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"ח'ז' הח"ס" 'קברט טח'ן

י

>'2

וחר מחצ ו מאה שב ' ס אלח ר השואה
נאלץ העולם  ,ונעיקר א'ר  Iפה  ,לבחון

"'.

מחשד את עבח  .חשיפות ע'ח  JIא' Iת

ו המפסר הרב של ת) י עות משפטיות
שהנישו גצ'יין השואה  Iואג  Iס') הי Iףס א'1וין חא

הממולש.ת תא החבחת וחא המחסות הא'פ"nס
לחקור ולנחוו מחיש את עברם ולהרהר לע

•

חנלית
מדריך תיירים לננלרגוברכמן
חי נ וך

7-0:

פסר מקיף 'tוימוד השואה

בת '' j7ס בנארנ'ננ'  Qמאלוור אח רעסכ לש הנכסנס
שהוחרוכי ,של עבוך ו ת האמ נ ות שנש ד ר ו  ,שי
פוליטות הבטיוח שאל שולמו ולש בעוחח הכפ  IIה
שתמורתו יא שולמה  .צווח יך ושם  Iהאךכ'ין
עמr4ןם לשרותם לש ההטoי Iף Iג ' ם מ4ס"'עם  tJ.רס

קורס בגרמנית

ננצ'יע מלכאה זו .

קורם בפסידרת

בג'ןו  IIו זה של '  lושם 'ךולש'  QתIלכו יצמוא

עולים נבית הספר

שלושה מאמרים בוכ ' lflס יב'מה" ".אוכנות "

מפה חשרה

"מי יער מה

משעויי.ם וחעת לש הטסיrןן  '1lס הויימו 'דכ לבנור

הע Iםק'ס

))כסים ובחפצ ן

רמאrגך ברחמ °דוומ

ומתין - -

-

שיחה עם פרפו '  I'1יו סורני

.

האמנ nl

"מב'ט' Dארבי

שנשדךו.

ההכי)(\'ן', Y

מסע לא הרבע

.

פנקס קהילות יוון

אמגות

התנלה חיבור מיוחד ומענ " ן בין השנ יי ס  .הקברט
ה ו א אספJת ש י רים ומערכונ י ם רמrתאר י ם את
ההוויי בגטו טוז"נשטט  ,י חד עם וברי הקישור

ה מעש י רים אח יויעותיו של הצפוה בהיטסוריה

של המקום  ,השיר י ם והמערכונים מא י רים אח
אורח החיים הייחודי של הגטו מכיו  Iנים חרשים .
כך למשל פותח הקברט בהטבר מבור לע
הנטו  .השחקנית מנרכת את הבאים ומצ יי נת

אנוזניהם כי מיי גויי נלפ בחtjום להניע למקום

 ~ <tר ,ח ., .,

"

מתקפות השוהא תולכו tjור Iא ב)" " Dה  :הממאר

מא")ורו -

צ"יוירם 'לoפIם וtו n Oע לר~)קמ

בכבכי החשכה"

מצ י ג לפנ י הקוראים חפצי

-

מאנות מתןו ףסוא מוארןנ רש~ו שונות מפשחות

0 ('0

א ו לם לפנ י מ י שצפ ה בקברט לח יי
הח יי ם שהלעוה בחשרו וג'וא בןו שו.ם

מאת ג ל'ה ל'מ וך

ושס בכ'נן  I) Qוש'ננטיו שעסק בנכסי 'ה O"I
במרח

להינקמ בנביכ רiטשחr

ו ) IXי ר ה נראה סות ר וףא מעורר עכס ,

וכצינ את ההיבס'ס ,ןמoוrן  lם  Iההטoי Iף'ס של

ה ' II'1זע החזןת הרכוש  .נם לע השתתפות

•

ה

חיבור ב 'ן ז וו עח השואה לבין קברט

יהודיוח לפני מלחמת העולם השנייה.
יותר מחצי מאה שנים אלחר השואה מטעים

הם הניצולים אשר עודם ביו החיים ,בבעור רובם

משרים לכ כך אש ר בו  ,היא משכונע.ת הם י לבו
בנעימ י ם  .אחרי ויוו בסגנון הבנייה של מבצר

ט'ח ן וו iתפו'ועת מן ר ),וף יכ'צה הריקו ווiספטוילר
ה יא מבטיחה  ' :א.ח את הנוף הזה  ,תא החפושה

