות במאמרה "הצלת יהודי דאניה ומ

 זו:

יחסם הפעיל והתקיף של הדאנים לבעית היהודים בתקופת הכיבוש הביא 

לידי פאסיביות מצד היהודים. מנהיגי הקהילה שמרו על קשר הדוק עם 

השלטונות, ומהם קיבלו את הוראותיהם ואת הנחיותיהם. עד כמה שהיתה 

מן המדיניות הדנית הרשמית, שאתם הזדהו להם מדיניות, זו היתה שאולה 

פעולה של היהודים עם -עד לידי התנגדות פעילה לכל ניסיון של שיתוף

-324: 1964)המחתרת הדאנית, ועד לידי שלילה מדעת של כל הכנה לבריחה 

325). 

ולא רק זאת: יחיל טענה כי במהלך מבצע ההצלה היו אלה בעיקר הדנים שארגנו את 

השטת היהודים לשבדיה משום שהקהילה היהודית התפוררה מיד. מקומות המסתור ו

עולה תמונה מורכבת בהרבה: כל  –קולות הניצולים  –מפרק העדויות של עבודה זו 

הגיבו תוך שעות או ימים ספורים לאזהרה שקיבלו  –ללא יוצא מן הכלל  –המרואיינים 

ור ועזבו את ביתם. לגבי הגירוש הקרב, ארזו את חפציהם, דאגו לעצמם למקום מסת

במקביל, הם דאגו להשיג מידע ומקורות מימון לגבי האפשרות לעבור לשבדיה. יש 

מהיהודים  10%-הצליחו כ –יום הגירוש המתוכנן  –באוקטובר  1-לציין, כי עוד לפני ה

איש(, עובדה שנעדרת מן הייצוגים  800להגיע בכוחות עצמם לחופי שבדיה )מעל 

 השונים כמו גם מן המחקר בישראל בנושא ההצלה.

למרות הקשיים האינהרנטיים בשימוש בעדויות של ניצולי שואה לצרכי מחקר 

ניתוח איכותי של שילוב בין  –היסטורי, הוכיח השימוש במתודולוגיה החדשנית 

כי בדרך זו ניתן  –העדויות )"סיפורי חיים"( ובין ניתוח כמותי שלהן )סטטיסטיקות( 

לשמור על הערך הייחודי של האינדיבידואל וגורלו האישי בד בבד עם שילובו בתוך 

היקף, הן מבחינת המרחב והן -הקשר כללי יותר. בחינת האירועים מנקודת מבט רחבת
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וד לנטייה הדיסציפלינארית להתמקד בפרטים הקטנים ובתקופות מבחינת הזמן )בניג

זמן קצובות(, מאפשרת להבליט את "רוח הדברים" שמאחורי ההתרחשויות וכך 

 מימדי. -שואה ככלי להפקת לקח מוסרי אחיד וחד-להימנע מהשימוש הנפוץ בעדויות

 

 

 התנהלות הגרמנים

במשך שנים רבות חיפשו ההיסטוריונים ללא לאות אחר המסמך הגרמני שיבהיר אחת 

משמעי בעניין גירוש יהודי דנמרק. -ולתמיד מדוע פעל נציב הרייך ורנר בסט באופן דו

בספטמבר לגרש את היהודים, בעוד  8-מה 1032מדוע הציע להיטלר במברק מס' 

ם לגרום לכשלונו בפועל של מבצע שבשלושת השבועות לאחר מכן עשה מאמצים ניכרי

הגירוש? בשני העשורים האחרונים נדמה כי החיפוש הארוך והעקר אחר המסמך 

הספציפי שיצליח לבאר התנהלות זו הוביל להתמקדות של ההיסטוריונים באירועים 

שהתרחשו בפועל. תהליך זה אף התחדד לאור התובנה שהתגבשה בשנים האחרונות 

קיים פער משמעותי בין החזון והתוכניות של הנאצים )אשר  בחקר השואה, לפיה היה

לעתים תכופות, אם כי לא תמיד, בוטאו בכתב( לבין מה שקרה במציאות: לנסיבות 

המקומיות ולתזמון היו השלכות משמעותיות על הדרך שבה אכפו הנאצים את 

 "הפתרון הסופי" בכל מדינה ומדינה. 

ונה מסמכים המסוגלים להסביר את הסיבות זו נחשפו לראש במסגרת עבודת דוקטור

משמעית של בכירי השלטון הגרמני בדנמרק ב"שאלת היהודים", -להתנהלות הדו

ובדרך זו לתרום להעמקת הדיון בשאלה סבוכה זו. במשך שנים רבות נשענה 

ההיסטוריוגרפיה הדנית על ההנחה, כי הגרמנים היו מודעים היטב לבריחתם של 

דיה, אולם מסיבותיהם שלהם העדיפו לנקוט במדיניות של היהודים מדנמרק לשב

טענה זו תימוכין, בין היתר עם זאת, היה קשה למצוא להעלמת עין כלפי ההתרחשויות. 

בשל הסודיות שהיתה כרוכה בארגונו ובאכיפתו של מבצע ההצלה. במהלך חיפושיי 

( נתקלתי The National Archives of Great Britainבארכיון הלאומי הבריטי )

באסופה של מסמכי מודיעין, כולם בעלי סיווג "סודי ביותר", אשר נכתבו במהלך חודש 
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על ידי סוכני מודיעין בריטיים ששהו בשבדיה והיו ממוענים לחברי  1943אוקטובר 

( Malletקבינט המלחמה הבריטי. כך, לדוגמא, כתב סוכן מודיעין בריטי בשם מאלט )

 :7.10.1943-ב

The Swedish Government were convinced that the Germans were 

deliberately refraining from preventing the departure of the Jews, 

but he hoped that this fact would not be advertised by the press as 

it might result in Hitler insisting on stricter measures. […] There 

had also been what appeared to be a deliberate leakage on the part 

of some German officials who disapproved of the action against the 

Jews, as a result of which warning was given in advance of the 

proposed action. M. Söderblom believed that not only Best, 

Kanstein and Hanneken but also Himmler was opposed to the 

action against the Jews.
94

  

ודומיו חושפים, בין היתר, שתי תגליות בעלות ערך לענייננו: ראשית,  סמך זהמ

המודעות של ממשלות בעלות הברית )לפחות בשבדיה, בבריטניה ובארצות הברית( 

ם עין ולאפשר את בריחתם של היהודים לנסיונות המכוונים של הגרמנים להעלי

מדנמרק. נדמה כי מודעות זו התפוגגה בהמשך, משום שכבר לאחר שנים מעטות צוין 

ונחגג במדינות הללו מבצע ההצלה כאקט של המחתרת הדנית כנגד תוכניתם של 

 הגרמנים להשמיד את יהודי דנמרק.  

(, 1900-1985טפן סודרבלום )שנית, למרות שיש לבחון בזהירות הראויה את דבריו של ס

השפעה בנושא היחסים עם -ראש המחלקה הפוליטית במשרד החוץ השבדי ודמות רבת

גרמניה הנאצית, הרי שנראה כי מאחורי היוזמה להכשיל את גירוש היהודים עומד 

ראש  –נציב הרייך, פול קנשטיין  –מספר לא מבוטל של בכירים גרמנים )ורנר בסט 

עדות  -מפקד הצבא, ואפילו היינריך הימלר(  –מן פון הנקן המינהל האזרחי, הר

להסכמה הנרחבת בקרב השלטון הגרמני סביב היחס יוצא הדופן כלפי יהודי דנמרק. 
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ההדלפה של מועד הגירוש המתוכנן  –לא מדובר, אם כן, במעשה אמיץ של פרט יחיד 

כפי שלעתים קרובות מציגים זאת  –על ידי חסיד אומות העולם גאורג פרדיננד דוקוויץ 

בתרבות הזכרון בישראל, אלא בהחלטה מכוונת שהיו שותפים לה, במידה זו או אחרת, 

 בכירים גרמנים במגוון דרגות ובתפקידים שונים.

בהמשך המסמך ציטט הסוכן מאלט את ההסבר של סודרבלום להתנהלות תמוהה זו 

 extreme)נאיבית באופן קיצוני  של הגרמנים: לדעתו, הגרמנים מחזיקים באמונה

naiveté,)  לפיה לאחר היעלמותם של היהודים מהמדינה וביטול מצב החירום שהוטל

על האוכלוסייה המקומית ישובו הדנים לשתף עמם פעולה באופן מלא. דהיינו, ימים 

ספורים בלבד לאחר מועד הגירוש המתוכנן, בזמן שרוב יהודי דנמרק מסתתרים 

מילוט לשבדיה, כבר היה ברור לגרמנים ולדנים כאחד, כי המטרה  ומחפשים נתיבי

העליונה היא המשך שיתוף הפעולה ההדוק בין הצדדים. מעניין לציין, כי תכנית זו אכן 

הצליחה! מבחינת גרמניה הנאצית נשארה דנמרק עד שלהי המלחמה דוגמא יוצאת 

לה באופן דופן למדינה כבושה שממשלתה ורוב אוכלוסייתה משתפות פעו

 קונסטרוקטיבי.

אסופת המסמכים שנחשפה בעבודה זו מהווה תרומה של ממש להבנת ההקשר 

ההיסטורי הכללי שבתוכה התרחשה הצלת יהודי דנמרק: שיתוף הפעולה ההדוק בין 

 – ""Musterprotektorat-גרמניה הנאצית ובין דנמרק, הרצון להפוך את דנמרק ל

והחזון בדבר מקומה  –שר מיטיבה עם שני הצדדים דוגמא למדיניות של 'כיבוש רך' א

העתידי של דנמרק ב"סדר האירופי החדש" הובילו את בכירי השלטון הגרמני בדנמרק 

לפעול ב"שאלת היהודים" בהתאם לנסיבות המקומיות, ולהעדיף פתרון של בריחה 

תר כפויה של היהודים )וללא עלות( על פני שליחתם למחנות ההשמדה, כפי שנעשה בי

 אירופה.     -מדינות מערב

 

 האמת האפורה

כבר במהלך מלחמת העולם השניה, וביתר שאת בשנים שלאחריה, הואשמה דנמרק 

בשיתוף פעולה  –בקרב חוגים פנימיים כמו גם על ידי בעלות הברית  –לעתים קרובות 
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והיחסים המיוחדים  1940באפריל  9-הדוק מדי עם גרמניה הנאצית. הכניעה המהירה ב

שהתפתחו בעקבותיה בין שתי המדינות עוררו לעתים תכופות ספקות, למי מהצדדים 

לבעלות הברית או לגרמניה הנאצית. באותם שנים  –נתונה נאמנותה של דנמרק 

יוצאת דופן במסגרת זוועות , הצלה 1943שימשה הצלתם של היהודים באוקטובר 

נאצים ולהתנגדותם למדיניות הגזענית של -השואה, הוכחה להיותם של הדנים אנטי

כוח הכיבוש. היו אלה דנים גולים שהפיצו את האגדה על המלך כריסטיאן העשירי 

וענידתו את ה'טלאי הצהוב' במטרה לחזק את התדמית הבינלאומית של דנמרק כמי 

לחתה חסרת התקדים של ההצלה נקשרה לפעילותה של שמתנגדת לנאציזם. הצ

המחתרת הדנית ושיוותה לה דימוי הרואי ומוסרי. עם הזמן דבק דימוי זה בעם הדני 

 כולו.

