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Jי

"ד ושם

ע

ם התרקב האמה הונגחית אל סופה

-

האמ לש תוכיפש דםימ  ,שהנ ולשהם

שהוושגג ויה םנtיחנ לש םיטעמ יזגותי

-

אנו מביטיס לעבר האלף הגא

וםקווה שולבט,ת לואנרות ולביוחטן.

השואה התרשחה  ,ואין איש או דרנ היטלים

חלקם של ניצולי

שלטת את העודבה הזתא .אלב באמצעות לימוד

./

על השואה מכל הזוויות האפשריות  ,ובעזרת

ולuכטהנהו mהדק m

רmזנ שוש טידיכ וזכVf1נmם

של חמנכים עכלי עדי ורגשיות רגים  ,שי לט סכיוי
לי \::Iר  ,רדנכט ה  ::Iעטה ,תעדי ב וטח יורת .זו שאיתפי

לש די שום ,ושמום כי טא שמקעיים כיום מאמצים
גדולים ביצירת מגנה-על מקיף ,שיתן תשובות

שלאלות שיצינו ילדיונ במאה הבאה .

וJז'כנתי הבא  " 2001לש די שום תללט הק rn
מבנים ותמקנים חשדים ,הכשרת מורים ,שימור

מסמכים ויצירת מנוון של דרכים גהפצת ידע
ולהעברת מסר של סוכלנות  ,פלוראליזם ועשייה
חיובית .למרבה ה  ::Iער ,משמשת לנו השואה
ערואמ ייYודי וםזתודל

השרנא- m

-

כאז'""'יה סכולמ

של הרוע המוחלט  ,שפעל בעולם ושינול לפעול
טנית .

גביליון טלפניכם א\נ סוקרים תא מעזרבותי
של יד זשם באירועי ה  50-לקיומה טל מדינת
יטראל בטנת תטנ"ח; מביאים את סיפזרן של

מאח אבנר ש ל ן

תא יוצ" לקתת לחק מ",ה מחשר שלJ

בונת שלתי מטפחות ,שאר בישקו להתחקות ארח
שורטי רייריהן וערבם באירופה ; ןמליוים תא סמע
החיפשו של אשי ראכיון צעיר דוא פרתון לחידה

אנ תכ ה  50-להקתמ מדיתנ ישראל

הסיוטרתי  .כומק , -ונא מביאים תכבה לע השגפמ

מזמנת אותנו לערוד חשבון נפש

והיסחםי הומרכםינ בין ניילוצ ושהא לבין הכרנםי

הסיטורי ,לאומי  ,על הדרן להקתמ

בימי ראטית המדינה יראיון עם ניצולה  ,שלקחה

דמההני ,לע תשמח רושעהי רהושאנםי

שייהנה תמרומה מטמזעתית של וגאדת הידידים
הארמיקאית של יד ושם ; יעוד כהנה יכהנה .

גרעינים של הגטמה

הכפולה ן

יונית

י-כנסת וקהילות של~חפשי

דרד " .מפנש ט~מ

ןעל דרכה

חלק פעיל במאמ  ::Iי הקמת המדינה; מכיניס את
התוכניות הראטוניות למכלול המוזיאוני החדט,

םיילתי~'~ק~~; , :~;~~:כרב במחנות הפליטים
הניכולים עס השליחים

רןצ~ה נעתיד.

שהנועי לאיהם w-בץ-רשיSא

בתוי

לבחון הי
וד'תתת יט .

~,

ןוכיון רשה

הלא  -כל -כ
"ד ושם

ני  ::Iוליה ו

'-י

ישראל .
עינד

.,..

הסיטורית היא,

שחלק )דו נמוצילי שהואה,
שורשים

 :3-2טתנ ה SO -למדיתנ שיראל :5-4-
 :7-6ולניה  :9-8-הכלג החאם :11-10 -
החדש  : 14-12 -בימה  : 15 -כלינה שתיל
 :17-16קאמראד  : 18 -חדשית  :19 -ידידים
 :20ספרים ואירועים
הvכזיןוא

בא י רופה ילאחר הנוראה

~.

"~~ ~.

.
~ ' -י-
~

בעשר ; מוךל ושדטוט ש' המכלו ,המו  fיאוני

ע ל ע כמם להשמ י ך במלחמה

ארגנ שלן

החדש ,שיוקם במסנרת תוכנית האב

אחרת .

בראץ  -שירלא ולהתשלב כןא

באמבק הלק rn

הדמיהנ  .הם

שרדו מל ח מה אחת יק י ב ל י

"די ושס

2

 ." 1001התמכ:P

הדאריכ ,משה פסךיה

רוב הציביר היהודי ביקש לנטא ,מלד לאחר

ל

העיקרי טל הערלים ב י

בזוועות האנושיות  ,בחרו

לומת כ rn tmVיחםהי קmא

כלכלית שקה ,אבזורי ה:וא
השנוים .מעריכים ש

"
.".

משאר י ת ~לטה של עמנו

התמקמו ,תוי כדי מצוקה

כ230-

אלף ניכיליס  .כמע

ללא עזרת המדינה רבאש
רדכה ,םה אירנט תא חייה

החדטים ~ לא בהסתגרות
ובהתבדלרת  ,אלא דווקא

מתיי מעירברת ופעלתנות .
הם התג י יסו ל י ח י דית
הלוחמות של ח י ל המ)ן

העברי  ,כנן קואופרטיב י ם התיישבותיים לרונ

(

"ד ושס

השואה בתקומת ישואל
והפיחו חיים יהודיים ,מקוריים ותוטטים בכל
מקום שאליו הגיעו.
),,רז תעדלי ,דחא הפרקים רשח.ו ב ים הברוטסייה

של שיראל תענ ה חשדה ,י ה ו ד ים  ,שאיב ד ו שבואה
תא ב ני משחפותיהם הקרו ב ים והרח ו קים גם יח,ד

עזמ תא ראץ התדלום } הנעיו לראץ שרומתם ,לומח
נה} ,קלטו ו ה תערו ב ה ב ג ב ורה אנושית עצומה .

רפ!:א היןפק ןעןצvuכ נשנים
רואי רפש ק ז ה סיו
הב או ת .

"

הם  ,שראן

ע רב ו נאממ ק השירדות

לבאמק ש ל ~יקו ם ו מ יי ה יכי לי לו .הס לא נ !שקו
דט לוא ק י~רנr-י ריצ נ ם ה י ה הל יו ת וש תםיפ
בדרמה של הקמ ת ר~ד ינ ה  .הם ה ין ה רא ש ןני ם

pmm

ש ד חןפ ווע רר ו א ת ז כור ון ה ש ואה

רחהויסח ןיב ניילוצ סחןאח

;r

ועינהש הפחכ DCtונל םץםנח

ך~~'ר~~'' ~~~;:ז ה ו ת

כיום ,

ומתגשבת כ,)N

 SOלהקמת המ ד ינה ,הולכת
.זI ,,ם>'לא """":ב ני כל הגילים ,

ומךילה ומרכב ולמא

םנ Wנפםכ רmתןtןנ

,זה ו ת ,שבוי רמכי ב יה

ר"יי >~,רדcא ס ה זו מאחד ת ב ואץ
 ,ד תיים וחילוניים ,אשכנזים

רסיהםילא .
אירןע נןטף המתןכנו

תנסל ה50..

ל"'1Dנה אזר סס

בינלאןמי  ,סייערך במכין

הואלניבימ רקחל ושההא דיב Dשו  .כהסנ  ,יישךשמ ד4הענ סיוכי  JMם»ק וניברא

,1999

ישיא תא התסרת יי שהואה ב הסיוטר י ה

היהודית •

הסירטר י ה ותרעדה ~.

כהווהנ ה י ,א רשא,תי ןוחבל כדצי עיפשהה ושההא לע תביומ הרוטסיה י ה ה י תידוה
רושענםי הrrוא נםי  ,נשותי ,לודבק סא שי מםוק כרעהלה תשדזרמ לש ררטסיהה;זנ
ה י הוד י ת בצל השיאה  .ב המשך לכ נ ט ז ה תמוב נני ם שני כ נ ט י ם נו טפ י ם ב ח ו " ל .
בתום טדרת הכסנ י ם  ,י וצ י א י ד י שם לואר קי ב ץ של ההרצא ו ת ש נ שמע ו .

ושעה

כ י ת הספר המרכז י לה ו רא ת ה שו אה תמ כ ע שני פ ר ויקטי ם ח ד שי ם לשנ ת
ה י וכ ל למד י הנ  .ה אח ד ה וא רמכ ז פד גוני ניי ,ד מ צו יד עב זרי ליומ ד י ה ו ר א ה  ,שיחל
עפלול ב קרו ב בתב י·סרפ רב ח ב י ה ראץ .רפו יקט שני ה ו א ע רכ ת ס י .ד יר .ום חשד ה,

ול ר אשם של הניצולים ,
ש רב י ם מה ם

א ת ט גו ר ל נס רק ב אחרונה ,

לדיא ש נים ש ל !ו'fיקה.

ד תסמרב ,איםנ חילדם

ה לגעמי ם ה אvm
.עסלמ הצח דכול  ,פי mה

ה ני צ ו ל י ם מחפ ~

כ ין

ישילשהו תnנשDכ

יח ד עם י ל י ד י ה ארץ

לשmrפשrכ םהי .,די אלו ה;זנ לכ רשק ישיא ושל הא ,

ד ר ד ללמ וד א ת שא י ר ע ,ל נ תחי ולהפ ני מ ן .ה ד ו ר
הצ עיר גמלה י ותר יו תר וחמי בות  ,ה זדהו ת ויצ ו ו
להשמכיות .מ ב חיyנ זן ,ס צ וי ה החרכ ה ה1ש'Iאל י ת

תבךילה רב יא ישמעמותי לש יטופח זי רכ ון  mקווה,
המקילבם שמעמות ותשמלב ים בואןפ טיעב והכריח
בזהות היחי,ד ה עם יהמדינה ,היום ןבעתיד.

שתפמח ב ית סהרפ עבקמ ת ה צל  mה של תו כ נית ה ומליטמ ד י ה ~לחזו ר

לוח יות , n

שזכתה ב א חר ונה ב פר ס כ ינלאומי .ה ע רכה ה ח ד ש ה מיוע ד ת למ כ וגרים ואומ רה

סלפק לשמתשמ עזי עממיק לע שהיהא .רעה כ ה מצינ ה תא אריעוי שהוהא עליפ--
סד ר כרוגילוגי עבז רת סממכ ים איתנטיי ם ו ס יפורי ה ם של ע ד ים ,ייש ב ה סב סי

תניני ם רח ב הכילל יימני ם  ,תש  Uת ,סרטי ם תיעו ד יים ועי,ד שמקור ם כ רא כ ייו
וסבפרייה של י ד וש ם  .עהרכה מאשפרת נם למשתמש "לבק ר " ב תארי יד ישם

על ג ב י החמש ב ולקרוא על ד יוגי ם התמנהלים עביל ם האקדמי ס כ י ב השאלות
הרמכזיות שמעוררת שהואה .

ב י ד יש ס תמכנני ם  ,ב שיתוף ע ם ראגוני ניכוליס ,לקיים שבגת

הSO -

עלייה

לרנל של ניכילי שוהא  ,דלייהם ונכ ד יהם ,אמנדרטואת הזירכין רבח כ י הראץ לי ד

שו ם כ ירישלים.
ב רשית יד ישם מכינים סיכ ה מייחדת ) ב תכלים(  ,בעיכי ב י של אמית! קו ,

המצייתנ תא שתנ היובל למדינה ,בשילוכ סמל המנורה של י ד ישם .
על·סה לרר

הכותב הוא יו~ך הנהלת יד ושס
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תרנןת(<t

על ק  Jר הכ  Jתה בב  Jת

רגבמנ  Jה ע " ש שמה מנ סלדון  ,ש בו למ ד
לפנ J

60

שנ ה בעמט בררנד ואסרןמ  ,ב מ ה ש אז ה  Jה

מז רח רבל Jן  .מרנ,ד אשתן קל ואי ושת  Jבטת י הם ,

משפחת

ואסרמן:

רברנד וסארןמ טדל ברבלין
רברנד נערצ

ב1938-

ב .1923-

II

ר נ רמסן

t ;I-i

~,:צע;,.נאמ
שהוהא ~ .
צעד נ סוף

~ ;,

mפשמ ו וסאןמ וב  Jצעה

~

ב וו  Jנה  ,עבקבות

שו שריה

התעמתנו

עם

העכר

ה שמהחפ,

לק (?" . J

כיחך

II

הוריו ,ששיה ןלואטרה ,נ  Jלהו סחת כמותל סעוקן סבדו בביניס.

כעבל כואמיות ופלנ  Jת ,אד נ  Jצל גמ  Jרשו הודות שלורט ידידותי סשייע לו  .הוא נמלט

רגממנ  Jה ולבו  Jית - Pדודו ,ואדל uהאונט  .לדוא עסמ רב תלואת כסוטת ר),וגח רנ.רע  Jס להונלד ,שם הוכנסו

אכ  Jו של בררכ,ר

למחנה של  Jדל  Jם פליס  Jם  .משס יצאו לאגנל  Jה כמשלוח ילד'ס ) .( Kindenranspon
מו  Jשה ,ודידו  ,אליאס  ,נכלאו בזאקסנהאוזן סבפטמרב  1939ורנצחי רבאשית שתנ .1940
שנני כד  Jס  ,ללואטרה  .כואקטורב  1941גורשו היא וכתה סןנ  ,Jחאיתי של רברכד  ,ללודז ' .כמא 1942 J
ארפם

שלט ה /י ס נו כ  Iאקנoה1א  tו

נשל,n
הן

)ספו

לnנמ.u

לקד<י ןסארןמ לכית וארדירב ,שהתרמדה גכד הרעק הוארתידוסקי שט )הלד ,הצרטפה זbתעונ רןנ,רע
סהוניאלסייטת ייהשירמ הנעיר" טיינה  .כ  1939-עזכה תא סוארטיה והניעה לאגנליה כשמליח הידליס .
כואתה שהנ שהינה אשרת כנסיה לאמה ,פנאי לכית טדק ,אלב זה כרב היה מוארח מדי  .אביה שרד תא
השיאה  ,אד עד היים אין קלואי ייעדת מה רקה לאמה.
אבוגסוס  1997שיט בני הזוג וסארןמ עם שתי וכנתיהם כדירתם כנפין תל  -אכיכ ידירכו לע שמעמות
הסמעות שערכו לגרמניה ולאוסרטיה.
צפרה  :יי הורי לא דיברו כמעס ףא פעם על ערכס  .היו תצלומים מימי ילדותי של אבי ,והיו נם קרובי
שמפחה שסיפקו פירורי מידע ושתמיד היו וארמים לי שאני דומה סלבא מושיה" .

ליאןןה " :לפני יותר מעשר שנים הנעתי לנקודת שבר והתחננתי כפגי הורי סלפר לי rכה קרה ,ולא
רק על החלק ההרואי של הבריחה של א כ י .הייתי זקוקה ליותר .הרגשתי שזו המורשת היחידה שלי ושזה
בל מה ששי לי ,וידעתי שאם תהיה לי תמוגה שלמה ,זה עווlר לי לשהלים תא תמותני שלי".
לקאןי ~ :כתמביון לא דירבתי ףא פעם על הערב שלי  .התקופה באגנליה ,חארי משלוח הידלים ,היתה
התקופה השחובה כיותר בחיי .אלה היו שהנים שעיצבו ואתי מחנינה אינקלטטואלית וחווייתית ,השנים
שכהן ציונות וסוציאליזם הפכו לנורמים ןםכזייס כחיי .אבל אני אהכתי תא יינה ,זה היה הכית שלי.

איעי חשווט שבטתי יוכלו אי עפם הלביו כינד הרגשתי בלפי עהיר הזתא .אני כל-כד כוסעת לע מה השם
לקחו ממני" .
םשתחפ נארס)/ב כפני הםכחהמ

וב  "Uד  ~ :נם נאי בטעמ לשא דירכתי על עהרכ .הדתקחי תא דהרכים דע בהמ שזה ההו רשפאי  .כאיזשהו

מקום הרנשתי שלא עשיתי סמפיק כדי עלזור להירי ולחאותי להיחלץ  .נם עכשיו יש לי פה ושם רגעים

שכהם נאי שח שנתלשכי  .כהמךל בןקיר רגבנמיה שנתנ 1958

רעתכי חישופ דרא רשדיים ןמ עהמ :ומיחמם

כזאקסנהואזן סירפו לי על מןתם של אבי ודודי .כביקורי השני גנרמניה חיפשנן ארח הקכריס  .בכית

הקרבות ראיט שחלק ןמ המצבות נעקרי ממקוןמ והוטלי הפובות על הואץ  .התקרכתי למנכה גדולה
זחא  ,מכסוה עבפכים ולענים  ,עותרצי  .רן,תשגי שזתא המנכה  .עבזרת כהמ אנשים מוקמיים ,הכפט ואתה
וראיט את שמןתיהם של אבי ודודן חקיקיס על האכו  I .ה היה רגע מזעןע  .כוחה של המצכה הוז היה

נעוץ נם בכד שהיא הביאה לי זיכרון מאמי ומאחןתי  ,שהקיומ אותה לפני סהן עצןמ נסלחו אל ומתן .
שיקמט תא המנבה ,העדמט אותה Wזחמ ,והןספט כתיכת לוכר אמן ואחןתי~ .

צפןה ~ :אני גיליתי מה אכא שלי רמגשי רק כ ניל  ,41כמאי  ,1996כשעמדנו ליד המצבה הןאת  .זה
היה רנע שמעמותי כיותר ,ואלי התמנית לש כל עהניין .הההנב מה אכא לשי ערנ  ,המ הוא שנא על

4

םשם אכ ל,םיו ; קלארי  ,כיאנרה  ,כר נרד

עדייו שי הרכה דכריס שאיכני יודעת ,א כ ל המסעות לכרלין ןלווינה הם התנסות

נ צרפה ככי תס בתל-אבי ב

לט אפשרות להתעמת עם הערב כיחד ולהיות כיחד  .אחננו מואד קרןכים ח .

