-

ד"' ישס '

"ד ישם

תכנ"ת בא

מחשיב
ע

יניה לש הדליה המעלרי ה ולמי ד וקת,
ואלל יעשת טזפר ות לבדב  ,לפנל רמת ה

ה י ש ;ם ה ש;ב הךאש יו בפי ת י ח ' פיךמט  -ע;' הממח יש את המיךכבית יאת העישך

ה ב לתל נמנע ,המב לטות ב כם משער
גלליון זה ,ה ן

עלנל

העדות .

מאת ד · ר י עקב ת ו ביק

הו מבלעות את ה אלמה ,את הלגון,

את אל-הוודאות ותא חוטר האו נלם של הלדלה ,
של משפחתה ,של קהללתה ושל בנל עמה .
ב עלנלה שמתקתפ נשתמ \אמה

m

חשמת אלפלם

שנה שהילטלטה ביו שני קוטבי ההוולה · עבדות
וחירות ,בליה יבריאה ,מוות יחיים ,

ר

סבפטמבר

םדא שרעיךו בדיקה מדוקדיתן של כל הרשיומת

ודולף שרטלר וכדל

-

ושל כל מיליונ) השמות הרשומים ב אלפי התלק ים

עלייה העודיה מסת ה ב ייה המלורצת

כדי לתעד את נוולם של כל ה י הוד ל ם הנרדפ ים,

בה  ,אן ה נק ר את בפי המקומ יי ם

יזדקק למאית שנים .אמנם טכנולוניית המ י דע

1924

ב 18-

בע יירה הבוהמית בודוו ייז

צ ' סקה

הומדרנית 'כול ה להשוות תא כל הראלות במהירות

בוד לו ביצה  .שם אמו הלה אלזיבטה ושם נעוריה

ה\אר ולשקור תא בל חלקיק י המלעד השקורלם כלל

השתייכותה של דליה יהידייה זי להסיטוריה כה

לופט  .שם אביו היה אירז ' .בזמן המלחמה עבד

רפס ירפס ,ךא ה'urotנינם הם כמוונת רסחות שחיבה

מפוארת הליתה ב ע בורה נזר ד י ן מוות  .ה לטלר

רודילף באופה  .על פי רשימה אחת  ,הוא נשלח

עכמאלת  ,יכלן וו עדי'ן שמלמה סמוככת  ,על פי רו,נ

שלל ממנה ,ממשפחת ה  ,מקהילתה ומעמה את

ל אושוו יץ ב  28-בספסמבר  ,1944ורשימה אחרת

אין המ י דע ב מקורות השונלם תואם לחלוטיו,

ז כות ה קיום והי ה חנוש להשמלד כל זכר מערבם

מעידה על הנעתי לרכאו כ  10-באוקסיבר ,1944
ב·  4כלנואר  1945הי ד ספ שומ כרשימה של אטירי

והמחש ב לא יו כל לדעת כ ל ייתכן שאדם שנולד
בבודווייז נו לד נם בב)ד יו ביכה או ששמה של אמו

קאופריננ ,תת  -מחנ ה של דכאו  ,אשר עמ ד י לפנל

הוא גם אלז י בסה ונם אל יז ב ט  .על האדם לטפק

כונשא המורשת של ידלה להו ד ללה זו  ,הדללק עם

הע ברה ללייטמולץ ,תת  -מחנ ה של פלוטנ ב ןר) על

למחשב את כל השמות הנאןנרפיים האפשריים

שירלא כבלות רנות ונחכה  ,וילאו הצרטזפ מבהלנל ם

נ ר ית נ הר האלבה  .ההע ב וה התבצעה ,כפי שאנו

ברחבל אלריפה ומחוצה לה אס כרצונו לדרוש

מכל העולם :נשיא ארכות ה בר לת ב יל קלינטון ,

למ דים שרמימה טטפת ,

בלטרא  .וודולף שרטיי

ראש ממשלת בר יטניה טןני בל ייר  ,ואף נכיגל

תמ לבייטרמיץ  ,ונותפו נשופה ב  17-פברבורא .1945

האפיפלור הדל לקי רנות תחת שרע יטטסו רבו ,אמ

הוא הלה בן עשר  Iם ואחת.

ולנזול מהם תא ה לכולת סלרפ עליו,

דויקא

ב שמ ה

ב7-

הצ ' כי,

מהמחשב שלתמודד עם המשלמה בהכלחה .
כומ כו לש ללמ ד את המחש ב לה ב חלן בלו טןגי
המידע ה שנוים  :שם משפח ה  ,מקציע ,תאריד ט לום

שהרע עשלין תמועדות הנליתי היהודים ושלי  mם

לימו ד י ם  ,ני ט לון

לעבדות .

לחכילת גבולות
בלת י

מגוו ן עהדויות על השואה -

כ י ן מ כו למות ,כמי

 ffiומהנ עשנר הניליון  ,ובין תכוטת \א סמורפות
כעל פה

•

אלנן מקובעות בנקידת זמן אחת  .הן

חלק מזרם הסיטןרל תמשמך ו ב כן מהוות חוללה
חשובה במורשת נן כבנ ל אנוש בכלל ו כ י ה ו ד ל ם

ברפ ט ,ולפלכן ומתלט עללונ ה חו בה ללומד וללמד

זו העז:

וויולף שטילו

לגלית

ותארלן

מוית.

המחש ב לא יוכל
לק ב וע את והות י

לש םדא דחא שנ ני

תאייד ליזה 1819/1924 :

מטמכי ם שוניס

מקים ליזה :צסקה טד י וב י צה  ,צכ'סול ן בק י ה

שפוט מכלוון שלא

יי דע להבחין ב ין

אותן ·

שמן של האדס
ל ב לו שהמ לש ומא .
כד ל לפתןר בעלות

"ד ושס

צוות

אלו ,

בראשותו של
לאכטנד ר ארב ה ם ,
להנמ היכל שהvכת

:3- 2
,5-4
 ,8תערוכת

והנכחה :3-
מטפרות • ,7,6

מחשוב

הזדמונת אחרנוה

תמנוות

) כ ולות הז י כרון

משחקי ילדים _ :9
םג  -גג  :לאםט  :13 ' 12- ' 97ביהמ :lS-14o
 :16חיטך  :17-מוטא עבאדי 8 .ג  :19-ל ד ל ד לם
 :20טרפים ואלרועים
ט יפו ר אלש ל

חשוות

ב יי ד ושס י ,מפתח

רשימ ח )'רוש

מ ·דכאו/קאופו'גנ

ל -פלוסבנוו/נף'טמר'Y
מקכוע  :אופה

7/ 1/ 1945

רטימטע-ל זbעיוד
שמות '

-

רשלמה

של כל טוני רפיסל
המ ל דע שאפשר

לרלות מ כל טו נל
המסמכלם

הרשפאיים  .הועיוו

נה גה לקראת

בשער ; תמונה מארכיון התנ:לומים של ייד ושם '
שצילם נ:לם נרמבי באוקרא ינה } כאד י ב ו ת האוכ י וו
הרמכז ל של מדיתנ סהן ,וסיבואן (

כהסוני הונו »ימ

הסיפרו המלא
מעדי נוסף  ,ובכלל זה צחולם,

2

נמאצ בח'עוד הנולמי ,

בנ ישא תיעוד
שמות שהתקיים

לכינוס הניעו נציגי עשר

עלתים לא ה י ה כל קשר כ ין הכשרתם  ,למ קצועם

מ ד ינות כדי לדון ב שי תוף פ עול ה כמחשוכ המידע

ולמקום עבודתם  ,עלתים מקושת ה ע מדה שלהם

לע רק בתונ ושההא ,סמorק הכ י ס uעהרקיית הייתה

קיימםי דע עצם ה יו ם הזה  ,וגאשים דואםי לממאים

שא ם כל הנופים ימחש נו את המ ל דע שכרשותם

תא מקומם -

אם בההנלות בנק י ם ופמסרמים  ,אם

בפורמ ט זה ה  ,יעןו ר הדבר במ י דה ני כרת לש י ליב

במלתחת האופרה כפר ין  ,הם שירתו בכל צבאות

ב ' י ד ושם ' כ יוני

והנצחה

,1997

מלחתמ העולם הראשונה י נשאו דרנות סוראי ע ד

ב ין סמדי התכו ני ם ,

Iי\!.לב דוןרשא ותיפבח דaוטמ 'WIז'Q!D1) f.i:יCJו

התרבית י ,הקהילתי של י ה,ד י א י ר,פה

ןכ Z57-

העמודים

קטנוריות המ י ד ע שהוא מכיל ,

אס ף  ,רב י ם ןמ בואתית הצט יי  Uת רשא אמשפרים

לu

כ יו ם  ,כע בור ששנים שנה ,לזהותם ,

היא ממחשי תא המ ו רכב ות ותא העושר התרמתי

כרשא יהי ה כל העדימ כועמנט עדומ  Mתזקפ,

והקהתליי של יהדו י אירופה  ,ה י ו אלה אנש ים ש ח יו

נ ה י ה קרוכים  ,ככל שכני אנוש י כול י ם  ,לשחזור

קבהליית רכ-שלוניות תעלשרים וקותט נש וא שרמת

הקה ילות היהודיות באירופה כדור האחרין שלפנ י

שנוים לפי ההקשר הלש וני  .חלקם י דעו רק את

החורןנ ושלחזור החורןנ ע צמי ,

תאריי הל י דה ה ע בר י שלהם  ,לרכ י ם מהם הי י תה
יותר מאורחות אחת מכיוון שהם ע בר ו ממק ו ם

הכובת ה,א מנלח ראכי,ו י' ד 'םש'.

למקיס או מכייין שהנכולות הכין -ל ראמייס שהתונ ,

כנלל התהפוכות של הש ני ם ש ב ין מלחשת העולם ,

הזדמנות אחיונה
בשגת החמ י ש י ם למד י גה י גיבר ,המאמצ י ם לא י סיד שמית הקרבגית
מאח דב'אל צ'לפ'ן
)'רשה טגפת

א

ם ההיסטור י ה ה י א הידע הכולל של אירועי העונ  ,הר י ה י א מונ בלת על ידי המידע הקיים ועל ידי תפסיותיו של א יש
אקדמ י ה זה או אחר  ,כח קר השואה זיכרנוותיהם של ע ד י ם הם מקור ייחודי סליןפר האישי כמו נם לכרונ י קה הכללית ,

לא מכונ פתכה ר יט ה רמנצר בת שהענים תמל אכיכ  ,ניצילת חמנה רטויינשטאט  ,ל 'י ד ושם' עס ואסף של מכתכים השוכפים
אור על החיים כמחנה ,ובכלל זה על ראיית האס י רים את העולם שכחו ו ועל מועכת היסחים כ ין ה יהו ד ים כחמנה  ,אוסף המכתנים רפו את הדרי

להבתכ קודים סמו יי ם שהסאירים השתמשו כהם כמכתכ ים פנימיים כמחנה  ,וזיכרונה של ריטה יכול להעלות תמהוס הנשייה נם ששת של קרבונת שואה שטרם
רנשמו .

חמישים ושלוש שנים לאחר תום השואה תמנהל מירוו ננד הזןמ שמ נילם התמקדם של ניצולים ר ב י ם  ,חושלתם או פטירתם מקשיס על איסוף חורמ כמו זה
של ר יטה מנוצר ,לקראת התקופה שבה הנירצלים כבר

לא יהיו עמ,u

אסיוף דחוף של מקורות אלן הוא הזדמונת רחאונה שלרמ תא זכרם לש החיים בתקופת השואה ,

קי כ וו שמות קרכונת ,ר י שום זיכרונות ואיסוף יומנים ,פדיטים  ,מכתנים ויכידות

•

אמנות -

כל אלה הם מטרתו הרמכזית של האסיוף השנונ שיחל ב  Iי ד ושס' השנה

שתכ ה יו כל למד ינת י שראל,

אמנם במשך חצי מאה הכליחו נירצלים רכים להתשדד עם אבדו יקיריהם ודלונ עליי  ,אי עדיין אין כ י ד יונ מידע סמפיק כד י לצ יי ר תשנה שלמה של האנשים
ישל הקהילות שאכדו  .כיום אונ עדים שלני תהליכים מקבילים  ,מכד חאד נדלים הסקרנות והכמא לידע המאפ ייני ס את כ ני הדור השל ישי ,ומצד ארח קטן סמרפ
הדוחות האשייים ,והוןל ומכטמצ ם סמרפם של י'פי עד' חשדים על קרבתונ השיאה  .ףא על פי שכאלפיים ע ד שלושת אלפים ששת תמייספים להיכל שחשת מד י
חו דש  ,סמרפם של הוק בעת לעומי שהם עדיין גדול  ,וכשוקןנ שואה כ שוא עלום שם  ,חייי גנזלים שננתי .
סמרפם של ה ני צולים החיים ביום ב ישראל נאמד

ככ ,250,000-

רכבות טספות של כיצילימ חיים במקושת ארחים ענולם  ,אך המידע הא י שי הרשום עליהם

מיעט וףא אפס י  .ברטמ יילבי עלולמם  ,על הניצולים להיוכר בששת יהם של הקרככית ושל הקהילות  ,שבמקרים רב י מ רק הם שונאים תא ז כרם  ,כן תובל יהדות
א יר ופה להיבטת

חמשד -

לפוחת כומןנ

האדקמי -

ייהיה פאשר להנציהת  ,הדנש היום הוא באסיו ף שהומת ורעביכת רש י המ מק י פה  ,תא המחקר י היה אפשר לנצע

שבלב מוארח יו תר ,

למעשה יש שלוש דרב י מ להניע אל הניצולים  :ראננו י ניצולים  ,שלרביס מהם יש מערכת קשרים )גכוו י ד יעונים( ,י סח י צ י כור יראגו ני ם במד יונת אחרות  .עם
ותא  ,נמ היום שי נירצלים שאר ננמען תלמת ל' י ד ישם' עדויות ומי דע חמתמ קש יי המ הרנשיימ להתדדומ עם וחויותיהם  ,ברפי יקט החשד היצ ע כ י נם כאשר י ססהו
העדימ להיפרד מרפייט רבוש ,תהיה תןעלת רכה גם ענריתנ רשיום מקיף לש כל הרפייטם הקיימים.
ס יל ג י ה נול ,ראכיונאית ב בירה כ  )tד ושמ ' ,סמ ג י רה כי כאשר 1גספים וסממכים אישיים מניעים ל 'י ד ושם ',ראשית היא בודקת את מקור הרפיט י מ ולארח
מבן גי נה תמונות אישיות יהיסטיריות המ כ וססות על המידע כ יומנים ובמכת ב י ם  ,מכרוניקות אלה ונל יו צרת סיפןר י ם ,רנשות ,אידואלוניות וקשר י ם כ ין אנשים
תבקותפ השואה  .קודים המצו יי ם במתנגים פנימיים שנשלחו בתון המחןנת עורבים לפעונח  ,אולם ללא סיועם של נ י כולים חיים  ,עלתים אי אפשר לפענח מילים

אן מוחנים סמו י מ י ם  ,המ י לה  1Yדלו ' )יארטי ות (' שהועיפה במתנג ים שנשלחו תנון מחנה רטזייכשטאט לשמל ,הייתה קוד שרק בעורתן של ני\צל היה פאשר לפעחנ,
שי להתכוןנ לגירוש י ם אל ' המ זרח'  .הסיפורים ןהחורמים שנמצאים באטוף של ימנונ ושנסמרו ל'יד ושם י ה יו עלזר ר ב בפע Uח מקרלם כאלה  ,ועל כן רנחיב גביליון
הבא ,

אונ נמצאים כיום בשלה י תקופה ש בה שמיעת עדויותיהם של ניצולים על הןןןעות שהם חרו ב אירופה שננים

,1945-1939

נהייתה בלי חינוכי נפוו ,זוהי תקופה שנה

ע ד ים יכולים סליעי להסיטוריונים להשלים הן תא סהיפור האישי והן תא הסיפור ההסיוטרי הכללי של הת קופה ,תתח ענתנ הששח שעם עויrםם תא ןעלנמו יומתו סיפוריהם
של הנ י צול י ם כפי שמתו הקהילית שהם זוכרים ,הפרויקט החדש שואף לנצל הזדמונת אחרנוה זו לאסוף את נל החומר שאפשר לאסוף  .נוסף על איסיף הפריטים ,שהם
החורמ הומשחי ג יותר ,עריבת רשימה מק י פה של כל ה נ ספים הועתלה דלרנת עדיפות ע ליונה  ,הצתלי של שם אדח ,כומה כהצתל זכרם של יחים שלמים .

כתבת שער :

ונו

מספרו

אוסף התצ;ומים כ  Iי ז ושם ן הוא מקור חשוכ ;תיעוז ו;מחקר השואה
מאח

'הור'ח לI'I

ל

תצלומלם ילסרטיס לש חלק נככד

מדלים שמצי) תא העירבות כ'פל שהין' שואלן צירן

סמו  Iוטב  .תצלומים אחרים צילמן צלמ י ם חו ב בים

בע ל כיב הזיכרון של תקיפת השואה.