החלו היסטוריונים דניים לבחון מחדש את יחסה  20-החל משנות התשעים של המאה ה

קרים הוכיחו של המדינה כלפי היהודים הנרדפים לפני, במהלך ולאחר המלחמה. המח

כי כמו בשאר מדינות אירופה גם בדנמרק סבלו היהודים לעתים קרובות מיחס מפלה 

ומגביל. היו אף חוקרים שטענו, כי למעט ההצלחה הגורפת של מבצע ההצלה לא היו 

הבדלים משמעותיים ביחסם של הדנים כלפי המיעוט היהודי שחי בקרבם לעומת זה 

 של עמים אחרים. 

קר הבינלאומי את הצלחתה של ההצלה באותו שיתוף פעולה פורה כיום מסביר המח

של דנמרק עם גרמניה הנאצית, שבגינו היא ספגה ביקורת כה רבה בעבר: רצונם של 

הדנים והגרמנים להמשיך ולהרוויח ממערכת היחסים החיובית גבר על התעקשותו של 

ופי". מסקנות היטלר ובכירים נוספים בברלין ליישם גם בדנמרק את ה"פתרון הס

המחקרים החדשים הללו הובילו לכדי דיון ציבורי סוער בדנמרק ועוררו הדים אף 

בספירה הפוליטית. אחת מהשלכותיו של הדיון היתה התנצלותו של אנדרס פוג 

, בגין מדיניותה של ההנהגה 2000-רסמוסן, ראש ממשלת דנמרק בראשית שנות ה

 הדנית במלחמת העולם השניה:

ה של דנמרק עם הכובשים הנאצים היה "לא מוצדק מבחינה שיתוף הפעול

]...[ מוסרית", כך אמר ביום שישי ראש ממשלת דנמרק, אנדרס פוג רסמוסן. 

"אני מאמין שהיה זה משגה לשתף פעולה עם הגרמנים", אמר רסמוסן. "אם 
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כל מדינות אירופה, יחד עם האמריקאים והרוסים, היו מחליטים לנהוג כמו 

 95.היטלר היה מנצח במלחמה" –נית הממשלה הד

נראה כי עם השנים חל מהפך בייצוג של הצלת יהודי דנמרק בתרבות הזכרון: אם 

בשלהי המלחמה ולאחריה שימש מיתוס ההצלה בכדי לעמעם ולפוגג את זכר שיתוף 

הפעולה של דנמרק עם גרמניה הנאצית מחד, ולרומם את ההתנגדות של הדנים לכוח 

רי שכיום, כשבעה עשורים לסיום המלחמה, משמש המיתוס הכיבוש מאידך, ה

)והפרכתו( כדי לנפץ את הדימוי המוסרי והאמיץ של הדנים ולבקר )שוב( את שיתוף 

הפעולה ההדוק שבזכותו התאפשרה ההצלה. שלושה דורות לאחר ההצלה נדמה, אם 

עלתי של כן, כי המיתוס השלים מעגל מלא: מנסיון להדחיק באמצעותו את הדימוי התו

דנמרק כ'פרוטקטורט לדוגמא' אל הזמת תדמיתו ההרואית של העם הדני כ'חסיד 

 במדיניות שיתוף הפעולה.  -בגינו  -אומות עולם' והתמקדות מחודשת 

למרות שתהליך ניפוץ המיתוס מתרחש בשנים האחרונות בעיקר בספירה האקדמית 

רק( נדמה כי מדובר אך הבינלאומית )ובמידה מסוימת גם בקרב הציבור הרחב בדנמ

בעניין של זמן עד לחלחולו לאקדמיה בישראל ומשם לכלל הציבור. כבר בעשור הקרוב 

ניתן לצפות לשינויים מסוימים בזכרון הקולקטיבי סביב הצלתם של יהודי דנמרק, 

עובדה אשר ככל הנראה תסעיר בארץ את הרוחות: דנמרק לא עוד תוכל להמשיך 

השואה, דוגמא ליכולתה של האוכלוסייה המקומית לבחור לשמש 'קרן אור' באפילת 

בהצלת הקהילה היהודית במקום לספק סיוע לגירושה, אלא תיאלץ לחזור לממדיה 

ההיסטוריים הטבעיים, דהיינו מדינה שבזכות שיתוף הפעולה הפורה שלה עם גרמניה 

יהודי הנאצית הצליחה להגן על חייהם של מרבית אזרחיה, כולל אלה של המיעוט ה

שהתגורר בקרבה. מקומה הייחודי של הצלה זו במסגרת זכרון השואה בישראל ישפיע 

כן -במידה ניכרת, לעניות דעתי, על אופן התקבלותו בקרב הציבור הרחב. אני מקווה על

שדוקטורט זה יתרום את חלקו לא רק בהנגשתם של תוצאות המחקר העדכני לקהל 

בות הציבוריות שגוררים שינויים מהותיים כגון הישראלי אלא גם באיזון ומיתון התגו

 אלה בזכרון הקולקטיבי. 
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 בין היסטוריה לזכרון

הניתוח ההיסטורי המקיף עליו מבוססת עבודה זו, הממצאים והתגליות שנחשפו 

במהלכה והמתודולוגיה הייחודית ששילבה את עדויות הניצולים בתוך המחקר 

, 1943ותר של הצלת יהודי דנמרק באוקטובר ההיסטורי נועדו להציג תמונה מורכבת י

אשר במובנים רבים שונה מהייצוג המקובל של ההצלה בתרבות הזכרון בישראל. 

במסגרת העבודה נכרך המחקר ההיסטורי במחקר על הזכרון, מתוך מטרה לגלות לא 

אלא גם את ההשלכות של ההתרחשויות  1943רק את מה שקרה בפועל באוקטובר 

שואה בישראל. המסקנה היא, כי השילוב בין מחקר היסטורי ובין הללו על שיח ה

מחקר על הזכרון מספק הבנה מקיפה יותר לגבי תפקידם של ההיסטוריה ושל 

ההיסטוריון בחברה המודרנית; היסטוריון שחוקר אירוע היסטורי שהפך לחלק מן 

מחויב  הזכרון הקולקטיבי אינו יכול להסתפק, על כן, בחקר העובדות עצמן, אלא

להרחיב ולבחון גם את התהליך המתמשך של עיצוב המשמעות של האירוע בתרבות 

 הזכרון. 

עם הפנים לעתיד, המורכבות שהוצגה במהלך דוקטורט זה בנושא הצלתם של יהודי 

דנמרק בשואה חשפה אפיקי מחקר נוספים שעדיין לא מוצו: ראשית, בחינה 

ית" במדינות סקנדינביה )דנמרק, השוואתית של הדרך בה טופלה "השאלה היהוד

-נורבגיה, שוודיה הניטראלית, פינלנד ואיסלנד(, בשל השתייכותם לאזור גיאוגרפי

תרבותי )כמו גם גזעי( נפרד מבחינת השלטון בגרמניה הנאצית; שנית, ניתוח לעומק של 

גורל היהודים בכל אחת ממדינות הצפון הללו )כפי שנעשה בעבודה זו במקרה של 

, תוך כדי מתן שימת לב להקשר הכללי ולהתנהלותה של מלחמת העולם דנמרק(

השניה; ולבסוף, שאלת מיקומם של ארצות אלה בשיח ובזכרון השואה בישראל, 

 והשפעתם של הניצולים ועדויותיהם על התפתחותם ועיצובם של אלה.

את הציפיות  –ולו חלקית  – הצליחה להגשיםזו  כולי תקווה כי עבודת דוקטור

 הגבוהות אשר תליתי בה.    
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 .15.5.1979ום, "הגורל היהודי בעיני הדור הצעיר בסקנדינביה", יגאל ר

וגם אחריות השותקים, המתעלמים ועוצמים עיניים",  –"לזכור אשמת הרוצחים 

14.4.1980. 

 .14.10.1983"הצלת עם", 

 .24.7.1985"אורח מן הצפון", שלמה שפיר, 

 .2.11.1987"סירות דיג וביקור ממלכתי", שלמה שפיר, 

 

 הארץ

 .3.1.1962"שעורי הסברה על דניה ותרבותה", 

 .6.7.1990"אגדה על מלך וכוכב היהודים", תום שגב, 

 .20.10.1991"מלך עם טלאי צהוב", רון פונדק, 

 .23.10.1996"המצילים מרצון", דני רובינשטיין, 

 .8.9.1997"סדקים בדימוי הלאומי", 

 .10.8.2001"כשגילון יזמין אורחים", תום שגב, 

 .19.8.2001"זה לא רק גילון, זאת ישראל", ניצן הורוביץ, 

 .1.9.2003"ראש ממשלת דנמרק עורר מחלוקת כשגינה שיתוף הפעולה עם הנאצים", 
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. פלא שהאיטלקים לחוצים מי תעלה לרבע הגמר?", אוריאל 1815-"לאחרונה נלחמו ב

 .22.6.2004דסקל, 

 .10.12.2004, אמיליה רואי, ולנברג""ברנדוט לא היה 

 .26.6.2005, ביהודי דנמרק", ריצ'רד אוסטרמן "פגיעה

שנה לתום מלחמת העולם  60 –על גירוש יהודים לגרמניה הנאצית  התנצל"רה"מ 

 .8.5.2005השנייה", 

)ללא תאריך  2006רון", -"בתגובה על מכתב למערכת "פגיעה ביהודי דנמרק", יפעת בכרך

 מדויק(. 