מיוח m

כתיפו ...

כמינה  .ניתנה

ש נ י המסעות י צאי אל הפועל הודות ליוזמתן של
הבנית .
בעוד ב נ י משפחת ואסרמן מבקדים בוו ינ ה ,

י ואצ וטהנ אז אלוי  m ,ה ואר י ונסותה רקבה ולבוי תי
נאיה של וטבה  ,רא י ה

נופוטש'וק ,r

לא עהןו הופנלתי

ל ו ד '.ו הם נדדן בר ח בי ל ו ד זי והש קי עו מאמצ י ם

סובה אזולאי לבית פינקלשטיין היא סגנית דובר משרד

רב י ם בשחוור עקבית מימ י נ עור י ו של האב ב ע יר

החינו,ן התרבות יהספורט .אמה ,פלה שאפשיק ,נילדה

ב י וזתמה

בו וראשה .כחרבת תנועת הונער של ב י ת "ר היא לקחה חלק

של ט י בה  .אז ה י א הנ יע ה שלם עם אמה  ,לרנל י ים

במרד גסו וארשה .כאשר ניסתה להימלט לצד הארי דרך

זו  .ה י ה כרב ב יק ור ק י ד ם בפ ו ל י ן

ב,1988-

לרמד גטו וארשה  .הביקור ה י ה מרנ ש

תעלות היבוב רת.ת-רקעקיות  ,היא תנספה ונלשחה למיייאנק.

ביו רת עבור טובה  ,הן במשיור האשיי והן כיהודייה .

שם הוחזקה במשך ארבעה חודשים ישרדה בעור שיניה.

ה י א ואמה היו י לחק משמלתח רבשאות ש ר החיונך

מאחר שהיתה חזקה מבחינה פיסית ,היא הועברה

הש נ ה

ה 45-

שלעבר יצחק נכון  ,בב י קיר רשמ י ראשין בפולין .

לאושוויץ-בירקנאו כעובדת בעבודת גפייה  .ב ינואר

1945

סוכה משחזרת את תחישותיה כאשר צפתה

היא נמלטה מצעדת המוות וסהתתרה בערימת קש בח ווה

כאמה צועדת מא י שיו יץ לבירקנאו  ,יי אמי  ,שא י ננה

ליד קאטוביץ  ,הודית לעזרתו של חוואי מקומי .יותר

מ 4O -

אשה בריאה ,הת נ הנה כמו לב י אה בצעדה הזאת

שנה אחר-כ,ן שבה פלה לויראשה עם בתה טו בה .

יהכת י כה תא הקצב לצעיר י ם ש הכל ו ל צדה  .זה ה י ה

ראיה פינקשלטיין מלודזי התנדב

סוג של כוח ש י ש בו מ ן האלמןות  ,ןכשהסתכלתי
עליה הנתני פתואם תא סוד ההשירדית וכו ח סהלב

מואישה

חזר ללוד ז' .היא ומשפחתו ניצלו

מהאקציה הנדילה של ספטמבר איתה שנה .בפרבןרא

1944

הוא נשלח למחנה העבודה סקראישב ומשם לצינסטוכו ב  ,לבןכנוואלד ,לאזיר שלזיה ןלסבוף

שלה ח.

ביקיר י ם כאלה

בגרמניה  .סבפסמבר

1942

בנ י ל 17

עלבודה

-

לפו לי ן ,לרגמ נ יה  ,לאוססר י ה ,

לרטזיינשטאט

-

שמם שוחרר באמי

.1945

כספע היה בןונ ובין השית כמה פעמים  ,פעם אתח

לצכ'יה ילמדי נ ית ונ ספות ברמכז אירופה ובמ ז ר ח ה

הצליח שלונת תא הסמרפ שהיה רשום על מדי האסיר שלו ,ו כך נחלץ משות של כיתת יו רים .

 הוכפ י ם נ ופצים י ו תר ו י ותר שענור הדואון  .ני \צל י

ראיה חזר ללודז י וגיהל כי הוריו ןששתנ אחיי יאחיותי ו רנצחו כולם בואשןוי ץ שלשוה שביעות

שואה שחשוב להם לה נח י ל לילד י הם  ,ובע יק ר

לפני שחרור לודזי בידי הרוסים .

לנ כד י הם  ,לא רק רפטים על נ ו רלם האישי אל א נם

סו ב ה משחזרת תא תחושןתיה עבקבות הסמעות לפולין שערכה עם הוריה  ,יי בשמך שניס,

י ד ע על ה ע ולם ה י הוד י הת ו סס והעש י ר ש נ חרב

למרות מאמצים חוזרים ונשנים  ,לא דיבר אבי מעולס על ענרו וסירב להציב את כף רנלו על

בשואה  ,מוצאים בב י קורים אלה בסיס של תוכן ,

אדורמ פולין  .אמי טירפה כל זהןמ תא סיפורה  ,החל מהשואה ואךלי ,ןא שקה לה סלרפ סיופרי

משמעית ועומק  .שכנים האחר ו נות נ כתבו והופקו

חוויות ולתאר את בית אביה רטם השואה .בשנת 1988

החלטנך לנטוע ,אמ י ןאני ,ליןארשה

סרפ י ם וסרטים רב י ם העוסקים במטעות אשי יי ם

ולהתקחות דחא ערבה .בשמך כל חיי הרשגתי שעלי לרת.ומדד עם הערב ענצמן ,כלחק תמהליך

של ח ז רה אל אתרי החיים ה י הודי י ם בתפוצית .

של השמכיות ןכמחויסת ןאחריןת אשיית  .באוןפ ומזר אני זיכרת שהרנשתי בביקורן הרשאון

אר ג ינים של נ יצילי שיאה מקה י ל ן ת שו נ ית יזמי

בפולין שאני בב ית ,מין תחושה של שלמית פנימית  .זו היתה הרגשה של התחברות שלורשים

תועסמ זירכון rםזרה קלהrולי הומ,אצ ק ייומ סקטםי

שלי ולהיטטו ר יה היהודית בת אלף השניס  ,מקום שבו הצדיקים ק ב ןרים  ,מקום של תרבות

והציבו אנדרסאות ,לרוב תוך ש י תוף פע ו לה עם

יהודית שלמה .כאשר אני מלווה קבוצות של נוער ישראלי בס יורים בפולין  ,אני רוצה שהם

הרשויות המקומיות .

התועלת שבביקור י ם אלה עצומה  .מענל י ם

יבינו תא העושר ההסיטורי והתרבותי הזה ,לצד הנסייון ללומד על שהואה .בכ ל פינה ברמחבי
הנוף הפילני טמןנים שורשים יהודיים .

רבים נסרגו כ,ך עכדו שעכבור הדרו הבא  ,הגעמל ים

יי כשחזרתי ללודז י עם אבי ,זה היה הכרחי לשנינו לראןת את הבית שלך  .במשך כל חיי

רק תפנםיח עכשיו  .ולבים  ,העדו ינמא תאו  Mזחnrק

היה אצלי חלל ריק כאשר נסייתי דלמ"ן תא פנים הבית הזה או תא הרחןב שבן שיחק כידל.

שירש י ם  .נמקרים רבים היתה דרושה חצי מאה

לא נשראו תומונת ,לא נשראו סיפורים  .הדיר שלי ונדל לתוך ש בר  ,ללא דימויים שיוכלו סל  JJע

כד י שהצעד הזה י היה אשפרי  ,ןעלתים רקובות הוא

לו לבנות תמןנה של העבר  .המסעות המשותפים האלה עוזרים למלא את החלל ולהתייחד

נעשה הודות לעידידם ןלתמ י כתם של הי ל דים .

עם ז כר המשפחןת אןתן איבדונ שכיאה ח.

משפחת ואסרמן ומשפחתה של טובה אזולא י הן
שתי דוגמאות לתהליך כזה .
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Jרעיןמה

ר

ו DW

"ד

/

ג;ויה

;ארכיון

P33

נרע תניכיו שעהברי סמרים ס"ידיים " דביו סרתים

לצד המלה

ושם ,

נשמן שהעיוריס  ,החורמים שנדרשו ליצרן כן היו

ממ.אלי ,עחמ םא ןכ ,ורור סהתב לע עצש ושמתשמ

mכוVנה ומUi'(iף ישיאה

נייי רגלי ומץי ליומו וא לחב דמוללסו מניס ,שוגפסנ

במושנים קרובים זה לזה במשמ עותם! ייתכן

בעט טעב במקום דןן רגילה .אמצעי הפיתוח היה

שכבוליפת סומן סמר מקודד כשלהו  ,עמונ להuזוכ

חום של להבת מצית .

של בעל האןסף  ,פלדמן  ,כי התיאור בנלויה הוא

יטחבהב הראכיןנית
בארכ יון

יד

לש נלוצי רשההא תיוmא

שוא.ל נר'כשט"!

מ, 194J -

שנמסרה

דלפ p

> '1י הנtמ mהיולג

משתנ

 gerמ Hu

יד

ושס ,

)רעב( ,שמשמעותה כלולה בו

ובה סקסס

קסע.ם מכתב הסתרים המופיע על הגלויה

תיואר של זשהנ שהדמה  ,מצד שני  ,נשתלא שהאלה

מענייו הכתוב בדיו

פהנ רגינשטיין דלי" יסוף

בקןדים  ,כאשר הוא כןתב ממילא

1943

אזנם רבורים דייס ,

ול p

מדוע כותב

0\10

טתרים  ,האוסף הוענק

אלמוג  ,ראש מעבדת מסמכים של המדור לויהןי

בד ין בלתי כ רא ית לעיני אנשי הדואר והצנוורה.

ליד ושם ביד י בתו של

לילפי בוסשמת רשילא .סביעו וצתו הדבעמה  ,לוצהמ

יית כן

חשש מפני יכןלת ויהןי של גלויתו

פלדמן ,אליש ג ע עורי .

הנלו יה באור איכפרא-א דום ש הקל על קריאת

ב ידי הצנוורה .אם כ,ך מדןע לא הצפין גם את

פדלןמ צייו רבשיומיו כ י

הכתן ב .

הספקה החמישית  ,הכןתלל מיעד שחוב על פעילות

בסקטט הנסות שעל הנלויה -
-

ש Ollo

הזמוב זביו סתרים

כבר בקריאה הרא שונית של הטקסט הבחין

מופיעה עדות המתארת את זוועות אושווי ץ.

רגינשטיין ,כי שורה וחצי נכת ב ה בכתב יד חמורב,

דלוני רגישניטי,ן החדיה הוvrנתק ינגל הגלויה

פדלמו  ,שהלן עלולמו לפני חמש שנים  ,לקח עמו

ואילו היתר נכתב באותיות דפוס  .הסי בה היזוה ,

היא זהוזו הכותב .לאיזה דאגוו ה וא השתיין ! מה

את סודה של הגלויה  .מדובר בתנל י ת ארכיוניזו

כרנאה  ,שהכותב לא הרגיש בסוח בכתב המחורב

היתה זיקתו לרימניה! על-פי זויכו הדברים  ,שם

נדירה ומיוחדת במ ינה  ,עביקר משום שמסמכים

מדוא שרן,א עצומ לא יכול היה לרקוא תא התנןב .

הנןעמ והכתוזמ ,נןתי ואלל לסהיק כי מדורנ בזחא

ובהם תכיהב שחאית סמוג זה היו שומדמים תמדי

רגייטשנןי רעשמ כ י התניבה העיןותר רגהמ טוויחם

הרזחמות היהודיות ברקאקוב  .ןא איזו המו  ,וכלצד

יבן ואת יןת רא להכפןתל חבקל Vכ הלמים ולהעידר

ניתו להוכיח ואת ! פעילותם של כל הארגונים

סימני פיטוק וחלקי אותיות ב מקומות אחדים .

התחמרתיים היהודיים כעמס היתה וכוכה בהפצת

לרחא פע Uח הטקסט יק ר יתאו.
אשי ראכייו די ושס  ,שואל רגינשיטין  ,לקח על

הארגוו המחתרתי!

עצמו את המשימה לגלות את הסיפור המסתתר

כמו,P -

מאחורי הגלויה וחשף עד כה ממצאים מענייניס

כותב הטקסס העתיק מכתב יד מחובר  ,ולא היה

)סביס מסוסים(,

רוזלבנםו ) Yaaoov

עבל ידע מושלס שבפה הגרמנית .אפשרות אחרת

כגלויה של AugzeugstUtzpunkl
 eן) Leuchtpisloאקדחי איתות( וGehcimtinte -

}דיו

הוגתמרר שבטהנ ירוהתי בטקשראס ,

ה יא כי לא מ ד ורב שבניואת אלא בקודים ,במיןחד

רתסםי(! דהרבים ומזמםי קלמצה ראמרrטג ןרצמתדי

ב יורת .נהןעמ יולגבה הוא יאוק ב

 umן ,( Rosenb

קיימות בטקסט טעויות כתיב .ייתכן כי

וכווים והס m

יהודים .כיצד שי הלבין תא האזסר

רומניה  .שהולחת היא יהודווה בשם לןלה ברגןמ

היסג  .בךלהמ הדב יק ה

שעל-פי הכתו ב ת על נבי הגלויה

מצא

) a Bergmanן (,Lo

שער ן ,

לא

שהת ה רקבקאוב רגשנייטןי קדב יovתמ רנהסטות

נרינשטוון בספר ים

של שירות האיתור הבינלאומי של הצלב האדוס,

העוסקיס ב מחתרות

מרבית הכרסטות

היהודיות שום אזכור

מצויות בראכיון יך ושם .ברשימה מופיע שמה של

לש וששמ וירב רתסםי .

שנוסך

ב .( AROLSEN ) 1944-

לולה רבגןמ  ,יהודייה פולנייה שהת  Uררה ברקאקוב

םשה הוtoו ""Oלינ

שמם וגשרה

את נר ינ שט יי ן אל

לאושוויץ ,ול בטו ף שוחר רה בברגו  -בלון  .תארי ן

האס לר הנרמני אוטו

 2:0ב אונוסט ,1943

)ן (, 0110 KUse

ו Uרשה לחמנה פלשאוב בסראמ
מש לוח ה נלוי ה מקרא קןב רן,א

.1943

קיסל

שהוחזק באושווי ץ

כ שאר ידעו כי בתראין וה כוב נמנרא ומבית יהודי

קראקוב  ,ו ברנ מו תבוכם ,במחנה פלשאוב.

בטעש -

סיווג שהקהנ

הגלויה כוללת סקטס קרצ בד ין רגיל ,המסuח

זכויות רחבות יותר

ב לשוו של אהו בה הכות בזו לבחיר לבה  .בסופו

הלאמ שנתיןכ סאלייםי

ומפיעה חזויהמ  ,וזמתחתי הנלויה מוצינים תראין

אחרים ול יהודים

ימקום  .לנד פרטי הנמען ניתו להבחין בכמה

במחנה  .קיסל הובא

חותמות וחתימות של הצנזירה  .ואןלם ,ב נוסף

לשם ב מאי

לטסקט הנלןי ניןת טראת על

-

הנלויה -

שמני צדיה

ואטן .' Pלס )ברמכן( עם חרנ'} .לםרVJות הופ 'Dת

הוצחיל לסוח דנ"טמצ

שרי,זrסנ תככשמ וידב oיותס .לע טסקטה ' 'i1כס!"11

! ר אה מסגרת( חתןם אדם שבם

אוטו ) (.Otto

ל דנר י נרינשטייו  ,בטרם הניעה הנלו י ה לידי

הנמעו לא נראה הטקסט לעין  .הוא הפן לקריא
רק לאחר שעבר תהלין של פע  Uח  .סוג הדיו וואןפ
פענוחו מצוןןם עדייו בתהל י כ י דביקה .
על-פי זיכרונותי) של גרינשטיין עצמו ,ב זוור

6

.1942:
לנוכח העו ב דה שהפטקה הראשונה כתונה כש יר

1940

לאחר הרביחה

הצרטף לזחמרת הטלנית מושואה ,אן תנספ בדי י
הגסטאפו והובא בחזרה לאושןוי ץ ומשס ל-

חכר)זיס .

רגיניטשין תהה עודמ

יי ביזב "1

מהתב תא הדיי

F10sscnbiirg

)גרמניה( .גרינשסןןו מצייו כי תוכן

הירק לע תכיזמ ילמם מירתוו,ת המ גס שהוא מניןי

טסקטה היולגב וחכק זז< רעשההה שחמרב תוליעפב

את הדין ברשימת הדברים הנחוצים לו  .בנלויה

של החמרתת רפ.ולנית  ,שאר ידעו כי כללה העפלת

)גוויעה ברעג( ,

יסיסבם תונדומיםי רטבטשפא ,.וקנהנב וקובבט'· ('iU

מופיע  ,למשל  ,הומשג

Hungertod

בדין
מ כ י יה

תיאורים

שי

סתרי[)
מ ח

J

ר י כ ו

ה

t

ב יתי

ב דיו

J

ר אית

כמה משליחיה העבירן מידע לבעלית הכרלת על

לחקר השואה ב י ד ישם  ,מציין כי ~ מדורב בסמךמ

הואדתטו לנמ Jn!Jעם המ עדדיש זtכ טנעב עפלולייm

שהתדמ היהדוים לעו הרטיר הרגנמי ביפילן  .הסטל

נדיר ביותר .היות וסממכים מטוגי הין מןשמדים

ודלרכי התהשקרות של הrזומרות  .וככל ונוא  ,סחר

שהנם ההי לןא קסראקי  .התרתומ היפנלית הקיהמ

כרנע שנתקכלי  .הטקטט המןפיע כגלויה נראה

לונ מידע רב כוננע לנלויה ".

מmנםי סודיים בןפליו ערט עכסת הרב,תי וגסטף

כעדית ראייה של חמהכ ריכוז במפנים  .כ סונף  ,לפי

שאלות רכית נסופית עדייו לא פוענחו  ,ילפ ני

הכתוב  ,ניתן ללמוד כי היו אנשים מ כ חוץ שידעו

חוקר הארכיןן שאול גרינשטיין עיד דרן אריכה

רסת לע החיים לש הריסאים  .לוסכף ,ןכות קספהתוא

יומתקת .