לחקיי ראתו כקלח מהחמקר ההיסטיי} אן לנסית

ש  mך זו וא ארחת הצל  Iוח להחז  Iק במצלשתיהם

תצלומים שוכלומ תבקיפה זן ,נם לאה

להסביר מעבר לכיתוב קצר על !מו הצללום יעל

וצילמו נע 1קר חברים ובני משפחה נבית ו ב חיץ,

שצילומ בולמי בוכת הנרית עמ שרחיר

מקים הצילום  .אמנס בזה מוענק לן מעמד'על כיו

ולפעמים גם באירועים האטורים לצילום  ,כמו

המחתז  m ,קןלנ צביטר רהחב כיימגצםי הנתואיטםי

המקורית הה  1סטור  1ןם השוניס  ,אן נם ניטל ממנן

גירשוים  .ק יי מים גם סואיפ הדיוקנים ,ואןת תומתונ

ב יות ר של התקיפה ,ותצלומים מפורסמים כמו

העממד של מקיר הסוטןי) שפאשר ל נ קר ,לסה ג לך

ש\צרפו תלדועות אשייות לוב שקות לוויזות שעהי ד ו

הידל עכטו ישרה הרמ י ם תא ידיו לואת כנעוה נשעו

ולהשוות למקורית אחרים .

על הסטטוס של היהודים שנשאו אותן ושאפשרו

עליו חיזר ונשנה כואטפי התצלימים יסהרטים

לגרמנום לזהות אות ם  .חלק מהתצלומום האלה

של 'י ד ישם ',ההולכ י ם ורכלס נ שנלם האחרונות ,

מלוןים סניופרים על נuלליהם של התצלומים עזג

ףא סלמליה תנועדתם של רבים .
רמכזוום :הוא שחנב מאין ושמכנע כי כיונל ר נ ילי ם

חישף תא האשפרו י ןת הר נ ות הנלן'lמת תב:צלןמים

נירלם של האנשים המצולמים נהם .

להאמין גמה שעינינו רואות ; והוא משפיע כ י הוא

כ ע נ ןר היסטוריונים ו ב ע ב יר צלבוך המתענ ייני ם

שבן שאת רוב התצגןמים באוסף צילמי גרמנים.

ופהנ עכיקר אל הרשג  ,ולןכ זונת כ זירכון וט ב יו רת

כ נושא ,וזאת ניסף על ה ןפ המציג הסמורתי .

תלצלםו כמאצעי עהלתונ סמר שי שני רתיוונת

ופלא תצוזנרלם

ולנצל את הטכנוליניה החדישה כ י ותר לצילים

התמעד י ם אלפ י אנשים ומאות אירועים ןמצבים

האירועי ם שהם היו מעוני יני ם להנציח למסרית

בתקיפה זי .המדפדף בין דפ י האלבומים ימע יין

תיעו ד ותעמולה .ג ם צלמים גרמנים לא רשמיים ,

זוה

סווב ךוד t-רתוי המהלימ הכותiם וא וליפא רעהמתו
הנשמעת .

מכייון שתצלומים תנספים כשמקפים אמ יני ם

גהם הייתה האפשרות גהגיע כמעט גכג מקים

סראף שעיך יוגמין לש רשעm

1ם,rכ>חמלש
המציאות.
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העולם

אנישם בם> 7ם מתס  Iבבים
ו'ךא מךרכ>ס אי>הם.

 Wן קמתצ >הו ד>ם רשונ }lוtשץ ,יישוב

שהניהי  .כ רכ

בשמפטי נירנרכנ נשעה מאמץ משמי לסאוף ע ד ויות

בתצלומים לטיניהם מב ין שזהו מקור

סמוג זה הלרצינם עטמם nרבהעי כהוחכה והכשחמה

"שתק עשדיין הכחמ למי שיט,א ידו בב ואות י  m1יר

שו  Uת .הם צילמו תא י ח 1י היום -י ום ' של היהירים

לו תא קוגו האבי,ד למי שיבוא ולימד לקרוא ואתו

טטואת  ,לש ה'הודים שהרכווח עלדונ עתרט כ פייה

נם במוזיאו ני ם ובתערוכות נעשה בתצלום

וז; "V'! r/ותוא הפשנ תשרשפא ישח ונינ ןונל המקירתו

ושל היהודים המעונ י ם  ,המושפלים והמג י רשי ם ,

יהוא נכחר

ההיטטוריים האחרים המקו ב לים על העוסקים

לעפמים על ייי הצלמים עצמם וא על ייי ח רכ יהם .

ב מחקר ההסיסורי .

ה ם לא כמכוע למצלם נ ם הוצואת להור) .ולא תהיה

לזוועה שתיראה מעל דוכן העד י ם .
שימוש דומה

.

להמח  1ש את המסר

-

לפ  1י כולתו לעורר רנשות ולפ  1מידת התאמתו
לתפ 1סה של תערוכה סמי יתמ .

היסטור 1

המעיון ב אוטף המגיון אינו י כ יל לא לתהות

חי  1ל י ם ואזרחים  ,הר כ ו לצלם יהודים כנט  1ב ות

זן טעות לדבר על או ב ססיה של צלמים גרמנים

גם להסיוטר יוני ם שי גשיה דוהמ לחורמ חזותי .

על דרי ה תהיותן  .רנאה שהשאלות מי ציל ם את

גם אם נ מצא תצלומים ב ספר י הם  ,על פ י רו ב הם

התצלימים האלה ימדוע או לאיזו מטרה צילם

היהדוים  .שטיי הלמחהמ  ,הרפיטזנים ןהכואסולייה

נ רפדים מ ה טקסט ואינם חלק ממט ".הרפדה כזאת

אותם הן שאלית מפתח למי שמ ב קש להתייחס

הכשטה כנהלל  mJ .צגומים מומד י ם אול שייכים

מצניעה על כ י ש ב עיגי ההיסטוריון  ,מעמדו של

לתצלימים ולטרטים כאל מקירות היסטור יי ם .

לקטגוריה ארחונה זו של תצלומים ( .

התצלום שינה ממעמדם של ה יומ ן  ,של המכתב,

ואכן ,את התצגומ י ם ציגמו אנשים שונים

לנפי כהמ וחשרים הגעו לתץיון " 1שום' סואף

ילמרטןת שוונת ןשמו  Uת  .תא חלקם צליומ צלמים

של חמישים וחמישה תצלומים שצילמו צלמים

ההיסטוריון  ,כמו הקהל הרחב  ,מתייחס אל

יהידים ותא לחקם צלמ י ם שרמ  Iים שתעודו שנאים

גרמנים  .האוטף התק ב ל מהארכיון החמוזי ב הטן

התצלום כאג אוב ייקט המדבר בעד עצמן ,כאל

ואיריע  1ם ב גטאות נע  1קר על פי הזמנה ילמטרה

)ובנמיה( וקזדם ןכל שישמ ומגצ בשמםטפ לש עשופי

של הדיח הרשמ י ,של הפרוסוקןל ושל העדות .

4

רשמיים לצלם את הקרבנות ח וו ם אי מתים

-

מלחמה שנערן בנרמניה ב שנות השישים .חלק
מהתצלומים היצנ בתערובה על פשעי הוורמאבט
המוצנזו זה שנתיים ב נרמניה והמעוררת הדים

רבים  ,תא התצלומים )יתחו עוגדי הרמבז תליעוד
בלורוו י)ס בור) .

לופ נuויח זר~ קמהצ זחא לש תצולימם  rnתדע
יהודים המנורשים ל ב א ב י-יא ר  ,את ניא ההרינה
ובמיוחד תא חפצי הרנצחים שנשראו בתאר ארחי

ךייחצ  .נם קמתצ הזוצלימים הדואת תמעדת תאר
רצח  ,לא רחוק מהעיר לן ב ני ,גם היא באוקראינה .

התולצםימ rnידעם תא אסייף היהדוםי יתא רוכיזם

ב אתר הרצח  .מעניין ששתי קבוצוזו התצלימים

rn

זעתו אריעוים השקורים רבצח הומני לש יהיזום,

אבל הרצח עצמו איןנ תמועד.

מה אפשד לדאות בת>צו מים ז
בקבוצה אחת של זוצלומים היוצרת רצף תמוע ד ת

הצלס הדנמנ' תמקרב זאמז }קרבננת היהוד,ס> תממקד בהענ  Iת הפניס נשהס  Jמצלס תא העצב  ,תא
הפחד ותא ה"Jאש הניב>ןכס אל'•J

קבוצזו יהודים המי ב לת דרך רחובותיה של עיר
למקים לא י דוע ילמרטה לא דוועה ,על הבבשי ועל

ביחו הנדול של האוסף הוא במה שהוא מוסר לט

האם התצלומים הופצו ביו חיילים ו ב יו אזרחים

סמיך לזמן שבו צילמה הזומונה  .באןסף יש נם

ללא מילים .היא מזעזע ,היא מרגש ,היא מביע ,

ברב נ זוקופת המלחמה! ואם ןב  ,האם אפשר לורמ

ק ב יצזו תצלימים ונספת ,מזעזעת לא פחות ,שבה

יהוא מאפשר לנו להביט מבט אינטימי ,במעט

שהעם הנרמני ידע על הר צ ח ההמוני של יהודים

הנציח הצלם בעדשת מצלתמו תא המצב שיאחרי

אינטימי מדי ,בשנאים הכחמים לומתם  .הזוצלומים

נ מזרח ייתר ממה שנהיג לחשו ב !

המ ד רנה מוטלית נופוזו של אנשי ם שבבראה נירי

רהחצ! זמרמטזו מלוצתומ רעתומ לש פnצים אשייםי

שבו אבן יממחישים' את סיפיר הרצח ימעידים

במרקה לש סואף התצלומים הזה  ,רנאה שיהיה

שהשאירו אחריהם הרנצחים  .הנרמנים לא ויתרי

עליו נם אם אינם מזועדים את הדצח עצמו .

קשה מאיד לעלית על העקגות ולקשור את בל

על עמט וייבןש שהיהידים הירשו להגיא עמם ,נם

האם גם באן מדובר באותה האובסס יה לצילום

החוטים .במי תצלוזנים אחרים שנאספי לצרבים

לא לע הגנדים ,עונשיו אדוי שרצחו תא היהידים,

הקרבנות!

זנשפטיים ,גם תצליזנים אלה לא נחקרו דיים או

;:c
A

שתוצאית

המחקרים לא

"('

הגיעו לידינו ,
ה

)יש

ה

שהעדית

המלוצrn

זהא

""'""_

אל רה nrךרוצ

י

להסביר אן
לתעד

את

ה י ט י פור י של
התצלום ,

'.

שנראה לנן

היום שחו ב בל
ק בוצת יה  Iדיס מ Jבלת זרך רחובותיה של  .IIיר למק Jם לא יזו  .IIולמטרה לא
יז  Iעה  .בדזכה מוטלות ג Iן' Jת ש}  pךבנ Iת שנ Iרן סמ Iו ל!מ Iצילום התמונה .

ועשת של חפצ'ס א'ישיס שנשדא Jבתאי הךצח

בך לה ב נתו.
כת יק

הם בודקיס תא ערומת החפצים ןמצלמים מקריב,

המתבוןנ בתצלומ ים ודאי ירצה לדעת יות,ך

החקירה של פושעי המלחמה שהשתתפי ברצח

מקרוב מאוד ,תיק י ם ונעליים  ,מעילים ובובעים

מי היו הצלמים שצילמו תצלומים כאלה ולאיזו

ולבבני נמצןא עוד שני תצלומים ששקה עדלת היום

ונם תצלומים לש וקובים לש Iיקרוים ,בלאה שדאם

מרטה! מי החזיק הבם זמקותפ הלמחמה ואדויה!

אם הם היו חלק סמרט הצ ילו ם התמע ד תא תאר

לוקח עש לכל מקום ,בלאה שדאם איט רפנד המם.

האם אפשר לזהות בוודאות את נעל י המדים

הרחצ ותא הקרטנת  .חאד המם תמעד תא השדעה

קבוצה אחדת של תצלימים תמעדת קבוצית

בתצלומים ולדעת לאיזה ארנון השתייכו מבצעי

שקראה ליהודי לונני להתייצב לגירוש שיתקיים

של יהודים שרובזו וחמץ לישיוב ןא אל רוחק ממט .

הרצח! אולי משיהו מהונצחים הוא בו משפחתי!

נ  , 16 / 10 / 1941-והאחר הוא תצלים ק ב יצתי של

שנאים בידמם סמתובבים בין הנאשםי יףא דמרבים

ש !P

רבמ! האם ההבטת רלצח המו:.צלומת תואומת

חברי ט-ד שצולם באירוע חברתי  .מה הקשר ב ין

אל יהם .בדקע ערמות של בנדים  .חלק זנהאנשים

מקורות אחריס שלנו ,במו עדייות או מסזנבים

האגשים האלה לביו הרצח! האם ההכנות לרצח

רשמיים!

שקורm

יושבים ,חלקם עומדים  .ב אחד התצלומים רנאית

לשעוה! הםא הצלם וא הצלמלם תשהייט

אישה מתפשטת  .הצלם צילם קבוצה אחת של

התשועת JYללאות לאו יבולית להיות שקורות

לק ב וצת האנשים המצולתמ אן ש נ ל התצלומ ים

יהודים ,פעם מרחוק ופעם זנקרוב  ,ולבסוף ניגש

סלוגיות הסיוטריות רחמת יורת  :מי מבין הרגנמים

הן כ אן כראיות במשפס ללא בל קשר נ יניה ם !

נברים ,נשים

תתשהופ רבחצ ההשני! המ היתיה דמניתוי הרגנמםי

הסמקטת בכל מקרה תהיינה שוטת .

התמקד הבעבות הפנים לשהם וצילם תא

בענייו צילום באתר י רצח המוני ובמחנית! אילו

העצב ,תא הפחד ותא היישוא הניביטם אליו מקריב

שלבים של 'הפתרון הטופ" תיעדו ולאיזה צורך!

כלבך ·

אילו לא תועדי! האם אפשר ללמוד מהצילום על

קרוב מאוד לקבוצה של יהודים
ודליים

-

-

יחטם של הצלמים לקרבנות או לפעולת הרצח!

לרמית התטביל ,כדא י הלשמךי ולנסןת למו:.צא
תשובות JYלאלות או לפחות להעלות אותו .
הכו תבת ה יא מנ&הנ ראכיוו הלצתום  Iט בי' ד ו םש!
תצסםיס  :אבד 'סת הראכין ,הרמכז' .לשדמי!ע הןוו.
 Jיס באד,

' ~ ' »ו יכול 'O ,לריכיין ע \ Jיר כ~טלעו \ Jהעטר \ Jפוי\ל ששכחוו ~ \ Jהעכר '.
ו<נדריי כר ינק ,מתיך דס'וכית חיל

בולוח הזיכדי,
ב

טרנמטפ

ראמיחונ  ,וצות כנחמים סמור  ,רגשי ומופצני ,ררהיס

כדי להדגים תא ועה \ Iצת ותא oוור הצדק של שני

-

הנאצי והקוומנסיטי

-

אותנו באתר ובמוזיאון הראשי שהוקם ב מקים .

השמרט י ם

מחנה ביבנידל  ,שבו עוונ  ,רנצחו ונשרפו רבים מבין

לרתיעה בקרב חברי המשלחת הישראלית  .ייתכן

הטNירים שהו ב או אליו שמלישים מדיטת

כי כמציאות החרשה כגרמניה שלאחר האיחוד

שונות ,הונדר על י ד י הרפובל יקה ה ד מןקרטית

מחנכים אלו רמגישים כ' תא התקווה עלת'ד טוכ

הגרמנית  ,שלע בר נרמניה המזרחית ,אתר הנצחה

יותר יש לטכח באמצעות אידאולונ'ה שלפ'ה היו
הם י קר ב טת'הם של שני משטר'ם עריצים' )אשר ,

239,000

מאח מ' כ ל מ  Iיים ק ' Oל

1997

זבר ה'הידים שנסופ בחמהנ הר  Iבוז ה ידעו שלמצה .

עם הנאצים לצד רפטיהם של הפושעים הנאצים
גרמה נם היא

ונרקתי רגבנמיה רבחכה

למאכק האוניכרטל! כער!צות הפש  Iטט  Iת

mלשמכ לש שישה רשע נציני הסומחת

הנציונל-סןציאליטטית  .אנדרטאות לזברם של

על פ' תפ'טתם ,נכדלו אך במידת החומרה של

השיראליים הנדולים לחיטך ולהנצתח

מהנינים סוציאלסיטים ולזרב ההתגנדות המזויתנ

פשעיהם(  .בשב 'לי ,כישראלית וכיהוד"ה  ,ג  Iשה

ושההא תוסווכ 'iוטנטסרנ צנ?ן.כ וסםיפ

פזירים רבחכי הרתא  .קרב  Iם הומניים שקסר הבם

ואנירבסלית זו כ ע!!תית ,ואיו לה מקום בה קשר

יפtוזנם  .תוכמ ב רוקיונ ההתיי כהלרי רקמוב תכניית

ארפם של אלפי קרבטת סמומנים גם הם  J .לlYא

רגמניות -שי ראליות לחילופי ב ני טעי  ,ללרמד על

איחוד גרמניה
טימנו ק בר יס

אראכוחג'ה  Iשבףף  Iת

שקבורים בהם

זהמו

הומרכטיית ערל רהנשיוי mהן ןמ הצד הרגנמי יהו
ונ דצה הילארשי רלרiבץ nr mנחון,rן mו הרtגחנm
ששכתייף יחכוני  mתסופי  .ב ירקונ ב וכחמת טכדלט .