 .25.4.2006"מוטב לברוח פעם אחת יותר מדי, מאשר להישאר", דני רובינשטיין, 

דוד ישראל, שסייע בהצלת יהודי דנמרק ולחם במלחמת  –השבט הדני בישראל  "מנהיג

 .9.10.2006", ריצ'רד אוסטרמן, 84העצמאות, הלך לעולמו בגיל 

בטרזינשטט ידענו, שמשום  -שנה לשליחת יהודי דנמרק לשוודיה שהצילה את חייהם  65"

 .3.10.2008שאנחנו דנים שומרים עלינו", אסף אוני, 

גלעד & מיכאל ארלנגר & אהרון פאפו & -, נחשון גולן & מיכאל גולדמןאז והיום""שוודיה 

24.8.2009. 

 .4.3.2010"עיתונאי ומרגל", יוסי מלמן, 

 .30.10.2013ברוך הבא נסיך דנמרק", מלכיאור מיכאל, "

 

 המודיע

  .15.10.1993, 5, עמ' "מילוט יהודי דנמרק בתקופת השואה"
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 המחנה החרדי

 .24.2.2000"גם הדנים לא היו אוהבי יהודים", 

 

 המשקיף

כל דבר הקשור בגרמניה יהפך לדראון  –"עתוני שווייץ ושבדיה מתקיפים את הנאצים 

 .12.10.1943עולם",  

 .31.10.1943"שם, חם ויפת", 

 .25.4.1944"סיכום גורלה של יהדות דנמרק", 

 .27.8.1944כשיהודים נמלטו בסירות מדנמרק לשבדיה",  –"לילות דרמטיים על פני הים 

 .28.3.1946"התביעה הדנית מספרת על הצלת יהודי דניה", 

 

 הצפה

 .13.1.1943"המחתרת בדניה ונורווגיה נגד רדיפות על היהודים", 

 .11.2.1943"שווידיה תתן מקלט ליהודי סקנדינאביה", 

 . 4.6.1943ת", "הכנסייה הדנית מוקיעה את תועבת האנטישמיו

 .6.10.1953עצרת חגיגית מוקדשת לציון העשור להצלת ילדי דניה",  –"ירושלים 

 .12.10.1953"חגיגת העשור להצלת יהודי דניה", 

 .4.2.1955מציל יהודי דניה",  –"האנס האדטופט 

 .  11.3.1994, 10"סיפור ההכשרה החלוצית של מלך התה מדנמרק", גבעון צבי אברהם, עמ' 

 . 15.8.2004, 8"גלויה מדנמרק", פרידלנדר יוסף, עמ' 
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 זמנים

 )תאריך מדויק לא ידוע(. 1953"כבוד לדניה", 

 .18.1.1954"יהודי דניה חביבים על המלכות והעם", 

 

 זרקור

  .1993, 32, כרך 17-15, עמ' סיור בקופנהגן", נווה יונה –"סביב העולם באלפיים שנה 

 

 חרות

 .5.12.1961לידידותנו", "דנמרק ראויה 

 

 טבע הדברים

, 216טבע הדברים  גלפרין עמרי,מן ההיסטוריה אל העתיד",  –"כיכר דנמרק בחיפה 

 . www.tevahadvarim.co.il/?p=15824. נצפה באתר האינטרנט: 2014נובמבר 

 

 ידיעות אחרונות

 .9.2.2000בממלכת דנמרק", יגאל רום,  "משהו רקוב

'אני  –"ראש ממשלת דנמרק בראיון מיוחד ערב בואו לחנוכת המוזיאון החדש ביד ושם 

 .11.3.2005מבין את החרדות שלכם'", שמעון שיפר, 

 

 יתד נאמן

 . 1.3.1991, 21"נמלטו בספינות דייגים", בוגן נ.ל., עמ' 

http://www.tevahadvarim.co.il/?p=15824
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 .29.9.1993, 21-20עמ'  "בלילה הם נמלטו",

 . 14.11.2003, 29-28", פריד ש., עמ' כל העם עסק בהצלה"

 

 מעריב

אבל רובם ניצלו תודות למאמצי העם הדני",   –"בשבת נפתח גירוש יהודי דנמארק 

11.5.1961. 

 .6.10.1961"ישראל הצדיעה לדניה", ג.שרוני, 

 .8.10.1963שנה להצלת יהודי דניה",  20עצרת במלאת  –"'בני העם הדני הם ביישנים' 

 .28.11.1963"ילדים מכפר דייגים דני יוזמנו להתארח באשקלון", עזרא ינוב, 

 .26.8.1965"התראה כנאצי והציל יהודים", צבי לביא, 

כתודה לעם הדני על הצלת  –"הספינה הדנית "אסטריד" הוצבה בגן במבואות חיפה 

 .17.10.1968יהודים", 

 .26.10.1970נמסרו לביה"ס התיכון ע"ש דנמרק",  –"מתנות מדנמרק 

 .6.4.1971יהודי דנמרק",  7000"מדליה לגרמני שהציל 

נשיא המדינה: עלינו לשאול איך קרה  –"אלפי תעודות על השואה גנוזות בגוש המזרחי 

 .14.4.1980שיהודים העזו להתקומם נגד הנאצים", מאיר הראובני, 

לם מתכוננות לכנס ולישראל צפויים שם 'חיים קשים'", אסתר אדלשטן, "נשי העו

29.6.1980. 

 –נאצים -: אם לא תחוסל מגיפת אש"ף והניאושמיר –"בעצרת לציון הצלת יהודי דנמרק 

 .24.10.1980יש סכנה שיחסלו את אירופה", יוסף וקסמן, 

 . 23.10.1981"לא לי מגיעה התודה!", 

 .21.9.1983..", אסתר אדלשטן, "הגסטאפו נתן את האות.
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 .24.4.1987ריכוז'", אסתר אדלשטן, -כלא למחנה-"דניה: 'יהודים יוכלו לבחור בין בית

 .2.5.1997"הדנים נהגו אחרת", 

 

 מקור ראשון

 . 2.5.2008, 8-9"טרזינשטט: הישרדות בתופת", עמ' 

 

 מרוה לצמא

על יום ההצלה של יהודי דנמרק בשנות השואה",  –של יהודי דנמרק  הבריחה הגדולה"

 .2005, פרשת שמות 32-34עמ' 

 

 על המשמר

 .6.10.1953"עשור להצלת יהודי דניה", 

 .22.10.1968פרק מזהיר במחתרת הדנית",  –"הצלת היהודים 

 . 12.1.1988"אהדה מתקררת", עלי כהן, 

 

The Financial Times 

"Delivered from evil, Danes saved the vast majority of their Jewish 

compatriots from the Holocaust, while three-quarters of Dutch Jewry died in 

concentration camps. What made Denmark defy the Nazis?", Kuper Simon, p. 

16, 22.1.2005.  
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The New York Times 

"The Danish Heroes of Holocaust Rescuers", Musleah Rahel, 7.3.1993. 

"Danes Commemorate Rescue of Jews from Nazis", Kamm Henry, p. 3, 

28.9.1993. 

"Abroad at Home; Voices For Humanity", Lewis Anthony, p. 17, 4.10.1993.  

 

 ראיונות ועדויות

, תיק 0.3(, וגם: ארכיון 'יד ושם' חטיבה 2011נמצאת ברשותי )אוסטרמן ריצ'רד, העדות 
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 .27-32(, עמ' 1970-)תש"לילקוט מורשת י"ב מחתרת בדניה", גליק אלפרד ישראל, "ה

 (.2006) 12821, תיק מספר 0.3גרוס רחל, ארכיון 'יד ושם', חטיבה 

 (.2003) 12364, מספר תיק 0.3גרסטנסנג דב, ארכיון 'יד ושם', חטיבה 

 (.1995הילדסהיים משה אברהם, גנזך קידוש השם, בני ברק, "פרקי הצלה תשרי תש"ד" )

 (.1958) 874, מספר תיק 0.3גרסון הלגה אסתר, ארכיון 'יד ושם', חטיבה -המר

סיפור של חיים", כפר יחזקאל  –ויינשטיין ברוך, "לא רציתי שיחשבו שבאתי מאיזה אבן 

(2009.) 

סיפור של חיים", כפר יחזקאל  –ויינשטיין נחמה "לא רציתי שיחשבו שבאתי מאיזה אבן 

(2009.) 
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 (.1998) 10629, מספר תיק 0.3ן 'יד ושם', חטיבה וייס חנה, ארכיו

 (.1996וינקלר אפרים, גנזך קידוש השם, בני ברק )

 (.1996וינקלר חיה, גנזך קידוש השם, בני ברק )

 (.1989) 7462, מספר תיק 0.3זינרייך רודולף, ארכיון 'יד ושם', חטיבה 

)מופיעה בעדות של בעלה,  7462מספר תיק  0.3זינרייך הלה, ארכיון 'יד ושם', חטיבה 

 (.1989רודולף( )

 (.1999) 11327, תיק מספר 0.3זליגמן משה )מני(, ארכיון 'יד ושם', חטיבה 

 (.1998) 10900, תיק מספר 0.3יעלון דן, ארכיון 'יד ושם', חטיבה 

 (.1970) 15-26)תש"ל(, עמ' ילקוט מורשת יב יערי אורי, "המחתרת היהודית בדנמרק", 

 (.1999) 11055, מספר תיק 0.3ארכיון 'יד ושם', חטיבה  יערי מרים,

 (.1996כהן )קהן( חנה, גנזך קידוש השם, בני ברק )

 (.2011כהן רואי אמיליה, העדות נמצאת ברשותי )

 (.1998) 10770, מספר תיק 0.3כץ שלמה, ארכיון 'יד ושם', חטיבה 

 (.1996) 9097, מספר תיק 0.3לויזון ארנסט, ארכיון 'יד ושם', חטיבה 

 (.1983מן ויקטור, ארכיון קיבוץ נאות מרדכי, "אל החופש וההצלה" )

 (.1958) 1050, מספר תיק 0.3סאלינגר אהרון, ארכיון 'יד ושם', חטיבה 

)ללא  027/13-3סומפולינסקי דוד, ארכיון 'יד ושם', "הצלת יהודי דנמרק בשואה", 

 תאריך(.