לכך הכלנה והפיצה כריזים.
סברפן לש לוזף

ב 19 ~ 3-

סמיפר כי

רנילנסקן ""FightingAuschwiU
אירעו נריחות רבית מאושוויץ .

עהךיקים הצרטפן לmמרת הפלונית או לרפטיזנים ,
שהין מצוידיס היסב  .אןלי זהן ההסגר י " אקדח

הטקסט המוסווה:

o. ____ .ws

התואךה  Nהשןכר טלולה  ,שאן שישמ לאיתות לייל

•<;i R'lOOא י"".~ IMI(U . H\.

בברלחות אלה .
לדח םע זתא  ,רגשנייטיו איונ ושלל כליינן ודבקה
אחר י ם

-

כמי למשל קשר למחתרת האוסטךית ,

שעפי לותה תמאלמה נם היא

תכי P

הנלו י ה  .מדורנ

ב מ חתרת הסוציאליסטית האוסטך י ת  ,שנקראה

" ".Otto Haas Organisation

האס יראגןנן עפלן

גנד ה י לטך יהרליד השלשיי  .הם סעקי  ,ב י ו היתך ,
עהנןנת רסמםי שנפצםי דביי רתסםי לע ובג קעטי

הסמרפים הסמתךןיים שרהומםי כ צדה שהני

לש הולגהי חמםי ךןאמ יסללרמ  Mקיםי רDי"'\.ופ'שמו

ז'"KAיי f1EIOI

וזז fנ zMi KT. 1IItR)I.(;E.זזזs

של נאשמים אלה ואחרים מואתה תקופה כווינה .

"'גAU

fWdZlEUG

HOHI! ZBt Df.I Kf.SSQ.

aחס

לאחר השוואות חוזרות רנאה לחוקר הראכיון ,כ י
תרנום:

.1

חמנה השמדה השרא רמואת  .תמון

ל י ל הבמשןפת  ,רעב  ,גוועיה רבעב ,מזין נלבםי

טקטט כדיו טתרים היה כתיבת התאריך והמקום

דיסית ש י ביתל שלער  ,יח י בלב  ,גמיפה  ,עיטייס

סכוף הכתוכ לוא תכחתליו  ,עלותמ המקולב בואתה

תא ' ע י ט יי ס  ,השלפה  ,סרחר במד

ואמת ולגיות ודואת שדבנוק

אל י ומת  ,זוהתה  ,חפד · ומית  ,חפך · א י מיס

כידי גרינשט יין  ,וכהו שפיעים פרטים אלה ברשא

הנרמה גבז  .ר \oצאה להירג ,

הדרכים .

רנלm

w.s

4.

~

 IIIBאU! IST \UHAUCHT. ICII IIוIז[~ ו:וE
 stHREa!iICICIIOCn.'I KעEח  ElKlAlJןSR'i
 " ..אSE AUfG.UIi r.u- 1oCHSEןNJ:ן וזז
וזJJו,, w.s \J!<i5UE iא'D.tE
IT rmou; UOfTUD.ס EILE. LB.זf.S KA
f fl..\T EI.LE.נ !.חאtזW T• a:HEN

עמדי דליו  .בכד הסא הישג תכ ב אשיום כזב שנתנ

תוקהפ  -כיפ שעמדיm

נ.

ISJHR ~" ,

ע י תונים ןבנ י ליס קעטי עיתיונת עבזרת םצלמה .

כתב ידו של הסא דומה מאוד לכתכ הין שננלויה .
י תרה מזאת ,הסימן ששימש את • 0[[0 Haas
"  Organisationכיד לציין כי נלוהי וא מתככ מכיילם

r KUCIIE.'Iאסו!H\.
חנlI.IJUORIJT7.E. HUNOEUIl.'I. fJ'IDOIIE. Ia.t
\ lGUl<IG EIdl.OSIGKEIT,יט.JXAMJoI Ea, U.lEזI.Jסf
 DE.'W 'I1G$f. J«UL"WJGSTוש T, HI!Tlf..זGKEח'EIוI
. u.woזfר: 'lG.1tOCII GEU.ח~ 1tL'iIICIf
tOuL'IQUAI..נ 'G lIIOt.Lf..י' ESCH DI.ש JNG.יטי
o.IIJIfIU.ו, U"D DאGiDf.l \'Of'I \ 10; IA/K Ilf
 u.uאf Dt.'JOI' ESW' EIXEנ !\J 1EUAUDIגtR.OO SCHI!Ff. III)I)IEl..ICMJ\'D
!A. ICllHA8Iנ:iEIאEאtl'\;(i IST 'iGEזDE m
זnsnasו()( (jן)f 'oQ1 1Hנ

רגשניייטן ואדב  ,כי הסא וזןג עפליי ם קהמטהצ

.1942

collpt

'".

שמטפ על י יו ) וא "ונ זוס  '(,ר·

רקח.ריה המקיפה ןרעש ,דמנשי רניטשניןי

כי .ושקייג.עי תUקסמל mשמ-עמתוי טנעב רוקמלה
לש הולגהי ועהודמ רזואםרי~ רנ.ואכ י uן-t.ד רזvrכת י

חצ  ,שמרפר~ י וסיר י· נ י ה ט ס .

.2

ב ט יפתי סןרר י ס1,1

כשלהו  ,כש שני הראנונים שהוזכרו עליל  ,ארחאי

ונ יי -

לטסקט שנתכב דבין רתסים .עורו כי יהוד ים רכים
גוסיו שכירותם של קבוצית ןראענים חמתרתיים
לא י הוידםי  ,םלוא ידעץ שנתלא שההלא המ זתקים

.3
.4

יותר .

פרופ י יהודה כאיאר .ראש המ כ ין הכינלאומי

;yןתין ן הג !עי  .ן סorיוכ י תא זה Iוכמם ( .
החי ס עיפשה לע י ן ואמד .

לם:Iנא תא שמ י ןתמ [.ו טUrא

הללו  .אולי היו הם חרבים בארנון  ,ואולי שימשו

פעולה בין שני ארגונים חמתרתיים  ,ואולי אפילו

זן ע ק דע ש.רמ י ס

נ בתלה י תלחממן .יקי

רןזולבנם  .לוליעפתם לש דחא ר"1אIעגםי תרmמהיםי
שמותיהם וכתו כ ןתיהם להעטיית הצנזורה בלכד .

צםוrנר . Iו

הפעצ הגלדי  .כאי ואמד

של כותכת הגלויה  .לולה ברנןמ  ,והנמןע .יאקוב

אשפר אף להרחיק לכת ושכער  ,כי מדורב שביתוף

דלי י ס גמ י ל רא,עב ותמות .

.S

נשעה תא סןבל .
ווני דב יחפית  ,אקדיח איתית ,

סצל .

המ  ,זיו · סרתיס  1N .י בדחיופת ,
tמtוי oדטמיס  ,האזהנ רצופר~ הנעי

הזןמ

ו [ .הבm

מלאה

"""
7

הצלב האדום

•
•

מסמכים חשוב י ם  ,המתעז י ם את פע י לות הצלב הא ז ום במלחמת העולם השנ יי ה  ,הועברו ל י ז ושם
מאח שאול פררו

י

סחה לש הןדעוה הבנילואמית לש הניג

של זכו יות דאם .הדינמה עהירקית לכך הי,א כומןנ .

הגרמ ניי ם שבהם הוח זקו ה י הוד י ם  .כמו  -כ ו ,רק

ב זיבנ ה כלפי ה יהידים

גרמניה .אמצעי ההתערבות של הצלב האדום למןע

יהודים בודד י ם זכו לקבל חבילות במחנות אי

שוכ ד פו ב י ד י הנא)  Iם עו ררה חמליקת

קורבנות אזרחיים של רד י פה בתקופת מלחמת

בנ טאו ת  .ה נאצי ם גם סירבו בעקש ונת להעביר כל

העולם השנ'יה היו .אם כו  .מונבלים ב יותר ,מה

מידע שהוא על גורלם של ה י הוד י ם הגמורשים .

האדים

) ( lCRC

קשה כנך נזמו המלחמה .
כראניו שונעד להביטח תא מלמושם של לע ד ים

גם לשעפתולי כזו אל היה כל תקציב במצעי  .עיתוליה

הומאנידטילם  ,א-פוליטי בהנרד תן ומומקם במדינה

היתה תלויה אך ירק ברצו נו הטוב של המדינות

]יירטאלית ונעל יוקרה ומסרית עוצמה ,היא תנספ

הנונעות בדבר .

 - 059שעותק מיקרופילם שלה מצוי עתה ב י ד י יד
שום  -מכילים את תיעוד פעילותה של ועדת , PIC

אימצה ששולה קווי עפילה

שיטפלה שכמיים  ,בסא ירים ובאזרחים .הסממבים ,

במסנרת מאמציה להקל על סבלם של קור ב נות

עניקר אלה הנוגעיס ליהודים  ,שוכפ י ם אור מענייו

וכנל זתא  ,הICRC -

ב עיני קורבנות השיאה שהןפקרו לנורלם כמפלט
הדואןן טונתר להם כגכד רודפיהם  .תקווה זי  ,כזועו ,

ארכ יוני

נכז בה  ,מה טניתן ינן ל בדוק הוא אס
יסההנ הסבסיתי לכאזבה זן התיה נוע צה
רק ב יסחה של הווע דה הבינלאןמית של

מספן עצום של מסמכים מספקים
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הארנן ן ,אן שאולי היי לה שורטיס נם

נחיטך הגנה עמוק לגני תפקידו של
להתערב בנעשה.
המטרה העיקרית של

יעדה בת ) 30-
-

•• u

חברים  ,כייס שןי"צ' Q

בעקבית יעידת זינבה

_

ו

•• יינע י-

י.-

_

םo

א

••

מלחמת העולם השנייה .
האדום ,שהתקיימה בטוק יו

ב,1934 -

)ישכה טיוטה של אמנה שסעקה בה)נה
על בעלי אזרחות זרה שנקלעו לשטח

של יהו דים  ,שיכריזו כי תכים אלה זוכים
להגנה מטעם

לרומניה שביקר רטנאנסנסירטיה דבצרבמ
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ייסארו ביד י גורם עויו  .ע ם זתא ,טיוטה
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זו לא שוארה ב ידי שום מדינה עד לרפוץ
nrחלמ םלועה נשהייה .ולככ ז <' )iךלזvבב
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רימניה .מטרתו הע יק רית ה ית ה להעריך

-

בתחומ י האספקה  ,המזוו

של היהודםי רישרוגמו ם רששדו

בטראנסני סטריה  ,עם זאת ,בדו י' ח ששלח
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ה ICRC -

ו  nבהסכמתה

האדיבה " של הממשלה המלכותית של

והרתושת -

j . .. . . . . _ - , . . . . . .

..

1943

לבקשת

את הצרכים

. ... , . ' 41 ...... .. ...... ,

v. .. ' .....

ה. ICRC -

תיעוד מקיף יש

גם לפעילותו של קארל קולב  ,השליח

),

המחלמ.הו.רלבנ ההכנה הקפיסש הICRC -

הועוהדי הבינואלתימ

בכל הוכעג הלצהע הלציב יטלשם ליד זaםי

י-

הורחבה האמנה ובללה מאז )ם שבויי

ה15-

&

iע...a.

ג

_ " 1..

שעסקה

לש הצלב

י-

4

~ ~~ '"-:ם::.ב:
::כב::
"-

י""

שב 1929-

לאנשי צבא  ,ולא חלה על אזרחים עד

.ד:. .י

_ 1000 ..........

 1944ו 1945-

)סבוגיית

פעליותו של השליח רפידריך טרו  ,ב מיוחד
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הבינלאןמיןת של הבוי) האדוס  ,שקם
סביוע לפציעי למחמה ,לומית

~_._,.
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.,
_',ו

ב )דאפשט שנ ני ם

~.

היא לפקח על ללשו ם האמנות

) ,1864-
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מידע מדויק בסוג יית ההגנה על יהודי

~I '"-

" "1.4 ~ . .

ה. ICRC -

ה,ICRC -

על פעילות הסיוע של הצלב האדום.

ך/:

הצלב הדאום ןכרעהה ומופזת לש לטתלן

ו ב עיקר סדרת המסמכים

•

הוא הדגשי ,בהתססבו על תנונים

סטטיסט יי ם  ,כי

יי כ 241-

אלף ב ני~אדס

סחרום בעקבות ה) ירושו ם ההמוניים של
היהודים מבוקובינה ומבסךאביה  ".הוא

גם עמד על ההכרח ל ב נע ריפטריאציה
לש כל ה יה דוים הגמשרוים שמצויים עדייו
ברטנאסנסירטיה ולהשיבם חמשד אל תוך
הכלכלה הרימנית .כל הפעילויות האלה
וממט בי'י ראונו הנויינט  .סרדת הסממכים

של ה  ICRC -שעלm

כוללת גם תיעוד חשוב הנוגע לפעילותו

שישומ במאהנ זו בהצלחה וסמיvrנ  ,כנך

של נציג הג ' ז ינט גשוו ייץ ,סאלי מאייר.

המלחמה עהל בךוה

ישרצה הקהלב ןינ סוטאטסה לש ארזםיח

j

ניתו נם למצוא את הדו"חית על

שנאסרו ביד י מדינת אויב לביו זה של
שבויי מלחמה .

הביקורים של אנשי הצלג האדום בגטו

ך ' Iייח ה CRC -ן סטראנסניסטריה .ס  Iף 1943

nכאטשכייט )תיי 4ו<(19

ותוזומנ רןונאטה

לסובקיה  ,רומ נהי והורגנהי .שי גם סממכים

העניה היתה .סשוג ההגהנ סשיפקה

לא כלל תא ואתם נאשםי שרנדופ סמיבות

אזרחיים לפני המלחמה ובמהלכה  :בד יקת מקוומת

ר ב ים העסוקים בהגירה לרא ץ-שי ראל .סדרת תיק י ם

גזעניות או פוליטיות בידי מדינתם הם  .לכאורה ,

הכליאה ; משלוח חבילות של מזוו ,בגד ים יתרופ ;m
תרבעה מעדי לע םלרוג לש עהרצרםי  .ד:נל  rnעפלשmלי

אחת מכילה תכתובת עם ארנ וני ם יהודיי ם רבים.

 mעיוד שופך ואר רב לע גורסל לש היהדוםי ב""Iאתוצ

אפשרות להתערב בסיגיו ת כאלה של יי משטרה

כזאת עשןיה היתה להיות השפעה על מצ בם של

הכבושות בידי מדינות הציר  .תיקים מסוימים

על סבסי העקרוטת ההואמנידvיים שהחכו

אסירים אזרחיים בבמה קטגוריות  ,היא היתה

עוסקים בהשתלטות נ צ יגי הICRC -

על מחנות

תא הראגוו  .לשעמה  ,דווקא העובדה שהצלב האדום

במ ידה רבה סחרת משמעית לגבי היהודים  ,למעט

כדיגמת מאטהאוזן  ,דכאו וטרזיינשטאט ב ימי ה

הICRC -

שכל מעמדו גכל דמיהנ ומדינה היתה לצלב האדום

פ נימית ,n

פעל בכל מדינה ומדינה כואנוו לואמ י הקשתה עליו

כמה מקרים נ ד י ר ים ,שהידוע שבהס הוא זה של

האחרונים של המלחמה  .תיקים אחרים בוללים

להתערב ,שכו היא נשלט ב י די הממשלה בכל אחת

ייה)וט דליגמה " ברטז יינשטאט ,ה נא צים מעולם לא

מעדי לע שטאים ערקוניםי  :ישיום תונמא ב ינל'ttמ,תוי

ובכלל זה מדיטת שבהו בוצע י הפרות

להיבנס למחנות הריכוז

הגנה על אוכלסוייה אזרחית  ,הצהרות והתערבות

מהמדינות

8

-

איפשרו שלליחי

ה ICRC -

I

I

I

)יהוייס( וממתכי הגזגיט  .שוןרא צרנכג

מצד שני ,נכון נ ס כי לקראת טו ף המלחמ ה

דמגשי כי היא זמ רכ על ס"יעו קלט mצ

ועבירק לכב ה  Uעג ליהויד רן,רגנרי~ היה ושח ג ג יו רת

אימנ ה " -

ל IC RC -ל ג צע מחוו ה למען היהו ד י  ,0ג י ן ה ש רא

כיורמ .בלי רחיגןת למןע י ה י ד י ם  .ה וא

כדי לנטרל את הה אשמה כי ה א ר נון לא

מ ב טא תא התחוש ה  ,כ י זן נ ם שהקפ ת

עשה רב ר כ שעו ד היתה אשפ רו ת לפע ו ל ,

)ו ד פית  ,ללא הנ ד לי )זע אן

ה ווע דה ה ננ יה ה של ח בך הל אומי ם

לו סכ וף ,שקה הלינמע וכ הרשו ס ש גמהא לפטל

שאלנ ה רו א ה ר ק ב י ה י ד ו ם יי פל יטי ס ".