יהודים גם בןגמ

זקסנה  I\Nן ,רןנטרניק ונרמכז תכנית הואתנטיה

דוד ( .

בהאדמרא  .למדט על הקהילות ה יהי ד יית מלראת

החיים נשנ ים שלפני מלחמת העולם השנייה

של !!חו ד יית שהואה .

א

כטנ מיץ התופזימ הרשיילא,
 Iח י ד

נם הארכאולוגיה נתפ טת

עירר

כחלק מהדימוי הלאומי

יות

חפירות

נרמניה

ה י שראלי .

כרפנקכ ו רט ו כרב ליו ועל מה שונתר מהו עבקבות

ב

השואה  ,יקי נ לט טקירה על מאמצ  Iה) של קהילית

א  Iדאוליניית

ראכואלוג יו ת הן חלק בלת י

אלן לתשהקמ  .לסניף שגפנונ עמ עמיתיונ ועהדבימ

הטנעות טלוג יית

רפנד המונף ידתממת התיור

כדכנז ים שהונםי UYטמי יןuיח , .ההנהחצ והרקrרמ

ההנצחה ,

ב ארץ  .בבוכנולד התוידענו

היעצנמל .

וב ב וכנולד

נלקודת מבט שוהנ ומרטייה

שבבילי היו סא שערכיים שקים ,רגמםי וועמררי

התוודעט לאחת

של פעילות מהנה זן .

תהיות ושאלות  :ניצ ב תי ללא הרף כפ ני אתנרים,

רמ~  .ומזיואן דוא

ואנלתצי Iטלח תא תוצואת החיןוכ שקיתלבי ב ב תיי

הוקם כרתא כדי

אvתםםי שקהרוםי ו 'fןכלnrננ האושה \fI

ע

מעס מואד נשרא ןמ החמנה

fi1Jאיf-'fl}L1J M(JII"." rl ~N.l'i1J Ii 'lJ'rh

העיקרי  :מנוריהם של אנשי

ו כב ית הסרפ  .כת י ך כך נ רכ ה מי ד עות! למורנכות

לתעד את קיומן

ולניואנסים ש כ מנוחים כגיו י זיכרוו קולקטיבי י,

לש התכ קהשיYנ

הסגל ןהמינהל  ,המשרפה,

י וצפים ןמ הצד  ,י ראכואלוגי'ה ', ,מן'! י אידואלוגיה '

הטובייטיס

המבנים הרופאיים ' )שעונדו

י ' ד יאלו)! בזכות הפ)שיה עמ אנשים אשר כמנו י

כמ קומ מיד ע ם

שהלמדה( ) ,קודית השמירה

עוסקים כ נ ושא י מ ה קשירי מ להנצחה ,לז י כרוו

השחרור כד י לכלוא ב ו את הכושעים הנאצ ים .

ולחיטן  ,אן מהי ב סים שונים משלי  ,ה ב תני ה כ נה

המוזיאון מצ י ג כ יונ רפ יות קצרות של הדמויות

סו נה יותר תא הטנשג ' פלןרל יז ם ' ו רנשיית י אליו

צזuרתוי הככדזתוי ליtח הככ nr Vננ' וקהשנוםםיטסי

חאת הפעליויות הרמכזיות ברתא ה י א איתןר

גרנה  .ע ם זתא ,חידדה הפג שי ה גם תא הגדריתיי

האש  Iמו כהאשמת שווא של שיתוף פעולה ע ם

שריין במנ י ם ורפוטי רשרכ של הטNירים שוחזוךם .

שלי וח י  Iקה את הגרת י ב ילחו ד י ותה של השואה

האנצ י ם  .כvב

שי ת י רואימ רופמיטם לש התאנים

רב י ם מהם נמצאים כ י ום מתחת לפנ י האדמה .

rםוייות המיו הא\נשן .

הקשים ששררי כ חמנה ושל ' עביות ' שהשפיעי על

רפייטם

שמיפק ים  ,שופרפות שמתח שיניים ,

חיי הסארי י ם  ,נכוו עיי ופת 'Y ,שי'טנ ם ' ועד ב' .וחמ ץ

שינ!!ם תותסת  ,בקס קים  ,מ ברשית  ,טכו ~ ם ערו ד

למוזיאוו מטומן אתר ק ב ורה שבו משפחית

•

ומגצ י ם בומז י ואו הרתא בכהמ שתחונת סטמים

המבצעים  -האטירים יכולית ' להתייחד ע ם ז גר

זבטתי .

הצנחה כמגמה אאד'  Iל  Iג'ת

P

והותכrמ הצ ינתי שלעמ עשהר :

-

das $iene

 edemנ

כ'ל אחד וחלקו' .

אלה -

rn

רבתיכ הכרםיטי ואצמ מ י וערכ ד-טכmצ

שוטת המשתתפים חבפירות בתאר .

אהוביהם '.
כ יקורט במו זיאון עירר כונ תחושת אי·טחות

כאשר ראיתי תא שני טורי שולחנות התצןגה

בשלושת הלילות  ,ו בכ לל זה ליל ש כת  ,ששהיונ

זעה עבנשה ההמקהלב הנtז.בי נמנתע ץנ נשי המרווג J

של השרידים  ,הייתה הסאוציאציה הרשאוהנ שלי

בגמורי ה  -סא -סא עשלרב ככחמה טכדלונ  ,הלדיקה

זתא ףא על פי שמראחיונ נסיו להרגיעונ כ י איו כל

גשיראלי ת תקותפ ב ית רשאון יתקופת ב ית שני

-

המשלחת היש ר אלית נ רות  ,התפללה יזכיר ו אל

סוהנ ילרוצ

התגצ "'OOוI.ים הונוךנםייפ

תקיפות של לפני אלפי שנים  .אולם כאן הוג דר ו

מלא רחמיס  ,ו כ משד דקת דומ ה!! התייחדה עמ

של מי שהושאומ בהאשתמ שווא של שיתוף פעולה

התקוופת תקותפ ' החמהנ רהשאון ' ןתקותפ 'החמהנ

6

קההלב גז .m

והשמפס .התרעוכה כוללת ואטף רמשים של כרזות

או בפ יתו ח תכנ י ות לימוד .לעתים ה יו הפנישות

את המציאות החיה של האט י רים  ,הם בני פחות

תעומלה ו ב חירות · מהו גמונת תא ' הפטלי החרבת י

למוות רבשגות חזקים ראמ,ד ב ייחוד כשאר הזמרים

שהנ'י  .רפ ייט רשוכ דרלורים שוטריס סא  ,השיחממיס
משישים שנה .במ קום הזה הארכאןלוניה חטינה

הח י על חשבוו שמלם המס י ם  ',ומהן מעוררות תא

חלקו עמונ

תא

בפנ י המדדים המקובלי ם של הזןמ  .בןא גמדיר את

' הרפס הגפעי התנון לסחדי סהכ נ ה הגזענתי הנאצית '

רנ עי הם האישי י ם ב יותר ש ב הם התוודעו לע ברם

הזמו ' השעוו הא י דאולזנ י ' של הנציונל-טוציאליזם

להתננ.ד כ זמן למי דת הנושא לא י כ זלתי לה י מנע

של הוריהם  ,שחלק ם השתתפו בפ עולות הה שמדה.

ושל הקומונ יז ם .

ממחש כ ות על המאבק י ם המתרחש י ם ה י ום נרוב

הדמעות זלנו בש ני הנדד י ם .

-

ב יניונ ב גים וביכת

לנ י וצל י שיאה -

העולם המערבי ב יו התכניות רלפואה צ י ב ו ר ית ל ב לו
תכ ניות ההרפטה  ,על ה עיקור הכפו י של חולי נפש

הפרס ובר ' אוח הצ'בור

' הצופה חן הדצ '

הקיים במד יונ ת רבות ו ב כלל על סהת י רה הפנ י מ י ת
שבשת רמ כ זי הואתנס יה )'התתמ סחד'( של רגמניה

בדמו קרטיה ב ין זכויות וטי בת הכלל לב יו ז כ ולות

הה י כ ט הרטמדי ינותר בסמ ע ה י ה הה י טב הנוארגיפ ,

נרנחו כמאת יי ם אל ף )ברים  ,נשי ם וילדים ,רובם

וקדושת הפרס  .אכן ,סונ יו ת הקשורות ל בר י אות ,

בוכ נול ד -ווי מאר ,

האדאמר -לימ ב ורנ ,

וגכן סהוניות שך~ לחק ןמ ההסיוטר י ה לש האדאומ;

ר אנו ט בר י ק  -פ י רטטנברג  ,זקס)האוזן אורנ יינ ב ור}

המכריע גרמנים לא יה ודים ' .טיה ור נזע' זה ה י ה
תורצ של האידואלו)יה הנאצית בדרב 'ה נזע העליוו '

מתקשרות נם סלוגיות

-

הנדוונת ה יו ם .

החלו בתאי הנזים של בית החול י ם לח י לי נפש
רב,אדאכן כןנ

האימה והיופי חיים ב הם חיי שיתוף הרמנויי ם

זה לצד זה  ,ב זמן השואה ה יו תושבי עיירות אלו

שהמשטר יישס שביסתיות גנד עמו שלו  .הרציחות

ןנובז.1940 t-

-

מ  Iר'ם כמגצ'חי

 mךולה

עדי ם למוות  .הם ראו איתו ,שמעו אות ו ,הר י חו
איתו יאף חשו ב י  .הין שס י פקו לרוצחים שיר ות י

ז'כרוו

מ ינ הל  :עובד י ב י ת הדואר של יוימא ר  ,אשר שלחו

ה יה פשוט :לאחר שהרופא
המשפחת י הפנה את החולים

נ קודת

שיא

חבולית רפא

וא הועזm

יטפרה לשמפוחת הקרכונת ,

ולואפםי וחמזיםי ,ךעוoןנן רסח'י

במט ענו ה יי תה

אי הרשמ י ם האזרח יים ואף הפועל י ם המק ומיי ם

הר יפוי ' למרכזי איטוף ומשם

בק שר שי צר נו

ש ב ונ תא החמונת במקר שותו כ י רה ב פאב המקומ י

הוסעו לרמכזים ל'טיהור הנזע' .

עם

ה'חולים ' נבדקי  ,וחלקם טומ נן

מור י ם

בט ופן של יו ם ע ב ו רה מפר ן .

דבינח רגנמהי .

קשה תלוחם הנצחה גבבולות גוארגפיים  ,שבתנ
רתוכ ז עהןו וויoץמ ' בוית רmתמ לש אןוופה'.

לניתיחים שלא וח הומות וללקיתn

כל המירים

ןנאיסה לואניסרביטיאת מיןו ובצ),

רכהשונ ~ ,

גיבורי התרבות של ה עיר יועלו על נ ט ·שיול ,תגה ,

מו

מייטדי אטכולת הבאוהסו ואחרי ם ; ואילו הש ו אה

כה »:יזומ

תונחצ ותנר nבמכונדל סהומכה  .ןא שהוהא כותלל

תכניות

נם תא השלבים שהו נ ילו אל ' ה תפרוו הסופ יי .היא

ע צמא יו ת

כוללת נם את העו ב דה שתושבי העי י רות והערים

בה ייד לבר ) ו בפר נק פורט למטרות

ין צא

 L.וt Q

'חמ קר עדמי ! שבנ י ס ךך,שאוונת ק י לב
רמכז האדארמ וחלי רוח  ,ןא עד

q ~:)....

~iH.fh'.
Jא-hIזת}.6 ~ wון ":>! A

1945

רנחו רופאיו ' המטור י ם ' של ה מוטד

"':)f'j

נכםי ילוחי שתפח  ,קרצת ותלחמ היפנהל .

"Jr

hו~ ,A

הציוריות ווימאר ,לימבורנ ופי רט טנ ב רנ היו עדים

לכ זtכא והmנ אל אmי'םימ וא tםיקזוש,

להשמדה .השואה לא התחוללה אך ורק ' כ מזרח '.
ופרו יקטי ם ·מ עבר

האם אפשר תלחום תא ההנצחה באז ור ומנדר !

להעמקת

אם התשובה שלילית  ,אזי ' הנופה מו הצד ' היפך

ההבנה והרח ב ת הידע של השואה ושל החי י ם

מבעל תפקיד שולי דלומת רמכזית ,ואף אם אפשר

ןהם היו ע ובד י כפ יי ה  ,חיילים פצועים

למסנרת מערכת החינון

י הלו מי קרכ ,צוענים ,יהו ד י ס ,נ ני גזעים
מעורבים ועיד.

על אף מחאותיה ם של חלק מבני המשפחות

-

היהודיים בעבר  .ד ונמה מייננת מנאנו במור ה

שנילן את הרציחות  ,של אנש י דת דונמת הכומר

מוניקה קיגנריו מרפנקפורט  .בפרוי קט שראך אח ת

קלמנ ט פון נאל ו ממינסטר ואפילו של הבריסים ,

רשעה כשםי ךיפ.קה קירגנןו עבצהמ טרפ לע הקהולית

אשר הפיצו למעלה ממיליון עלונים באמצעות חיל

הדלרבנןב .

הואוי,ר עמיטם דואמ

היו הרגמנםי -

1999

היהודיות של ו ינד קן ,של אוטטהיים ושל

עכ רקי קבהתלי

קיננריו הסב ירה  ' :העובדה שאיני י הוד יי ה

הרופאים ·אשר מחו או התננדו  .יש ואיות לכ ן

שוגדלתי בנרמנ יה רבשאי ת התקופ ה הנאצית ,בזןמ

כי כראעבים וחמישה אחוז י ם מהרופאים הרגמניס

רדיפות היהודים ,גרמה להתעניינותי במה שקרה

היו ח בר ים כמפלנה הנאנית יכי רק ק ומץ רופא ים

לה ם  .ה ב נ ת י כ י אל לי להתחיל בתקופה ה נ אצ י ת

מחו גנד רמכזי הרינה אלו  .יותר מכ.ו רק רופאים

אלא ל פנ יה  ,ב מסנרת לי מ וד א ינטנ ט י ב י ,חזרתי

הסומט והעפלי תא הנ<ן  ,והם שבינעו תא הרציyןת.

אחורה ע ד ל מאה השלוש עשרה  ,למדת י כ י נ ב זמן

אתר הה נ צחה של 'מ רכז הפשע של האדארמ'

המשטר הנאצי[ הוכר חו היהודים לע ברת את

מציג תערובה נדולה ומקיפה של תכנית הואת נטיה,

שמותיהם וכי הוחלפן שמות של רחו ב ות שנקראו

של שורשיה ההיטטוריים והרעיוניים עוד כטרם

על שמם של יה  nי ם  ,כ קלח מקמנה ,פעלת י שלחזור

עלי י ת

השמות המקור יי ם  ,כמו 'יי טמטת ב ית הכנטתח ,

ה יטל ר

והייתי מעורתב בראטו ימי תרבות יהודית לקהילה

לשלסין

להא יהודתי ,עק ב עפליותונ שחזרה עהיר יי ה עביירה

ימי

שהיהודים ה יו ן בה למעלה מעשרה אחוזים

רפובליקת

מהאוכלוסייה ,ב ית כנסת שנהרט בל י ל הבדולח .

וויoץמ  ,לש

ףט)\' על כ.ד הייתי מעור ב ת ב יי טוד קבוצ ו ת לימוד

תוכלשהיה

עצמאיות העסוקות ב חיים ה י ה ודיים ב עייר ה זן או

ב

המדיניות

אחרת !

ת~ ת)ד'}:II' iן; ft ,j'.,Iiח'''),י'ך ,יז~n
.J IןIי!iכ,)" /t /:וזי

לפאי ין תא ' ה  1::Iהפ ןמ הצד ' פאיון נוארגיפ ו הסי וט ר י,

ל

בפר נקפורט  ,בהאד ארמ ו בב רלין פגשט זמרי ם

הר י י ש לו נס מאפ ייני ם אוני ב רסליים התקפ י ם

יישומה

ו בפיה ם סיופרים ד ימים  .רובם ככולם היו מעור ב י ם

לאשונות כ ולה  .המ וחנ ' צ ו פה ןמ הצד ' הוחדר עזמק

במערכת

בתכ ניות לח י לופי ב ני נוער יש ראל י ם ונרמני ם ,

לתורעתי  ,ו ב שבילי הוא ב ו לוו י ה א ישי ,נ ם אם ב ן

הרפואה

ב הפקת סרט י ם תיעודיים  ,ברפטום ע ב ידות מחקר

לווי ה מטריד ,

ש

7

ש חקן נזי לשנן
מאח גליה לימו,

1

איו משחקים ידלןתיים' ,ארמ ישטא

רנאה חרביתי וומרכ ,ודרס הם במנוים וטג יוןת

ועל כו אין לן ניירות  .השוטר סמיק כי

קיךצ'אק  .ארמה יו כשלעצמה אולי

את ההקשר ההסיטורי השקה עליכול ,

ושולח אותו לסאמר  .בכ יירי ם דואים D

איהנ תומהה  ,אך כהרשק של שהואה

כמעט מול כל פריט היגדיס שואגיס יןה

רפסמ על החמהכ  ,לע תהיאכם םישקה ם,

היא גורתמ לאחדים מאתנן להרלם

אתמי!  ',כאילן הם תמקשים להאמין שהרו נון

)נה .הסבוגרים שכינינך תמהים על החלבור ביו

החמוד יהרמוט שלפניהם אן משחק המונופול

אילס יותר מכיל מתרגשים ה יל דים הכאים

שהוהא לנוי םלוע שמקחי הדליםי  .הצעריים ש ינ ניןכ,

אכו היו שייכים פעם לילדים ששיחקי בהם .