 (.2011תי )פונדק נחום הרברט, העדות נמצאת ברשו

 (.2011פישרמן רוברט ראובן, העדות נמצאת ברשותי )

 (.2011פישרמן בריגיטה, העדות נמצאת ברשותי )מופיעה בעדות של בעלה, ראובן( )
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 (.1993קדמון אגון, "זכרונות", ארכיון פרטי  )מופיע בעדות של אשתו, דלי( )

 (.1993קדמון דלי, "זכרונות", ארכיון פרטי )

 (.1958) 1049, מספר תיק 0.3ם הנס, ארכיון 'יד ושם', חטיבה קופנהיים חיי

 (.2007) 12970, מספר תיק 0.3קורצוויל אריה, ארכיון 'יד ושם', חטיבה 

 (.2003) 17-33קופר יהודה, "ככה זה היה", הוצאת י. קופר, ישראל, עמ' 

 (.1996) 12031, מספר תיק 0.3שגיא נעמי, ארכיון 'יד ושם', חטיבה 

 (.2008) 13156, מספר תיק 0.3ס דב, ארכיון 'יד ושם', חטיבה שטראו

 

 ספרי זכרונות

, תל יוסף: דפוס לא רציתי שיחשבו שבאתי מאיזה אבן(, 2009ויינשטיין נחמה וברוך )

 "מדפס".

בדנמרק זה לא יכול לקרות, מבצע הברחת יהודי דנמרק לשוודיה (, 1996פונדק נחום )

 ביתן.-זמורה, תל אביב: 1943באוקטובר 

 , ישראל: הוצאת י. קופר.ככה זה היה(, 2003קופר יהודה )

 , הוצאת הקיבוץ המאוחד. סיפור אחר, על ילדה בדניה הכבושה(, 1980רואי אמיליה )

 , ירושלים: הוצאת ראובן מס.חצרות קופנהגן(, 2003רואי )כהן( אמיליה )

 דפוס האוזר., ישראל: ושמור על לחיים ורודות(, 2008שטראוס דב )

Oestermann Richard (2006), "Welcome to Sweden", in Every Second Counts, 

Gefen Publishing House, pp. 219-228.  
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 ועיון לימוד-ספרי

מסע אל העבר, המאה העשרים, בזכות החירות )כתה (, 1999טביביאן קציעה )-אביאלי

 , רמת אביב, תל אביב: מטח.ט'(

 , הוצאת ישורון.גאוגרפיה –אירופה אורדנטליך ב. )לא מצויינת שנת הוצאה לאור(, 

תל אביב: הוצאת  ,תולדות ישראל בעת החדשה, כרך שלישי (,1969אטינגר שמואל )

 דביר.

 ירושלים: "גוד טיימס". י,שואה ומר(, 1983אקרמן אדם )

 לוחמי הגטאות., תל אביב: בית הם היו מעטים(, 1989ברונובסקי אלכסנדר )

, ספר עזר להוראת קורות חורבן יהדות אירופה –שבר בת עמי (, 2002ברונשטיין חוה )

 ירושלים: ח. ברונשטיין.

 , תל אביב: מ. ניומן.43אוקטובר (, 1955ברטלסן אגה )

אביב: ספרי -תל ,תולדות עם ישראל בדורות האחרונים 20-המאה ה (,1998) נביא אלי-בר

 אביב.-תל

 ירושלים: מרכז זלמן שזר. ,השואה ומשמעותה(, 1987גוטמן ישראל ושצקר חיים )

 ,(2שואה וזיכרון, העולם והיהודים בדורות האחרונים )חלק ב (, 1999-2000גוטמן ישראל )

 ירושלים: מרכז זלמן שזר.

מתפוצה למדינה פרקים בהיסטוריה של עם ישראל ומדינת און אסתר )תשנ"ב(, -גל

 ,יסודי הכללי, מהד' ניסוי-לתלמידים עולים בבית הספר העל 1881-1951ישראל 

 ירושלים: מעלות.

אנטישמיות ושואה, תפוצות ישראל מהפוגרומים ברוסיה לשואה (, 1992דוידסון מתי )

 , מישלב.(1881-1945)

 .6לט/ ,דבר לילדיםהדנים הצילו את היהודים )תשכ"ט(, 
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, רעננה: חורבן: השמדת היהודים בידי גרמניה הנאצית -ג'נוסייד(, 2010אריאל ) הורביץ

 האוניברסיטה הפתוחה.

  : המנורה., תל אביבדער סוף פון אילוזיעס(, 1972טורקאוו יאנאס )

רכס, פרויקטים  ,יופי של שפה! שיעורים בחינוך לשוני, חלק שישי(, 2007כהן אברהם )

 חינוכיים.

 , תל אביב: יוסף שרברק בע"מ. גאוגרפיה לכתה ז' (1967כיטוב ד., ארני י. )

-, אורתולדות עם ישראל בדורות האחרונים / התנועה הלאומית א'( 1985ליפשיץ משה )

 עם.

 , תל אביב: הקיבוץ המאוחד.מונה מספר לכוכבים (,1997לויס לוורי )

 הרי"מ לוין.ניו יורק, ירושלים: מוסד  עדות: חורבן יהדות אירופה,(, 2000ליכטנשטיין )

 מודן., 1כרך אירופה של יהדות, (, 1989מייזליש שאול )

, , המאה שהפכה סדרי עולם, היסטוריה לחטיבה העליונה20-המאה ה (,1994נווה אייל )

Tel Aviv Books. 

 , ירושלים: הוצאת עידנים.הצדיקים בסתר(, 1992סילבר אריק )

מבצע הברחת יהודי דנמרק לשוודיה בדנמרק זה לא יכול לקרות, (, 1996פונדק נחום )

 ביתן.-, תל אביב: זמורה1943באוקטובר 

אביב: מישלב, מכון -תל ,תולדות ישראל בדורות האחרונים, (1975קירשנבוים שמשון )

 ישראלי להשכלה.

 אביב.-אביב: ספרי תל-תל ,מסע אל הזיכרון-שואה(, 1999קרן נילי )

 ,ראשונה, ילדים ניצולים בדרכם לארץ ישראלפה ולא שם, חוברת (, 1993רביד סמדר )

 רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ.

 , הוצאת הקיבוץ המאוחד. סיפור אחר, על ילדה בדניה הכבושה(, 1980רואי אמיליה )

 רחובות: עידן. ,מגלות לקוממיות תולדות עם ישראל בדורות האחרונים(, 1990שחר דוד )
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 , תל אביב: יבנה.7מן החדש, כרך תולדות עמנו בז(, 1958שמואלי אפרים )

 

  ותערוכות תוכניות, הזמנות, חוברות

 (. 29.10.2013"משט הצדעה והוקרה: הם לא עמדו מנגד", ) –הזמנה 

(, 'בית התפוצות' ואוניברסיטת 2006-2012הזמנות לחגיגות השנתיות לציון מבצע ההצלה )

 תל אביב.  

, משרד 122 "יוםעל סדר ה"( מתוך 2013"בדנמרק זה היה אחרת" )אוקטובר  –חוברת 

 החינוך, מינהל חברה ונוער.

הצלת יהודי דנמרק מהשמדה"  – 1943(, "אוקטובר 2010תרקל סטרדה ) –חוברת 

 )חוברת(, משרד החוץ המלכותי של דנמרק.

בדיקת משרד מבקר  ,"ראת השואה והנחלת לקחיה במערכת החינוךהו" –חוברת 

 .2009וני י-המדינה בנושא הוראת השואה והנחלת לקחיה במערכת החינוך, אפריל

טכס פתיחת התערוכה של תנועת המחתרת הדנית ושל  –תוכנייה ונאומי המשתתפים 

(, ירושלים: יד 21.10.1968שנה להצלת יהודי דנמרק ) 25הצלת יהודי דנמרק לציון מלאות 

 ושם.

 (.7.10.1953חגיגית לציון העשור להצלת יהודי דניה ) עצרת –תוכנייה 

(, הוצגה במכון ון 2008" )אוגוסט 1943-1945גלות בשוודיה  –חוף מבטחים " –תערוכה 

 ליר, ירושלים. 

 

 אתרים

http://cafe.themarker.com/post/2147665. 

http://israel.um.dk/en/about-us/news/newsdisplaypage/?news. 

http://cafe.themarker.com/post/2147665
http://israel.um.dk/en/about-us/news/newsdisplaypage/?news
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http://israel.um.dk/en/~/media/Israel/Excerpts%20of%20Ambassador%20Vahr

s%20remarks.pdf. 

http://www.tel-aviv.diplo.de  

http://thankstoscandinavia.org/about-us. 

http://ungarn.um.dk/en/about-us/news/newsdisplaypage/?newsID=B6838B6E-

4B42-4F0C-B3B9-10837D730ED3. 

http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/righteous/milestone06.asp 

http://www.yadvashem.org/yv/he/righteous/stories/historical_background/denmark.as

p 

http://www.yadvashem.org/yv/he/holocaust/about/09/europe.asp 

 

 

 מקורות משניים

  ספרות מחקר

(, "תגובה לאסון השואה במסגרת יהודית מסורתית", בתוך גוטמן 1987אליאך יפה )

 .604-591 עמ' ,ירושלים: יד ושם ,השואה בהיסטוריוגרפיה)עורכים(,  דעוןוגרייף ג שראלי

 אביב: בבל.-תל ,אייכמן בירושלים: דו"ח על הבנאליות של הרוע ,(2000רנדט חנה )א

 ., תל אביב: הקיבוץ המאוחדתיסודות הטוטליטריות ,(2010ארנדט חנה )

קהילה הנצחת השואה בידי הפרט וה (, '"לזכרון עולם':1998באומל תידור יהודית )

: תודעת השואה במדינת זכרון גלוי-זכרון סמוי)עורך(,   במדינת ישראל", בתוך רפל יואל

 .43-19, תל אביב: משרד הבטחון, עמ' ישראל

http://israel.um.dk/en/~/media/Israel/Excerpts%20of%20Ambassador%20Vahrs%20remarks.pdf
http://israel.um.dk/en/~/media/Israel/Excerpts%20of%20Ambassador%20Vahrs%20remarks.pdf
http://www.tel-aviv.diplo.de/
http://thankstoscandinavia.org/about-us.
http://ungarn.um.dk/en/about-us/news/newsdisplaypage/?newsID=B6838B6E-4B42-4F0C-B3B9-10837D730ED3
http://ungarn.um.dk/en/about-us/news/newsdisplaypage/?newsID=B6838B6E-4B42-4F0C-B3B9-10837D730ED3
http://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/righteous/milestone06.asp
http://www.yadvashem.org/yv/he/righteous/stories/historical_background/denmark.asp
http://www.yadvashem.org/yv/he/righteous/stories/historical_background/denmark.asp
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גיבורים למופת: צנחני היישוב במלחמת העולם השנייה (, 2004באומל תידור יהודית )

 , קריית שדה בוקר: מכון בן גוריון.בישראלועיצוב הזיכרון הקולקטיבי 

משואה: קובץ (, "מסקנות הוועדה הציבורית לנושא יער בולגריה", 2001בייסקי משה )

 .286-273, עמ' 29שנתי לתודעת השואה והגבורה, 

 , עמ'29בשביל הזיכרון (, "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש" 1998בלברג אפרת )

37-30. 

