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רו של מלטה 2 אי מטבע 
ומה?  ־נאצי או סתם טעות אי או י נ קשר 

זאב מאת: פנחס בר־

כמו שאר מדינות האירו הודיעה גם מלטה — מדינה קטנה בים התיכון בין סיציליה האיטלקית ותוניסיה, המונה 
שלושה איים מאוכלסים ומספר איים וסלעים לא מאוכלסים — במרוצת 2011 על תוכנית הנפקת מטבעות לשנת 

.2012
תוכנית ההנפקות של הבנק המרכזי של מלטה ל־2012 כללה מטבע בעריך 2 אירו המוקדש להענקת ממשל נבחר 

מוגבל במסגרת האימפריה הבריטית בשנת 1887.
אולם, מייד לאחר פרסום צד הנושא של המטבע, המציג 

קבוצת נבחרים במהלך דיון או הצבעה, קמה מהומה 
רבתי, לא רק במלטה, אלא גם בין אספני מטבעות האירו 

באירופה ומחוצה לה.
מה קרה? כפי שניתן להבחין בבירור, מופיעים על צד 
הפנים של המטבע מספר דמויות המצדיעות במוהל יד, 

כאשר לדמות המרכזית בתמונה יש דמיון רב ל... אדולף 
היטלר!

קונספירציה ניאו־נאצית תוצרת מלטה? העם המלטזי עמד במלחמת העולם השנייה בגבורה במצור גרמני ממושך 
חשיבות  בעלי  שהיו  האיים  את  לכבוש  הצליחו  שהגרמנים  מבלי   — ה־לופטוואפה  מאת  בלתי־פוסקות  והתקפות 
אסטרטגית עליונה לבנות הברית. כאות הוקרה ל"גבורה ומסירות נפש שייזכרו לאורך ההיסטוריה" העניק המלך 

ג'יורג' השישי לעם המלטזי כולה את צלב ג'יורג', המופיע מאז 1964 — שנת עצמאותה של מלטה — גם על דגלה.

לא קשר ניאו־נאצי, אלא פשוט טעות איומה של המעצב ג'יאני בוניצ'י שלא הובחנה על ידי ראשי הבנק המרכזי 
של מלטה ואנשי המיטבעה המלכותית ההולנדית באוטרכט בה הוטבעו המטבעות. מייד לאחר פרוץ המהומה וההלם 
הראשון החליט הבנק המרכזי של מלטה לעצור את הכנת המטבעות ולשנות את עיצוב צד הנושא — אותן דמויות אך 
הפעם ללא הצדעה במוהל יד. לא ידוע באיזה שלב הופסקו ההכנות של העיצוב שנדחה, ולכן לא ידוע באם הספיקה 

המיטבעה ההולנדית לייצר רושמות או אף כמות של מטבעות שגויות.
המעצב לא שינה את מראהו של הדמות המרכזית בתמונה. האם קיים דמיון בינו לבין הצורר הנאצי? תשפטו 

בעצמכם.