תלרעןכה סמיופרה של לעי רוזרנ שיטלפה רבבתכה

עליתמ ותא ,איםנ ומתפעםי ללכ וכלל ,קטתצ דלילם

וכשמס ב ירים להם למי היה שיין הדובון ומה

רושה כאילן הייתה תכה  .כשהורבחה יעל הקטנה

נ ני שתום עשרה מכלת הספר יוי גו טינסקי' בבית

עלה גבורלן  ,הם מקשים ןשואלים שוב  ' :באתמ '!

מ "Iהגסו בתוך שק פחם שנשא על נכן נער צעיר

ששמ ש כרקיי זםועןהכ שנולא שפלך הדגאה ' .דליים

הסיפןר שמספר כל אחד מן המיכג ים הוא

רדנך שהייתה שקה וסמובתנ ,גיתלה עיל כי ,רלעו

שיחקי כדל שלכוח את המצלאות  ,את השיאה  ,תא

סיופר שכל אדם ,וסודאי כ ל ידל ,י כ יל להזדהןת

המז,ל חנשה

המ שקורה סמכלב ',השיגה אחת הדליו.ת והתרכז

עמן  .ספר הזיכרוטת של חדוה גריזים נישא על

על עקכותיו כ  1י לקחת עמה את הכובה אך היא

דפ יו הקטנ ים

סירב  .רק כשהסבירה לן זמקיופת כי 'אימא אינה

הדברים

י כולה לנטוש תא הידלה שלה' ,הסכיס לחזור אל

שכתבו לה

הגטו לרמית הסכנה הכרוכה בכ,ך לחלץ גם את

בדרב שנהנים ממני !
הוראת

את

השיאה

הליתה מכיונת עד לא

חרבm

כמרנ למנורכים בלבד .

ב ין

השuא שחנב שקה ידמ,

יה גבןט .

יעל הצנזירה.

הבובה

-

rn

סתנה  .היא יבשקה המנרע שלוכ

ויכא ממונ שנלוס.

חידודי

הורםי והנםילי להפציי דליכoהי כהליו שועירי

אכזרן מדי ,שנפש רכה

ןו'btה יy.rnOוך

ב לת רא לקרוא ספר יופתען כשיראו תא ילדיהם

לש דלי אל לכרת שכ .m

הקטנים ככות

םיבתט ץדננ רפסב המברקיס לש ffiרעכןה שונכיא

עכשוןות

יעולות חוויית

אלא חמרבת ב ית ספר רגילה שכענה חוס  .הצכה

בומזלאיו לאמונת ב יי ד

חמיי היום -י ים

חטיפה במחברת מגלה משפטים י פיס  ,חלקם

ושס' מסמנת מנמה

בתק ופת

כתובים בשג יאית ,חלקם כתיב י ס ב אותי ות של

חדשה ב יחס לנישא

המלחמה אד

ידל שרק למד לכתוב  ,וכולס מ ב טאיס התרנשות

הסעןו הזה .התערןכה,

םב תס>מ רוד>ע

נדילה  ,עכב וה  nהןת חיקה  .אחת הידלות כתכה :

תרתטשה יאןי םיקחשמ

וניסיונות

' אג י לא מבינה אלן ניצולי השיאה החייקן עממד

תזרלייםו; מיתדעו להקל

על

םע ffiאנים השק י ס השין זא' ,ורסנף דטהי הוסיהפ :

איפטימיית .

נ'שאנ י כזרכת ב זה ,וערבת ב י צרמומרת ! ידל רחא

ימגצים בה שמקחים  ,ציורים  ,שירים ויונמיס שנשען

בחמנה רהיכוז רטזייש)טאט הוכיוא הידליס

כתב  ' :המקוס הזה מ"\אד רמנש ראתי  ,יפשיס בא

וםקותפ שהואה על י ד י י דל י ם וא ענסרס  .כל רפיט

לאור עיתךן ששמו

'ח בר  '.היי

לי ל בכ ות '.ןהיי ג ם אהל שלא יכלן תנלק את מה

בתרעוכה ונשא עןמ סיפור ראון ועצןב ,טיפור של

כו סיפור י ם וחידונים  ,כולם רפי עטם של ידלי ם

שראו זמערוכה מ uשאים אקטואליים ומההוו י ה

תלאות ושל עיוניי ם  ,של רעב ושל עוני ,של ס י דות

בלכ.ד מכין הידלים שהשתתפו בהיכתא העיתןן

היום-יימית בישראל  ' :למרות שהגרמנים הרגן

ועלתים קרוסת נס של ומו.ת קלח ןמ הידלים גדלן

קר שניים שכ  "?tו יחנOי .הידלים שבירקי וםועוכה

ירכחי אותני ,זה לא אורמ שכרין לנקוס _ .כריך

ונהיו אנשים ונמרגים  ,ןא הם השמיכו שלתא עמם

נ דהמו כששמעו זא ת ,ישיב ושוב חזרו ואמרו ,

את המשחקים יקרי רעהן כלל מקום שאליו הלכו .

ספק עלכמם ספק למדריכה ' :מ ה !! מה!! '

תערוכה

צעיר ואף צעןר מאיד .

לשמור
מטעבןת זהב

י לדים אחריס מכאן את מןתם במלחמה  ,ורק
השמחק ,הכיור וא שהיר  ,נשואו רחאיהם במזרכת

אילתמ .

- KAMARAD

נם מקיימ לש עהכרב המטסום סלרענ  ,הלוא
התרעיכה  .הורסט ריזנטל  ,שהיה

ידלים המבקרים בתרעוכה גמלים כ י חייו של

ידל זמקותפ שהיאה לא היו כה שינים ,כיפ שנדהמ

כ יי ר תא החוום בחמנה בחמ ישה

תבח ילה  ,מחיין של ילד היים  .נם אז  ,בד יוק כמו

עשר כ יו ר י קומיקס טסנוניים

היוס ,שיחקו הילדים לא רק בבובות יבדובינים

הדימים להפליא לני זנר סהריטם

....

אלא גם בקלפים וכמנוופןל .רמים ,אחת הידלית

המכויר י ם של ואלפני דסו ני ,והם

שכיקרה כתערוכה  ,התפלאה למראה ליח וכלי

רוכזו כח ו ברת מיוחדת  .בא ח ד

שחמס שנולפי ענץ ענזרת סכיו מטחב ' .לא יתעדי

הכיורים וכהא מקי י סואמ והשכא

שנם אז שיחקו שח  ',אמרה בהשתאןת  ' ,חשבתי

מנסה להגדיל תא חתיכת הלחס

שכל הזמן היו כגסן ושבכלל לא היו משחק י ם '.

העזירה שקיבל בחסהנ באמצעות

ולסו בה  .איו

זכיכית מגדלת .בציור אחר הוא

זו תערו כה מן הסוג שהם רנ ילים לראות .בת ון

מנטה להיחלץ מידי שיסר שעצר

דקות ספורות הם רמגישים נינוחים ומסתובבים

אותן ידרש לראות את נ"רותין .

בח יפשיןת כ י ו המוכגים  .העילם המוכג לפניהם

מיקי השיב כי הוא ב ין-לאומי ,

8

לתי"\אס הדרכות לכיתית ו-ט:

02-6422oW7

היא מיקי מאיס ,לא נפק  1מן
יסאר כהכחמ ך יסן גיסו ברצתפ ,

הידלים הבאים תלרעןכה ומתפעים

להמשךי תא

השלוס ', ...

כתכה אחת הידלות .

-

 ,ס י ס שו היןס 'כווים ה)זדהןת עס התשטת הםJצ'ךןת שה'ן חמ מת
'דו'ס ופני השןאה ןתבקותפ השיאה .

תרומתו והשתונותו שו ניצוו שואה

והקמתה ווננייתה שו מזינת ישראו
מאח מיכל מוריס קמיל
ןעמל ניvו iסכיי כלכ ררשפא .לש טססומ

1

ניכרים ומשמעותיים לצורכי הפיתוח
השץא ולש רשילא Urשב  J 19S2הוטלח
הלעיתונ הלהעצ קללב תטשימ ' יפיןצס»

כי" הרצי
זעומה סיים זנבר

ב 1953-

את התיאר ' מיסמד '

ושילומים ~ מנרמניה  ,החלסה זו הי י תה כריכה

בכ לכלה בשנתיים במקים בארבע שנים  ,יהכסף

כיסוורים רנשיים עומקים  ,היא תנקבלה רק שנים

סהפיק לי שלתניים לכדב,

שהיית י מנורח סליים

עמסות לדוא תהקופה השחוכה של שהואה  ,כשאר

מהר ..

פצעי סחב-עהם היו דעיין תפייחם  ,הדיימה הוצכה

P

זנ רב נשוי לברכה  ,עולה מארגנטינה  ,הקריירה

בכל חריטתה  J ,קתמ הערב של החמוי כות עלתיד'.

שלן נסקה כבר מתחילתה ב  .1953 -הוא לימד

מילים אלן כת כ משה זנרב  ,נניך כנק ישראל

בא וני בר סיטת תל אכיב ו ב אוניברסיטה העבר י ת

לשעכר ואחד מעמודי התווד של כלכלת ישראל;

בירושלים וביהו בתפקידים בכירים ב ממשלה  ,בין

רשימה הממצה תא כל הישגיו עד כה תוכל למלא

השאר ,הוא היה ממונה על התקצי ב י ם  ,יוען כלכלי

בקלות את כל הניליןן  ,דבריו מעידים על האמונה

של משרד האוצר ישר המסחר והתעשייה ב פועל .

הנפימתי ,הממנה בפי ןנרב י הרוצן ' להכיר במציואת

היא היה לדמות מפתח בתכנונה האסטרטגי של

שהלתט  ,להסתנל רדל י שותיה ןלהתקדם  ,זנרב היה

התשתית הכלכלית של המדיכה והשתתף ב יישומו

עובד כפייה שכירות העכודה ההוגנר י ,והוא ניצול

ובהגשתמו של תכטן ז ה .

מחנה הריכוז דכאן ושלוחתו ומלדורף  -ואדללארנ ,

זכ ב ר היה ב ין מייסדי ' החברה הישראל י ת ',

כיח הרצון העז של זנכר כ מחנות ו ב עת השחרןר

כ'ימיקלים רשי'לא ו ' אלב י 'ט  ,כיר'\י כישוכ רשא הבכק

כאשר משקל גיפי שלוש י ם ושניים

לפיחוח התעשייה וכחרב מועצת המנהלים של ' אל

לנו הייתה בררה אם לעלית או לאו  .היירב כולנו

קילןגרם בלב,ד היה הנורם העיקרי שאפיין את

על  ',של י מקורות ' ועי.ד סבוף  1971מונה זנרב כניד

תמנדבים '.

ב מאי

, 1945

משה

 Iרננ ,

 998נ

בנק שיראל תלקופה של חשמ שניס .לרחא מכן היה

לע ףא במוט הופהנ ידקiסכ ,ץלאנ ןרבנ mלחווכ

אד החזרה לחיים כמעס

ישוב רשא הוהדעו הrטלממתי נעליניי שרהוי ffi

עם ערבן ננמה הזדמרביות  .עבקםת שמפט קסטרנ

עלתה לן ב חיין  ,ימים ספורים

המקומיות .כ מו כן שימש גם יושכ ראש של

המפורסם באמצע שנית החמישים החליט זנ בר

Tואל זזשורו והא הלח מן כלטקי

חברות ע ס קיות שונות בסקטור הפרטי .

להעלות על הכתב את חוויותיו במחנה הכפ יי ה

לש וV.זל 1'Iיטהסופ  ,זאל השw,ם.

ב1988-

הוא תנהנמ ישוב רשא עשתצ הנמהליוכ

ההונגרי ובדכאן ילכנס אותם בספרו שנה לא י ו

זחר לליידvכ ה1Tככ ואבניסרבהטי

של ב כק לאומי .

אישיותי וגרם להישרדותו ,

של בודפסס  ,והיה פעיל מאוד

ץק  ,תברו ועדב דמיהכ כביי  ,תנשקב זרבנ ,אז ןנדרב,ג

גןבר מספר כי כאשר הניע לישראל חךור

כמה פעמ י ם עלרבת תא שמו אד סירב תמיך רצון

כתנועת ' העו בד הציוני ' .זנכר

אדיולראניה צ יונ,תי היה שזונ שהלאיי nאזנריו

של'טב תא זרכ אביו  .לסבוף נרתע עם מיוניו תלפקדי

י צא דלרכו סהייית לרא ן שירלא

את ע ב רו .הוא השתדל לא לךבר על עברו

)גיד ב נק ישראל .

ב קמצה של ששיים

כנותיו .

ב משד שנ י ם רבות היה זנבר מעורה כבנ יי ת

לוחמים פןסנצ י אליים שבחרה

ביחסם

הכוטה

עתידה של ישראל ולא עסק בעברו האישי יכעברו

' ההגנה י לקראת המאבק על

ונסך רבשאותו רמכן

בסרמ 1948

אפילו עם

ולעתים מזלזל של

של העם ה י הודי  .שבתנ 1987

הוקמםיימ וה  ffiקיים

הארגונים של ניצולי השואה ב י שראל כדי לייצג

כלפי הניצולים הוא

את כלל ניצולי השואה בישראל בתביעותיהם

זרבנ לחמהכ צה ~ ל תל-לןסוןנסקי

ראה

מן

להעניק פנסיה לניצולים שלא היו זכאים לה על

ומשם ישירות לפרוזדור ירושלים ולקרבות לטרון ,

הקליטה הקשה

פי החוק הרגמני  .הרמכז הצרטף לוועידת התבעיות

הקתמה של מ ד ינה יהודית ,

מיד לאחר עלוותו היעבר

נושאים ),0 " '11

חלק

ו ב מסגרתה ני ה ל משא ומתו אשר בחלקו היכתר

ירושלים הייתה נתונה במצור  ,והלניון הערבי -
שכיתיף כרפיים רעבלים עויבים כאזור  -המיטר שא

ב הצלחה  ,כעשרים אלף איש נוספים זוכיס היוס

על כל בןסיוו של היהודים להעכיר אספקה לעיר ,

ב נפסיה סבד חשמ ואמת מראק רגמני לוחשד .כיוס

כחלק מש ר שרת אנושית שנשאה צייד ומןון עליר ,

מכה ו נזרב נם כגןרב העולמי של ועיךת התכיעות .

נפצע זנרב פצעיה קשה ברנלו מאש רמנמית  ,חרב

זרבנ מ ד גשי '/) ,ליט לתת עדיטת עליונה סליוע

רקלכ יצא לשפח סיען ושהאיי תא שמה ל דבן בכ'f\!h

לניצולי שואה נזקקים  .עם זאת ,עלינו להקדיש

שש שעות תחת שא כבדה ,העזרה הגיעה עס שרח ,

אמצעיס גם להנ צ חת השואה ולהעמקת תודעת
שהואה ברקב הצעירים  ,יהודיס לוא יהודים כדחא .

אד הוא טופל לא לפגי שחנקר יהוסר החשד שהוא
חאד שמכיר י הדוב ההירעים ששיר תו תא הירדנים ,

העילי ם  .עם זאת ,

יש להפיק לקחים מניסיונו הרמ של העס היהודי

סבופו של דרב הוערב זגרב ליבת התלים יסדהה י תנל

הוא תקף נחרצות

תבקותפ שהואה ,שי להרואת וללמד לאיןה ותואצת

כירביי ם עולב י ם כמ ו

נוראיות יכולה להו ב יל פנטיות לאומית ודתית

' סבונים '  ,שם ג)אי

ולאיזה שפל מוטרי עלולים להתדרךר ב עק ב ות

בצ ורה ואמד לא נעימה ) ,פצעתי עשרה ימי ם לרחא

לניצוליס  .אשר ל ב יטןי ' חנ " ל' )גיוס חו ~ ל ממזרח

קנאה ושנאה תהומית  .ליייך ושס" תפקיד רמכזי

עלוותי ,היכרזתי כתמ  ,וניתרתי עם פינ ' מה ונעל

אירופה( לעומת ' מח"ל' )מתנדבי חו " ל מארצות

בנדון  .כיחודים  ,אנו ממשיכיס ל בכ ות את ששת

תחא לבדב ' .תלאותיו של עבל רצון הרבןל הזה אד

המער ב  (,הוא מעיר  ' ,אף אחד לא יי גייס " אותנו ,

המיליןנים מאחינו שהושמ ד ן  .כישראלים שעלה

חיזקו תא חנשיותו להצליח ,עבןרת תמיכה ככללית

אנחרב ה תנד ב ט ב ידיעה כי ייתכן מאוך שנמית  ,נס

ב דייונ להקיס ולקיים דמיהנ תלפראת תב חמשילם

אבי ב עורב שיקום ואוד וקשה,

זרבנ עמיר קלנוגיות  ,ץ 'nחיי בשירלא התתלחן

שנה  ,עליונ שלמש ךינמה סלובלרבת ולכ ביד הדדי '.