 (, עמ'123) האומה ל"ג"סיפור המלך הדני והמלך הבולגרי",  ,(1996נורמן )ברדיצ'בסקי 

292-288. 

יד (, "בעלות בריתה של גרמניה והשואה: סקירה השוואתית", 2013ברהם ל. רנדולף )

 .127-109עמ' (, 1)41ושם: קובץ מחקרים, 

(, "מראש מצדה עד לב הגטו: המיתוס כהיסטוריה", בתוך אוחנה ד. 1996ברוג מולי )

, ירושלים: מכון ון מיתוס וזיכרון: גלגוליה של התודעה הישראליתוויסטריך ר. )עורכים(, 

 .228-203עמ'  ליר,

ההנצחה המונומנטאלית של השואה בנוף ישראל",  –(, "'אבן מקיר תזעק' 2005ברוג מולי )

 .109-93, עמ' משואה קובץ ל"ג

"ניסיון הנפל לגרש את יהודי דנמרק בדיון  ,(1987ברנשטיין טטיאנה )-ברוסטין

 .327-299 , עמ'י"ח-י"ז יד ושם: קובץ מחקריםההיסטוריוגרפי", 

 , ירושלים: מרכז זלמן שזר.השואה ומשמעותה ,(1987גוטמן ישראל ושצקר חיים )

, חיבור לשם קבלת הנעלם: השואה במשפט הישראליהכרת (, 2007אריה חמדה )-גור

 התואר דוקטור במשפטים, אוניברסיטת תל אביב: תל אביב.

ילקוט  ,("2008-1948(, "השינויים בהוראת התגובה היהודית בשואה )2009גיל עידית )

 .85-57, עמ' 87מורשת 

 (, עמ'6-5) חקר א'בצרון: רבעון לספרות הגות ומ"משהו רצוף בדנמרק",  ,(1980גמזו יוסי )

46-40. 
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ישראל מתפייסים עם -(, "תיקון שלילת הגלות: מחנכים וסופרי ילדים בארץ2004דר יעל )

 .76-55 , עמ'דפים לחקר השואה יח ,הגולה בתקופת השואה"

 , עמ'משואה לג ,(, "בחסות הזמן: דור שלישי בספרי שואה חדשים לילדים"2005דר יעל )

68-53. 

ומספסל הלימודים לקחנו: היישוב לנוכח שואה ולקראת מדינה בספרות (, 2006דר יעל )

ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס,  ,1948-1939 ישראלית,-הילדים הארץ

 האוניברסיטה העברית.

"רדיפות היהודים ומאמצי הצלה בדנמארק ובנורווגיה לאור  ,(1983הסטרופ יורגן )

הרצאות ודיונים בכינוס  –סטוריוגראפיה השואה בהיבתוך: ההיסטוריוגראפיה", 

 .446-439 ירושלים, עמ', הבינלאומי החמישי של חוקרי השואה

(, "דכאו? זה כאן מעבר לפינה": תרבות פופולארית, הומור 2008זנדברג אייל )ספטמבר 

 .106-86עמ'  ,2מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת וזיכרון השואה", 

(, "מות הזכרון וזכרון המוות: מצדה והשואה כמטפורות היסטוריות", 1995זרובבל יעל )

 .67-42 , עמ'10אלפיים 

חי בזיכרון העממי", בתוך -(, "בין "היסטוריה" ל"אגדה": גילגולי תל1996זרובבל יעל )

מיתוס וזיכרון: גילגוליה של התודעה .ס. )עורכים(, וברט וויסטריך ר ודאוחנה ד

 .202-189עמ'  מכון ון ליר,, ירושלים: הישראלית

(, "הניצולים 'השותקים' ושיח השואה בישראל", בתוך פישר ר. 2008יבלונקה חנה )

ישראל: , יצירות בני הדור השני והשלישי של ניצולי השואה –ממרחבי הזכרון )עורכת(, 

 .46-27, עמ' הוצאת בית לוחמי הגטאות

 תל אביב: סטימצקי., יציאת אירופה –אקסודוס (, 1959יוריס לאון )

 )סיון תשכ"ג(, עמ' 9שנה  2 גשר, "עשרים שנה למפעל הצלת יהודי דניה" ,(1963יחיל לני )

97-92. 
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 :)עורך( אש שאול בתוך"הצלת יהודי דניה ומקומה בתולדות השואה",  ,(1964יחיל לני )

עם ישראל בדורנו: קובץ הרצאות שהושמעו במדור יהדות זמננו בקונגרס העולמי 

 .  341-329האוניברסיטה העברית, עמ'  :, ירושליםהשלישי למדעי היהדות

)תמוז תשכ"ה(, ילקוט מורשת, חוברת ד "יהודי דניה בטרזיינשטדט",  ,(1965יחיל לני )

 .87-65 עמ'

, ירושלים: הוצאת דמוקרטיה שעמדה במבחן -דניה הצלת היהודים ב(, 1966יחיל לני )

 הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית.

אספקלריה לקיום היהודי לצורותיה הפעילות  –"העמידה היהודית  ,(1970יחיל לני )

 ירושלים, עמ' ,העמידה היהודית בתקופת השואהוהסבילות בתקופת השואה", בתוך: 

34-26. 

נסיון לאבחנה שיטתית של תנאי  –הייחוד שבהצלתם של יהודי דניה " ,(1976יחיל לני )

, ירושלים, נסיונות ופעולות הצלה בתקופת השואהבתוך: ישראל גוטמן )עורך(,  ,"הצלה

  .510-504 עמ'

 )אביב/קיץ תשל"ח(, עמ' 24(, שנה 93-92) 1-2גשר "כיצד נדון בשואה?",  ,(1978יחיל לני )

152-144. 

 27שנה  ,82 גשר"ההצלה בימי השואה: הזדמנויות ומכשולים",  ,(1982)יחיל לני 

 .110-105 )קיץ/סתיו תשמ"ב(, עמ'

-354 , עמ'26 קובץ מחקרים :יד ושם"מבלי לפקפק ומבלי ללמוד",  ,(1997-1996יחיל לני )

340. 

 , תל אביב: עם עובד בע"מ.זכור(, 1988ירושלמי יוסף חיים )

, זוהר צפוני בחלוק לבן: חלקם של הרופאים הדנים בהצלת יהודים(, 2014כצנלסון דן )

 אילן, רמת גן.-עבודת דוקטור שלא פורסמה, אוניברסיטת בר

, , אופורטוניזם או גבורה?1940-1945דנמרק תחת הכיבוש הגרמני לויטן דב )לא פורסם( 

, לרגל 6.3.2002חיבור בעקבות יום עיון בנושא חידושים בחקר השואה שנערך ביד ושם, 

  של פרופ' לני יחיל. 90יום הולדת 
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פעילותו המדינית וההומניטרית של הרוזן פולקה ברנדוט, במסגרת (, 1995לויטן דב )

עבודת דוקטור השינויים שחלו במדיניות החוץ של שוודיה במלחמת העולם השנייה, 

 אילן, רמת גן.-שלא פורסמה, אוניברסיטת בר

בתפוצות הגולה על ספרה של לני יחיל",  –ה ליהדות דנמרק "והיא שעמד ,(1969לוין דב )

  .87-83 , סתיו תשכ"ט, עמ'3/4, חוברת שנה ו'

עמ' הגיגי גבעה ח, (, "'השואה' כנושא לימודי בסמינר "בית יעקב", 2000לנגלבן לאה )

132-109. 

. ושמיר א. מייזל מ , מתוך"מבוא וכמה הערות על המושג הנצחה"(, 2000מייזל מתתיהו )

 .10-7עמ' , תל אביב: משרד הבטחון, דפוסים של הנצחה)עורכים(, 

)עורך(,  שראל(, "השפעת השואה על היהדות הדתית", בתוך גוטמן י1996מכמן דן )

 .656-613עמ'  , יד ושם: ירושלים,תמורות יסוד בעם היהודי בעקבות השואה

-152 , עמ'116 גשר ל"ג,"הזדהות המצילים עם קורבנות הנאצים",  ,(1987מלכיאור דוד )

151.  

(, "לזכור ולהזכיר: זיכרון קולקטיבי, קהילות זיכרון ומורשה", מתוך 2000און )-מרדכי בר

 .48-11, תל אביב: משרד הבטחון, עמ' דפוסים של הנצחהמייזל מ. ושמיר א. )עורכים(, 

שיח ישראלי על השואה: מאפיינים ודילמות", בתוך שנים של  50(, "2005עופר דליה )

 . 293-328, עמ' ירושלים: יד ושם ,השואה בהיסטוריה היהודית)עורך(,  מן דןכמ

 "הצלת יהודי דנמרק במלחמת העולם השנייה'', מתוך: ,(2007פונדק )נחום( הרברט )

, ט אנציקלופדימב –זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני  ירמיהו יובל )עורך(,

 .70-68 ירושלים: כתר, עמ'

אביב: עם -תל ,1945-1942הישוב נוכח השואה:  -הנהגה במלכוד (, 1986פורת דינה )

 עובד.