הזאת כנר לא תשכחו " .ואכן מתחיל מארש
הפתיחה :

הפיצוי הכספי מנ י ע מאוחר מד.י אולם איו זה

מאוחר מכיי שהמדיכות על ממשל ו חיהו  ,לע

מוס ד וחיה ן ועל חברותיהו הפרטיות ישכו כיווו
ויבחרו במסל ו ל חדש :להכיר באחריותן  .לא
להתכחש לה ; לפתוח את הארכיונים ולאפשר

ףנ t

במיה

מביטיס בראי ההטסיוירה

החסיר של פרימו ל' I

,

נישה חופשית אל החומר הארכיוני הדרוש  ,לא

לסחום ואהת ; לחשףו את המא.ת לא להסתירה '

.

= =,

דלרוש צךן~ לא של'tו  Jאת הובירם האלה ףעי;
לא מאוחר שעלו.ת

••
יו י וים

פרסמוים חשרי ם ואירוע י ס

שאותו אף אויב לא יבקיע ,
שאותו שוס צבא לא י פתיע ,

..

ו ו
פתאום קרה ונר מ ו זר ,

לע גב ו ל רמrט  Iרף ,
ינוקא ה י הוירס פשל ו למצנר ,
ילב שוס )שק ו בל י קר.ב

ה מחזה מב ו סס על ט קסטים

שהנצנו

את המחזה וע ר ך אוחו  ,נסתייע בןות

· 15ו I

=== a:

ב  Iנ , '1

צענמה נצ-יית נטו טחייטטשנ ,וננצ-וילם חא יר .ס

ו הם זערו לו בא ' Oוף קטיעם אש ר שמישו בטיס
לכתינת רמrחזר~ י שאול נור י ון ניים את המחזה ,

:ןוI

וחנה הכהן הייתה המנהלת המוזיקלית  .קובי

='====

לוריא נם תרנם  nו jtמן הפזמוניס  ,ופומנגיס

20

בשער  :פוט מבלאצשר רנר,
rןוקו צאיל  ,שמ ן לע ב.ד  , 5ו  5X6ו

2

תכננה מבצר מרחיע ,

קנב ר ט י ם בנט ו ט חיי גטטש  ,ק נ ב י ל ורי .א בתכש

••
חשרות

הקיסרית מאיר חח ,

שחקנ' קברט לח" הח"ם )מ'מ'ו לשמא(ו; ש' בו 'קעב טל אמ'ר' ,שראל טר"  OOו  ,ל'לך כפס'

אחר'ם כבר תרגמו בעבר לאה נוייברג ושמעוו

" אג' צוחק  ,משמע אני ק"ס  :כתב ברוח זו

אחר הש'ר'ס המס"מ'ס את המחזה נכלל

לב-אר '.אח  '1ם מו הלחנ'ם המלווים את ה;7Qסט'ם

אמו הקברט קלר שו ו נק  .שרמ  Iחן מגולמח במחזה .

בזמנו הבצגת הקברט קרוסל ,שנחשבה למולצחח

הם פר' עט ו של לאו שטראוס  .בנו של מלך

אפשר שמשפט זה ממצה את חפ'סת הח"ם של

ב'ותר בטרז"נשטט .כל מחבר' הצנה זו  ,חוץ

הא Iפרטות הו' Iנא' א Iסקר שטראוס  ,רב'ס מ' Iצר'

האס'ר'ס בנטו  .הם חיברו ש'ריס ושרן אותס  .הס

מהמלח'ו  ,נפסו בשו ")Nג הש'ר מתאר רכ'בה במענל

הקטע'ס המקור"ס  ,המשוחזר'ם במחזה  ,נספ ו

נאחזו בח"ס הקש'ס מנשוא אך לא הפס'קו ל'צור

לע סוס ץע שא'נה מוב'לה לשום מקום אך נה"ח

בשואה.

מאנוח מעלוה ורזגש)'ו צלחוק נם ברגע'ס האחרונים

בצעמה חוו'ה  ,משל לח"ם בנטו ואול' אף למהותו

השיר'ס וקטע' המשחק משקפ'ס את ההוו"

של ח"הס ,

של טרז"נשטט צעמו.