ב יקו ר רשא עוייית שחנאי ,רהופקילבה עהמתימ

- 30 / 7/ 97

של ס י ו  ,קשיו קואגנ ד ן
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V ~ -חזי }i'1וצלשmסש ,
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היהנרעפ לש הזתרכ ושהנקחןת הךןנווגית ,

ב נהט קהאן ,ךyבכ שךוי ידישו

שןן m

שלןרן רמד כן

בניריט)

- 1019197

נ ןקור שרת החוץ של ואצות הרנ י ת,

מדלן ואלוב לזט

 l / 10197ן -

יצtס ).rש והא כ נא הי ; Uזלפסט:רלה ) ורפ

עם תבן של מניל ן? ;:ופלני ,אירנה סדיירונה 'צןא'גק.
בקטס הענקת ואת rYס די א ו ומת עהוםלי לאביה של

אויהנ -

- Z7 110197

איזדייר סןקוולסבקי ז.ל"

וןקוב mש רז nלש ניפדנל ,ותiו'ב

קואינה הלוןנ
טקסטים י הוד ייס שוירי ןדלי ם גמטו רטזןןנשטאט

ב הועפה שויקלי ת בבק עת הקה י סת .

- 11/ 11/ 97

10

אסקוורז ן

ינרקר וש החוץ לש נקהד ,ירלרי

 - 28/ 5/97רלnקn

הtתפיס מדקן לע שם רמק ייבןלו "זל

ילייבה ייב י לך תבדל ~ א לתלמ  1דיס שתכבו עבידית גרמ
על השיאה

א  tכךה שוטי לציין חמשיים ישש שנה
לטב ח םבגיגיבקה
תבמ :הנו נה י צילה סאתך ספקך בלכלןמ ובכדתה

- 5/8/97

קט ס א ז רכה שתני ל צ ןיו י ים

שה הג nהמשי6ז ןשמח של י סםוד של ךrוך
יאםש ןךק צ ' אק שול הדלי י ם לחמנה
השה מ ד ה רטלב ני קה

- 917197

רעג חזטת שו י ךים ןמ הגטואת תעקבב

הקהילית

- 25 / 11/ 97

1'''''' I

ביקיך שך החיו של ר.צIט  ,הימט ירדין

"  -להנמ הראכיין לש הודערה ה ג יו-ואלמתי

' הצלג האדרס ' שנייייו  ,נ'ןךנ' וילמה ,מיסך
שישלם אלף סממכים "ליד ושם'

11
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התכנסו

עשרים ןחמישה חוקרים שלני ימי
עיוו אינטנסיב"ם בנושא י ציונות

ונידמיתו צתיתו חכונל ושההא' .כהסuי

היה עמין ס יטם לחמרקים והכים שנשעי ער היום
ב נישא זה ובמה להצגת ממצאים חשרים  ,הונשא
רחב ההיקף לש הכיסוכ סעק אלmב l!Jרמת הונועגת
לתנועה הציונית בגרמניה ,בארץ ישראל וכעולם

כולן בש נות השלושים ןהארבעים  ,כמו כן עסק
הבינוס בפעילו יותי המ של ארגונים לא ציונ יים
אבירופה וברמאקיה הצטנתוu ,כן הוטנ'י ,רl1ועuה

הרופרמית בארמיקה והקבוצית הרחדיות ,

רת.עuה הציונית ושהוהא מהוות שונא וליינימ

ולפולמוסים רבימ זה עשרות שנים  .סוניות כנוו
שייתיף הפעולה י של התעונה הציונית עם השמרט
נאנהי rזונYמ סישרלשה ,רםדן ,האניט.צא>-י  ,נmתיסי

הצלה ששעי רת.ונעות הציוניןת  ,האנצים ושהואה
ב עיני ז רמ ים שנוים ב עולם היהודי  ,היסחים ב יו
הישייב בראץ שיראל לבין הנילו.צים ועי,ד סעהיקי
את החוקרים יאת הציבןר היהודי הרחב מאז

ילעתומ לש אנהצםי וvhלכ , 'IIוהלא היי בןי שרכהאים
שהכיונס סעק בהמ .

סקירה קר.צה של כיסט כה גדלו יטלה סלקור

סקירה הוגוט רק קלח קןט המהרצואת העמנייונת
שנשיוא  .וכהא ופאא שיהיה זה נטן להקדשי מוקם

טשא ורבשאהנו זסתוא.צ רךןקונ,יrn

ב ירתו ישןרתו

מכוןל עמוררות שחמהכ  ,ב ייחוד במין לאה שהוגצו
במושב ים שעסקן בא ירופה הכבושה ובארגינים

חלא צייניים.
אחת ההרצאות המעניינות ב יו תר הי ית ה זו

של ז'ןא נאציל ,יהתונעה הציונית והמאבק למניעת
גירושם של יהודי רימניה למחונת המוות בפול יו

ב.' 1942-

בש נים האחרוונת ,בעקבות נפילתה של

רבתי העvנ\צת  ,תהרשפאה רלשאןהנ גשיה למואת

אלפי סממכי ראכיון בא וסדה יבמקומות ארחים .
נאצלי מציג עטונת שמכנועת כלך כי תהדועי הדחש
משנה לחלוטיו את תמיתכ האירןעים שהתרשחו

טונמיה ע ד כיי כד ששי

תנלוב שדחמ תא ותדלm

שהיהא שם  .רחצ יר"די רימ ניה היה בסי ו דו מבצע

רימנ!  ,יהצתלם של יהודי סכסראט יהרנאט רעב
גירושס התמיכונ לחמנה המוית בלז ץי בספ טמ בר

,1942

הי!תה ב עיקר פר! פועלו הנועז  ,מאחור!

הקעלים ,של )'המתסלל'ן ר " ר וילהלם פילדרמו

-

המנה ינ הרשמי של הקהילה היהו ד ית ברימניה

שבניס שלפני המלחמה  ,פידלרןמ ניצל תא קשריו
ע ם אנטוכסקו ועמ רביס מיועציו הבכירים וטען

במר ץ בי העניין הרומ ני מחייב את ב יטולו של
הניריש המתוכנן  .נירוש היהודים לשטח גרמני ,
הוא ןעט .יהיה ושמס רוערע לע ריסונתה לש רונמיה,

"ייייח חךשיח במחקר היצגי בכיניס
שנמשך יימיים ב/יך ישם/
כנון זה שהתךחש רק ב מ ד ינ ות הכבישות  .קהל השןמעים היה מרותק לשמע

הכ ירן בעובדה כ י הם ע ומד י ם בפ ני א יו ם על ק י ומה של הקהילה ה יה וד ית  ,אך

ב1933-

הממצא י ם החד שי ם והטיפי ך הדרתמ ! .

לחפות קלחם האמי ונ כ י אשפר להנעי לומדסו ויוונ די עם השמרט החשד .

יש ראל גוטמן חרג מהרצאתן הכתיבה יטען כ להט שיש לכחון ולנתח לא

זאת לא מתוך הסכמה אידאילוגית אלא מתוך ני תוחם את העולם הליברלי

ר ק תא המנהינים אלא נם תא כלל הני סר היהןד י דא ז .יהודיס אלה  ,לפי עטתנן

הומדרני ,שרטם הת נע ר מהאנטשימיות  ,שוכתאה להם ןפ ב תלי נ רפד המומדר נה

של )וטמו ,וניניהם צ יוני ס רביס ,נש כח י ס לעתים ב מחקי ואפילן בהרצאןת

כל עוד חסרים ה ל הודים מולדת משל עצמם  .ני סף על כן  ,הם ח י פשו דרכ ים

בכ ינו ס י ס ) .יתןחן של )וטמן את י הדות פול לו ב שנית השלושים סיפק ראיה

להמ שן קיום הקהילה ה י הודית ב נרמנלה ה יית ו בכל מקרה הנ י רתם של כל
להודל )רמניה לא הייתה אפשר ל ת  .ד ניאל פרנקל התעקש כ ל העטנה שהציונים

משכנעת לטעתנן זן.
יינהמ לכן הלא החרם הכלכלי ה י הוד י שהטילה כלל האוכלסוייה היהודית

חזו תא השואה או יכלן לחזותה ה יא עטנה א -הי סטור ית  .העובדה כ י

כ 55,000-

על מיצרים מנרמניה הנאנ י ת  )I .ה י תיפעה יו צאת דיפן שאי אפשר להביו

י הוד י ם )רמנ יי ם התיישבו ברא ץ ישראל בש טת המשרט ה נא צ י היא ב מידה לא

ב אמ צ עות בדרקת העלללןת )אליטו ת ( כלבד  :הט וח ך ים היהודיס סיובן לייבא

מעטה פדי עבודתם הנמרצת של הציונים  .מידה של מ)ע ישל 'ש יתוף פעולה'

או למ כןר ומרנים רגמ ניי ם וא פ ילן הצל יחן ב מלדת מה להפחית את  Jמות תיטא

ע ם השמרט הנאצ י הייתה הכרח י ת נד י ל בצ ע תא מ בצ ע הה ני רה הרמש י ם הזה .

כד י לקדם את החרס נ דר שה הקרבה אישית ניכרת

נקודה אחת חז רה וה ודגשה ב הרצאות אלו וכן בהרצ אות סונפות  ,כ גין אל ה

הנרמ)י לפוליו שנתנ

.1934

שכו בכד ס  1כנן יהודים

של דינה פורת ,של דן לאיר ישל

ופנלים אט תא רפ נסתם

טו ב ל ה פר ילינ) ,אשר ע סקו

בחברה שכבר החלה

בהשפעתה של שלילת הנולה על

לתפח כלפ י הם יסח עוין

המדיניות הכ יונית ושל רא יית ם

הכיחגמ כתילכל ויorמהכ

של הצ לוני ם את הא י ריע י ם

פןל יטי ת .

אבריוהפ  :ר וב רת,רקים כסמימםי

שש ב ושחב ףנ t7Iלש

כ י רשמ ין של הציבור וכיפיותיו

הכ ינו ס ע סק ב יהו ד י ם

הערננnכ הויצ נתי תטשנ םישזלשה

החרד י ם ובשואה  .זהו

והאךבעים לקו בחוסר תיאום

נושא מוכר פחות בקרב

מוחלט עם המכ י אות  .היישוב

ה יסטוריונים .אסתר

ה י הוד י באר ץ ישר אל וסהוכ נות

פרבשטיין ונרשון ב ק ון

היהודית ה ייי נכיגות קטנה של

םה ןינ םיךכזוה התייהש

רבסת ספ ורות של אנשים ,שהיו

להם )ישה למקורות

אזרחיהו של מדינות שונות .לא

רםייזt" .nכיטשנץ התכ

ה יי להם ריבונות על טריסוריה

את הבסיס התאולוגי

כלשהי  ,כבא מכל סו) שהיא

והפליסוופי ע'כמ  mם לש

וכלכלה לאימית ב עלת ערן .ה ם

כהמ רםםי דוםיר  ,ווקנן

התעניינו ב יהודי אירופה וחרדו

חקר תא עהסקנים ותא

מאוד לנורלם  ,אולם דאנתם

האךולואוגים של פמלתג

והלחכים הבלתי פוסק י ם על
ענלות הרבית ישעלות שמהו' לא

' אנוד ת ישראל ' בפו לין
שנתונ שולשהים .לאעיזר

'D'Dו לשמאל :ד " ר ט  Iב'ה רפיל'ע ,

"}" 1

שמשןו שושב ',פרופ' ד  lלואר  ,ד " ר דינה פירת

שביד נעל את המישב

הנלס ך;וות  .על יפ ד<ילא הור ב יץ,
רוו כיי יג י עפר ש יף ,הדבר נ וכו

ב ניתוח מעמיק של התפיסות האורתודוקסיות את הנאציזם אז ו ה יום ,ש בהו

גם ננונ ע ליהןדים הציונ י ם והלא ציונים ב ארכות הבר ית ובברלטניה .למרות

הוא רואה מקור עלצמה פנימית .רפ שנ סייו עטנ ה שהעניה הרמכזלת שהעסיקה

שהחוקרים היו חלוקים בה ערכותיהם את הדמ ויות יתא הראגונים שהם ב חנו,

את מנהיגי היהודים החרדים במ ח צ ית הראשונה של המאה הייתה הזהו ת

חיסר י כולתם של ה י ה ו ד ל ם להשפיע על גורל היהודים התגלה כומ טי ב חזרר אצל

ה י הוד ית על פי תפיסתם ,שהיה עליה להתמוד ד עם אתג רי ם מכיוונים ר ב ים:
המהפכה הבולשון יקי ת יניתוק היהדות הסוב ייטי ת משורשיה היהודיים ,

וכלם .
תפיחות לקהל הרח ב ושהתתפות צ י וכר י ת רח ום היקף הם מפאיי ני ם י ד ועים

ההתבולל ו ת  ' ,הבונד ' והצ י ו נות .הם ראו במתקפה הנאצ ית על היהודים הו

של כ י נוס י 'י ד ושם '.מנקו ד ת מ ב ס אקדמית בלב,ד יית כו שלש מקום לטענה

מתקפה פיזית והן מתקפה על כל אשר ס ימ לו ה יהו דים  ,כלומר על הזה ות

שהשתתפותם של הנ י צול י ם ושל הכ י בור הרחב  ,הסחרלם את הכללם הנחוצים

ה י הוד ית ע כמה  .הנאצים ס ימלו ב ע בור ם את הרמידה באלן ה י ם  .ב זvכ שבעבור

שליח אקדמ י  ,מרפ י עה למהךל שה י ח ומורי דה תא הרמה האקדמית של הכיסונ .

צ יוני ם ר ב י ם ה יי תה עליית הנאכים הוכחה נו ספת לנחיצות הש ינוי במצבם

עם ז את  ,הפתיחות לקהל ,ו ב ייחו ד לאלה אשר חיי על בשרם את האירועים

הק לי מ י הנלות י של ה י הוד י ם  ,רבנ י ם חרדים רב ל ם ראו בנאצ ל זם התפכחות

הנדונלם ,היא א חת הסלבית לק יוומ של 'י ד ושם '.יתרה מזאת ,במוסד הדונל

אזכ ר י ת מו המש י כה להומניז ם המערב י ,שנרמנלה עמדה בראשו  .נם בנ יתוחן

בשח ל בותו של התעיוד שענל פה כמקןר הסיט ו ר י ,השתתפותם של אנ שי ם אלו

של ש ב י ד עמדה במרכ ז תפ י סתם של החרדים את ההומניזם המערב י .
ה חל ממוש ב הפת יח ה  ,שע סק ב תפיסות י הם ובמדיניותם של צ יוני גרמניה

בשטת השלושים  ,ונלה בה ערות ה נעי לה של י הודה בא ואר  ,ה ל ה אולם הכיונס

אינה בבח ינת י צ י אה י ד י חו בה כ י א ם ב יטיי להתענייונת ביהודים כנושא ל

ההסיטורלה הנדונה  .אפשר לקיית כ י החוקרים ישיראו קשו ב ים לקהל זה ,שאר
ב השתתפןתן הפעילה מןסלף להעשי ר את הכ ינ וס ים של ' י ד ןשם ' .

מלא עד אספ מקו ם  .בשש ב הפת י חה ני תחו חגית לסבק י ,יהויקי ם כוכבי ,דנ ל אל

רפנקל וריברט ויסט ר י ן את תנובת הכ ינוי ם לנא צ י ם  .אמנם הצ יוני ם הנרמניים

הכ  Iננו הוא ערוך " ד ו םש ·קוץב מקחרים ' .
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חדשות
ק ובץ

מחקר 'ם

מסקנות חדשות על 'פוגרום ק'לצה '

חדש

לרחא סמרפ שנים שחרקה תא האירעו ה  Uעד שנם

מעבד ללחוטת הבנלזן  ,ולהידלם עורבי ראךח נקרען

יפונרום קילצה ' ,הנישה י הוועדה לחקירת הפשע

לגזרים  .יחליים וקציכים עמדו רבשא הרפעות בזןמ

ננד האומה הפולנית י שמיתנה ממשלת פולין את

שרחאים עמדו כצד והתסננו .

היאצממ תידס נלופהי .הדעווה הססיב זא תטקmהי

ןשמנ נשםז וז.וג.כ רנלnםז בי םזסrrו רסהםזטזיב

על עדותם של לעמלה מהאמ שולשוים עדים )ריםב

הם שיזרמ תא הופעות שניתוף טוכניהם הפולנים

רשימ(,לא לע תיקים לש שיריתי הניורטן תהמוקהפ

בדי שהרוסים הסובלזסים יוכלו לעטין שבניגוד

הרקרמנסיןןןט לעו סמכמםי "?שכיתי רסוךו~ ראתוצ

אליהם  ,הופרעים הם אניט·קןשנסזסים שאר לא

הרבית ןשיראל  ,ונבללם ראכןוו י יד שום ' .נסמיJט

למדן דרב ןמ הערב  .ואלם בציםר הופלכי מקובלת

העיתונאים שערכה הוועדה הידןע שר המשפטים

היום סהרבה ני הסינה של התושבים המקומיים

של פולין שלק קוביצקי בי תושני העיירה קילצה

כלפי היהודים שהכים למקורמת גמוריהם סרירובם

הם שיזמי את הפרעות  ,וזאת ללא התנרית של

לוותר על רכוש היהודי שלקחו כזןמ היעדרם של

הרוסים הסובייטיס ,נפי שנטען כעבר  .קוביצקי

היהודים שנשלחו להשמדה  ,הם שהיו הנורמים

אף פירט את הקריטריונים שלפיהם מונו חברי

לפרעות  .קוביצקי העיר כי תוצאות ועדת החקירה

הי ועד ה ואת שיטות החקירה שלה.
הטחב הרתשח

רכד כ"ו לש די םזת ·וקץב םסזדקח הוא כומגנםי

ב  4-כיולי .1946

לפי ד וח הודעוה,

סוללות עת ה את הדרן לפתיחת תיקי חקירה
ולהעמדתם לדין של המשתתפים בסכח.