ישראל נוכח השואה -העיתונות היהודית בארץ(, 2002פורת דינה ונאור מרדכי )עורכים( )

 אביב: משרד הבטחון. -, תל1945-1939
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דיעה לידיעה: ספרי לימוד להיסטוריה של עם ישראל כאמצעים (, "בין 1986פירר רות )

 .58-23 עמ' ,דור לדור ג ,("1900-1986להקניית ערכים ציוניים )

 תל אביב: הקיבוץ המאוחד. ,סוכנים של הלקח(, 1989פירר רות )

(, "'על מה עשה ה' ככה': התמודדות החרדים עם השואה", בתוך 2005פרידמן מנחם )

 .609-579, יד ושם: ירושלים, עמ' השואה בהיסטוריה היהודיתמכמן ד. )עורך(, 

 , הוצאת מ' צוקרמן.שואה בחדר האטום(, 1993צוקרמן משה )

-1963העולם,  (, "ההנצחה שלפני ההנצחה: יד ושם לחסידי אומות2011קבלק קובי )

 . 170-141, עמ' 1 ל"ט קובץ מחקרים :יד ושם", 1945

אלפיים קריאה חדשה",  –(, "החברה החרדית בישראל ויחסה לשואה 1999קפלן קימי )

 .207-176עמ'  , 17

(, "האומנם נצברו הרבה שקרים בספרי התולדות'? השואה 2001קפלן קימי )

יד ושם: קובץ בהיסטוריוגרפיה ובתודעה ההיסטורית החרדית האשכנזית בישראל", 

 .292-249עמ' מחקרים כט, 

(, "'שימור הזיכרון בתוך השכחה': המאבק על לימודי השואה 1998קרן נילי )סתיו 

 .64-56 , עמ'64זמנים  ,בישראל"

 , עמ'32משואה  ,(, "סיפור ראוי, חסידי אומות העולם כסוגיה חינוכית"2004קרן נילי )
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Abstract 

While the majority of Danish Jewry was fleeing Denmark to the shores of 

neutral Sweden during October 1943, their unique rescue was already 

characterized as a 'ray of light' in the darkness of the Nazi war of extermination 

against the Jews. A few years later, the Danish rescue became an established  

myth in the Israeli culture of memory: in 1962 a "Denmark square" was built in 

Bet-Hakerem in Jerusalem with a monument by the artist Roda Reilinger in its 

centre, in 1963 three trees were planted in the 'Boulevard of Righteous among 

the Nations' in Yad Vashem - in honor of the Danish King Christian 10
th

, the 

Danish Resistance and the Danish People (Georg Ferdinand Duckwitz, a 

German diplomat stationed in Denmark during the war who leaked the exact 

date of the planned expulsion of Danish Jews to seniors in the Danish Social-

Democratic Party, was also recognized in 1971 as a 'Righteous among the 

Nations' – the only German diplomat ever to receive this title), and in the 

beginning of the 1980s the rescue operation has became a typical example in 

history books in the state and state-religious education systems of a large-scale 

rescue made possible thanks to the local population. This positive image of the 

rescue of Danish Jewry remained intact until these very days: memorial events 

in honor of the rescue take place annually and in the summer of 2013 another 

"Denmark Square" was inaugurated at the Bat-Galim beach in Haifa (on which 

the sculpture "Murmur of the Seas" by Dan Reisner was raised). 

However, from a very early stage the heroic image of the rescue suffered 

substantial criticism from various groups, a fact that was repressed over the 

years and is thus absent from the Israeli collective memory of the event. An 



II 
 

example of such criticism can be found in a letter dated 28.6.1947 from 

Benyamin Slor, a senior in the Jewish Community in Denmark, to Mordechai 

Shenhavi, one of Yad Vashem's main planners, responding to Shenhavi’s 

suggestion to honor the entire Danish nation as 'Righteous among the Nations' 

for their deeds in favor of their Jewish compatriots (the letter is written in 

English, interwoven with Hebrew phrases):   

It is a right and beautiful thought to start the list over  חסידי אומות

 with the former Danish King, Christian X: a more העולם 

worthiness name to start with cannot be found. I also think that the 

greater part of the splendid, deep in their hearts democratical, 

Danish people with the royal house in the head, will ap[p]reciate it 

very much; but if this will be the case also with regard to the 

greater part of the Danish Jewry, I am not so sure.  ודי לחכימא

ברמיזה...
1
 [And word to the wise… – o.k.c]. 

This negative stand taken by Danish Jews resounds also in the testimonies of 

survivors who immigrated to Israel after the end of the War. In most of the 

testimonies that were gathered for the purposes of this dissertation, one finds a 

tone that undermines the consistent image of the Danes as a brave and 

humanistic people that acted in unison to defend its pursued Jewish minority: 

the majority draws a much more complex picture of the events. Why were the 

survivors reluctant to honor their Danish rescuers as 'Righteous among the 

Nations', despite the fact that Denmark was the only conquered country in 

Europe where more than 98% of the Jewish population survived the War? How 

can the disparity between the superb image of the Danes and the reserved stand 

                                                           
1
 Administrative archive – Yad Vashem Establishment, division AM.1, file No. 94.  
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taken towards them by a significant number of survivors be explained? These 

and other questions are placed in the centre of this PhD. study. 

 

The Historiography of the Rescue 

Over the last few decades, a comparative trend has become predominant in the 

research of World War II. This trend has led, among others, to an 

'Europeanization process' in Holocaust Studies i.e. emphasizing the 

comparative over the national aspects in the examination of Holocaust events 

across Europe. Traces of this process are visible in the research of the rescue of 

Danish Jewry during the Holocaust: until recently the success of the rescue 

operation was explained by the unique Danish humanistic and democratic 

nature; nowadays, however, up-to-date research tends to attribute the success to 

the close cooperation (collaboration?) between Denmark and Nazi Germany 

during the War
2
.  

Surprisingly, the 'Europeanization process' led researchers to compare the 

rescue in Denmark to the rescue of Jews in other Axis powers – the countries 

that joined Nazi Germany in the beginning of the War - rather than to their 

rescue in the Allied countries. Apparently, the chances of Jews to survive in the 

Axis powers were higher. Some historians argue that the explanation for this 

phenomenon is that the harshness of anti-Jewish measures in the Axis powers 

depended considerably on how the heads of these states interpreted the "Jewish 

                                                           
2
 See for example Ethan Hollander (2013) "The Banality of Goodness", Sofie Lene Bak (2010) 

"Between Tradition and Departure: the Dilemmas of Collaboration in Denmark", Robert Rozet 

(2014) " רהוריםדוגמאות וה –הצלה בקנה מידה גדול בשואה  ", Ulrich Herbert (1994) "Die deutsche 

Besatzungspolitik in Dänemark im Zweiten Weltkrieg und die Rettung der dänischen Juden", 
Herbert Pundik (2007) "הצלת יהודי דנמרק במלחמת העולם השנייה", and more. 
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question" in their own countries: while the leaders of Romania, for example, 

adopted a racial-ideological stand, the leaders of Bulgaria, Finland and 

Hungary (until the German conquest) took a more pragmatic stand
3
. In the case 

of Denmark, it is often argued that the Danes opposed the excommunication of 

their fellow Jewish citizens right from the early days of the conquest and, as a 

result, the Germans treated Denmark’s Jewish population relatively leniently in 

order to preserve the cooperative relationship between the two countries.    

In this context the example of Norway – another Scandinavian country that was 

conquered on April 9
th

 1940 – is especially interesting: the refusal of the 

Norwegian government and its King (the brother of Danish King Christian 

10
th

) to surrender and the early active popular Resistance resulted in 

considerably greater suffering during the War to the Norwegians (including the 

Jewish citizens) than to the Danes. The comparison to Norway highlights the 

contrast between the German conduct in Denmark and their conduct in 

countries that expressed opposition to their conquest and also sharpens the 

similarities between Denmark and the Axis powers  

The Danes' initial decision to cooperate with Nazi Germany had two significant 

implications on the destiny of their Jewish Community. First, the creation of a 

practical opportunity – from the Danish side – to negotiate with the Germans. 

In my view, Denmark’s cooperation is the main reason why the German 

authorities preferred to overlook the escape of the Danish Jews to Sweden in 

October 1943: their unwillingness to risk the constructive relationship with the 

Danes led to their deciding, at that crucial time, not to provoke a confrontation 

                                                           
3
 See a.o. Randolph L. Braham (2013), "The German-Allied States and the Holocaust – A 

Comparative Overview", Yad Vashem Studies, Vol. 41:1, pp. 110. 
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in Denmark regarding the "Jewish question". Moreover, the entire Western 

World followed the events in Denmark and closely examined the way the 

Germans treated the local population, including the Jews.  

The second implication was the existence of real recue possibilities. In contrast 

to other conquered states, the population in Denmark did not go through a 

process of brutalization. The "velvet gloves" with which the Danes were 

handled led to a reduced sense of deterrence towards the German conquest. 

While in Norway, for instance, the Germans used harsh measures of 

intimidation in order to establish their military occupation and to destroy 

resistance, in Denmark the Germans implemented a policy of cooperation and 

negotiation with the government. As a result, compared to other conquered 

populations the Danes suffered less. Moreover, this policy of "soft hand" was 

also applied to the Jewish citizens: until their expulsion in October 1943 no 

religious restrictions were imposed on them, they were not forced to wear the 

"yellow star" and they were neither expropriated nor lost their work places. 

Actually, their lives went on almost undisturbed, just like the lives of the rest of 

the Danish population. 

The absence of a 'brutalization process' on the one hand, and the un-marking of 

Danish Jews as a separate group devoid of any rights on the other hand led, so I 

claim, to the creation of real rescue options in the autumn of 1943. First, the 

Jews still had friends, neighbors, colleagues and acquaintances that were 

willing, in times of need, to lend a hand and supply them with food, water, 

warm cloths, money and even hiding places. Second, at the time of their 

escape, the Jews still had sufficient economic resources to allow their hiding 

and later their flight to Sweden: financing the travel tickets to the hiding places, 



VI 
 

living expenses, paying high amounts to the fishermen and to the Resistance 

members etc. The combination of these circumstances, in addition to the fact 

that the Germans were not interested in arresting the escaping Jews, had led to 

the extraordinary rescue of the majority of Danish Jews during the Holocaust. 

 

The Rescue of Danish Jewry – a Comparative overview 

The comparison in this study of the different manner in which the rescue of 

Danish Jewry is represented in the Unites States, in Germany, in Denmark and 

in Israel, proves that national needs are decisive in the way that historical 

events are defined in the formal collective memory of every country. In 

Denmark, for example, the legend of King Christian 10
th

 wearing the "yellow 

star" was invented in 1942, a year before the rescue operation, and was spread 

by members of the Danish Resistance that opposed the policy of cooperation 

with Nazi Germany. By the end of the War and right afterwards this legend 

was harmonically integrated into the broader myth of the rescue of Danish 

Jewry – a myth that was meant to strengthen the image of the Danes as a nation 

that has in fact resisted the Nazis – and at the same time weaken Denmark's 

internationally widespread negative collaborative image.  