ב גורל היהו ד יס תח ת המ שט ר ה נ אצ י ,ה ונ ג ל ה

ה ה יסטרר',ו ז' או קל וד פ אנ ה מ ן'נ בה

נ י ר י גישה של ר ש מ יות ,א ד י גות ו א י פ ו ק

ה IC RC -

נ יחו ,נ טפר שי צ א ל א ור נצ רפ ת לפ ני

ש ה יו מנותקות לחלוטין ןמ המצי א ו ת ה נורא ה ש ל

ה ונעגים

ה שואה  .אל מול רושס ז ה  ,יש לשי ס ל ג לע וגדה

כ  Z-ג שהנ rn ,

סממכ'

הICRC-

לרדלפת ה יהודים ב ידן הנא צ י ם  .כפ י

הקורגנס ה יהו ד י

שמ ד גיש כרופ ' פ אב ה  ,מראי ם כל

נ  Uת ה גר ית,

ש ה רא  Uני ס הי ה ורייס הרמנ Iייס -
הע ו למי  ,סהיכ  Uת הי ה ודית  -כומ נ ס

הסמכמםי Itכה כי לעמ כ:כ "jה יי השולש

לא ה יו מטוגל'ס למניע או אף למתן את איר ו עי

נירמי  Qשמילאו כאו תפקי ד  :ה יע ד ר

שהוהא יירת רשאמ

על מאצע יה הקנטי ס

ג טיס חיקי ב על הכרה ) ),כאומות

והומגלבים  .יורקתה הומסרית נמאס היתה ע\צהמ ,

להתעדבות ; הסירן ג עלשית מעשי ם רחיגים למןע

ןא לכ ך ה י ה קשמל ר ק עבכי י לאה ישנט עברקוmנ

כלפ' היהוריס

הוחזוק דראל דוקש  Qןכל נןתי סיעו 'iכל קה ס mצ

הונאמיי ס -

לא עביני הKכ צ ים  .עס ו תא נןתי סרמ ,

ר"TUפיכ ,tר('iי טטצל ןUזכ בarכ יששרג "'שצד'mשכ

הונדפות 'iנא ה ב דלי גזע אי אומנה  iיהששח שמא

יפכ ןעוטש רפו'פ הבאפ

הדןאאי על תקלחמ סה יעו ה מליח,ד ל.ב קייןמ  ,ןמ

~ התעקש ו ת יתר~ לג ג י גורלס של היהו ד י ם ת ס כו

היה סרמ תא דט ה שלויס תא ולמא כידב הלקשמ

אגש' ה ני ב האדו ם כפ.ען)ות בשטח

לןעמ 'הידים.

ב סוגיית יחטה שי הICRC -

היועדה הנ נ יהה למןע פליטי ס כ לינדין  ,סיו ס

ב רפאלי ,1944

וI

טבעג לן mס עוי לuמישו ם אזריחםי

תא העמט שיכולה

ה ICRC-

לשהיג רגב מני ה לןעמ

ה,ICRC -

יסכ םו טורפ  ,כי לע ה ICRC -

השטרי למןע קור ב Uת ה שואה .

ק ג ו צ ות סאירים רחאות .

הנ Yחה מוסי Pלית לגטו טךזיינשטאט
מאת על,סה לרר

שנים האחרומת עמ ד יד ושם נקוש

ששאף לדכא את נשמותיהם ,לא רק את גופם.

מוטיקליות געלית ייחוד אלא נם כעדות לכוחה

רק ו ב ע ם רפוקי ט הה צר )iYהומסיתילק

רםיב דנניnלמo.י םיעדUר זולשנש עוט זרכ טאטשניי

ש ל הרוח הא נו ש י ת .

ב

לש נוט ר.כ  Iיינטשט . Nהפרויקט ,הנועך

המשיכי לחרב בי יצירות ןלהלחיו  U .רצו הרכבים

יד ושם .המקורב לפרןיקט ההנצחה ,פעיל

סחבוות לש נישא צויה ואצלג הלכא

קארמיים והתקייומ קןנצרטים  ,על אף התנאים

שולשבה חתמיס דככזיםי טש i1 :פ f9תהוטילקרםי

ןולנ ,סנמה של זחר תא החי םי

ה רמ י ם ו ה ק ש י ם של חיי הנ וט  .ל רמית שה ג רמ ני ם

ובהם י צ י ר ו ת ש ל מ ל חיני ס מט ר זיינשט אט  ,כמ ן

המוסיקליים שהתקיימי בטר זיינשסאט ,הנסו

רסאו לע קיים עפתרלי סמוג זר~ בזומה הם עודמ

ירוטקי ז:נל? tוןועדג ןיילק; זחשרו ושירימ iוקי'ס''1כה

ו uמ לה ידיב m ..,..,

םקוהש ריענ הצכ'תי nט60 .P

רפל.גא rn

ךכD-

נופצתירזמ-תיח

rrכקה נוט ר.כ זי טאטשני תןנכי יר הני דדt

הירדייך בועוידת ואנזה ,כמחנה מעגר ליהודיס
משטחי צ ' כיה ומערב אירופה אל חממת הריכןן
ב מ Iרח  .ב יו

23

נלשוח נלוט זה

כ 15-

ב נו במבר

 1941ל S -

יותר מ140-

במא י

1944

ףלא מי-דאם ,תמוכם

אלף ידלי ס .

על הערי התעמולתי הרב שביכולתם

ול iפקי הנממ -

הו יפלכ סתתםהי

יהן כלפי הצלב האדום .
פרייקט

ההנצחה

ה מי ס יק ל י ת

של

ח.כטאטשכיי שדקYנ זחשכרו

המיסיקה ייצאת הדופן של

וינ הםידדהי שהנועי ',Rולזיטשניטא היו נמאםי,

הנטו .רגיס מהמלחינים

סומיקאיס סרופרים רגיס .כתוצאה מכך .שינשגו

והסומיקאיס שחלו מ'I1כזןןנשטטא

שם כמעט למן ההתחלה ח יי תרבות חשאיים.

לש('vוויץ יסנפי םש  .הרפויקט דעונ

הסומיקה הכפה זמסי עלידוד רוחני לישובי הנוט

שלרמ יפהלוץ rn

סויעיה להם שלרומ לע כםדונ

השcwי ת m

שמרט

שהולחנה גנטו והןצאתם לאור ;
ו ק יו ס קו נ צרט י ס כש ז ה

רענשי כלדונ הפסרurנתי
אדית

קראוס

מט רן יי נשטא ט כ י ד ו שם

גאמ י

.1997

לפרטים נוטפים  :איטה
גולדברנר ,טל .

.02-67S1671

הסומיקה וכשרצה

בטרזיינשטאט לא רק כיצירות

9

 -ד וש

-

O

rווכבr-ו בא

מאת מי כ ל מוריס קמיל

יד ושם  001ן~ היא תוגנית אב ,שנועדה להגין את יד

11

ושם ,שרות הזיגרון שלואה ולנמרה ,למאה ה· 1ן  .הותא ,
המצןי בהר הזיגרזן ושמתרע על פני

180

דו נם בין הךyו

שהועפ לנוענת לש ירשול ים ,עיוצב חמשד ויהיו בו שיחט

ש

חניה ,ומגז למברקים שסיפק מעדי שורי  mי רט.והנ וומזיואן הסיוטרי
חדשי  .המיזיאין יהיה מצייד בסגונלונ יה התמקדתמ ב יותר ,ייעיצב

כן שניתן יהיה לנצל את שסחו בא יפן גמיש לתערוכות תמחלפות
וקעובות.

בתון האתר ,שישתלב בנוף הקייס  ,יי סללו שבילים מקשרים
ורחבות ,שיאפשרו גישה נוח ה י ברורה לקהל של גשני מיליון איש
בשנה

-

מספר המבקר י ם המשוער שלנות

בין המבנים השונים של י ד ושם

-

ה· ooO

ן .השביליס יחברו

אוהל יזכור ,יד ליל,ד מוזיאון

האמונת ,בקעת הקהליות ,אנדרתט הקרון ,נ ית סהרפ הרמגזי החשו
להורתא השואה ומבנה הראגיין החדש.

-

רחבת הכניטה החשדה תוביל אל תון מרגז המבקר ים ,שאנן
הפינה שס הוהתנ בואקזט"ס הדואוו ,המהנב ןב שתי הרקומת  ,ששטרrו
יהיה

2,500

מייר ,וvנוגןכ ינדי הדאריגל שמה ספדיה  ,הוא יהיוה עמין

מטררין ,מע ב ר מחול לקורש

-

"

ן

מן העולם הרגיל  ,המוגר והיומיומי

..,/

•

אל תון תאר הזיגרון  ,הקומה העליונה ת י צור רושם ראעי כשל טוגה,
התפיחה אל רמואת הנוף שבחוז וסמפקת הצצה נם עלבר השביל,ם
והמ ב ני ם של המכלול המוזיאוני ,בנג דמוי הטגן יתמגו עמודי אבן

,.

לחולים ,טמלים באמבס של אור שיחדור למלעמה  ,הקומה התתחונה

F l!I
~

תעוצב בצורה שרנה לחלויטן ,במבנה יצי ב רטגור ,ישייגונ נה סמעדה,
חונת טפרים ומזכרות וחדרי שירות,

עם צתאי ןמ הבניין ,י צעד המ ב קר בומרד שדרת סחידי אימות

העולם ,הומבילה אל הומזיואן ההסיטורי שיוקם חמשד .
הומזיראן החשד ישאף להנעי אל הדורות הצעירים תון שימשו
יעצמאב תשקתרו ויזולאייס וכטןלן)ניים דחשיםי וuוככnימם ,הומרכים

•

להם ,הת\צבה ההסיוטרית תךyון עליפ -סוד רכולונגוי ותנטה להוUfל
יעד ב\צרה שתוערר שחמבה  mירוצ הזדהות אצל הרקנמים ,ובמייחד
בקרב הצעירים שבהם ,שאינם מגירים תא ומרראת השואה  ,תודלות
שהואה יונצו מזווית הראייה היהודית יבצורה שיתטתי ,והחורמ ייעג

בכמסל השונאים שקהורים שונל:איחי הקההלי היהודתי רטם שהוהא,
השהמדה ,רJוoוגבה היהודתי ,ההתגנדית  ,שמתיפ הועפלה ,סורייי ואומת
העולם ועו.ד
מבהכ הומז יואן

-

התמו ג ןכ ףא היא ב ידי טפדיה

ושטחו ישתרע על פני 3,000

-

יהיה וצ ומוארן,

מ"ר ,הוא יחדור באופו דרמטי לצלע

הנ ב עה ,כסמל לש ב ר ההיססורי שיצרה השואה ,הסלע הטבעי עשוי

•
•
•
•
•
•

כיכר כביטה חדשה

מרמ מבקר'ט חדש
דשרת

תט '' 'Y

אומות

העולם
מוזיאוו היטסור ' חדש

•
•

ידליח
אוהל 'זכור
מזויאוו חדש אלמבות
ולתערוכות מתחלפות

•

א  Iד'  IOריו Q
כ'כר ג  Oו וארשה
ארנ'וו חדש
בית הטפר החדש

להוארת השואה

בב"ו המבהלה
חביוו אוסובוטים חדש

'.

I

להשתל ב בע י צןב הפ נימי של הומזיאוו  ,הומזי\או י כ יג סדרת גרליו ת ,
שליטג לוארן שדדת

הומזלואו 175- ) -

מרט ב וארכה  ,היא יהי ה עבירקן

תת-קרקעי ,א ד הכ ניס ה ו ה י;ציאה י נ גטן החיצה מתיד צעל ה נ ב ע ה .
ככל וח ג י הנמהכ  ,ידחור ואר ע ד וי לממהט ויירנך שורת ה לש מסיתןר ין
והכשמיות נם לדח  .גמשיותו לש המ ב נ ה תשפאר שישרוכ שמתהנ יוגמין
ל'כnנ ה נפימי לשן  .ןקלח הןב)!' לש הומזיואו ייוא על-דיי חרצ נפיימת
רמשלמה.

כמןא ישמכין המברקלם ]ולmל התת  -רקעקי לא המקים ששמשמ

מעיו מ צבה סמלית לזניליןני היהודים שנספו שבואח  :הלכל השומת .
רתאנ זה לוחנ רגאמ דופ

דעה •

מילון)י דיפ עדות  ,שנתכם וךונ נלוצולם

י כ נל משפחה אן שומלאי נעזרת מקורות מלרע נ יד ושם וחמיצה לן .
כל דף מנצלח תא זכרן של קורןנ חא.דשידוע כי נספה שבואה  .על צןג

ייחו ד י של גג המבנה  ,שילביט הוחצה  ,נtזט ף לצירות הנצחה ויזואלית

ת.ככ-ח קימה תחתוכה

כ)וו מסך מןא ר שעלין ייקרנן השמות ,לינור אווירה מיוח דת  ,מעיו
הילה של אור  ,ןיהפיך את המקום להי כל ,
שיאפשר למבקרים ל הת ייח ד בדו מייה ע ם ו כר הקירבנןת .
לאחר ש יעוו ב את ה ל כל השמות  ,ימשל ך המבקר לע בר המוז יאןן
לאמנות  .מוזיאוו וה ל כ יל  ,ב נ יס ף לאולמות התצי ג ה ה נו כח יי ם שלי ,
ואלם רמכזל \)סף  ,שנ טח

של 800

מ " ר  ,שלוקדש לתעריכות תמחלטת.

ב מכלול הומ ויןאני יוק ם נם רמכז מלעד ולמל דה  ,ש ב י תיעט לבמקרים
גשי ה למעדי כ ואופ רפנטי ןא ב ק סוצת  .תטחת שחמ ב י ומקומ ב נקידות
שינות רנחב ל הש זלאוו ייציען תוכנלות שלטימדלה ו סבסי תנונים ןמ
~ הא נ צ לקלו פד ל ה של הש ואה "  ,ו בכ לל וה נם תצלימים ימפית  .ב \)סף,

יוק ם רמכז הקר נ ה שלציג סרטלם תיעידיים ועלילתיים על השואה
עלפ-י ב קשתם

J

"" ,

של ה מ ברק ים -

ייח ד ים וא ק ב יצית  .ב רמוכ ז ה ישירמו

גם ה עותקל ם ה מקו ר יי ם של רבב ית העדי י ית של נ י ציל ים שהוקלסו
מידיוא בסמרבת רפייקט יי ההסיוטריה ךן,ילויאלית של ) י לוצל שהוהא ~
של ב מאל

הק ילuע ס סי P

שפ י ל ברג .

לארח ה יביא ה מהמכליל ה מיזיאי}י  ,התת  -קרקעי ב חלקי  ,יספע
המבקר אל הנבעות ה יריקות יהמיארית של ירושלל ם

-

סמל לחיים

ול המ ש כ יי ת  .משם היא למשיך לאיהל יזכור  ,המקים שאליי מנלעים

•

מרס מבקר'ס שדח

מוז'אןן דחש אלמבות

מברקים בידד י ם  ,שמפחית וראגו}ל }ל ציל ים כדי לורמ ~ יזכי ר ~ ישלרמ

•

מו'יאןן ה'ססו ',שדח

,לתערווכת מחתלפות

את להתב הז יכרון; המקים שכו נקראל ם שמית הקןרכ\)ת מדי ש}ה ,

היכיהשמןת

ב ל ים הז י כרון שלואה ולנבורה ,ב מ סגרת הסקס ~ לכל איש לש שם~ i

המוקם שס נמיחים אישים Vכ םלועה כלוו זרים זלרכ וקרבונת שהוהא,
כ ב יקוריהם הרשמיים כאתר .

מכןא  ,י י כל המבקר כ יד ושם להמשיך סב י ירו אל אתר ל ם נוספים
כהר

הזיכרין .

.נ•>(1III111IE

מאת -,ד

ב ו נכר

נחום

מ דיכיות העיללה הבךיטית
כשניס

1948-1939

נגזרה

ממריניןתה החדשה של

רבינטיה כ"'.iכ הלעפמ הציוני

נואץ-שיראל ,כפל שנקעבה נמאי 1939
במסמך המפירסם של  Nהספר

הלבן ".

מטרתט של הכריסים היתה להתנער
כלול ממחויבותם לתמוך בהקמת נית
לאומי ליהודים כארץ-ושראל  ,יהדון

יי המךיניות הקשוחה של הבךיטים בנושא העלייה בשנים

עהרקיתי שהנ דונן חתוה להגבלי ב~ךה
חדה את העלייה היהודית

ל7S -

אלף

נפש ב חמש השניס הקריבית ולהתנות

תא המשך העלייה בהסכמת העונים  .פיךןשה של מדיניות זן היה התעלמות

כשלא הצליחו למנוע את הפלנת הפליטים מחופי אירופה  ,החליטו לחסים

ומעדת ממצבם החרומ של היהידים באריןפה ערב רפןץ מלחתמ ןyהםל שהנייה ;

בפניהם את הכניסה לראץ בכל מחיר  ,כולל נירישם  .בונבמבר  1940החליטה

רטיתק לדת כפנל רניס מהם  ,שרוא ברא ץ -שיראל תא מקלםט האדווו ; החנקת

משמתל רבינטיה לשרג תא

עמפילי הואנייה  Nאלטנטיק~  ,שהגועי מרמכז

רת.תפןחתו של הישיוב הלהידי הקןט נראץ iשולתמ קץ ללחוט הצלןבי של הקתמ

אירופה לחופי הראץ  .הם נשלחו לאי הטרופי מאוריציוט שב\אקיינוט ההודי ,

1,500

שום הוחזקו במערצ בשמך חשמ שנים  .רק לרחא המלחמה הושרי לחזור לואץ .

מילנה יהודית .

הנהגת התניעה ה  ::Iיןנית סיינה להכיי בלגיטימיות של מדיניות  Iי  ,יכדי

שבעתו היה צורך בהעפתל לחצים דיפלומטיים על ראש משמתל רביטניה ,

סלכיה נחרה נדרך של עידןד יראנין העלייה הכתלי לגאלית  ,ההעפלה  .יאילם

וינטטון צ י רצ י יל  ,שנחשב לידיד הציינים  ,כדי למנוע לפחות את גירושם של

הרביטים היו נחושים בדעתם ןלא התכןןט כלל להיכנע שלןם לחצים בענילני

נילוצי ואניית הנרישו יי פאוטיה יי .יי פאוטיה ~ העוסמה בעמיליפם שהנעיי שביייה
עם ה " אטלנטיק  ",אשר היתה אמורה

העלייה.

עם כניטתה של בדיטניה למלחמה .

לצאת למאוריציוס  .אנשי ההגנה חיבלו

היא פתחה במקביל נם

בה כשעננה ב מפרץ חיפה  ,במטרה לעכ ב

במלחתמ חורמה גנד העלייה  ,ובמיוחד גנד

את גירוש המעפילים שעל טיפונה  ,אך

העל"ה הבתלי לנאלית .עם רפו ץ המלחמה

כתוצאה תמקלה בפעולת החבלה טעבה

ביטלו הבריטים את כל היתרי העלייה

עמפליים שהיו בה נסט.