רתתסה הרניק שלכצייק ןב תהעש נפמי אכיו שהיסר

פרופסור ישראל נוסןמ ,ההיטסוריון הראשי

לאחר שהטתכס ך אתן ומצא מחסה אצל קרוכי

של ייד ושםי ,שנבח במסיבת העיתונאים  ,העיר :

משפחה כ עיירה סמוכה  .עם שוכו נ יום המחרת,

כיפי הרנהא ,לא הייתה כל רפוםקציה מצד סובנים

חשש שא כ ין יענישו ,ולכן המציא סיפיר שלפיו

סיבייסיים  .יש לחקור תא הואיירה ותא הנטינות

יהודים חטפי אותו כדי להשתמש בד מו לאפיית

ששררו נפולין  ,שהיו כר פורה לפעולות אלימות

מצות לחנ הספח  .האנ הזועם  ,נני וחבר של נ נו

סמוג זה  ,ילב לשפח תריוצים  .לרמבה הצרע ,הדוח ,

צעדו לאירך שדרית פלנטי בדי לזהות את הבניין

על ףא היותו ואבייקיטכי ,מקיף ואמין  ,אלט כולל

שבי היחיק הילד ב)יגיד לרצונר  .לאחר שמשכו

תא המוחנ ~ פוגרום~  .כאי ·שישומו כמילה יך עלול

אחריהס המוו סיער  ,הצניע הנער על נ ית מטפר

להתעורר הרושם שהיועדה מנסה שוכ לשטטש

שעב םוקמכ שט והקזח  .כתי זה היה בהvמ המשדר

עובדות  ,ייש ככן משוס שער עצמל  .איו להרפיד

הראשי של הוועדה הלהודית המרכזית  ,ו כ ו שכנו

תא קללצה ןמ האורירה הכללית של אלימךת ננד

נם קמתצ הונרע הציוני יכמה דיירים יהודי ם  .לפי

יהודים ששררה ברחבל פוללו תבקיפה זי !

ריווחיס רשמיים  ,רצח ההמון ארבעים ישנייס

עם זאת  ,נוטמן רואה בוועדת החקירה י א ב ן

אנשים  .לפי דיןיחים בלתי רשמיים אד אמינים ,

ציון נניטלוטתיה של פולין להתמודד עם תולדות

למעשה היה המספר גביה יותר  .האנשים נזרקי

האנטשימיות הפילנית !

עד עתה אך מאשש אחרות .

לש רבתי העומוצת עיItכרב שתפכyן לא כמרב שויפן

רםיב צויי ןדד ,ןא הכ תעב והא סמלמ םנ המשכ.תוי

אסתר רפנשטיין ויפעת ייסז כוחנות היכטים

אור על יחסי רומנלה·ברמניה ועל מדלניות שתי

זהן ציו ו השכה הארעבים ל)את הגיליין הראשין

שונים של תגובות היהודים לשואה .פר כ שטיין

המדינות כלפי היהודים שנתנ

מחקרו של

קינץ מרקח י ם  ,שהיה לחוץ כתני

ניתחה ניתוח השרותאי שני מסמכיס שתכ כ אדם

טהל ,ועהסק כפמקד סמוים של יחידת רחצ ,מןח

דחא ·יוןמ נשתככ עבוציהמ לש ההמחלמ חטיוnrנ

רקמוכ יהטב לש ושההא ןיידעש שרח רק"Iןכ הרוטסיי

רכן זה ללט מרסאים שתנם חיוקים ןתיקים

זסנשט דומ ~(T'tיר וושהiונ" ttתפקשמ זא תרדזוכm

זתנף .רן,וםיחצ לע mהם נם שuא ובאמם רנשדח.י

וצעירים ,יאפשר לחלקם לפי חמישה נישאים :

היהודים עם vוויותיהם ותא הואןפ שס הני\צלים

של טין שול ועזילא ,הכשמנעים בע\כ  ruם ש ב ךקחמ

 mוקהפ דראלש המלחמהu ,תתם הךרםיךן .זdכך(~

זורכיס ואןת ,וניתרחה מדנשי תא שתיתמ תהuחד

ההסירוטי שי ךרוצ לשככ םנ yןרמי תדועי זח mיםי .

מגצעי הרצח  ,פולסש נודלה)) יכלקירות סרפים ,

היהודל להכתנ שהוהא  .ויסי סתנח שולאת שmרת

תצלךמים תמקופת השואה הם רפיטים מוכרים,

מיכאל מארוס יד" אגנל מתייחסים לשני

על יסח יהודים רגבנמיה ובלופיו לנסייןטת הלליט

אן החוקרלם מראיס כי אפשר גם ללמוד רבית

היבטיס של שהנים שמיד לרחא המלחמה ילואןפ

חרס כלכלן אנסי ·נאצי נשנית השלישים .אמנס

מחבלנה מדוקדקת שלהס .

של לד יםש

.

התע המרעיים העוסקים שכואה,

.1941

שט וההמ הארשה נ'tמםי ולא.דoטכtז lושלא שתולא

ידיע שלא הייתה הסכמה בין היהודים על דרכל

י ד וםזנ ' קובץ ס רקחי ס תירם תא תרותמן

.

התנובה לאיום הנאצי  ,א,ן עם זאת ,פן זה של

נם ללופtתמ החשוב התמלהנ אמז סרפים רפסו לש

ךןפ,ןוטןקל  Iם של נתי המשטפ הצאב! היבן ·לראמי

האינרטאקציה הפולנית ·רבמנית היא רמקד חשד

תילא ייהנ רדלP'uי  ,יילתנםי ןוצום כתחיש tהרלס .

גבדוש.ב כופ הל'Iעש חכאממ לש סחאמ  ,הומדעתו

של חמרק .

חדשות הנוגעית לחימרים המוכרים היסג

ראעבה הסיטןריןנים סליטם דנ  Iם טנרפ  :שירלא
נוטןמ ,ארבהם רבקאי ,נץ אלי ורואל הלירב).

לשיאה בחשי כ ה הפןליסית והמשפטית נשניס

אמרמיהם לש רפנק אבייר ,של נאדרי רגנאiוי .

שלארח המלחמה הייתה מלתט ןא כ ה נעת נם

של דיטר פיהל ישל יהידית לוין ודניאל עוזואל

הלח מהניליון ה Uכחי יהזפך המדור לכיקורת

ומצנתע  ,על הלאיומת גנד היהידים ב ופליו שלאדו

עוסקים כמכצעי הפשעים  .באיור שיאל שאלה

טרפים  ,ה ב וחן ומנתח סרפים חשןבים היוצאים

המלחהמ כתכ ב ואנרמ רמת ,א ד עמט מואד קחמך

היסטורית 'כלכלית פשוטה לכאירה  :מי למעשה

מעדי מדיקדק נשעה בשטא .גנאל מוו תא אלרעוי

הריויח מהיראיזציהי של הרכיש היהרדי גברמניה!

האללמות הללי ג חינה מדוקדקת ומתנח אותם

חמרקו הנקי m

נתווח יטסיטטס יכנד וקרא תלרג לע vונהת ושיווח

רב 'Klומלהנ  .רעאקו משכ\!JIו 1וחנרכים המכראיונםי
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י  .התממקד בהמסרנ  ,סמפק יחרמ

לאור  ,למדור קמע כ  tד וטש

•

זק ץנ סוק'nס .

r

הדגש'ס

תכנית האג ייד ושס

' 2001

מתכנ'ת

תיושם בכל המחיקות

העבודה

מנצא עביצוש  .המכיו מחרב כתע לקסיקון סחידי
אומות העולם ומתכןנ לפרסם לקסיקון כ אעללת

של ' יד ושם ' כמהלן שתנ .1998
בניית הארכיוו  ,כית הטפר המרכזי להיראת
השואה ורמכז המבקרים נמשכת .כמו כן ייתקנן

בשעא הקליהתו היהודיתו  ,שרמהכ סרפומים חשדים

חדשות

וסדרת מקחרן  Iי ישס כנרסתה החרשה ,

בית הסרפ הומכז) להורתא השואה )ערוך נם

מערכות מחשב חדשית .

הראכיןו דקים

לשנת

1998

שבתכ 1998

את תכניתן להשיג חומרלם

הספר למשככו החדש כשכת

נתוביס וחזותיים  ,כמן גם

 ,1999די' שום ' תמכע נם ילדסי

!צרצים אשייים ,וענרק רגבנמיה .

ועדה

פדנוגית מקצועית

נתוניס ומאגרזם ממן חש ב ים

כין-לאומית ,

יסוס לעמרתב תכנה תמדקתמ

המיויאןן ההיסטורי ימשיך

ייתר  .יחלן תכנוו התשתית

במאמציו להגדלל את אוסף

לבנייו החדש ,ארגין העבות

החפצלם שלו  ,תערוכה חדשה

החומרים למאנרי הארכיןו

ככיצולים ,

המתמקדת

יהכנת מקים לאוסף עדויות

דועזכנתטם ולקביתטם דמנזטי

וידאן של הקרו למןע התיעור

ישראל בשנותיה הראשוכית

r:אצמנ לץמיב כההכ  Mדקםימ ,

הןןיזןאלי של )יצולי שואה
שהקים

יטס p

כרמ

שליפרבג ייJ.!Iמך

P

נשמכים תלהלכי תהכונן

פיתןח התזאןרךס התמתי

ורך;יvrנ .רציYכ ב הרמזיזא החוש

ןהתןאוךןס הגאןגרפי של

ולבנייתו .
קרן 'יד ושם ' תשמיך עלבוד

השיאה .כמן כן תחל טריקת

הארכיוו כיי למציא חומן

שההכ שכי mף למא עם נאודות

המתאים למוזיאןן ייך ושם י

הידידים של ' יד ושם ' ברחבי
עהםלו  ,כיסונ וטש> תשהכתופת

החדש.

יושכי הראש וההכהלות של

היכג השמות ימשיך

למחשב שמות ויחל בתככית
אינטנסי ב ית חדשה בישראל

האנודות יתקיים כ ' יד ושם !

הנחת היסודות שו בנ"ו הראכיוו החדש שו ' ייד ושס'

הקרן תתמקד גביוס הכספים

ונחןץ לארץ לאיסיף שמית

החנוצים תלככית האכ די' שום

' 2001

נוספים,

וכסיוע לאנודות

המכון הבין-לראמי לחקר השואה ישמיך לראח

הוא בךלiרמ הנשה סימרנםי שכלרמכםי ףכא תלמםידי ,

במאמציהן ר.רלחיכ הלוגיבר תא עפולייותיהן יביךyן

וחקרים מקומיים יבין-לראמיים ,קתרדת 'ואפהכיים י

כוסף על אחד עשר סמיכרים כין-לאומיים  ,כחמש

שכתנ החמישים למדיתנ שיראל ,כ תוך כך תשמיך

רקחל שהוהא ,הנאשיטמיתו והנתונעז לחת עפבוליתה

ואמת ומרים שיתתופ זמככיות שעהרה ,התמוסוופת

הקרן לייסד אגודות ידידים חדשות,

הרקחמית  .תכטנם לש שולשה כיסונים כ ין-לואמיים,

להשתלמויות מורים כ ארצות שוכות ולככס חיכוך

, 1999

ברארצת הרב י ת  ,כמו כן תמוככתנ הערכתו של כית

שהראשון מביניהם יהיה בירושלים כיכווא

הסרת

צלב'ס

וסמל'

ה ' מגן

דוד '

מאוש"'ץ

כתחילת חודש דצמבר ה ירתה שרת התרבות והאמנות של פולין יואנה וכיק-כאזא ר ןוה למכהל מוזיאון

אושוויך יזיי ו ר ו כלסנ קי להסיר את הצל ב ים ואת סמל י ה ' מגן דוד ' הניצכים כ מקים מאז .1984
את הסמלים האלה ,העשו))ם עך ל  ,pהביאה למחנה ב  1984-וב 1986-
ענמדות תחזוקה כ תאר אושוויך -כרי קואנ  -המקום שבו עד  1945נסש כחאד וחצי מיליין כ כי אד ם ,

יער המצילי ם
כ חודש בו ב מכר הוסר הלוט מעל אנדרסה חדשה
לסחידי ארשת העולם ברצ תפ  ,הנשיא שיראק דירב

ק כ יתצ צופים פולכיים שעסקו

על מעורביתה של צרפת שכליתח היהודים לחמונת

כ תעשים

הרמות  ,סחידי אומות העולם ה צ רתפיי ם נ כ חו נם

אחוזי ם מהם י הודים  ,כ תאי הגזים  ,כרעב  ,ב מחלות ו ב קור .

הם ב סקס ונטעו עצים ב יער החדש ש כ ו הוצבה

ההוראה נ כ ע ה מ פ עילותיה של קואליציה ב ין-לאומית ב ראשותו של מי)לס ל ר מן  ,יוש כ ראש מועצת

האכדרטה  ,אבוכ שלי ,יושכ ראש הנ הלת 'י ד ושם',

שזיאון השואה ב ושויגנטו ן  ,שכ יתוף שיראל נוטvב ,היסטיריון רשאי ונצלג י' ד יש ם ' !שאר ללצנ גם תא נל צ ולי

אמר ב טקס :יי ותר ויותר מת ברר כי היה אפש ר

מחנה אושוויך הנר י ם כ ישראל{ ,עם ח בר יה של הקואליציה נמניס נם הוועידה היהודית ה אמ ר יקנית

לנהו) אחרת ,וכי ברצפ ת ,כומ נ ם במדיונת אחרות ,

),(American Jewish Committee

ראגון ניצולי שהואה היהודייס כארמיקה  ,ה לינה גנד השמצה ,הקורגנס

היהודי העולמי  ,קרן ר ונלד לאודר ו מזויאון השואה הארמיקני,

היו הלאכ רשא סכיט  rnיחםהי ו m
כד י להציל

ייח זזתפשמיםה

יהודי ם ..

סהכטור הפולכי רפופי ולאדסילאו רבטושסנקי  ,ה מכהן נם כיושב רשא הויעדה הב י ן  -לראמית של ומזיואן
אושוויץ-בירקנאו ,הוא גורם מפתח )וסף ב פעולות אלו  .ב מכתב שכת ב ב נו ב מרב שלרת התרבית ו ה אמנות
דהנשי רפופ' רבשזvקסבי ' :דתגאונ Mתדקמ בןרוצ שלדמ תא התואניטתו של הןתא ההסיוטרי שואוויץ -בריקנאו:
המקום כלול רבשימת יי אונסקו " כמקום היססורי שלימור ונחש ב חלק ממורשתנו האוניברסלית '.
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ב י ת הספר המרכז י להוראת השואה מרחיב את תכניות הל י מוד ומפתח את עזרי ההוראה שלו.
להלו מבחר מהפעילו י ות ומהתכניות החדשות של בית הספר :
מא ת עליז ה לרר
כי'ד ושס' יצינו לפני הצעיריס תא העוםל ה יהודי

הפרס ו מי ם חדש י ם
שני פרטימים חדשים עןסקים נ טואה במסגרת

יחי ד ת לימין לבגרות סבפ ר י.ת ןנ אמנית  ,פרסים
אחד

.

השחרןר

•

היא ת כ נית לימודלם ה ב נויה

מראטף של ל כ ייית של ני'תצי שואה המ ב טואת תא
תנוב ן תי ה ם  ,תא ר)שותיהם ותא קשלל ה ם הפיויים

נזךמ שה  Tlרו יעבקתוביו .רת.ננןת תממתדק שטבא

המרכךי של יים הזי כ רין שליאה ןלגבירה כשנת

תשנ ~n

בסמגרת שתנ היולכ למ ד ינה  :שהתלמתם

ירתותמם לש Iצןכ' )Iשהיהא הלrטכק דמיתנ רשילא,
הרפסום הזוא · אוב,א מה זה רחקו!