For American Jews, the myth of the rescue served completely different needs. 

For them, the rescue of Danish Jews fulfilled the vision of a thriving 

integration as it provided an example of a successfully integrated Jewish 

minority within a supporting general society. Additionally, the rescue posed an 

inexhaustible source for moral behavior in dark and dangerous times, and thus 
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served to strengthen various universal values such as humanism, minority 

rights, bravery and many more.  

In Germany, the Danish case served until the 1990s to support the traditional 

historiography of the "Good German", according to which a significant number 

of Germans in fact opposed Nazi persecution of the Jews and made great 

efforts to save them; the German research on the rescue in Denmark thus 

emphasized figures like Werner Best (the Reichsführer), Georg Ferdinand 

Duckwitz (the naval attaché) and even Rolf Günther (Eichmann's deputy) for 

their efforts to obstruct the expulsion of Danish Jews. However, at the end of 

the millennium the German historian Ulrich Herbert dissociated himself from 

this historiography (it should be noted that it was already overwhelmingly 

rejected in the Israeli, Danish and American research) and claimed that the 

reason for the failure of the expulsion operation lies in the Germans' wish to 

continue enjoying the benefits that the cooperative relationship with Denmark 

yielded. His premise for this claim was that German officials behaved in 

Denmark differently than in other conquered countries and therefore one has to 

find the explanation for the unique success of the rescue operation within this 

framework. 

The representation of the rescue varies not only from one state to the other; 

alternative representations exist also within each state. In the Jewish 

ultraorthodox sector in Israel, for example, the Danish rescue serves as proof to 

God's being "full of mercy" and to the miracles he performs to save his devoted 

believers. Accordingly, a twofold lesson has to be learned from this rescue: on 

the one hand, Danish gentiles should be appreciated for their help to fulfill the 

'Miracle of Rescue' ( נס ההצלה'' ) by loyally serving as God's agents ( שלוחי'
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השגחה'ה ), and on the other hand it is highly important not to let these feelings 

of gratitude turn into an assimilated behavior (relevant, of course, to the 

members of the community that returned to Denmark after the War).  

This dissertation shows that in addition to the substantial influence of the 

national factor other 'memory agents' participate in the shaping process of the 

collective memory. In the case of the Danish rescue these agents include, 

among others, various organizations, survivors and their family members, 

academic research, newspaper articles and the general Holocaust discourse. As 

a result, the Israeli representation of the rescue of Danish Jews has changed 

over the years, depending on the varying needs of societal development.  

 

The Rescue in the Israeli culture of memory 

During the 1940s and 1950s a plethora of sources (primary and secondary) was 

available, both with regard to the conduct of the Danes during World War II 

and to their part in the rescue operation (documents from German, Swedish and 

Danish archives, testimonies by policy makers from the Nuremberg Trials, 

correspondence between official institutions in Israel and the Jewish 

community in Denmark, foreign intelligence reports, testimonies by survivors 

and rescuers, etc.) Interestingly, the more the myth of the Danish rescue 

established itself in the collective memory, the less these sources were used: 

during the 1970s and 1980s it seemed that these historical materials almost 

disappeared because the researchers – in Israel as well as in Denmark and the 

United States – did not make any use of them. Only in the late 1980s and even 
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more during the 1990s and later on, with the opening of the archives and the 

renewed public interest in the events of the War, researchers (mainly in 

Denmark) rediscovered those numerous relevant documents from the 1940s 

and 1950s. As a corollary, the well-known myth started to crack. 

 

'A ray of light in the darkness'   

The consolidation phase of the myth of the rescue of Danish Jewry in the 

Israeli culture of memory (a phase that began, in fact, even before the actual 

rescue operation in October 1943 and peaked during the 1960s) overlapped 

with the formative years of the Jewish nation, and was therefore influenced by 

the contemporary discourse and research on the Holocaust (and in turn 

influenced them). However, the fact that national-political-educational needs 

underlie the myth does not undermine its importance. On the contrary: its 

durability, its slight changes over the years and the meaning it still bears for 

our society are the reasons why this research has additional value. 

This doctorate shows that during the 1960s the historian Leni Yahil, in her 

pioneering research on the rescue of Danish Jewry, anchored four premises that 

serve, to the present day, as the basis for the Israeli representation of the rescue 

(although up-to-date international research considerably undermined them 

along the years): 

(1) The Danish people is a national-collective entity, and as such helped 

rescue its Jewish community. 

(2) The rescue operation was part of the Danish Resistance's activities. 
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(3) The Jewish leadership in Denmark, as well as part of its members, 

conducted themselves in a passive and helpless manner until October 

1943. 

(4) The Danes are an extraordinary brave, humanistic and democratic 

people.  

These four premises led Yahil, a member of the "Jerusalem School" and pupil 

of Ben-Zion Dinur, to one of her focal conclusions – and to the derived Zionist 

lesson: although the rescue of Danish Jewry is a positive example of human 

behavior during the Holocaust, the Jews – as a minority – are guaranteed a 

secure future nowhere else but in the State of Israel. In this context, the rescue 

in Denmark contributed to the formation of the Jewish national identity: it 

provided a point of reference to the near, complex past and at the same time 

served as ratification to the establishment of the State of Israel.  

 

The Rescue in the Educational System 

Once the myth was formed, the process of imparting it to the wider public 

began – the creation of memorial patterns. The first time pupils are exposed to 

the rescue story is usually within the framework of school: in school books as 

well as in educational tours in one of the Holocaust museums/memorial 

centers. An in-depth examination of these school books and exhibitions shows 

that a 20-year gap exists between their portrayal of the rescue and the up-to-

date international research on the subject.  
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This fact coincides with another typical characteristic of Holocaust teaching in 

the Israeli educational system: the examination of events in World War II from 

the Holocaust's point of view i.e. emphasizing the Jewish aspect over the wider 

context of the War. In accordance with this conception, which views the 

industrial destruction of the Jews and its moral implications as the 

Archimedean point for discussion, most school books attribute the success of 

the rescue in Denmark – almost exclusively – to the Danish people and its 

extraordinary conduct in favor of its Jews. The turning of a blind eye by the 

Germans, the Jewish self-help and the inherent complexity of the Danish-

German cooperation are rarely mentioned in these portrayals. Moreover, the 

rescue is often taught under the definition 'Righteous among the Nations' and 

thus serves in the educational system as a tool to impart universal values such 

as humanism, protection of minority rights, equality before the law, courage in 

times of danger and the importance of reaching out to persecuted persons.                              

 

Squares and Monuments 

The 'Fishing boat' was fixed in the Israeli culture of memory as the symbol of 

the rescue in Denmark: among others, it appears in five out of the seven photos 

exhibited in the Museum of Yad Vashem (2005), in the four monuments that 

were erected along the years to commemorate the rescue, in a painting by 

Assaf Berg appearing on a postage stamp issued to mark the 30
th

 anniversary of 

the rescue (1973), etc. On the one hand, the boat symbolizes the general 

support that the Danes - from the King to the fishermen – lent to their Jewish 

fellow-citizens and, on the other hand, it inherently integrates the element of 
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'running water', an ancient motif typically used in rescue stories and to describe 

feelings of liberty and freedom.  

More than fifty years have passed between the erections of the two main 

monuments in Israel commemorating the rescue of Danish Jewry during the 

Holocaust: "Denmark Square" in Jerusalem (1962) and "Denmark Square" at 

the Bat-Galim beach in Haifa (2013). However, the reuse of the 'fishing boat' 

symbol, the identical naming of the squares, the similar captions on their signs 

emphasizing the role of the Resistance, the fishermen and the Danish people all 

testify that the passing years hardly changed anything in the meaning of this 

historical event in the Israeli culture of memory. It may even be true to say that 

in Israel's public space the myth stands stronger and more stable than ever. 

 

The Press 

Analyzing dozens of articles from a range of newspapers proved that since 

October 1943, the Israeli press acted as a meaningful 'memory agent' with 

regard to the Danish rescue: in almost all articles dealing with Denmark (even 

those unrelated to the Holocaust) the rescue event was positively mentioned 

and served as the key point to interpreting the relationship between Denmark 

and Israel.  

Furthermore, the rescue operation served to create a link between the Danes 

and the Jews/the land of Israel on three different levels: the first (national) level 

is manifested in the deep connection between the Danish and the Jewish nation 

thanks to the empathy the Danes demonstrated during the War towards the 
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suffering and persecution of the Jewish minority. The second level (political 

vision), is reflected in Israel and Denmark’s pursuit of similar democratic 

values, such as individual and social welfare and a fundamental aspiration for 

peace. The last (party) level, is manifested in the close relationship that 

developed between the Israeli Labor Party and the Danish Social-Democratic 

Party (at least until the beginning of the 1980s), which was interpreted as a 

desire to learn from one another's experience how properly to deal with various 

issues of social policy. 

In recent years, one can recognize a new trend in the press: the use of the 

conclusions of up-to-date research relating to the rescue for political 

interpretation (mostly against Denmark). As a result, the press is the only 

media through which parts of the new international research succeed to 

penetrate, both through translated articles (from Danish) and through the 

'Letters to the Editor' section in which the varied opinions of the survivors are 

presented. Nevertheless, it should be noted that these first swallows of change 

in the representation of the rescue story still have not found their way to school 

books or to the state commemorative patterns, as described above. 

 

Remembrance Days 

Over the years the annual events and ceremonies marking the rescue of Danish 

Jewry have changed considerably. During the 1950s and 1960s the main 

purpose of the ceremonies' organizers was to express gratitude to the rescuers: 

together with their families, rescuers were invited to Israel to participate in a 

variety of commemorative events, tour around the country and some were even 
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recognized by 'Yad Vashem' as "Righteous among the Nations". However, 

during the last few decades, the survivors and their families are both the 

organizers of, and the main participants in these ceremonies; as a corollary, the 

experiences of the fleeing Jews, the fate of those captured and sent to 

Theresienstadt and the adjustment difficulties of the refugees in Sweden 

occupy the ceremonial stage.  