סבפטמבר

,1939

הואנייה ,יכ 270-

ואשרות הכניטה לארץ-ישראל  ,שניתנו

בתחילת  , 1942כשנל ההשמדה

לרי\ tMיחטשב ןייזו הגרכמי jyני המלחמר~

צאנהי כס ףטש ]וא ידוהי ריאורפ~ ר;ןל!עפ,

שכן יהודים אלה נחשבן מעתה בעיניהם

בריטניה לחץ כבד על ממשלת טירקלה

ל mיני אויב ועלולים היו ,כביכול ,להוות

כדי שזו תמנע מהאינייה ייטטרומה " ,

סיכון ביטחוני לרבינטיה .הכוונה האמיתית

שהובילה כ 770-

פללטים ומימנלה ,עלבור

מאחורי צעד זה היתה לצמצם את מספר

דרך מיצרי הבוספורוט בדרכה לארץ.

רעvכtoכידמ ל 7S -ףלא tנוטקיפיטרסה תוכוישונ

מעפילי 'יטטר ימה " יצאי לדרכם אחרי

היה משהו

הטחב דוהיבי מוקביהנ ורסבהיבא ,וישוקב

אירוני בנחישותם של הבריטים להילחם

הצליחו להניע לנמל קישטה  .כתוצאה

לעבייה התלבי לאבלתי  :הם לכח ]וא ואניתי

ממניעת המעבר  ,הוחזקו הנוסעים יותר

העלייה( שנקעבו ב י סירפ

המעפילים ייטייגר היל

ב 2-

סבפטמרב

,1939

הל .Np

N

מחושדיים בתוך הספינה בתנאים בלתי

מול חופי הארץ

יום אחד לרחא רפיץ

ח»'יים נך'ט'ם ממת'ניס עכ

הח?J

'ה Jךדת מעפי'יס מהא Jנ"ה

1947 -

ישטאים  .לסבוף זמי וטלשהתונ רוטהקםיי

המלחמה  .היריית הראשינית שנירו באותו יום מספינת מלחמה בריטית לא

]וא הואנייה בחזרה ליס שהחור  .שס היא וטרפדה שביגג ב ידי \צתלל טוביייטת ,

כיוני אל כיח נרמני  ,אלא אל הפליטים היהודים שנספינה זו  .שניים מהם

וכל נוסעיה ירדן למצילית.
עבקסת הלחצים שהועפלו על המשמלה הרביטית לארח סאין ס"רטימה י :

נהרני .

לפני המלחמה נילתה בריטניה  ,ייתר ממדינות אחרות  ,יחס נדיב כלפי

ני\אתה רביטניה לעש תא מאבקה עכלייה הבתלי לגאלית וסהכימה להעניק

אלף מהם,

עלילים שהצליחו להניע לחופי הואץ רשייונת עלייה  ,תוך ניכוי מספרם מ 75-
אלף סהרטיפיקטים שנקעבו נסיירפ הל  ".pהודות לvומךה זו ניצלו אמנם כהמ

המם לא יהודים  .וםלוא זמקותפ המלחהמ היא הלחיהט רעליך הרפדה ומלחתט

אלפי מעפילים  ,שהצליחי להגעי לואץ נהשמך המלחהמ  ,אך הרביטים לא שיןנ

ב ין גורל היהודים ב אירופה לבין המפעל הציוני בארץ-ישראל  .החלטה זו

עקרונית את מדיניךתם בלפי העלייה  .בפועל  ,לא ונצלן אפילו כל מכסות

התקבלה מתוך שיקול פוליטי קר  ,שנבע מניסיןנה של נריטנ י ה לפ יי ס את

סהריטופקטיס שהרבייטם ומאריס היי סלפק בןשמ ח  Wשנים  ,על-פי הק ב עיה

פליטים יהודים מאירופה  .בשנים

1939-1933

היא קלטה

כ 50-

ב יניהס כעשרת אלפיס ילדים  ,שומ ב יתם איכסני אצל הורים מאמצים  ,רבים

הערבים במזרח התיכין ,אזיר שהיה בענורה נעל חשינות סארטטנית .
ככל שנברה העלייה הבלתי לגאלית ,החריפו הבריטיס את מלחמתם ננדה .

12

שהופיעה ב " ספר הלבן " ערב המלחמה .

גם בתים המלחמה  ,לאחר שתיצואת שהואה כ ב ר היי ידיעית לכל ,השמיכי

לשמב זה הכפה ההעפהל לרמי עממי ומל
חופי הארץ  ,שנטלו בו חלק רבבות
פליטים-מעפילים בעשרות ספינות.
כשהבריטים נוכחו עדלת שהנירוש
לקפריסין אינו מרתיע את המעפילים ,
םה ררטילח oלהזחרים ריא'כורפ~

P

תmטב

ץיקב  1947קבאמב םע יליפעמ " nסקא ', 't7I
שנמשן כחודשיים  .הס אמנם הנליחו
לסבןף להורידם בכ וח ברג מניה ,אד היה
זה ני צ חון פירסו .המלחמה ב " אקסודוס "
לא הסויפה יורקה לרבינטיה ,וזתא ב ימםי
שםהב כ  ""'Oדזב.עהה \' TRוסגיתי ""'אץ-ושילא
להכרעת האי"ם  ,לאחר שלא הצליחה
לבלום את ההעפלה .
דבקותה של ב ריטניה במד יניות
הקשוחה ננד העלייה היהודית  ,אחרי
שעצרת האו " ם החליטה

1947

נבעה

1939-48

מאינטרסים

פוליטיים

מובהקים"

ב 29-

ב נובמבר

שעליה לסייס את שלטונה

ב ארץ-ישראל ,ה דה ימה בשעתו גורמים
פיליטיים בלנלואמיים  .הדיפלומיטה והצי
הבריטי נע רכ ו למנוע את הגעתס של

1S

הבריטים לדבוק ב מ ד לניות של הגבלת העלייה  .הם סירבו להגדלל תא המכסות

אלף מעפלללם רמומנלה ,שעמדו להפליג בשתי האונלות הגדולות יי פאן לורק "

ולא איפשרו לניצולים  ,ש ב יקשו להשתקם ב ארץ-ישראל ,לעלית אליה .הפעם

ו " פאן קרשצינט"  .הממשלה הבריטלת נם סירבה למלא אחר דרישת האו " ס,

החליטה הההננה הציונתי לנצל תא אהדת דעת הקהל הנוארה לוטבת הפליטים

כי במקבלי לפי Uי כוחותלה מוא ץ -שיראל תפהנ ברינטלה גס נמל שבטח המיועד

והפעילה תא העלליה הלבתי לגאלית כנשק פולייט חד גנ ד רביטניה ,כדי למוטט

למדלנה היהודית  ,כדי לאפשר עליית יהודים דרכו.

תא מדיניות "הספר הלןב " ולהביא להקתמ מ ד ינה יהודית נארץ-שיראל.

מנלעלהם של הנריטים להגבלת העלייה הלו פוליטיים במובהק  .לאחר

רת.שדחה העהפלה בדממים צעונים  .תיחהל הצליחו ר ק ספי Uת

שנקלעו לסכטוד ה יהודי-ערבי הם העדיפו לבסוף ,מטעמ י ם של אינסרסים

קנטות ,ב ודדות  ,לחמוק אל החוף ולהחנית תא סונעיהן ב שחאי מלבי להיתספ .

אימפריאליים  ,את הערבים על פני היהודיס  .לקראת ההכרעה על גורלה של

שבלהי 1945

מעל ראשם ריחף איום הנירוש מהארץ  .הכל חזר לקדמותו ,כאילו לא עברה

ואץ-רשיאל הם פעול כדל למ uע מהישיוב היהןדי גדיהל אל עמרב IYולשי מכלל

כלל שואה על יהודי אירופה .רק מעטמים טקטיים עלכס הרבייטם תא העפתלו

אוכלוסיית הארץ; בכן ניסו לכפר בעיני הערביס על ייהחסא הקדמוו " של

של נשק הנירשו גנד המעפילים  ,אד כשנרב המאבק המזויו של היישוב שבלטון

הצהרת פלברו  ,שבה רת.חייס תלךומ בהקתמ ינת לואמי ליהודים ב (' "iץ -שיראל.

הרבייט בואץ  ,וההעפלה הכפה מקילוח דק לזרם הוק וגובר וופצה תא מכסת

כשהאו ח ם החליט על חלוקת הארץ והקתמ המד י נה היהודית  ,בניגוד לרצונם

הסרסיפיקסים שה ב ריסים עדיין ניאותו להקצות מדי חודש ,החליסה

של הערבים ,לא רצו הבריטים להיות מזוהיס כנורם שסל י ע בהקתמ המדינה

1,500

ממשלת בריטניה  ,באוגוסס  , 1946על נירוש המעפילים שייתפסו לקפריסיו.

באמצעות מדיניות עלייה ליבראלית .

מה ךחו את עולי !!אקסוךו ס !! ן
סוער

ויוכח

מתנהל

סביב

מניעיהם

של

מעפילי

הספינה

המפורסמת

מאח דניאל חלפ'ן

ה סגאה של ייאסק nסו" היא מרקה מיוחד במיונ בהוטסיריה היהוד;תי

לתנועות הנוער,

דינמה לנחישות וכוח רצון  ,הנאבקים בכל הקשיים והמכשלות ,

התאפייני מעפילי

4515

יי אקסודוס" בשיעור

~ בתקופה שנדתמה כנסולת תקווה  .המאבק שניהלו אותם
 ,ני צ ולי שואה של טיפון האונייה יי אקסודוס " ) יי יציאת אירןפ;

גבוה של נשים הרות

תש"ז " ( קניץ  1947היה דויג בחנשיותו ועבו צ תמו ,לא רק שבל ממדיה הפסוייס

ומשפחות עם ילדים

לאא גס  ,ועבירק,

קסנים .היו בקרב

של סהפיהנ

-

הגדלוה ביורת שהנעיה בסמרגת עלייה  'Jדע

אז -

שבל הק רוחם של המעפיליס על הסיפוו .

הנוסעיס גם כאלה

ןף חנום סנוג  ,חמ רב סהרפ ס"פיונת הרמ'י  ',פאמיין תא סונעי יי אסקדוסו "

שושקיב עברב הלטלקי

כבעלי פאתוס  ,שחשו קרבה אל אחיהס היהודיס וחשד  Uת כלפי כל האחריס .

מבדיונת דואות  .וכבל

תעדלו  ,פעימה לבבם האvננה  mמיהמ כי רשיאל עותדמ על סף הפיכתה לדמיהנ

זאת  ,היו אלה דיוקא

של משמ ; מרטותיהם העיקריות היו שלקם תא יחיהס בסמרגת סביבה יהודית

מעפילי " אקסודוטי '

מוגנת ולגלית בני משפחה שעקבותיהם אבדו להס בעשר השניס האחרונות .

שהפכו את מא ב קם

בניגוד סלירות הקסנות ,שנשאו על סיפוןנ עוליס צעיריס ,רביאיס ,עבלי זיקה

לשיאו של אחד מנלי

13

ההתננדןת המשמעןתיים ביותר של העם היהודי באותה תקופה .הם הבינו,

יאילו נחו ם בוגנר אומר  ,כי השקפות ציוניות רווחו בקרב הנינולים עוד

בי הם ממלאים תפקיד מהיתי במטנרת המאמץ לביטול ההנבלות על העלייה

לפני שהחלה פעילותם של שהליחי ם ב מחנות העקורים .האחרונים רק טיפקו

ארצה ,מאמץ שנסב ,סבןפו של דב.ר על מאבק לעצמאית יהודית.

תא התשתית הראנונ י ת עללייה ותא יצירת השקר עם הישיוב .רפשת יי אסקודסו"

התגנדותם העזה של אנשי ייאקטןדןט" לרביטים היתה תופעה יוצאת ד יןפ

אכן חייבה מעורבות מצד השליחים  ,אבל בראש ובראשונה היא היתה דוגמה

במיחתנ שמך הזןמ שראבה  ,סמרפ הנשפןת העמורטת בה והדחיפה השמעמותית

ומבהיתו תלחשוותיהם האינטיטנקטיביות לש הנילוצים .תא היוזהמ סהופנטאנתי

שהעניקה לפעילןתם של המכהינים הציןנים ןלוחמי המחתרות ב\אתה תקופה.

למאבק שהתנהל בצרפת  ,בה אמבורג ובחיפה ,סוען בוגונ  ,איש לא יכןל היה

אלא שהמניע האמיתי לכחרציתם של המעפילים ןלעןז רוחם הפך באחרונה

לחזות .גם אם הציוונת של המעפילים נעבה ממניעים שליליים וןמ הרטאומות

נושא לוויכןח .האירןע הזה

-

שהפך לשיא בתולדות מאמציהם של המוסד

שעברו  ,ולא מחלוציות מובהקת ,רנונם העז להניע לארץ-ישראל היה ברור .

וארנון עלייה ב ' לה ב יא לארץ ניצןלי שואה ממחנות העקןדים באירופה

הנקודה שבה נודעה משמעות אמיתית לתפקידם של השליחים היתה

מעורר פר ץ של רנשןת ומניב גמווו של עמדות ,התמרבים ככל

במערב שביו התפתחות רנשותיהם של הניצולים לבין הגעתם אל חופי הארץ.

שנבחנת מקרוב פעילותן של דמויות כמו דןד בן -גוריון ,השליחים הצ יוני ם

תרעןrמ הנאשים לעש טיופן ה\ץנייה שתללו תא המיתסו מרב לעייה ל"Oקיטינת .

לארץ-ישראל

-

למחנות העקורים ועולי ייאקטו דוט " עצמם.

השל יחי ם ,ששונרו לאירופה בידי בן-גוריוו  ,אמנם ידעו היסב אילו קשיים

יהיה זה בלתי אפשרי לבצע הערכה כמותית של חלקו של כל אחד מן

מצפים למעפילים בהמשך דרכם ,אך האמיונ בקליסה המונית של יהוד'ם

הגירמים ,שהיו מעורבים במטעם ןבמאבקם של מעפילי "אקטן דוט "  .מדובר

באר ץ-ישראל .הוויכוח ההיססורי הנןכחי מעןרר נם שאלות בדבר המניעים

גם  ,כומןב ,סבוניה רגשיה ושונאי,ת הובמהא ~יומתים בוי נילוצים הלסיוטריתים .

האמיתיים שעמדו מאחורי פע ילותם של השל יחי ם  .עם זאת ,הנינולים שעל

ההסיוטריןנים urמחים תא

נבי ה חאק טודוס ח לא הין

התקופה ההיא על סמך

תימ;םימ וםג 00.

יט "f""Oולחזrסכ

מקורות כתיבים ותיעוד

על מה שהיה לארץ להציע

מטודר  ,בעוד שהניצולים

להם ,הם ידעו כי הם יונאים

למטע מטוכו .מתוך הידיעה

נעוטים כי תא תשוחותיהם

"

ומניעיהם של מעפילי

הזאת הם בחרו לנאת לדרך.

"אק טןדןט " בעת מאבקם

הקו המפריד ןינ אניסרט

איו איש זולת אלה שהין

לאידיואלינ'ה הוא דק ביותר.

שם מסונל להביו .ב עוד

שאיתפם לש ילשהםיח להדגלי

שההיטטוריונים מציעים

תא כוחו והש\תעפ של הישיוב

סהרבים לרפשה הקשורים

מצויה על הקי הזה  ,ש ב ין

לאידיאןלוגיה ולתעמולה,

אידיאלים טאכיים ו ב ין הרוצו

אומרים הניצולים כי כל

לטייע לזולת להנשים את

מה שאירע על טיפון

שאיופתיך .שום דונ איונ 'ונא

'jןייסpאrזוtז" עבנ V1נשזרות

אל הפועל כ לי שיש מאחןריו

ניאסרט ,לבא האניסרט בדומה

עצמאיות וספונטאניות.
יש חיקרים הט ב ורים

הזה חייב היה להיות דו  -צחי .

כי ונטעי ה"אקטןדוט " היו

השליחים היו תמשקים מאוד

ציךנים שביקשו לעלות

לפעול אלמלא זכה רנונם של

לראץ-רשילא סלויעי בנביית

הנינולים להתממש.

הארץ המובסחת .א חרים

רמבית האנשים שניצבו

נוסרים כי נחישותם נעבה

לע סיופן ה"אסודוסק" ררטילח.

הספיגה ייאק ס  Iד  Iס "

מ כך שלא היה להם שום

להנרטף למאקב הציונ י

מקום רחא שימלים הין לטנת ט ב ית .נשיה שלשיית  rnמקm

-

בין

כנך ששהילחים

אם משום הזעם כלפי הבריסים ,ב ין אם מתוך לחץ שבא מו הקבוצה עצמה

הציונים למחנות העקורים באידופה ניסו להנשים את חלום קיבוץ הגלויות,

וכיו אם מחוטר ברירה  .הציונות איפשרה לניצולים לחוות דחף חיןבי ,תחושה

וכי זה הנורם שעמד רבקע המאבק  .השקפה רביעית היא כ י השליחים השמיעו

שביכילתם להשינ משהו ושטבלם לא היה לשווא.

את דברם רק באוזני קהל מצומצם ינבחר

-

אנשים של ד עתם יוכלן להיות

מיעילים במאבק על ע צמאות מדינית.