-

ר\וא סואף

רישםי חכשם נלופבתי םזדלי

שנהרס ואת מאבקם של היהודים לשר וד תחת
ה משטר הנאצי  .כל כיתה תתמקד ב קהיל ה אחת

ותלמד על החיים בה  ,על ה חיונך ועל הה ו וי ה
הי ה ודית ב אמצעות עדויות של ניצולי ם  .הכיתה

תעקו ב אחר הקהילה החל ב חייה ה ה ומים וכלה
ב השמ ד תה  .כמו כן ידונו ה ת למידי ם בד ילמות
הומסריית יהיהו ד יות הקשורות שבואה  ,ב שקיי ם
שבחיפוש אחר מקומות מסתור ובחיי ם ב ה ם ,

ב משפחה ן ב יסחי האונש  .הם ירוונ ב דילומת ע ם
החניה תמאימה ועבורת דפי מעדי  .התלמירים נ ם

ושגפיי עם ניםילוצ ,םע וסרפםי םעי נחמ כ םי  ,הנהשי

בשכי ; הז י כרוו
בשבלי זהיכךיי  ,עכיוצט השדח  ,הוא תנ נ תע חיטבי
ה ומפץ לתבי טרפ ילומרים רנח ב י הראץ  ,תכ ב עהת
ייצא לאו ר חמש פעמים במהלך שכת הלימודים ,

וס שלשדה לחקים עירקיים  :דיונםי קא דמיים ,קלח
דידקטי ופיתנ מת חדש !  ,כדי עלטת על רצכיי של
המחנך ,הרחיב בתב העת את החלק הדידקטי ,
יהיי ם הוא מציע רעייכית ר ב ים יותר ,מקירית

שuואםי דליןו רשא יסי'\עי ומלרםי בהיר תא ושההא .
רפאת כ לרב,ג עורכת החלק הדידקיט  ,היא רמכזת
הירתא ההרוטסייה בנ תי סהרפ לשדי הואכי  VQיהט
בירושלים  ,יהיא ענלת נסייון רב

יהודיס ולא יהי ד ל ם  ,שרני ס
מהס היי עדים לזוועות .
רישהםי םישיarכ זא מל"1ס'J

זnדרש.rרה לש 'rOחם <mטגנ

בתחום הה י טטןר י ה המידרנית

•

יהשיהא .

~'-

ןסניג י ס את הדילמות

השטאיm

מקראה ;טקסים

יהתוידוהי שנפנJי'

ניצ נ ן  ,חזייית אלן מק נ לו ת

הנ"'כזיהי הפדטגתי לש תינ סהרפ

ב שירי ס

המרכזי להורתא השיאה הכינה

הואתנטיים האלה המ ב עיים

בעת האחרונה אוסף של קטעי

בפשטית את הפחד  ,את

טרפות שנכת כ ו בתקופת השוא ה

הייואש ותא התסכןל ,

וא לע ושההא  ,רישהםי ,יסהרופםי ,

) יטוי פיאס י

העדייות יהיומנים ש ב איסף הם

מאצעי רב עצהמ להשחמת רשגית

השת;מות ;ד,בר י
צרפתית
מעל אך ב עים איש דו ב רי

ה ייאוש ו ה תק י וה ,הט יפו ר י ם

•

המופלאים ,ה ויועות וצוואותי הם
הרrואןטת לש רק\מת שהוהא לשו

רצזtנתי תתשהןפ תשהבלתומ

ניצוליה  .מרטת המקרהא  ,ששמה

של עשרה ימים על השיאה ,

ב  Iן תמלונן למוחנו  ,סלפק חורמ

על הנאשיטמיןת ו ב מייח ד לע

רפס mי סקטלי זירכןן וא תל כ ניות

רשא

רI!KI m

חיונן לכל הנילים .

רצנerב Jםןקתפ

מל nזטכ הועםל נשהייה  ,זוהי
ההשתלמית הרנחתב ב יוןת

דלוברי צרתפית שהתקיימה
עד כה ב 'י ד ושם '  ,יהיא לחק תמבנית לה ב יא מעל

שליש מאות מחנכים  ,עיתונאי ם  ,אמנים ואישים

ימומן ):! r/נאמ נ'כ דטרה רפקtוה» ,ןף רצידד
רפקtוייה  ,שרגןו דצתפ נרשיא}  fא)! 'jאל דה
טא"ן דה-ק)ןסט ,האב רס.וס דוכאה

פרס י ם
מאנועכת הסרפים תבשה יי ם שהוא עמניק ,די' שום '

תומן במערכת החיונן  ,ב תלמידים ובמחנכים

דירנ י רצתפית י"לד שום ' כדי יימדם על ואמערות
שהוהא לעו הנאשיטימןת  .ב וי תתשמיפ התשהלומת

המתמסרים לחקר השיאה ולהוראת משמעיתה

היו הישוכ רשא המידעו של גאתדו ידןוי יי ד שום '

לח ב רה הישראלית ומעודד איתם להתמיד

ב צרתפ ד ~ ר ריצר'ד סרפקייה וחרני ההנהלה שלה .

החיטכתי ה ד וגתל ב הרבת שונא שהיהא תללמדיי ם

צעיריס ייתר היא גס הס י ב ה לעריכת התעריכה

תכני ת חדשה ;חטיבת הביניים
לשנ עהניין שהכ'\עי ומר ים יטורנתט היבניי ם בהכ תנ
תכנתי מיותדח תשכיר תללמדיי ם תא שונא שהוהא,

החליט בות סהרפ הרמכזי ל ה וראת השואה סלפק
עפולייות יחדינ תללמיידס עצריי ם  ,ס ואנדת מיידחות
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תיrונרiר 'ןיא םזקחשמ תח'כי'Oיי mעוימ.ר J1 bלגז'ם
ריעצםי  .זחש.-ן Oל\עה לש Dכי םישיש ש iUוזנעצוצO
מיצנים כמו קריקטירית של מיקי מאו ס ולוח

מ י ניפיל ,מדגיש את העונדה ששישים שנ ה הס
למעשה זןמ קצ ר .

ב פעילןיותיהם  ,חמישה פרסים יוענקן לפ י חמש

קטט ר י mשותט :א( עטדm

מציטיטת לש ת למדיםי ;

ב( מפעל חיונכי ומכןי העוסק שבואה  ,ג fכתיתנ

יתדיח ילש;ד ד fאשי יחדינ התורם רתימה מיוחתד
להורתא השואה ; ה  fספר יל ד ים נעל ערן חינוכי
ב ונשא השואה  .את הפ ר סים ת ר מן ב )די ב ות נ ' י ן

ורך ,תה נייןמ לזרכ היריו של נץן ,חוט ןילבהמ נייןמ,
שבית ן ף הקרן על שם יו ב יול יהק ר ן על ש ם נ רנ.ד

r

ה

טס"

מבצע הצ;ה ש; מע; חמש מאית
ע~!ם בציפת בתקיפת השיאה

עב
מאח "ד ר מדוכי לאrולפ

1

'Oשו דמוע לבקל תסטרכ נדרקו

,לש ע דאב י

דחא המםירלו החססיי m :א תרמשמל לצא iולצב

רנ'ן התמתדע תא שומתיםה של

יפתח לפנ י י תא תלדותיך~ ש ל ומסדות קתלוי ים

האדים י בז ' נבה  ,אחת לעכירה השוטפת יאחת

נמה מואת דליים יהודיס ,שה;'

רכ י ם במחר ז ן יס ע ו ה יל ר י ס הב מ יט י ם  .הרא אף

תדגא וא

חלק מקבוצה נדזלה יותר של

הקצה לן

ת ע ודית םז ו י ט ], J

זtנעdכ שותכ  JTt<Dםירלי נשולצי

גנין תע ןן;~~!;;;;~~~;;~:mנ~~~~~~;:

נ~ תפ זמקיתפ יY1jד הא עצנםנ נשולהי נשן םיmי .

הוכרמ רייומ נ ד ךרינ לע ועפתט iנהצ

וחאהת כנ י מ י לרקמה שrזוא

הםדוא m

לא תה י ה ז מ י נה  .ראש י ת בל ק חן הידל י ם למקים

סןר .נ סט  DYחקה ' זהיתם הקירמת :הם תירניו
תר ני לים ח ו זרים ער שסכחו תא ססות י הם ואת

כעת האחךנו ה  ,ביסופרםי לע לא

ס י פיר י הם הא י סיים כר י לאמ ן

! הידי ס שהצילן יה n .יס כרבתפ ,

שדח '. O

זוזרים םילועי ש aריmונ לש אסוכ

ב י תכיםי הירחף המדוצ ארח

שול וא ד ס ע ב ידא סישצס חלשש

םזדזדrה  ,ד<העכ המםידלי זדאבעש

דליים יהדרים רזגו ו תהחק תבכסי

איתר בעבירם מקומית מסתיר

ב סוחים  .לחלק מ ילעב rםםי ןלא

נעהיק ןו< שו ם י rn

ונור ש ן.

אדוט רוזבשטוק

הרצענ ל'י'ס1944 a

nmד ידיסrז

ארמות העול ם '.

iורלשת

יםשמ וכלןנ-ןזלב  .לזםב

מןסא ע נ א ר כ נ ולד בדשמק

שלרזר .מסי השמךי

כ שנת  19 10יען ג רפיי לללדומ
tוכןך טו ' .שס הכiי' זובנ ןnכאת.

mצ>""'" Ot

סרי ע ם תים המלחמה תכו

ןהופיע בכ מ ה הנגית שהיפקי

~דאi:נJ ' " ,ו'נ'שר םיר'ןוה דOנסםו

כ אוניברסיטה .פפךון פנש את

יידוהםי כוד ישמצ'\א תא הזךלןם

ןפתא דליים

ו י חזירי איתם למשפחןתיהם

וmקפמ כ'lJעm "t1ב רפס m"bד~

קי)ןייםהי  .לדוא נWיןוא לטדוא

העטק

סב להאתבי הרוקתמ  ,התרטא ון

אי ד ס רון)שסיק ,
ת ב וסת רצתפ

את קריירת

שכ תנ 1940

המש ףP

שול  ,והיא

-

הפעם כמגקר תאטריו ברדיו

)למט עם ואדט לנסזma ,ר ישיו ,

התפרצי ,ים רגושו תכנתי ימיתדח

כ איריע תו כ ית ה תויעד עבאדי

כןשמ םירשע תשויםי שהב ,

לפול וללמינ,ד הב י שוף הקתןל י

עצבמ הלצהה אצזי ןפודה לש

של נל ס  .לאח ר שש עפ הושיבף לע

רr.ו1' rאבע טעםכ ,חכשנ דע aנשש

כ ישורי ן הלשונלי ם סי עבאד י,

הלע תניכ ההברדוא tז.נשי  jיםה לש

אסוכ סדנ r l17Mואבע

צמםילי תפרצםיי רייש 'Oשו נעהקי

מיהנ ואתן ש רה קןדףי ""Iלן;ןעב.

סלררנמי תשהmםל הפשנ

יטרוא תויזז tתזשדח :לסרכ ינליסו רטאלד .עrna

תהליח תןנכ rזאבע קוסעל

ניסי נם תא תמכיתם סי כרמ י ם פרוסטנטטים

 .כשאר שירפ ין מרס אבני

רnאm

לפ ו חי כ זמר ה ה ן
הרצפתית  .על פי
ב פעילות מחתרת

,

שותיף סיפהל ~ שרתות תnם m

יהזריית

יםה תא ןתהד< 'rוזס nואתומ Dלרעה! נפלי כהמ
Vmים ,זכז רצק כ tnונזrנ ,םיכסח ידאבע םחז:tי
די? םזח ' שתק לש תסטרכה סותדvוב סמלתרג

איקלטי שראה א ניש סא-סא דטםיrם םידלי רtםבח

tוע!נש רום , Oטרוא ~ וסכי ד<מהםי , nהrבליש
רםעב תקזחה םודליה ,הקדב  "Q JICיnראם האריזו
שהם מוטילפם יטפיל הלום  .סיעו כיכלי קילבו

ותהקויה היא כי עם וסרפם רג יm

הוומנות לכן עתלה מקתס מתעי יאילטה

מ'הנ'יינס'  ,מ ) OSE -ארגיו הילדזם הזהיד י ם(

'Dשו ,םידלי רםיב רmי והזי  JICו::ונצע יפכ םנזוזכn
ביכירים ידוהים

אךןירפ~ החליט ודאבע רmס לע ~  Iם  d Iזזית
ולהתמס ר לפעילי ת ההלצ לש םידלי  1םmה .

וואף ףא הלהגצ וסרעיכה תעתידי  ,בrrם עדאבי
הרזח תענ ההתדרא לע רינתטבו לש הלעב rr,ונםה
ר םעטמ

".

בספטמ ב ר  1943השגיהא דילי שולnטם ה  Yf/הרי

ומהכנס י הי הקויקרתי  .בשמי תקופת עפ י לותה

שלערב של זונ יובוא ייןפ זה

של האנצים מסי ו וcקכ  ,זנם ל TItןכב לחה דוצמה

הרrויא תשר ?סדב mוכוקוכ רותסמ רםענ Tiנעdנ

וננןכ הלענה רתויב לש tiניםה רRי tוטילחה םtrנל

אחר יהודיס  .מוץא יטרוא הולח בם הם יעפ)ר

מחמש מאות ידל י ם י הירים בבתים צ י גיריים

םיצאנכ תועצונ aםbrצה לש נrJע ri7זםרם םmC

ו אס פו ילוים יהו ודס םיוnטנ רדהשםהי ענורצ ןא

ויטרפםי שניםהי זאכןן קןאנ-סו .

םידלי םידוהי טעמנ מכתזר aםצני .

ששהי גם הם ב מ קומות סםת ן ר  .לחאר שסאןפ

ידכ עלקיב דוא היםידל שם'נרפיטכ ,י רצ הזןנ

ואתם ,החול ל  mר םרםעב זrםCמכ דו::nrוכ םי:mמ ,

שולש רכתוסט חרפכת וללכש מעדי וחיני לע לכ

-

נmנח איח לnנmm Dר יזtסחל nNו mםלשח.
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ארצות
האנודה האמריקנית של י י ך ושםי ב ואשות איל~ -כ~~
ם
נתינה ב שיא מאמני ה לגיי ס  ,כ ראשית נ ' וי ף ' ילף ,
הנ כבד של שליש מהכספי ם ה ד ריטים לתכנית

ש}מא) ,י} סר מר .ג
ואיטש  ,פיויונ
םmפשם הm
ש>.נא Iהמכקרםי
שלש ;'.~;,רמט
~~[~I:~:
;~~~~~~~~~~
שהIטתו
.'2001רבמזתא עבקמת
ומרינקס י
ד
הנ ד והל
הראיהחהולתה
ןשהשהתתופת כ ה
נ\נ כ
הכנין של אירוע יוקרתי  Iה הלן נשי א

יחרכ י הנהלת ה גאודה ה ארמיקנית ""'"""

ישו ג רשא האדונה '~;'~;~'~~ד~~~~~~~~~:~~:

שהיהא רודכית

ברונפמן לונ ' ייו ומרק

לרניים לש הקההלי

שיניס י רנ שת שוטת של

יתא וצרבי ריהןן),ם

ה י היד י ת  .בכ כ וך וגבאןןה

הבנה על 'סיוחיםה
כ  V4ר nי כדס ,שי Uל

בכל מקום  .כ מ י יח ד
של ה נ י כ ולים ישל

ןובםינםיק"' DIי"'א
םועזזי יזרrנכתסם ןזסזזל

המשחה שלמירשת
בםנ לש }יוצלי

)

~' קנדה

דדaחה שהתנית סל התדו» cנקחתיד ס י רפ הרמצה הןארח  ,ראש משם לת

Cי:n'Iווו לק"ם סי"Mה ,לע חוקינ Tי'נ 'Oשו םע וכרחפשוכ עול שהההעפ קומעה ה
יפסחשע על יי הינקןר .ראבןחה היוניב דוג י היקרה לסח י ד י ואומ ת העזלס ,
רנכאר ס ,'bשדי ב רשא תלהנה 'די oשו  ',עהני ק ילדמתי ' mדי י וא ומת רעהלם '

שהואה '.
הצ י ג

לבנ י סמפתח הםסרס  ICו!באו רמ ח ב י קנדה  ,ארצית הבי י ת וה ולנ .ד רא ס

האדר י כל ב על

המהלשמ רנtז'Iיס סיחנ את ואמ ן לבם סל ההור י ם בהצ לת לפייה ליוצםו

השס העילמי

עצהדיה mוםם בסןח  .ראבוחה נוא הר'Oגות כזי בנ י מצוםו התחא ד ה חמשו

גאר,חה

םסח ספדי את

עם גג m Iפשם האוססם .

הדגם לש ולכמל

יתווח ססנmק  ,הומ הוטבה בנזופשם וססםח ,נcת י ראה כ י צד הצ  Iלה המא

המוזיואן החשד

tו 1חיהי לש לפייה כסהאנצים רןפד תא ה י הודים  .היא השכ  Iב ה תא לפייה

ושל

סוכז

המנקרים

.

מכיהס אתח עם ב נה ךב הסתנ י יס האנק ותלתה סלט אזהרה על הדלת

' דירטפיה ' ' שהרח י ק תא הנאצםי מהב  Iת בנאימה בארוחה פתחה פלייה

י מבואה ' שאבן

ומפתלי שהחיוני' והותדה ללא סשהא  Iרה חנ"ם ובכד פאסר לה תלת עדות ,

פינתן הונחה

ןכ תדרחה mפשמל Dהסוס,א לולשא ה , Iא אל הייתה כןא  ,סא ל\!.ילשוה ידל י ם

כאוקטו'ם ב'ןו

סוום א שכווכהנ םזדנכ .

ושם ' בנונחות

נרnפשונ הסaס  tא ןזnפשם ןםצריל הילדקו רנות כלמד סורדי י אוומת ןעהלם ,

חלפ ד> mפוCס

הלוע ן המספסי סל אונסי י ו כוסתי רתנ יק הדל י ק נ ר לכגור כוחות בעלות

יד י ד י ס קרובים

הרנתי ,יישא הםשמלה ראהסי ומספתחן הדל  Iקו רנ למ Pי שה לום ענ ו לם .