Diverting the attention from the rescuers to the survivors reflects one of the key 

processes that took place in the Israeli discourse on the Holocaust along the 

years: until the 1990s the ethos of heroism was exemplified in the Danish 

people (as a model of collective heroism), but in the last two decades it was the 

figure of the survivor – the story of the common Jew in conquered Denmark – 

that has started to surface and stand out. This process of 'atomization' puts the 

surviving Jew in the centre while focusing on his individual story, without the 

need to derive national or universal meaning from his wartime experiences. 

Moreover, this process reduced the tendency to generalize and standardize the 

destiny of Danish Jews. The survivors are not required anymore to simply play 

the role of the 'obliged': reading their late testimonies, one can notice - even if 

still in a limited way - a wider range of descriptions of Danish conduct during 

the War (including negative descriptions). 

 

Change of perspective – new discoveries 

Since the rescue operation in October 1943, the attention of the Jewish 

population in Palestine (later Israel) focused primarily on the contribution of 

the Danish rescuers to the success of the operation. This PhD. study is the first 
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in Israel to divert the attention towards the Jewish survivors and the German 

occupiers. The change of perspective has led to two significant discoveries: the 

first discovery concerns the conduct of Danish Jewry during the rescue 

operation while the second one concerns the degree of German involvement in 

the failure of the expulsion of Danish Jews. 

 

The Jewish Conduct 

Inherent difficulties arise when trying to integrate Holocaust survivors' 

testimonies into historical research. However, the innovative methodology 

which served me in this study – a cross between qualitative analysis ("life 

stories") and quantitative analysis (statistics) – proved that it is possible to 

preserve the individual's unique value while at the same time view his/hers 

personal destiny in the more general context of the War. Examining the events 

from a broad perspective, both in terms of space and of time (in contrast to the 

disciplinary tendency to focus on small details and on fixed periods of time), 

enables to emphasize the general picture of the events and thus to avoid the 

common use of Holocaust testimonies as a means to draw one-dimensional 

lessons.    

For many decades it was common to describe the conduct of members and 

leaders of the Jewish community in Denmark during September-October 1943 

as passive and helpless. However, the testimonies' chapter – "the Voices of the 

Survivors" – reflects a much more complex picture: all the interviewees – 

without exception – recall reacting within few hours or days to the warning 

they received regarding their planned expulsion. They packed their belongings, 
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found a hiding place, left their homes and, simultaneously, obtained 

information and funding to facilitate the escape to Sweden by boat. It is a 

noteworthy fact that even before October 1
st
 – the planned date for the 

expulsion – ca. 10% of the Jews managed to reach the shores of Sweden on 

their own (more than 800 people); this fact is absent from the various 

representations as well as from the Israeli research on the rescue in Denmark. 

 

The German conduct 

Over the years historians have tirelessly searched for a German document that 

will clarify once and for all why the Plenipotentiary Werner Best had acted in 

such an ambiguous manner during October 1943. Why did he propose to Hitler 

in his telegram No. 1032 from September 8
th

 to expel the Jews while in the 

forthcoming three weeks he made considerable efforts to bring about the 

failure de facto of the expulsion operation? 

It seems that in the last two decades the ongoing and barren search for a 

specific document was largely neglected. This is partly a result of the 

understanding that was gained in recent years within Holocaust Studies, 

according to which there was a significant gap between the vision and plans of 

the Nazis (which were often, though not always, expressed in writing) and the 

events that occurred in reality: local circumstances and timing had significant 

implications on the way the Nazis enforced the "final solution" in every 

country. While researching for this study I found documents which are able, for 

the first time, to confirm and explain the reasons behind the ambiguous 

conduct of the German officials in Denmark with regard to the "Jewish 
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question", and as a corollary to contribute to the deepening of the discussion on 

this complex issue.  

For many years Danish historiography relied on the assumption that the 

Germans were well aware of the flight of the Jews from Denmark to Sweden, 

but for their own reasons preferred to adopt a policy of turning a blind eye. 

Yet, it was difficult to support this assumption, partly because of the fact that 

the organization and execution of the rescue operation were carried out under a 

veil of secrecy. During my search in the National Archives of Great Britain I 

came across a collection of intelligence documents, all classified "top secret", 

that were written during October 1943 by British secret agents who were 

stationed in Sweden, and addressed to the British Cabinet of War. The 

following quotation, for example, is from an intelligence report written by the 

British agent Mallet on October 7
th

 1943: 

The Swedish Government were convinced that the Germans were 

deliberately refraining from preventing the departure of the Jews, 

but he hoped that this fact would not be advertised by the press as 

it might result in Hitler insisting on stricter measures. […] There 

had also been what appeared to be a deliberate leakage on the part 

of some German officials who disapproved of the action against the 

Jews, as a result of which warning was given in advance of the 

proposed action. M. Söderblom believed that not only Best, 

Kanstein and Hanneken but also Himmler was opposed to the 

action against the Jews
4
.  

                                                           
4
 Registry Number: 5935/87/42 



XVIII 
 

This document (as well as others in the collection) reveals two valuable 

discoveries: first, the awareness of the governments of the Allies (at least in 

Britain, the United States and neutral Sweden) of the deliberate attempts of 

the Germans to overlook and practically allow the flight of the Jews from 

Denmark. Interestingly, it seems that this awareness faded away in the 

following years since already in the 1950s the rescue operation was 

celebrated in these countries as a heroic act of the Danish Resistance against 

the Nazi plan to exterminate Danish Jews. 

Second, although the above mentioned citations by Staffan Söderblom (1900-

1985, head of the political department in the Swedish Ministry of Foreign 

Affairs and an influential figure with regard to the relationship with Nazi 

Germany during the War) must be examined with due caution, it seems that 

quite a significant number of German officials stood behind the initiative to 

fail the planned expulsion (for example: Werner Best – the Plenipotentiary, 

Paul Kannstein – Head of Civil Administration, Hermann von Hanneken – 

Commander of the German Army and even Heinrich Himmler) – a 

confirmation to the wide agreement among German authorities to the 

exceptional treatment of Danish Jews. Thus, the leaking of the planned date 

of deportation by Georg Ferdinand Duckwitz can hardly be represented, as is 

often the case in the Israeli culture of memory, as a brave act of a single man. 

Rather, it was a deliberate decision by various German officials in different 

roles.  

Towards the end of the document, secret agent Mallet quotes the explanation 

by Södreblom to the strange conduct of the Germans; accordingly, the 

Germans believed with extreme naiveté that after the disappearance of the 
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Jews and the cancellation of the state of emergency, the Danes will fully 

continue to cooperate with them. That is, several days after the date of the 

planned deportation, while most of the Danish Jews were hiding along the 

coasts of Sjælland and looking for escape routes to Sweden, it was already 

clear – both to the Germans and to the Danes – that the ultimate goal of both 

sides is to preserve the relationship of constructive cooperation. Interestingly, 

this plan actually succeeded! In the eyes of Nazi Germany, until the very last 

phase of the War Denmark remained a unique example to a conquered 

country whose government and (most of the) population had been fruitfully 

cooperative.  

 

The grey truth 

Already during World War II, and even more so afterwards, Denmark was 

often accused of having cooperated too closely with Nazi Germany – within 

internal circles as well as by the Allies. The fast surrender on April 9
th

, 1940 

and the special relationship that developed between the two states have at 

times raised doubts - to whom Denmark was loyal – to the Allies or to Nazi 

Germany? In those years the rescue of the Jews in October 1943, an 

extraordinary rescue in the context of the Holocaust, served as proof that the 

Danes were anti-Nazis and resisted the occupying power that conquered their 

country. The unprecedented success of the rescue was associated with the 

activity of the Danish Resistance and lent her a heroic and moral image. As 

years went by, this image adhered to the entire Danish nation. 
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From the 1990s onward, Danish historians have started to re-examine 

Denmark’s treatment of its Jews prior to, during and after World War II. 

Research has proven that like in other European countries, the Jews in 

Denmark often received a discriminatory and restrictive treatment. 

Nowadays, international up-to-date research explains the unique success of 

the rescue operation in the close cooperation between Denmark and Nazi 

Germany during the War, the same cooperation for which Denmark was 

highly criticized in the past; the will of the Danes and the Germans to benefit 

from their constructive cooperation had overcome Hitler's and other high 

officials' insistence in Berlin to implement the "final solution" also in 

Denmark.  

Thus, over the years the representation of the rescue of Danish Jewry in the 

culture of memory was reversed. By the end of the War and right afterwards, 

the myth of the rescue served to dim and dispel the memory of Danish 

cooperation with Nazi Germany on the one hand, and to exalt and praise the 

Danish resistance to the occupying power on the other hand. Today, however, 

some seven decades after the War, the myth - and its refutation - serves to 

shatter the moral and brave image of the Danes and to criticize (again) their 

close cooperation with the Nazis, thanks to which the rescue was possible. 

Three generations after the rescue it seems that a full circle has been 

completed: from an attempt to repress (through the myth) the utilitarian image 

of Denmark as a "Musterprotektorat", to the rebuttal of the heroic image of 

the Danish people as 'Righteous among the Nations' and to a renewed focus – 

as a result – on the policy of cooperation.  
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Between History and Memory 

The purpose of the comprehensive historical analysis presented in this PhD. 

study, the findings and discoveries it brings to light and the unique 

methodology integrating the survivors' testimonies into the historical 

research, is to present a more complex and less superficial understanding of 

the rescue of Danish Jewry in October 1943 – in contrast, in many ways, to 

the common representation of the rescue in the Israeli historiography and 

culture of memory. The historical research in this study is linked to memory 

studies with the aim of uncovering not only what happened during October 

1943 but also the implications of these events on Israeli Holocaust discourse.  

One of the main conclusions is that the integration between historical research 

and memory studies provides a more comprehensive insight on history's role 

in modern society. Researching past events that have become part of the 

collective memory, the historian must not be satisfied with a factual research 

alone, but is bound to also look into the ongoing process of forming the 

meaning of the event in the culture of memory. Since the majority of the 

public is more affected by the collective memory of a given event than by the 

existing up-to-date historical research, the historian should be proficient not 

only in the academic knowledge on the subject but also in the reasons and the 

way that had led to its particular representation in the collective memory. The 

ability to grasp not only the actual events themselves but also why and how 

they are remembered post-factum requires the historian to carefully consider 

the relationship between his work and his environment, and imposes on him a 
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burden to use his professional skills to clarify and illuminate human society’s 

behavior in the past as well as towards the future.      
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