בחיפה  ,עלן הוניטים על הוא.נייה ןנכנסן לקרב עם העמפילים .לאה שנלחימ
משמ היו מעטים ונמונ עם חוני התעונות .אז הורפדן העמפיל י ם שולוש קבוצות

ד " ר עירית קינו ,שחקרה את נושא ה ניצולי ם במחנןת העקורים באירופה

ינלקחו לצרתפ .על אתח מסהירות היה שליח אחד לבב;ד על שהנייה היו שניים;

לאחר המלחמה  ,ד ונתל באוןפ וחנץ בהשקפה שמעפילי 'ייאסקודוט" היו ניונים

על השלישית לא ה י ה אפילו שליח אחד  .ובכל זאת  ,כאשר הודיעה ממשלת

אמיתייס ,שהאמינן כי מולדת היא התחליף החיוני לכל מה שנחרב בתקןפת

צרפת כי לא תוריד את הפליטים אל החוף בנינוד לרנונם  ,הס ב חרו להישרא

השואה .הם ראו בהמשך החיים בא י רופה אפשרות מאיימת ; ואמרךקה לא

על הטירות למרות התנאים הקשים .נם בל י הנהנתם ועזרתם הארנונית של

ולא מקום ש ב ו יו כ לו להיות מאוחדים ולהשפיע

השליחים ,היתה התנגדות נרחבת על נבי הסירות ,ושאיפותיהם הציוניות

על גןרלם .דלוני קיןנ ,הבחירה בציוונת היתה צעד אינטואייט ב י של הנינןל י ם ,

האמ יתיןת של נן סעיהן ב אן לידי ב יטוי .בהאמבורנ היתה ההתננדות נדולה

היתה עביניהם אלא מקלט

-

הניונות ייצגה עבורם עתי,ד בית  ,ואת הטיכוי הטוב ביותר שלהם.

עוד יותר  ,כאשר ה ני צול י ם חשו כ י החלום להניע לואץ הולך וחומק מהם .

ד " ר עדית זרסל סוענת ,לעומת זאת ,שהניצולים שהיי מעירבים בפרשת

האידיאולוניה של מעפילי ייא קטודוס " לא נ ב עה מתשתית רעיונ ית ,אומר

ייאק טודסו " לא הין אלא כלי משחק פסאיבים בסמגרת המאבק הניוני הרחב

פרופ' ישראל נוטןמ .נרעין קטן של גינ ו לים כלל חברי תנועות ונער ,א ב ל בקרב

יות ר  .העלייה לא אורננה ,לד ברלה ,כד י להציל את פליטי השואה ,כי אם כדי

רמבית הניצולים שהחליטו עללות לארץ-ישראל באיפן בלתי לנאלי התפתחה

להביאם כסח שסיייע ב מאבק על ענמאןת .היא וטעתנ כי ןב-נורייו לא התע נייו

השקפה ציונית אינטטינקטיבית ,שעוצבה בתקופת השואה ובשניס ש בא י

רבוותחם של המעפילים ,וכל השל יחי ם הוא ן-שי ראלים ב יקשן להביאם ואצה

אחריה .הציונות לא היתה רעיוו מופשט מבחינתם; היא היתה הכיח המניע

אסקודוט" להתעקש על הנש rn

ממניעיהם האידיאולוגיים והמקצועיים .דלונל זרלט ,הנין נו ת לא היוותה נורם

שאישפר לניצולים שעל סיפוו ה

בעל חשיכות כלשה י בקרב מעפילי ייאקטו דוט· "

לארץ-לשראל .הציו נות ה ית ה בעבורם דרך חיים.
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חלומם להגיע
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8ד

ו

Wם

סיפרוה לש צליגה שתי ל הוא הראשון נסזרה בוש ארנע
כתנות על השתלנותם לש גי צלוי השואה נחיי המזיגה

בל

 11קשר

יינתק

11

מאח רוברסה ציםטו ו מיכל מור  Iם קמיל

צ

ילהכ תש>י נה;ןלןצIהוהךוןך mפשממה

יסחמ תא ההתדפצנות בנופן ,כדי הלןג על חבריי,

הקרונה ב רקאקו,ב הכלה בדרן שבה

לאחר הקתמ צה"ל הפכה צלינה לחלק חמיל

יעצן לה היריה ללכת ,ולדנילה היא

המדע התמנשב ,והיתה אחת הקציונת הרשאוונת

ח נ ה להם את הישררןתה הפיסית

בצבא המדינה החדשה .ייכשחזרנו לסכניוו לאחר

הנוו'כצה הושינוה רשמ.תועמי 1ם

המלחמה ,הרנשנו כמו יתןמים" ,היא אימרת,

מאורח ליתר ,לפנל גלרושן לואשוןיץ ,עמל אניה על

ייושבבייל זתא היתה העפם שהנייה ,כי כלכ--ד רההנ

תוכנית הימלטות שרכתנ שטעדה לחלץ תא

מאיתני כהרנו ,החיים היו מאוד עצובים" .יאילם

!::ילהנ  -זא עדייו לא ומ  - 18לופמי,ן רדד ססנקיה

תקותפ שירותה הצבאי טייעה לצלינה במידה רבה

והורגניה ,לא רונמיה ,ענזרת סממכים מזויפםי וגני

רבחבה הרשיילא.ת יידואי לכ המ עשתרבי,

שנוהא ,כש גס rn
הכ JU

מילה לוארך הרדך.

mלרעm

כל-כד רציתי להכות שורש ,להשתייך ,להרגיש

היוס ,דנתריה תכל-אגי,ב נמrואכ צללהנ שתלי

ישראלית .המלחמה ,הצבא והסרגייה האישית

ולחצה  mroם vורםי הכנייה והאיוטם פבני מלם

עשרבתי יר::וו שקר לב ייתנק ינני לבוי ן'?{,ר זה,תא

דסן •  1הקזר מוכ יסרקמב .ןא ורקהנ מתruסיהי

קשר שנמשד עד היוסאכי מאןד קשורה למקןם

•

אל המאורעןת שעללהם היא מספרת .הלא עזבה

rn

גוט סנכיה

) 4-

בכונמכך

) 9-

בונברבמ

,1944

1943

ןהגעיה לרשילא

לאחר שנים-עשך חודשים

הןה"

ב1950-

נשיאה כלינה ללאעיזר שתי,ל מהנסד,

וב 1951-קיהלב זןרלפהמ ןמ הכטניון.

ב ,1958-

כםא

רטואתמיים לש אלהמ סולב .צללהנ נכלהא בהכחמ

נעירה לבתה אורנה וכעובדת במכיו התקכים

צלינה שת)ו

הפליטים בעתלית ,לאחר שהסירה שעל סלפונה

זמל·יבא,ב זהנס הרייVה לש תשלי סקרכי mעrנשמי;

נתחוס שההי אז חביתלויו" .

עלתה  Jקינסנטזה )לכדה בידי הרבייטם,
שתלי שמחזות תא רשאית למלה ראנו ,לרחא
שה  Tlןר עמתלית"רב  mי לראץ שלא הלתה עזזון

היא זכתה במלגה של אונסק"ו ללישדים נ ב והיס

היא ואתדב כ  Jבטבמ לרורא היא שחה iז"שסרי

ומר::ו רשיילא

אנחט נאשים שינים  .שי לי נכריס שבאתמ רןצןם

שתיל גם

תעדל לע שהןאה  .ל"Vכבה הנרע ,ניןניל ושהא רינם

אבריופה ,נלד תיפיח טלפסא נועבצי .
ייחודי שהיא ענתל הפסנס שלו  -היתה

מוכנה לךת.ומרר עם \)שא השואה ,וכשאך הכלתי

כ J?" '"Oפכו  .המאמנים לש ןו סYת ,רזוהםיט םישעכש,

רבתסת יחפה ינוס הניYרבIו לע ובנמיה שחתי סעכ

כל הלא מיטביחם

סהיורםי לש בני רעונ

לופביו -

וניכור .הרנשתי נורא שהירי לא זכו לראות את

תא שיומר העדי לןעמ הדןרית הבאים~,

היום הזה .זו היתה אחת התקופית השקות בחיי" .

הייח לש הכיל:צ תשלי םילמaכ

נ:לינה ,שהיתה נ:עירה ענלת כשיורים גבוהיס

את יכולתה של הרוח

רתוינ ךא א'iכ תתזוע רנב,תו לשכ הiסכחלמ ,הנשיהמ

השונאתי נלסר

תא לחיהמ של המא ושונהמ ללירומי הנסדה כימתי

לע כל השקיםי.

ב עזרת מענק ממשמלת

חשה

בטכניין באוקוטרב

.1945

~אני

פולין ושליש ענידות נ:דריות ,היתה נ:לינה לאחת

שכולנן יכולים

נכיילר I::ושההא ןךושאנםי mכלש דזזtגב יעדמכו-mי

ללמוד לקח מן

זה .היא זוכרת את העוינות מצד כמה מעמיתיה

אנח)ו

השואה

סלפסל הלימידים בשנה הראשןנה .ייהמקומיים
הין מלאי מז כלפי הניצול י ם  .המ האשיומ אות U

שכלהu

כצןא טלחב .נאי שאמיהמ דימבה סמויrעכ

את עצמי ונינולים טספימ על כד שלא הנב  Uעל

ב'Oח» קנא>הל קבל
צכיהנ  Iמתחפשה וחבפשה,

לפני המלחהמ

דו-קיוס של שלום
השישש חנרנ מעולם

אל רתפ עב.תוי והוא ללוש

דהרבימ .ר;ןשנ  Uשהנאשםי לא במכיים  ,באי ענצמי

מילדינן את העתיד שהם
תשיכ כק ציהנ

עמולמ לא שחתבי ששי במה להתבישי  .להיפך,

רואיים לו~

ז/:כ mטoםיט םיפסט ,ה::vוהפ ולצ;ע די'כ"הכנo

המהנדטת

בהמ שהפד

רן,שאתי לש

לחאד מיטידית הצבא השיראלי .היא ליויתה תא

המעבדות

שהיירות שחוצ תא שהחט ועהין ביו דחרה לחיפה.

נהימיות בכמןו ית.כקים וחרבה כבייה בןוכמ .לנהני

לענה הרטי ,בצלאל רפחידניק ,נהרנ בואןפ רטגאי

שתיל הפכה לחלונה בתחום האיסים והבידוד

רשעה תשרים לאדר נשייאיהם ,ביומ הדואון לפני

רmווכ ,וזכתויrומה רתהמ תלישעהי n ,סיסרנתor'iי

שדרור חיפה .הוא ינ:א עם שני חרבים ונהג במדvה

ןלמשרדי ממשלה רבים .היא נם שימשה יועצת

להריג צלף ערבי ,שהתבצר ב בניין הדיאר הישו

זנלליב המםי רד{,יצ וקלו יסיוג ןךושא ןtוקשא·:tr.חא

בחיפה .הם הלשכיו עלרבו ר יומן ,אד זה גפע רנשת

נשהיא מניסה לאחור על הקרלורה שלה ,היא

בעונדה

עשל החולו וחזר עלרבם .רפחידכיק זינק על הריומו

ואJ:זVכ 'יינאי שותבא טיןפק רב וכ הדיעיה שהנmלי

במעכדה

ודוא ךכ -דגלדו ןן

לש יטnזם רכלמי -

 Uאtשת ימ'ן

:.וש הנJז
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~'''''' "//:' 1-;)~,
"ק אמראז ",
רI

מאח

בI

ח

ע י תו,

שיצא

י לז י ס

בטרז יי נשטאט ,

מביא

/:,,כ/
על

סיפוריס

ארצות

נדי

ה רפםיט לע הנשעה מvב רשההא ךםילג.nr

1940

לברק נתכי סהרפ הכלליי ם והיו כסאים כוב

בתור לרחצה  ,לישדים  ,תורנויות  ,הבאת האיכל

הלחוקה  ,מונ m

שנה ו ח צי-שוטיים גבטו  .אחד הרומנים מטפר על

ממקום

יחוהם לש שפחמי הזהכ בצופן  -רעמכ קנדך~ רונמיס

ערכ כיקור אצל ההורים כקסרקט י נים  .מעבר

ילפהא לע תוכנם ותמיהה על כן שה י תה

אחריס מתרחשים כארננטינה ,כנרנלנד וכהודו ;

ליומיום  ,תמוראות כ~קאמראד " חוויות מיוחדות

רדשוה חמצ י ת המאה עד שהנועי לדיתעי הכלל  .כן

דחא סמרפ לע שני ממצ י אי יטל צע י רים הזטנתעדםי

כש קרכ כדורים וחאי רדת השלנ ךן,שאון  ,שמחק

גם לנכי ע יתןן ה י לדים  nקאמראד  ~,שיצא לאור

להקיף ס תא כדור הרא ן )אס הצליחן בשמיתמם

שווטים ושודד י ם ענת טיול עד לקצה הנטו )שכל

בצוית  ,עבותק דחא  ,גבוט וטזיינשטטא  ,ואמקוטרב

לא נדע לעולם  ,הכתיבה נקטעה כאשר המחבר ,

וארס  700מוט(  ,מקל m

חמה  ,מחלמה בשפשפים ,

וכא פוסרם עד כה ספסו .

פפק ינהייבא  ,הטמהנ יי היפססו'ף  ',נחלש סבמטפרב

גחיתג יום התדלו לש מדדי,ך תדוות שuתא סרפים

רק עתה ,בשלהי שנת  ,1997עימדים לצאת לאור

אל מותו(  .הקומיקס הצבעונייס  ,שהופיען

_

1943

עתה ,למעלה מ  50-שנה אחרי ק ן
ךדתלמ ~.ךךןעמםי םנ ילפרא~ סנ תההימ :

עד סטפרבמ

,1944

1944

צהריים  ,שמחקים  ,ולפונת

)דגלוו ושתי עוניות( .

ניליונות יי קא  Pראד" כתרנים עכרי  ,כספר

מהגיליון הראשון יעד לאחרןן  ,מטפרים על ההוןי

אירועים מתולדות נטו

יי קרוא לו חכר"  ,תכסותפ מכיא וסהרבים ,כ הוצתא

לש נהני רמוצים לעו תככים ןמזיתvכ כין התמדוים.

רטזיינשטאט מוצאים את אישורם

יד ושם ובשיתיף עם כלת טרזין שבנבעת חיים

הכל

תביאורי הילדיס :ניסיון בריחה של

כל 22

חידוני היד,ע המדור הרופאי  ,מדור סהפורט

-

חמישה מבני המעון

איחוד .

-

מהם

יי קאמראד " נכתב בידי קבוצת בנים בני

שלושה שחןרו מרצונם  ,אחד

ב " היים " )מעון בשפת הנטו(  ,בכית

שוטספ וחאד שהצלי ח להימלט

הידלים 9ס ,Q6שנקרא כן לפי סימן)ן כמפת

והעונשים

14- 12

העיר  .מתון

23

)ולשרוד(

הילדיס שהשתתפו בכתיבת

-

הקילקטיביים שבוא עבקסתיו

,1943

המפקד המפחיד

העיתון וא הזטנוראיס כדמור ~ הבניס בהייס ',י

באביב

נותרו בתוס המלחמה בחייס רק שניים  .כל

ותמיש הכוחות של כל  40אלף

1944

ריסאי הגטן ץוחמ Yרלזמת עהרי ,

או שמתו אחרי שעברו את הסלקציה באחד

ךן\'Yווהי עה\צהנ

השאר הימתו בבירקנאו בקי ן וסבתיו

ש בונמ

,1943

מכל ,רפידה חמרבים הנשלחים

ממחונת הר י כוז בנרמניה או כמצעד ומית .

סבפטמרב ובדצמבר 1943

איןון טלאק  ,וערכו של ייקארמאד  ",שהיה

אל

נס כתב  ,מאייר ומחבר סידרת הקומיקס

התלב י ונעד במזרח )שלא היה

עב יר )וחאד

אלא הכחמ השהמדה כירקואנ( .

בהנחמ קוארפיגנ

לרמבה האירוניה  ,שני היחידים

הסמוףנ דלכוא  ,י דוע שהיה ידל רזה  ,עבל שרעי

שניצלו

מישה קראוס  ,כיום

בהרי  ,חמוןכ  ,רעני מואד  ,שאר היה עד כליסש

מהנסד ברא\צת הרבית  ,והראי

הנרמני ופעיל בארנוו הצופיס הצ ' כיים  .לפי

אוזרס  ,מהנדס ביונצואלה

העיתין ,מתברר שאהב את כרית הראש שלו ,

םיבח rn

~ ןאנדלון'אנדו "  ,ונ דל שכוט 1930
שטבהמיה והפסנ

ובט"ןא 1945

הכמוהנ פביו יי וטיטנ  ,"Pשורקא לומא תכ ה,4S -

הנערים נכי

15-14

86

שואתם דונ

ד " ר מגנלה ,בעת חיסול מחנה

תכלת  -לבן  ,יי הוקנה ".
בסדרה בת שמונה המשכים

' קאמראד "'

-

םהייח ועכהדב VזזYזrt

מוקדם מהגטו והיו ב יו

שהיתה מחברת כל ניליוו יי קאמראד ח ב חיט

-

-

-

,ךמשתזופ

יי אין נוצר

ויננק  Wולויכ ,1944

שלשמ רציס ושמרתים בחמונת

מתאר איוון פולאק מה פירושו

של דבר להוציא בגטו עיתוו  ,ולי בעותק אחד :

אחרים ,

הוא )כתכ כקומה השנייה של הדרנש שעלין

המדור ' יינרעים נהיים" ,שבו

לשן  .את שני ניליונית הנייר הדרןשים לו כל

מתיארים הילדים זה אחר זה

שבוע היה חייב איוון להוציא בתחוננים מבני

על מעלותיהם ןמנרעותיהם,

המעוו  ,שהביאו לנסו נייר ןמ הבית  ,עט נונע ,

ןכוב נכיהמ הוסיר.vכתיט  ,תעלים
ב רחוויס  ,איפשר להוצ-יא מעט

ערפוונת צעבוניים  ,צעבי מים  ,חמק 'הכל היו
תרימות יקרות מציאות של ידלי המעין למען

העשך הארח)ו מדפי הקומיקס  ,שה)פיע) ענית)ו

עיתונם  ,שאמנם אהבי אותו והתנאו כו  ,אן

" קארמאך "  ,התמרא תא חניגת הניצח Jו כםיך)ז

מהמתחים שהצטברן נהכרח ,

כאשר עד 30

ילדים ישניס ,

אוכל י ם  ,לומדים  ,משחקים

רק וקומ קןט  ,כיפ שסנ עמדיות נפיתויו ךןח,זרתו

דוקןםיא רדrט ~ ,ילב תWrפא

ש ל איוון  ,התמיד לכתןב בן  .כל גילייו חדש

נרקא בקול ,בונכ mת המדריכים  ,בסמי1ם ללי שש י

דעות כלן עשוםל הדלי,ם לא הצמטק לוא הצמטצם

יכמריצת השכוע ה י ו בנ י

לגבולות הנטו הצפוף ,כין חישת המכצר העת י ק.