סל 'י ד יסס '

ול'ת נושויאו לש YנזJכ דןא יחנא  ,עהניק הלם בארנ לשו מ זי ז ה שגם ה נ התל

ותיכמים נדיכםי

' די שוס ' 'כשnיניס .

בפיוחד כמוכן
החדס .

את

~~~~~~~~@ '~הז~"~רע;ט~jל~רש~"~נ~בmאן שהעס ישוב והשא
'D

החוד aהחיטב וש ן"f(jם"

סנפיס נכבדםי תלכנתי האב

t

i

נםקציב רפקיוט זה הןא דחא העמיטם

~ ~'ילשום דדחא סוםלו CIדיעה '" :די שו
~'~ ~~~~I~:ך~שא~ע~"~''"

ברוחי ,לא רק כירםילשו לאא עבםלו ,כי Jrכוiכ
"O

היא m
הסחורה

Uנאנל ענט ,סרגםי ךןגך'Oא עהשם

זזקrכ מ\iY'Iלה הל mעלתדי כפמי סאוי ךרד

""' "' nהתmסי תנילTUי אלא צמאבועת ןכתרי תוקהפ

"ro,cll

בייתר'.

יטז!ח u-חנ התנש  JPלש ה~ הקנד1,ו' ם I'OIש.לנאם
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רשא םמחלש ואכרטוי ימ  Iקל הרא  Iס זנאה ו'.לס)

דI

:O'S

'ין

.,

שכט

תשג

'"""J!Jנ'

---...,
חוינ :-נזינ:וואל

אחת המטריח של תכנית האב ' יד ישס

' 2001

היא לבנות רשת

:וסוmVז

חמשבים חשדה ומקיפה לסמד הזטוניס של ייד ישם י .החאים פלו

שJנ נt.ח rשאר

~'~~~~ ,~~,;::עולמיים בייעןץ שחמוב סעקי לחוכרת

:וז!Unחוז

תנתמים

שכמיר כ דנ  ,הוסבת

ה  ,אלקרטוניקה  ,תיעפל ןתשעיות שרייתי

דיכrם י»כ :

שוס ' בשהתג מוטה זן  .הם התיחיט

הכטני של פרויקט המשחוב .

תלת תמיכה ניכרת
תאגידה ההולנדית בראשית ג

O

_flAJV

יתוס זח'רכוי זואושל הרtבנלו

הולנד

כ1";1-" !V

U

ח,

כי'

H

י

• 99

נ.

I

ר"ד י ז:ין ף מרנ
רמא '1כש

יי ןנח יכןי
ישי סימ

שאר וטOח .rנת -
 .......רrpזל

פרירה נתונ ה כעת

נתהלין של ארגוו חמדש ושל חידוש

האחי ם פן.ל  Iי}א נ}א עם שחמה
כבקעת הק ה ילו ת

בריטניה

~אלn

חאזשח :

רפ ו פ' דוהי ה ב וארא

.סח".רהאיש:

רפיפ' ש'רלא  Uןמט

ירבח n.לוVח

הדניל טדכלוא ,ןף יבא ,ג'ז'

די' י ש:'O

ןף לאוי ימחב' ,פrפ לאוש'
מןמט ,ןפטס רניjז'a- ,אה ס

דןדבנבי ,אילי ןורםסבקי,
ר ראל רופס;וט ,ד ב רדדפ,
יסוי דלפ ,חנ ספ.ג םייח ץי'וק,
דץ נליי ןרק ,ןף סושמן

ג ' וו ו הותה נייט ו  ,חרביס נייטים ביי עדה המנהית של גאירת הידידיס הרביטית בראטות נ ן
ה לפנ ו ט י תמכן בנד י בות נ פרסי החינוך השנת"ם של 'יד וטס'  ,שיהיי לןכך היר ל ן של נ'יו .

mסי ,רסה רטסו'ןטק,

נ יסף על כ.ד ב ינואך קיימה האנידה סמ ינר של יימללם בש יתיף מוזיאון המלחמה הממלכתי

סאמי ןעןכשוניכץ

בלכודיו  .הגאורה תק"ס גם טדרת הרצאןת  ,כ יני הן הרצאה של פ ר ופס רו סזךגי על ועי דת ינזה

חמשיים וחשמ שנים \Tאי והראצה של ופרפסרו ב י רט פלוצר על ששיים שנה רחא ל ה'א  VJלסו '.

--"""'.....

"""""תת,,

ישראל
אברהם בב ר י מהחכרה הישראלית ' רב בריח ' טייע בעת האחרונה במאמצ י 'י ך ושם ' להציל
את אמונת שהואה .

"..",.

אריסי ריזרבננ

מניל דוםסי מקלי

תבנטז """""
תזת ",.".",

א הליי שריח

ירבח :נטד.ני:סה

רשילא בןה
לעיזה ורל

רנtתכי ןושלה:

נורווגיה

רתםוג:
יס..יו:

נפיהנ לןי
ואיה ספןן'ניק

אלבסנרד טאהם
רתסא ד<ו

האנייה הרונ ן וג י ת  ""Dאשות ה ר מן קא ה ן הייתה פעליה מוא.ד וכתע היא מעורתנ בהכתנ רש יתמ

צב י טהנרט

מלאה של יהודי נורווניה שרנצחו שנואה ורשיומת של סחירי איומת העולם ,הרשיןןנת יימט רו

רחל טקאי

ל'יד ושס ' .האנודה ממשיכה כתמ יכתה בפרויקטים חינוכיים כמטנרת תכנית האב 'י ד ושם

 .' 2001ונסף על כד ,הם מקדמים את הפרויקט שמרטתו להקים כ ונ רווג י ה אנדרטה לזכר יהודי
ונרווניה שנטפו שנואה .

גרמניה
הא נ ייה הרגמנית ונשאות אנסרג ק ו לש משמיכה לכעת תא עצהמ אמז יסיודה כרפא יל ,1997
יכעת יש כה ש ישי ם חכרים  .כעת אחרינה התכבדה האנודה בהצטרפותו של ראש ממשלת

)ירדןיסטפליה י והנס ראן שישמש נשיא הככוד של האגודה  .אחד הרפויקטים הראשונים של
האנודה הוא תרנום תכתנ המולט ימדיה עטירת הרפסים ' לחזןר ולחיות' לגרמנית והפקתה .
הגאודה תתכע נם פעולות זיכרוו ופרויקטים שביתוף הקהילה ה י הודית של ונליו .

,:זptItח

:JIנP.נt

יינה נל
כימלא ל·ט
שהחפ לאצח
רפאים יקי

"",,,".,

רשילא דדהי
יחצק הררי

וא'אלה ושי
נווכה ררפuטב-ןעשמ

Cו ~ נOטט זזת .צןק

0793-6914

ידוקפ .

 SNוs

mכתב :תכר»םח

תנ ב התע די םסו סילסורי
ת-ד

ןן 34

רילשוםי

ןפלטן .02-6751666 :

סקפ :

91034

02-6411149
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פרטומים ,תערוכות ואירועים
'J

ר

0

גדעזו

)1

I

ח

'0

ד

'

l'J

o

ר

'l

ג ר יי?

זכ

ב

I

)

I

כן

סרפה תנשהי לש ןרק עי קב סכןמ רכזל ן לש ~

דג'אל 'ונה נוחהנן ,
תoל'oנם חtצרן wב'חת

יי"רבת  -ע'uו l

קארו fו
ה'"Iלס ייקח"דר חנטו

ה'רלס nr -נ'נם 'נרףם
ושהואה'o .וגנאמ:תא'ה

תרנוס

ט'ח'נשט Hט  Iט'חן (,
, 1844- t843

שת nאחטת

ת,צo:Yח םחא והעח:ת

לת'בHב

רות בודני ,ייד ושס'.

עחוד'ס ,

ירושל'ס t76 , 1897

רפסם של ו ש י ם עבודית מחקי ע ל שהואה  .סרפי

בס פרו מע י רר העניין

ע  IDד'ם ,

ונםניה יצאנהת יח'Iייייים  ,שהוא הרכן ךייושאו

והלחמוקת נוייהןב חמשפ

ק מוד הוא אחד מעיתוני

ןו mתודס םCrכrמ tכסו'mוO

םידליה נש roמ ויואצ ריאל

פמ י םיטפושח לע רתוו mךןןח,נתי הלתנב

וכיכ ד התחו ללה השואה ואם הייתה תול דה ב תלי

גנוט רטויו זaקופה נפלשי

עמליתי ה י רלט שללוטן ע ד רפו ץ הלמחהמ .

נמנעת סל ההיססור'ה הנרמנית  ,ומנס ה להגדיר

תחילת הץnנלןחים לואשוויץ  -ב י וק נוא  ,תא עהיתון

תא מאפייניה הסלסי ם  ,שלהעותכי ס ום הסו בו ו

כתנו היל ד ים ענמ ם  ,ו עוון העיתוו איווו פולאק

רואב

כהלכה  ,הוא תממקד ב נו ומ י ם שלואה ימכינ את

הוסיף תא הא ייוי ם  ,ייעו ד ו היה לרומם תא ווחס

רקנוב תילגנאל(עתדטה לש ,.,.רדנב תרקוס זא

התזה כי הונין להוונ את ה 'הו ד י ם ) ב ע בראס

סל הדליים  ,סשלבי ןמ המיצקה וןמ הסrשור גנוט ,

ורב  I!INוהכ  ,ך )Oנאל היולט וןה אלצ שגמיימ תכנתוייו

יסלפק לקוואים הצעירים חומר לימי ד ו ה ש כלה

הח>כס' """"'" mלש קוכס>לא>ב '"' תס>;Vה

הנדילות בפיל י ן דחריתה לתון קהיהל מקומ י ת

הוצנחיו,ת ממקוו ץnנוות חאד יהוא הנאשיטמיות

כללית  ,גיליוונת ה קמ ר  1הם תועי ד יחדי ב מיונ סל

הלעמ תולאזנ Iי לע תל>הק מאל'>Jt7ו; זיי

הסרא ית סעפעפ ה uםכם  ,ףא שלמדכ הנאשיטמיתו

הווי הילד י ם ,סל סוו יימ ם  ,של סמחותי הם שול

ותסח ווחי נהתדבצי ינפכ םינדידססיה לש

היו להתתפחויות ההסיסוריות נס גוומים IYאים ,

חפדיהם  ,המדורים והרשישת עמי ד י ם הן על עולם

ונייהןב סס ר כי נסוכתם של ההנהגה ה אננית שול

ילדות ' נוומלן ' שילד י הנסו חיו ב ו והן על ראייה

הנרמנים הרנילים  ,סהןציאו לפועל את מריניות

ופמכ  Mלש המניואת ,שדחא מרמכיביה הרמכזוו ם

רדיפת היהוד'ם  ,עינוי ם וונ יחת ם  ,לא הושפעה

היה האימה הונואה מפני הץnנלוחים אל ' המווח י

רוגממי ם סא אלא יעברק ןונ ה נאשיטמתוי המשתותפ

הותסמוי  ,ר ונ הקרואים והמתני ם לש רמק ד רנוחצ

ל כ ל הגומ ני ס ש ה סתתפו ב רדיפת היהו ר י ם ,

תכא י הנזים סל ב י רקנאו שנתנ .1944

nב'ר,

....
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תסו ב ות לשאל ות מדו ע

ישל חהכהל'  ,ו עיי תו יתנו של סיסיד ה ק וו עיק ב

וננס י"> קנעוה הכסה זdכי דוטס'הaינרי ~ ,
ש לוא רפנלדירד הוע נק סרפה על רתיוזבי השחוהנ

לחקר הסואה ועל טרפו החשר ונםניה "נננcיח
יתןהיייס .רפוספיר רפידלנרד  ,ןתח רפט ושכאל ,

Mיי  ,הכm tרבש/rכ

m

הפוק

,..,

רשה רדנב תנזה tזופב לע טרפה לוט noת

-

יידוה ינל I xססוק  94 ) -1939נ ש)תירונם

בהקדמה למהדווה הע רכ ית קו ב ל נולרהגן על כן
שיס היססוריונים הממעסים להישען על עדויות
של )יכולי הסואה ,ר ב ר הנ ו וו התעלמות תמופעה

שהיא עכינוי ריפאמ.ין הנדנו י לש שהוהא -

הכא זרתוי

הנפו נה  ,המתמשכת  ,עתירת ההמנאות והנלהבת
של הפ וסעי ם ה ג ר מני ם ,

וולדהרן

ב'יד

וש ' D

ספו ו סל ו נ י אל

גילדהגן  ,תלןןנ י ס
ןותנ בתוריש רלטיה
·גרמנים ו נ יל י ס
ןהשואה  ,הצ י ת אמז
וסרפומ תרעס ותושג

_=tווכ.
רךת,ונם עלרבתי אציש ואלו זה תע ה ררוע ד ויו צי וסי

ב י סואל ,הופרום האקרמי ה ד ו  -ס ב וע י סל י י ד ישם י
סחטי ם ס םישולשנ רקוח םי איוח טנ ב רנם הוראיו
תא החוקו הארמיק ני  ,ה שומ ב ה י ה סגור לתקסוות

א

9

,

ר

ע

I

באוקט ו בר

-

'

0

א

I

ק

נערב ו סtוק האזברה והעצרת

זסשהתי צלןדי םישינכח ששו הכש טלrם יבאבנ-יד, t

ט

I

ברד

צ

)1

ב

ר

vלענר ,ל ב י ו י י יס ,נער פליט סואה  ,ב מציא ו ת
הרשיווילא לש mכש רםיזויםrו, .

סקט האזרכה יעהרצת רעכוכ עמנדם רה ב רהשאי

גZ

לושולא הרב ושולא מאןו לוא  ,סרנןו ואקראיהנ

:rכDnישי הנש טלrם םנוmהpב ,תווכונב )םילסי

ב םצד ב י

ברשילא כסנלvיcרד יםנדייק ,נציג ר שא המהלשמ

ודכנםהי וואמרקהניא יתתשהבתופ םילייח .עבתרצ

-

נערנו טקס אזכוה עוצתר לציין

זבא גיזל ,ישוב ישא התלהנ ' ןו םשר' בארנ ולש,

שנא דםירב רגבא ולש ,זמהנימ הנnדגי לש נההלדצי

יוסב ישא התדחאות יוצאי ואקיאינה בשייאל

רתסא נ , -,J7Dהזbעוiר nכסם לע ידי דכ ןוס ותנקי

היוק u

הוונ וכחל ,זכרכש זא סקטה ירמ  1f'If1יניצנו דדmה

ימקהתל עיליס סדחיס םןוןoחבום ןכ

תOילקל החלע וזטכוזn:ו .תידוהיה סקטנ תתשהןפ

קניטים רס.רrנט םונחינ וםזח תסנס1וירסס'  ,יןכ

תואמ ניילדנם וייאנ רקואיאהנ ,

כולימיס הומאיס תא רתא סההדפה מuדגקנה
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-

ההצגה יסרב לגרס הרעלתה

יפנ והשא רנהא היםו ןךעןתוי לש סותתס םוקמה ·

לגנאבית בדואיוווויים ' די םשי ' תסהנחתרפ סתי
mינקיןרסה ופםהו סוםח הילד דנל'זי" )lושיrנלא וה»oו

רפחק הילבנאם  .ההגצי " המובססת לע רופיס וזבאי ,

כ ד י רשפאל jכל השמתתיפם הלעיב ער יוונ,ת ב י קיו ות

םתראת תא גפשיתן הסחושדת סל שתי נילוצות

ואלמנת ישימחם הכש ודמלהנ ושו,לא הונשא הכדנן י

והעוות  .ו ו נ התשמתיפם ש י ב חו תא ועה ב דה שסהרפ

שוהא כעוונ םישימח סהנ  ,ותא )iןילtצתו  ,רטידו
ולי ,הנעיה מכוידח ילננאםה כדי ופצלת הבגצה ,
גג דננרנoנ  -רוחמ.ה '"" לצת תאמ ןכ-צויי ותדג
מםי לע ידי ידנ צקדה ווהגצ דואבםרירוטי יי' םשר'

סל י וס הז י כרון י ה י ה ' הסתלבותס ותרומתם סל
ני תצי שה ו אה להmק המד י הנ  :גנ ליי ון ה,אב סיי אצ
לאור בא פרי ל  ,ל ק ר את י וס ה זי כרון  ,נע ס וק ב ונס א
על ה י ) טי י ה סו ני ם ,

לפני קלה רב לש תלמדיםי ,של ס ו רים שול ניוצלי

ו מי ד ע נזס ף נ א ופנ ות ל מ ח ו קת ה סב ד ה
 Iהנ צ ח ה בט לפ ו ,0;-675 1614 j

עמוו ו חמשו תא שה י ח על השונאי ם הרמכוייס  ,כונן
הנאשיטתוימ

Jטןקrn

ושההא  .םע ז~ Tiו1םנ תרוקיב

על הי ) ט י ם  ,על יטעוני ם ועל סיטות מחקו עכט  mו
סל החוקו ) ,ולרהנו מ נד ו סי ב ח א ת ה פורום  ,את

הארימת ס ב ה התק ב ל ותא העניין סשפרו וכה לו ,

שואה  ,המחזה מעמת ב ין יינס ו נ ד  ,אשי יודניאס

~~~~~~------

