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 את s.s-ה מגשים 9119-מגון רוא רדס ייעודו - 9119ועד  s.s-הת מהקמ

 בבורות הרציחות ראשית. רצח לכלי הופך הוא. היהודים סילוק - ייעודו

 .הירי
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 במכה, אצולה לבן להפוך הקטן האזרח של ניסיונו הוא הגזע רעיון"
 להביט מה ועל לאחור להביט מה על לו ויש באבותיו זוכה הוא אחת

 .ברכט "מלמעלה
 

 לקבוצות פרט גורפת לתמיכה וזכה הסכמה על מבוסס השלישי הרייך

 .('וכו ההומוסקסואליים, היהודים כמו) שוליים

 
 

 

 :ושליטה היררכיה
: לדוגמא. הפיהרר משולב הדרגות בכל - משמע תרתי, מילה של כוחה

 .ל"בצה לאלוף מקביל - גרופנפיהרר
 :טוניתלשה היררכיהב (ידועיםה) יהנאצ רגוןואדר הסת אראות ליתן נ

 

 
 
 

 
 

, אייקה, אייכמן, היידריך: s.s-של ה ההאימר במשט מפתח דמויות

 .פוהל, בסט, קוך, הס, שטנגל
 

 עם המוחלטת ההזדהות - שבהם האחרון עד, כולם את שאפיין מה

' / הרשע חיילי' מתוך -" מאמין אני"ה קוד, הנאמנות ושבועת המנהיג

 .שגב
 
 

 

 קנצלר היטלר

 משרד הפנים

 (הימלר)המשטרה הגרמנית 

 משטרת הביטחון -משטרת הסדר 

 אגף מנהל וחוק

משטרת המדינה , המשטרה הפלילית 
 (היידריך( )גסטאפו)החשאית 

 מנהיג המפלגה היטלר

 s.s-ה

 (היידריך) s.d-ה
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: צורך יש כמדינה תוגדר שמדינה כדי - אותנו מלמדים המדינה מדעי

  .ובמשטר אוכלוסייה, בטריטוריה
 

 . מרחבב צורך יש שלגרמניה ףקאמ-במיין כתב היטלר

 הגרמני' המחייה מרחב' - דינמיים גבולות הם "s.s-ה נתמדי" גבולות

 ...היהודים שנמצאים היכן, במזרח

 הפונקציות את מגלם הוא. הפיהרר - אחד אדם בידי מרוכזת הריבונות

  .מדינה ושל משטר של
 9191 משנת, המבצעת והרשות המחוקקת הרשות הוא היטלר 9191 עד

 .השופטת כרשות גם מוגדר היטלר'( הארוכות הסכינים ליל' לאחר)

 .החוק הוא - הפיהרר רצון

 את שמעריץ מי, הארים - העם קהיליית - s.s-ה במדינת אוכלוסייהה

 (. ולמעשה להלכה) היטלר
 אסור בהם מקומות יש -' השקוף הגטו' - סוף ללא גבולות יש ליהודים)

 .(מגבילים איסורים יש, להיות להם
 

 העניקה היא. להתלהבות בסתירה עמדה ולא מקום בכל היתה האימה
 מלחמת צלקות את נשאו הגרמנים. הגרמנית לקהילייה שייכות, לגאווה

 .אלה צלקות ריפאה הרייך ומדיניות הראשונה העולם
 

 והוא' הרייך מבחני' את שעובר למי בגרמניה טובים חיים הם החיים
 עליהם בסרטים גם מבוימים חיים הם אלו. הגרמנית לקהילייה משתייך

 .גבלס ניצח
 

 - ארים ילדים לייצור עידוד -" החיים מקור" את הימלר הקים 9191-ב
 . כמשמעו פשוטו

 '(. וכו רווקה/  נשואה האישה אם בין) אישה לעבר צריך גרמני כל
 כארים שנראו ילדים נחטפו ולמעשה להלכה התחיל הכיבוש כאשר

 .הנכבשים השטחים את לגרמן היה הרצון, ככלל .(למשל, כיה'בצ)
 זכאי עצמי רואה אינני. ונחרץ ברור פתרון למצוא כאן גם החלטתי אני"

 את ואילו - להריגתם לגרום או להרוג כלומר, הגברים אתהשמיד ל
 חיבת היתה. ונכדינו ילדינו מול להותיר הילדים בדמות הנוקמים

 מתוך." האדמה פני מעל יעלם הזה שהעם הקשה ההכרעה להתקבל
 הרייך מנהלי בפני בפוזנן, 9119 באוקטובר 6 -מ הימלר של נאומו

 .והמחוזות
 

 



 !?משטרימת האאו  אימהה שטרמ - s.s-ה

 4 

 

 
 

 
 

 . המפה על קווים אלא אינם לאומיים גבולות, דבר של בסופו כי..."
 ואלה האנושית התרבות למען הלוחמים אלה: אדם בני הוא שקיים מה

, 282 מ"ע, רזיסטאנטס". יותר לא, האלה המחנות שני. נגדה הלוחמים

 .אומבר אניס
 

צרו י s.s-הת מת איתחם יהחיכי ו אומרב הון זרעיחידד וי לרימו פ
 :צותתי קבושמי ודיכוטאופן ב

   .(...םוגעיפה/םיחוצרה -הבעג) "בניםמקר"צת הקבוו "נותקורב"הצת קבו
 סימן ומועלה היות?' אדם הזהו' - השם את סיפרו עבור בחר לוי פרימו

 ". מקרבן"ל והן הקורבן הן לאדם באשר שאלה
 

, כפייה בשל' אדם'ה מושג סביב השאלה לסימן" זוכה" הקורבן בעוד
 בשל' האדם' מושג סביב השאלה לסימן" זכה" "מקרבן"ה" קירבון"

 תוהלותנהעל ר לוותעליו  ד היהישרושאדם  בכדי ,דידול .בחירתו
 .רדושלא היה , לא כךשאם  (הזמןמלחלק ת ולפח)ם אדכ סריתוהמ

 
 . הנאצי בלקסיקון ומשמעותן המילים את חקר אש שאול

 של קונוטציות יש לאומה. הפולק על לדבר יש. אומה: אסורות מילים היו

 .אסורה היא ולכן אזרח זכויות
 לפני הנחיות קיבלו שהם משום הגרמנית בעיתונות צנזורה היתה לא

 .הכתיבה
 .היהודים לרצח נרדפות מילים 93 יש
 . כוח יש(ליםבמיו) מיליםל

 .להרוס גם אפשר ובמילים. במילה העולם את ברא אלוהים

 ."נבחו" אלא דברו לא הנאצים המנהיגים
 . מהות של, חיים של הוויה היא שפה

 לכל הוסיפו במקרה ולא. תוקפנית, אלימה היתה "s.s-ה מדינת" שפת

 .(...ה חזית - לדוגמא) כוחנית מילה ארגון
 

 .עוצמה, שייכות, חוזק של תחושה להם שהעניקו מדים היו ארגון לכל

 ...אוטומט להיות הופכים מדים בשיול אנשים

 שה.עולמ הלכהל - ידועים ליעדים המדים לובשי את הצעיד היטלר
 

 

 