מתמדת  .אמנם ננטן טרויינשטאט

המעון רשא י ם לקריא כו אן ורק כתון החדר  ,פן

העיתון משקף את טדר ןומם של הילדים ,

לא מתו ) לדים מרעב  ,אן הם חלו

-

יי נשף ~ נשפת הנטו

-

ל,ךתדטד ולו ול,עגומאני תתת-זוהנ

מצלצול השעוו המעירר )שנרכש על אף איסור

הרבה ולא ידען תחושה של שובע .

הרונמםי בהכשמים  ,שמםל נתכם דינ י הדליים

החזקת השעונים שהטילה מפקדת האס-אס על

לעתים בלעו את הקצנת הלחם

עצמם  ,עמיד י ם על ואפקיהם הרחבים )ועל שהפעת

תושבי הנסו( ועד ההליכה המשותפת של יי שיירת

mב , -תרא ויוימים יחו לע ח סהוnוא "

יי רודוקספ ~,י סדרת סרפי הרפתקואת פופ ו לראיים

התשמי נ ים " לפני שהינה לכתי השיזמש בחרצ  ,יכין

חלם  .ה י ו בועמן נס דלי י ם מנשייאים

בהוצאת כיט ( של הילדיס  ,אף שלא הירשו מאז

נ יקו י החדר  ,עמידה

ועמר כ ים  ,שבהם רק הורה חאד ה י ה

יאבד או יי) זק .

16

זה יזה  ,יים נדיש פעילות

-

~ J:.
דח  Jק  Jת  ,ת ' א  Jד ' ם

"ן"~ f'J

של ח " ה '  Jמ '  Jם  Jאפ'ל J

ק  Jמ 'ק ס

נמין ל ן כאשר הצ יל ו א ת חיי ו כב י ר קנ אן  ,והיא

שח י טתי עה י רק ית של עה ית ו ן זנ\צ י ה כבך

ה י חדי מנ יו וצית הוזמ י כםי ששרד  (,וריי זנ ה לווח ב יו,

ש הדרב ים הומפ עיי ם ם נתבם ב ייי י דל י הגוט

ספזuין במק~ ע ו  ,שה י ה נ א סלרפ להם דואי כ י ט י

ע צמם  ,לל א בל הת ער בות ש ל ה מב ו גר י ם ,

האירות ט י פןרי כשל י ס מ כרמר ל ם  ,כפ י שמע י ד נם

בשפתם  ,ב עי צומה של הש ו אה  ,בזמ ן אמת ;

יי קאמךאי  ~,נל סן המדר ל כ ל ם ) יכמותם ה נ הלת

כבך לשא ודמונ ב זירכיונ ת עשרבו ךרד סמ תש

המחלקה ליטפול בועט ןהנהתג הנוט ( לב וכ ת לןעמ

של שנ י ם  ,השבחה ושכחה  .זתא ו ע וד  :מדברת

ה י לד י ם חלקה מינ נ ת ק ט נה  ,לח נ ך גם במכלאות

מ תוכ ו ק בוצת נ ער י ם  ,שלא ה י ו שו ני ם מ י לד י

הגטו רע'ככ י ס  ,אד הדליים הין ער י ס לנשעה סביבם ,

י מי ט שוהי ו יבלו י ם למ\צא עמם שפה שמותתפ

יראן זק ני ם מור ע ב י ם מנרד י ס שר י ך י אוכל מ יוד

כשוו י ם א ל שוו י ם · ב ה בדל א ח ד ו יחי ד  ,ח י י

ןא נעדמםי דול תרו המתמ ינ ים לזאכל  ,תמ יך תק ווה

כ ני ח בור ת ייק א רמ א ד~ נקטעו בא י בם .

זלט ת בעמ ט תתפסו של הכדק הטאך  ,הרמ  ,ש לוחק
בכהר לי ם ,

mו נ'1 11

ר>תהובנ תא רפסה וארק" ול 'זנח  Wתיוב J'tיסוהוהפ

ש ע ר הע י תו ן יי קאומאד "  ,ב י ל יו ן 16

מבאי הו Jרתו

) i pnWו  Hlנ 10

ייiו~  Iרר

ר  ) !Jיי

דא'  Jו עם הס  Jפד א Jד ' א Jדלב  ,שכזה בפדס ע  IIש בד  Jג Jבדגך על ספד  /! Jמשחק הח  Jל !/
מאח גל,ה לימור

11

קשה לי לירמ טאני כיתב על השואה ",

rנוקזכ&ו Jםתפוק ושההא  .והז רמיס לע ,.תפקתואוי

גם  mקותפ המלחמה .כומ בכל תקופה  ,שיחקו

תמיידה סהירפ ואר י וארלב  .יי אני כיתב

הכותב מנקודת מבןט של הידל

של ידל  ,וסהורפ -
 -רואה תא עצש ב " ג י בורו של טיפור

הילדים בחייל י ם וניהלו את המלחמות הקטנות

מתךחשים  ,כמונן  ,דנריס רע י ס ולא

תמח  ,שהסוף שלן יהיה בהכרח סיף וטב ".
 -התיא Iך ה/ה לא עלול ליצוד תמונה מעוותת

החיליםי םהלש תיאם שכםה וערבםי דוי ~,ק!trrמםי

טיביס  ".לניכח תמיהתי  ,ממהר אורלב להטגיך .

של השואה אצל י לדיס  ,הקודאיס את הספד

בחושן אפ י לי כשזה מסוכן יממציאיס בכל פעם

יי כשנלרטן אותי  ,לשמי  ,מבית סהרפ ששנתא י; אי

כסו') המאה ה! 10-

חוקים חדשים  .המקשים על המשחק  .ייבשלא

על זיכר י נןת ה י לדות שלי  ,במיחמה
שרגת י םי  ,אלכ עפלמים קור י ס נס דרבםי

שלהם  .ב " משחק החול " ממשיכ י ם המטרפ ואחיו
שלחק לוארן כל שוכת הלמחמה  ,הם עמביר י ם תא

בשאמא נשראה בבית  ,שהרי לפני המלחמה היא

ייסבופ uשראםי יחי היוימום  .ההמחלמ הכשמנ

תמראיס תא חיי היומיום זה דמחיק תא הידלים

התיה לכ הזונ עם אבא ב"Vנהאפ J .םקותפ המלחהמ

שש שנים ,ולא כל הזןמ היה רצח  .כל זןמ שהיה

משהואה " .מדגיש וארלב  .יי כל זןמ שאנשים חיים ,

וuגrו ימי הודלת  .ונתב

עד שהורג י ם אותם  ,הם ממשיכים לקים בבוקר ,

יפאמי IU

גבטו ושואה מכרו לבוני ם  ,והאנשים שיונ במיוטת

לורמ שלום  ,ההורים ממשיכים להגיד לילדים ' אל

תא תכיותב לש ואלר,ב סורפ דלילםי רעונלו ,סשרפיו ,

עם פיגמ'ות -

ולא עם גבדים ןנעליים כרמ שרואים

אז לד תביא

ולא רק אלה העוסקים ב תקופת השואה  ,תורגמו

עפלימם רסבםיט .רקלורא שהההדמ יחו גבוט ושדt-ה

מרצכים המחוכת  ',ןל תכיו שעיורםי ' .ה\צרן שלחק

חצי מיליון יהוד י ם  ,הם חיו סניר לח ץ ,וכל הזןמ

הוא כומ רעב  .לא מזןמ ראיתי סרט של הבי  .בי .ס י

אורלב זבה באחרונה ב פרס יד ושם לספרות

תמן גאשים מולחמת  ,קור ןרעב אבל יתר האנשים

על ש  Tlור ונ - Pלבזן  .חייל רמאיקאי שהגעי לחמהנ

י דלים ווכער ע י ש' רבווכ רבנד ז " ל על סרפו יי שמחק

גבטן השמיכו לחיות  .הם שלחו תא הידלים ללומד

סלרפ  ,שראה בחאד החדרים טפה של שאה שתמה

החול  ",שיצא לאיר בהוצאת ~ בתר  ".זהו ספר

יקראו ספרים  .העשירים אפילו המשיכי ללכת

כשביעיים לפני כו .על הגיפה י שבו חמשוה ידלים

ואטוביורגפי  ,התמרא תא דליותי של אירלב בזןמ

לתיאטרןן יקנן בחנות העובות של הדודה של י.

שויחקי עם איותמ נאיצי שק  .שמחק כלכ-ך ומרכ .

מלחמת העולם השנייה  .משחק החול היא משל

הדיומי של שהיאה הוא עקום ,כי כל הזןמ רמאים

אצל הילדים הצורן שלחק הוא כל  -כן חזק  ,עד

לחייהם לש רארלב ויחאו  :בשמקח זה סואפים וחןפ

זו.תועו זעהית לשי היא ממוקר רושאן .והיא תמתרא

שהם עושים זאת כל הזןמ וכבל תנאי ",

רגגרי חול ,זורקים אותם למעלה  ,הופבים תא בף

תא חיי היומיוס ".

לא ה י תה לנו מבשלת  ,ומי שטיפלה בנו בל הזמו
התיה "אמא  ,נהיהמ זה,תא אשיתי ושuא,תי

שלפות רבות .

היד ותופסים בה את החול שנפל בחזרה  .בך

ואכל השנאים

יחו umm ,

תרב יץ' ' .לא לריב  ' ',משעמם לן ! .

מאז ידלותו נהג אור י אורלב סלפר סיפורים .
הוא טירפ לחוניו הדליים ולממרגים שהתק ב \צ

רm

עשוים שוב שוו,ב וכבל עפם וכפילם וורפת רגרגםי

סביס  .אורלב גם ניחו תבכונה

על בף היד .יי הגרמנים ' זרקו' אותנו בל פעם

הוא זוכר באיןפ מושלם ולפרטי פרטים חוויות

כאוויר  ",מסביר אורלכ לבנו בתחילת הספר ,
יי וכל פעם
אנחנו

-

בבה  ...ובכה...

ובעמו•

ערד סטפת :

 \r,א זרכו ורא הזוהעו וורא החצק דuכמים

אנשים רבים תמן  ,אלב

שנכחו זה לצד זה .ב אותו רנע ממש .השילוב

חזרנן ונפלנן תמיד

היסתל סלרפ וזהרכיוו

בלוזנר אחי ואני

-

למקום מבטחים~ .

לש תשי התסתונ

-

ההלא -

שמשמ ידיכ ואלרב תכביJםו לע שהיהא .וםלוא

רופוס mזדלי לש נלווא נבוט וiושד'[ Jםתפוק

וארלב איט שמתמש תבביטת הולל רק ליצירת

המלחמה אינו עמוט תיאורים קשים וקורעי

תמימת כאובות ומחרידות .אלא גם להעלאת

לב  ,כפי שאפשר למצוא ברבים מן הספרים

יחןו רשלווטט תרמהנ אשונית  ,טתעג 'tכ;נןואיל

נאר)ב בטקט קבתכ הרפט
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חדשות

" פנקס

קהילות

לוב-תוניסיה "

השואה לא פסחה על יהודי צפין אפריקה ,
שהפלה ,הודזrכ רשט  .לאיפם נכלוא ב ינחוכת ריסז

יהודים מרעב ןממחלות  .ברחבי תוניסיה

ב י קיר

.

~...,;.

ובמחנות על ב ודת כפייה  ,היכו  .הורעבו יהומתו .

נשיא

נמסך

אלפים מבני הקהילות היהידיית ס ב לו רדיפית ,

במחנה ) ' אדן שבמרכז טריפוליטניה נספי קרוב

צ ' כיה

לנשיא

ל600-
נכלוא אלפי יהודים בכ 32-

חמ Uת עלמדת כפייה .

ושע mםהמ וm, mלrטנמ תדובעם ro

ו.תוללעתהמ

אלוליא תתסט סהתוו הנרנמיםי .היי יהויד ד':Iתוצ

צופן רפאיהק שילבם לא וגומת ההשהדמ ורניחצם

וייצמן

"

,

~ yז t
,,

.

\ .:..4

•

l

.....

-

,

'" ,

~.
.,

.
'

כשרא אחיהם מראצות איריפה הכגושות .

גקרג מר ג ית הציגןר יש ידע מצומצם על
וקרותיהן לש קהליות רשילא דaתוצ צופן רפאקיה

נשיא המיינה  .עזר ייי  .Yמ • Iמקבל את פנקס
קהיטת טב-תוני ס יה מייי '  '1"Jהנהתל יך  Jש , D

יבימ ושהרא~ לע וקהוםי היי  mיםי  rbיtrנ הךוןן,םי

א בונ שלו .

םש לער עתדימס ויהוימתימ לא לזנ סתורי רםידנעשוג.

עכ.זטהנ )מימ pשלאמס 7'1 :עריתו וכאקסמי:'-לב',

ההחנה כי שהיאה לא פקדה תא יהודי ראונת צופן

עויכת הפנקס

י"  .Yמ. I

אפריקה היא נחלת רו ב הצי ג ור .ומכאן נובעת

אי י יס ומסיי  ,ני  J.Yלת שיאה מלו ב  ,וחי העביי .
ני  .Yול שואה מתוניסיה

השחיטת סהתילוג הר ג ה שגtחכוס וכהך עב סרכה

החשר של ~פנסקי הקהיל."m
הכרך .

המצרטף ל · 1s

I

אבני שלו ,הנשיא

שיצא זה תעה לראר .

קידמיו  ,מציג יי לקהילות

יהודי לוג ותונסייה  .הדנש גמעפל אנציקלופ ד י זה
םשומ לע הליהקה רגנף יח וnכn,תפ שהידיח הידוהי

בגביית עדויות  ,בח י פוש שקדני אחר מקורות

וקמסכ  ,וותם ס כמרושייו ווש:םוmניו ,

הסיוטריים ובחמקר מקיף  ,כד) לרפשו בפגיוכ תא

ניזון משmשר ההסיוטרית ורות.טתתו השמותtrנ

התשנה השלמה ב ייתי האפשרית על יהוד י לוב

סכא:צ ט rn
כישא צו"'ק ..ןאצנכ ה>בא כדקי כןו יםש חכשד
ספטמט  ,כ.לןן  ) lת נשיא המדי)ה  ,עור ןייצ.jס .

תכשנה  :התייחדות עם  lירכ Jו השואה נאיה;
'  Iכ Iר .

1'0 ' 0

שלאמל ,נשיא צכ'יה ,רעייןת  ,נושא

המדיכה ייי " ר הנהתל 'י !שם ,א ברנ שכJ

שינןי בחיק ההינ)רי יאפשר עיוו

ושמתןת

ותינסייה שב Uת השיאה .

בבניי .U

שלא כשנרא קהילות ישראל שרח ג ן שבואה ,

רללג הוצIttו; רסמנ הפנסק tניקטב שרמי ישDא

בכל הקשור לראצות צופן רפא י קה מצומצם למדי

המדינה  ,עזר ו יי צמן  .כמי  -כן נערך ב יד ישם כנס

תעודות ומסמכים ,

לש יאY.ו' סב נuחסיהי עמבדמ רש ~ רהווו~Tl

החומר ההיסטורי הכתוב

עדויות  ,תצלומים

-

-

במיוחד לגב י ערי שהדה  .ד ~ ך

אלי ישי .

עירית אובסמקי  -בליי השקיעה מאמצים ניכרים

נדעון וג יי ף

ב'קור שרת החוץ של ארה " ב ,מרלן אולבר"ט

במסמכים מתקופת השיאה

ב 10 -
משמלת הוגנריה הודיעה כארחןנה ,כי הניחה

לע שלווי רךפ,ימנט תיוקו מיודח לוחק נ:נתע הרפט,
שירשפא הל יהעוmכ לתשקב די םשר קללב ועתקים
מסממכים תמקיפת השראה ,המצויים ב ארכיןני
המדיכה .

הרטיס סמנרי בגפשיה רשמית ,שנרעכה סכיף

ב ספטמ ב ר

1997

ב יקרה שרת החוץ של
ארצות הברית  .מדלן
אולברייט  ,ביד ושם .
בצאתה מתאר יד ליל,ד
עם סיום ב יקורה  ,ארמה

אול ב רייט ב התרגשית כי

ואטסוג תתשהבתופ להנמ כ(?"ה 1ןו יאלהימ הרן,רנני ,

~ההיסטוריה המונצחת

ן ~ ר ליוס )צ ' כיי  ,שגויר היננריה בלשראל ,ד~ך

ךונ םשן הגניא כ ;Vחשיטי

אשיוט 1ןא צ ' איטאי  ,הקונסול ,ךף יאשונ הובראי ,
ין~ך הנהלת יד ישם  ,אבכך שלן ,סמננ ~ ל משרד

החידיכ יוmטת ,םחכמ נך~ :ןלהנמ (' Yiיןו ןו שום ,

", .

יעקב לזינוק .

כמהל הראכיון היואמי הי\ווגני סמך בגפשיה ,
כ י ראןב jמיוסחת שחיסת ר נ ה לסמרית הסממכים

רוצים הלומאן ט .שי ןאכ

עצ,ב סלב יכאזריות אלש

יי אמ:u

רסאר ונל תרשרהל

עלצונמ יחלm

ולשכם םע

שהואה  .אני יועדת שאני

עלולם לא שאכח !'

ליד ישס  ,אשר ת נ יא להרחבת ה י דע על אודות
השואה בכלל ועל קיריתיה ב הןרגניה נופט .
סמנכל" שמרד החיוכך הבעי תא ש ב עיות רונוכ
ותא תמוכתו הפעילה של שר החיוכך  .ז ב ולון הרמ ,
במאמץ זה של ממשלת הורגניה .
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בתמונה  :השרה

מךלI

א Jלבדווט  Jי Jיי ר הנהתל
יי  Jש  ,Dאבונ שלJ

ייססוJfJס וd

_V V

רmש ttהרנןו ליחאוס תננוחו
 .בססק חניגי שנערן ב ואקטוכר ,הונחה

אP

הפינה לרמכז המבקרים החדש כיד ושם  .רמ כ ז המ נ קרים

~,.

חינ)ייייים : jנ

יוקם הודות למענק נדיכ כמיוחד מ דיוויד ש אפל  ,ידיד קרוב של יד ושם .שאפל נכח כ טקס ב לוויית
משלחת של אנודת הידיד י ם האמריקא י ת ואורחים נכבדים אחרים .רמכז המכקרים יוקדש לנינולי
השואה ויתפקד כ)קודת מעבר Vב העולם הרמכר והיומיומי אל העולם מעורר היראה של תאר הזיכרון.
ברמכז ייתננו נם שירותים סויוע למיליוני המבקרים העניעים ליד ושם .
ם לשמ  mלש אנודת ה י דידים הארמיקא י ת  ,ונשאות א י ל י ז נורונסק י  ,בלצעה תא הלעייה לרנל הסמורתתי
שלה לירושלים כ חג הטוכות  .אנשי המשלחת פגשו ב יוייר הנהלת יד ושם  ,אנרנ לשו  ,והשתתפו תבוכנית
ביקור עשירה ורמגשת.

"'""""

PO

""טויף וט)

" דר חלוuחח :

בארנ לשו

ורי חז!mItז:t

יוחןנ ב יץ

כrםי' "'ילכ :

שיי עוממי

רשא חוטס

ם האי ר וע השתני של האגודה האמר י קאית יתקיים גחודש נוכרגמ ,ווארחי הככוד יהיו אירג מ  .ברונפמן ,

חניסwנני רקח)

נשיא הקונגרס היהודי העולמי ,ו נ 'יי ן ומארק ויל ף  ,נציגי הה נ הנה הצע י רה של האנו ד ה  .רו נ אלד ס.

חחאיש :

ופ ו פי יהו דה ב וארא

חIנpח רחאיש:

רפופי ישראל ניןמט

לאודר יהיה הין " ר ה כ לל י של הערכ החגיני  .הנושא הומכזי כאירוע יהיה קידום המאמצים -
בראשות נ' "ף ו י ףל -

הנערכים

להקתמ המכלול הרמזיאוני החרש של יד ושם .באירוע יצויו נם יום השנה החמישי

לבקעת הקהילות ביד שום ,תאר הזוכה תלמיכת הגאודה הארמיקאית  .רלנל האירוע ,הכיונ חכרי הגאודה
הסמורים חו כר ת תצלומים חגינית ,הנושאת את הכותרת

" bcredן ", A World Rcnlcn

כחלק ןמ המאמ ן

רבחי ~

הדני'כ טדכל' ,ttדיר ינא ,בV

י ד םשי:

דיר דילא רגומי ,ופפרי רשילא

הכללי לגיסו תמיכ ה .

גון\Dכ ,ןפטס רגייק ,ובאהם

דו ב ד ב ני ,אליי t Iנרוtונקי,
ו ואל טופרהט ,ד ב ופרד,
יסוי דלפn ,ב )OOסייrו ןיילק,
דר" נליי רקן ,דדי ששמון

ם פא ני ה נןטספלד רלה  ,חונה בכ ידה כ אנודה הא מ ריקאית  ,השתתפה בארחו נ ה ביחד עם חאיה ,ארתרו
נסטרדלפ  ,כסקט רענשך דינ שרם רללג עהנתק ואת סחדי ואומת ועהםל אליזיד רו טקולו ו יקסב ואמרקאיהנ,
לארח מותו  .את האות קיכלו כתו וכני משפחה נוטפים .כאירוע הרמנש נכחו רכים מקרוכיה ומידידיה
של פאניה

הלד .

שנשוי ,רשה שוטן-קןט,

שאמי שרעמוביני

ם ננס י ולדבא ו  ,Cגשס קרן לודבא ו ס  ,תרמה מענק נדיג לתערוכה החדשה המוצגת במוז יאון לאמינת
של י ד ושם ~ ,אי ו שמחקים ידלותיי ם ~  .התרעוכה מצינה שמחקים  ,נעונעים ופחצים של ידלי ם תמקותפ
השואה .

תכרנים בוס :נסית

•

בסטף תלמיתנו הנדיבה Jטוכניות הומליטדמיה של י ד שרם ,וכיניהו התוכנתי המצליחה עורטרת הסרפים

!! לחזוו ולחיות" ,התחייכ לטל י דןא  ,ידיד קווב של יד ושם מקנדה  ,לתת מענק נדיב במ יוחד להקתמו
של ב ית סהפר הומכזי החדש להורתא השואה וליטיוד מרכז המולסימךיה שיהווה חלק ממנו .המענק
הושג הודות למאמציה הסמוריס של א נ ורת ה י ר י ר י ס הקנר י ת  ,בראשות הא נ ק ר " נבאוס .
ם האירוע השנתי של אנורת ה י ר י ז י ם הקנר י ת יתקיים גם הוא בנו במכר  .שנל אורחי הככוד יהיו ראש

ממשלת ואנרטיו ,מיילק האר י ס  ,ול סלי רןא  ,שהוא דמות מובילה כקה יל ה  .הראיס היה האורח הרמכזי

ניnתוי אר:תיס

.....

,תתו

תבוט tר:נrשא

רוכת ניםתתת:

בססק יום הזיכוון שלואה ולנבורה שנערך מעטם הגאודה  .כסמרגת הטסק הכיש הראטי תעודות הוקרה

לשמונה ניצולי שואה קנדים ,וביניהם חבו המועצה מ  Iלטו ן בר נ ר  ,שהוא ס)ן ואש עיויית נין-יווק,
ני ו ו ניי ן ק י שלר  ,שהיו שניהם כושימת שינדל;ר וא יש העסקים א יי ב ב  Iאלק  .כמוכז האירוע השנתי

"'' I'J
נירותב לושנתי:

יוענק אות חטידי אומות העולם בידי יו"ו הנהלת יד ושס ,אב נ ר שלי  ,לבני משפחתם של שני זונות

יו:יניו:

מיכל שו סי קמלי
איליה מזוחי

ירשאל כ הן
נליה ערבון
אלכסנדו א רב חם

הולנדים שככר אינס גיו החייס ושהוכרן גאחרונה כסחידי אומות העולס  .ברנז י אנר  ,בנס של הנדר י ק

טאתו ראו

משפחתם של ה מ ססרא ו קלסינה י עק ב המנוח ים ,שהצילן את פלו ר ה וונ ל ל י וצמן  ,יק נל כשמם את

רלח רבקאי
ד~ו עיקב לזי ב יק
מיכאל ליונ

נ ,יא נ ר וח יי ס טו-ברינקה  ,יק ב ל בשם הוריו המונחיס אות על הצלתה של מ ר נותה נושאלק ז~ל  .גו
הואת  .שני הזיגות סיכונ תא חייהס כשאו סהתריו תא  Uשאקל ותא ליונמו; שתי נשיס יהודי ות  ,תבקותפ

יירו דנילא רפנקל

הכיכוש הנאצי כהולנד .

•

אךוסי ו וזנרבנ

שחוכה נלאח

.-,

סדק א נוד ת ה י ד יד ים הירש אלית  ,המהווה חלק מקרו י י וש ם בה נהלת ש מח ה צא ל ח  ,מינה כאחרו ג ה
תא יר ןו אשכנ זי כושא עפילויותיו  .שאכנזי ,עורך-דין כמקצועו ,נשעתד לקדם תא עפילותה של הגאידה

 .יו ....

ינחק הורי
שיקיקיק

ולהתמקד בהנדלת מענל הידידים של יד ושם ב שיואל .

ם החברה המרכ זי ת ל יי צ ו ר מ קש אות קל י ס בע " מ ק קו ה ק לו ה  ,סייעה בהפקת גיליון זה .

רפאים קיי

ששון

חקOה'

א נ רות ה י י י ר י ם לש וצנ ן לאה  ,ד ן ז ירש לא  ,ו מור יק ז ו ס  ,חונ מלס ב קהליה ,רוא תא פירית תמלכתם

ניtנ'Iננ

תירם -

תו ואו

ראיאהל נשי
םה.זי ופרuטב-ןעשמ

הנדינה כאשר נכחו בטקס הפתיחה של יימע רת ההנצחה" כ י ד ושם  ,אשר עגרה חידוש מקיף .
 .כמסגרת פעילותה של אנודת היר י ד י ם הפנמ י ת הוצנה תעריכה על אנה פראנק כמשך ששה שביעות.
התעריכה חננכה ב י ד י נשיא פנמה בטקס מרשים ורב משתתפים  .כ ין המבקרים הרביס בתעריכה היי

נם

•

6,500

תלמידי בתי-ספר .

היו'יר החדש של סדק אמריקה הלסינ י ת ביד ושם ,זנ י ג אטר  ,הלח להפעיל תא שמודו כמסקיקי  ,ושמם
יינור קשרים וישקיע מאמנים בתחומי פעילותו של אגודות הידידיס הקיימות ויספל בהקמת אגודות
חדשות בחלק זה של העולם.

0

נותי צלוטיט ךות ציןו הונקי י

0793-6974
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חדש'ס
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ג ר ייר

תערוכות

וא  Iרועי D

א'ך  Iע'ס א  Iקט  Iבר-דצמבר

a

 ZIכ .יקטיבי י ד  5ג ני ב ב י

')'צנ אג  Iדת ה'ד'ד'ס

הא IJ

•

ר'קא'ת ב'קרן

~סמע אל תין הןיכרון~ זנבןע סרסים על נישא
אהרו א פלפזל; חכרה

~-

חרקה  .רתכ הוהאצ .' 00

'חש"זם  180.199"7עמ '.

אה רו אפלפל ד שוור סנפ ר ן
ה ח ד ש א ת ס יפךר תלאותי ך
לש עצרי ידוהו נ ימי שהךרא~
ב עסמ התמ~ גב טז; נשמך
ב מחנה ע נ ו ד ה שעל הנהר
סג וסמתייס ב נדידה ע ם שיירות הפלייטם בד רכ)
הכפן ר שלאח ר המלחמ ה  ,ב אמצעית הקויי ם

הריאליסטיי ס של הסיפ ן ך מתמודך אפלפלר עם
ש א לות ! ס ןד אונשי ןת א וני רבס לי ן ת ,הניגע ן ת ל כ ל
דא ם  ,חא ד הרסמים הסיטלם )ייוכמה הוק ~ nהוא
הקשוי העןjם הכרון ב התומדדןת ע ם המ צ יאןת
רהשדח .שuסהכ מואצ עצםמ היהודםי ינימ ישהאה.

מ צ יאות שוטפה תא כ ל עול ם ה מישגים שעליהם
התכחכן עשימ ם הנעין לא שהיאה  ,פאלדלפ מקדשו
א ת ספר ן ,ה נינע ב אושיו ת ה קיוס האנושי ,לא נ ין.
ש ה י ה מ נ יני ה נשר שעל ה נהר נ ןנ ,

II!!!! "..,
,רנה

פתאןם

')',ג ללב .אחפןס שוהנ,

הזנואה  ,זניתקייס סביבמטק ירוזנליס בזנלתיף
עס יד ושס .ההיסטיריין כרוכ ' שואל רפידלנדר
ירצה בערב הפתיחה.

נ ברצטב י

•

סקס העבקת פרס ב וכמן  .הכרס ביתן מדי זנבה

סלירפיס ולוחרקים על עטדתם השקרוה שניהא.
ר צ טכי

.

לקראת העלאת האיפרה זנל ויקסור אולמן
~הקיסר סאסכבסיס ~ כמזנכן לאמנויות

בתל  -אביב ,שכיתוף פעילה עס יד יזנם  ,יתקלים

בןו שרם קונונס מלודח שנ ב ער שהני זנל דכמונ .
בקובכרט תוזנמע מ ו טיקה קאמרית שבכתבה
כגטו טרוייבזנטאט ייוזנרי קסעי אופרה.

דצ a

ני

.

טסק חכוקת רפס זסרמן השתני  ,הניתן לאמבים

אילי זובר Jבס קי

זניכירתם עיסקת בנושא השואה

ג 2ב דצ a

בי

•

סקס איכרה לקןר כ נית הטבח בכונדנו בקה

)1

בדצטבר

אילי ז רוב ו סב קל ,גץ ו ולי ואירי ה וד ו '"ק  ,רשאי

•

ב ל ד שו ם סבמטפ רב הlTאיו .ברמבז ה ב יקו ר  ,שואד

שלוס ה ימיס ,עמ ד ה פניסת ההנהלה ש ל י ד וש ם ,

במסנרת כטטי ב ל היידיש הכיבלאימי יתקיים

שבה הכינו אב נר שלו ,יו"ר ה ה נ ה ל ה  ,ו ה א ד ריכל

בלד ישם יים עייו ביידיזנ  ,וכו שתי הרכאות :

שמה פסהיד (m 1\'1הכ נתוי דכלכן ךדקבנגםי לולכ:כהר

החאת בבושא תרבית היידיש בלן שתי מכחסית

הומזיואני השדחי ם  ,שיוקומ ב סמרגת תוכנית האב

העולם ,יהשנייה על ספרית היידלש ב תקיפת

~לד

שו ס ." 2001

מלחמת העולם שהנייה .סנייס יים עהייו תיפיע

מי כר הב נה חנתס בידי האנודה ה ארמיקאית,

·יושל·ס220 , 1987 .

הזמרת רות לילן בשירי יידיש ,שילוי ב קטעי

ו ב מ ט נ ר תו הי א תמחייבת לניי ט שללש מ ו ה מיומן

עמ' ,

קריאה.

אתפום אח.תר ד' ושס.

סיופר זה לש נועה יהו ד ייה

הב דר ש ל ב י כ וע תו כ נית

ןהננJחה בטל.

.01-6751614

ןובלסםהינ גורשם~ דשעהי
חמןרמי ס 'Iאדט נ יןרנפיי ס ,
נשז ך נ לן דפי סהרפ נ צירה
מ רת קת ומרגשת  ,מ נ עד

לעיני ה של הנערה ב ת ה14-

א נ ו מתון ד עים לימי ם

ה רי הגורל של ביבוש ב לגראד  ,לייסורי היהורים

המגירשים למחבה הריכיז סייםשיטה שליד העיר,
זbלתואיהס לש הלא הנלאנםי לוחות ב ןך \Oת דב ויה
עמ תועתד יהות מןויתפ ,ולחצ היך \Oדי  Qבשמאיות

הנז שעשו תא

מימי } Iשמאל; איודה דרוקייר ,א רנב ש לן  ,ב' IIי')ל ,

אגו ד ת ה י ד י ד י ם ה ארמיקאית סל י ד וש ם  ,ב יקרו

למידע נןסף נא לפגות למחלקת ה סב דה

רר P

:1

'ד ושס

בר חו בות בלגראד  .שם ה ט רפ

שרא ב Vכ התומרה הדדתיטמ יחבי החמרבת -

מדליה

א ה ו ב ה ומקובלת כ יו שכביה היא הוככת למישהו
שוהנ ,סמוןמ ג לטאי כהן ג וטמד .ר נעי ל,לב ילתדי
יונוטלגיה  ,שזה לה ט ופה ה ש ב יעי ,כותחת כוהר

עלולמם של ב בי הרגע ר הי ה ו ד ים ב יונוטלביה בימי
השואה  ,כרק עלום יסחית ו ב תלי רבעו .

~ ." ZOOI

נ' ו וי ל ף ,ה עומ ד

בר אש המא מצ י ס ל ה שנת ת מי כה לפ ר וי ק ט ,הכינ
תא העמנק הר שאון ו ה נ ד י.ב שייןתכ שנם שמmפו .

יי שחי טתי של הרפויקט ~  ,ה ד גיש וולי) " ,עו כ ה לא

כ'נןס על ייצ'  Iנ  Iת  Iמד'נ'  Iת
צ'  Iנ'ת לנ  Iכח הש  Iאה"
הסמן הראלנינוrנ Vוול ושההא דיכ םשן קילםי

ב18 •17-

בטבמרב כיטס בטשא יי כיוטת ימדיביות

רק ג יכיית ה נכחה ענתל שמעמות לאא גם ב נסייוו
להנעי אל ה ד רוות הכעירים ולהענלק הל ס ה ז ד ונמת
ללמוד ,לרא ו ת ולז כ ור  .ל ד וש ס ח ב א ת ייחו ד ו ותא
שחי ב ותו כלד ש הו א שו כ ו ב י ר לשוי ס ו ב שירא,ו ואונ

בסוחים כ י את ר ההנכחה הזה ימסיך לעמוד לא
ר ק בד ו ר הב א ,אלא ל)כח ~.

כיונית לטכח הסואה  ".מועד הכירבס נקעב תבים

שהנה שבה  Uוכי

הSO -

100

שרבת כלוטת  ,ו  nroתלו שתנ

למדיתכ שיראל.

סיטןב שאהיןם  ,חיה שאכןלי  .יהודה בוארא  ,נ ' וד י

באומל ,דניאל בלטמו ,נרשון בקון  .שיראל גוסןמ ,

השונאיס עהירקיםי שידיוונ כביסט יהלו uתטת

יסרף נןרני ,ראיאל ךן,רכיץ  ,רןרבס וסיוטדי ,להויקים

התונעה הכיונית רגבמביה ועבולס לנאכיזס וולייך

כטינ  ,דו לרוא .גחתי לסבק י  ,דב ולוי  ,רהנ רפזננטקי ,

שהישיל ; עפלייתם לש זרמים  ,ספכ uת וראטני ועט

סאתר רביטשנין  ,דיהנ ופר,ת וטינה רפןיל,גנ תיאל

כוזביםי אבריהפו ךגשטה; ךכאנ,זיס ורהןוי ישילשה

רפנקל ,רוו סיי,ג ערי י ת קןני  ,שועוכו חלןי ,עילאזר

תסיפנםם לש הרזםימ אלה-כיתםיי ; רשnה,נ נtוזלש"

ך"Iiלרנ oוהפעילm

לןעמ חחתי א'1הפו סוב המלותה_

המרכלס סלשתתפו בכיבוס הס ז י או אנכ'ל ,

שב ן ד ועופ שיף .

}מיעד ססף נא }פסת ל..לט
}פקס

.01-64JJ5J1

01-6751609

ןא