של טרז"נשטט כפ' שזה מצא אח ב ' טו'ו מעל

באחר'ס מקטע' המחזה לא ה'טסן המחכר'ם

שיר הס'  Iם הנקרא מא'  ,החושר שכו שוחררו

במות המחחרת לש הגט  Jהקברט'ם נnל! בצמ  Iאות

המקור"ם 'tוגלג נם לע צעמם .כך למשל מתאר

סא'ר' הגטו  ,מבטא את הכמ'הה לחפוש  .את הש'ר

הקשה של הגט  ,Iאך הס מצ'גיס אותה רווקא

הש'ר כרט'ס לת'אטר  Iו את תאוות התרב Iת של

בתבה רנמר ה'לרובה והלח'נה חנה הכהו.

מ וו'ת מפת ' עה ושונה  .כח'וך ובהומור " .עם אזכור

רף טח"נשטט :אחר מהס  ,שאהב כל ךכ אופרה .

הח'ו ר ,אומר לוף)( " חשיס הנצ'לו'ם עמס נפגשת'

נאץל לעבור ררך ייסוריס כר' להש'נ כרט'ס'ס ;

כפס' והפסנתרו ש' בו 'קע.ב רצבמוע'ם אח רזגח ר~

לבס  Iף  .לאחר שלא לעה הרבר כ'רן  .אושפז נב'ת

מתמוח ' ס עם חומר קשה ומורכב  .באמצעותם

המשוגע ' ס .

ובאמצעות 'וצר' המחזה והמשחתפ'ס האחריס

r

כ ' שב לאיהס עורם  :והוא מוס'ף  " :בצ''רת המיור
שח  Iר ואמנות

בחנא'ם ההם ה'ה

'וחר מאשר

קורטוב של נבורה :
ובך מתואר'ס ח" הנטו ב א חר הבת'ס בש'ר
ה ז מנה :

כל פרובלמה פה נפתרת,

בש'ר אחר הצופ'ם מתווךע'ם אל המאורעות
בכפר ל'ר'צה ,שתושב'ו נרצחו בנקמה על רצח

השחקנ'ם טל אמ'ר ' ,שראל טך"םטמו ול ' לך

r

ממשיבה האמנות של טרז"נשטט לח'ות למרות
שרוב יוצר'ה א'נם עו ר בח"ם.

ה"רר'ך .קבורחם נעשתה כ'ר' אס'ר' טרז"נשטט ,

"התרגשתי מכן ש'יל" האץר לקחו את הנושא

שהולבו שלם והתז'רו מעם תא " הרע ר ,פזמוו אחר

הזה שקשה נס ל' ונס להם והחמוחו אחו בבכור

באו הראגות .ו)'א

מספר את ס'פורה של מזוורה קטנה וב ו ררה

ובבובר ראש  .אנ' מקווה שכזכוח ההומור ההצגה

שאלה קטנה נותרת :

מפרנקפורט החאגת אלך Iנ'ה הע'וור והקזו שהפודר

תרבר לר ו רות ההמשך שלא חוו את תקופת

א'ך אפשר צלאת מאכו .

ממנה ,

השואה  :אומרת רות

בונ .'1
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תדריך ת"ר'ס לגנרלגןברנתן

א

חר הפר'ט'ס המרחק'ס אך המבע'ח ' ס ב'וחר באוסף הנמצא בפסר"ח

'ד  Iשס הוא פסר הררהכ של קדבר לננ'זונוברנמו  ,חקל' פול'ו הבכ Iש ' ס
שלא סופחו

לר",1

שפרסס ב  1943-בלייפצ'ג אחד מבת' ההוצאה

לאור הראשן)'ס שהחמחו בח"רוח  ,פסר ההדרכה הראשוו של בקדר
'צא לאור ב  1827-ובחוך זמו קצר נה'ה פסר חובה לח"ר'ס א'ר tפ"ס רב'ס ,

קןרט בגרמנית

נ

קעבות ב'קורה של שרת

מ א ת ג "א מ " ר ו ן ו " ר"ב פל " ד

הח'נו1

של מד'נת נוח-ר"ו ופטסל'ה

שבגרמנ'ה ב'ר ושס בחח'לת  1998הוקמה מםגרת של ש'תוף
פלזעה תבחום הח'טך ב'ן ' lושם למiט' 1זו שה'א הנלחה במףגות
גרמנ'ה )'ותר מ  1 7-מ""וו נפש(  .ש'חוף הפעולה מחרכז בחחוס

הנשרת רמו  Iר'ם

-

המן'נה הגרמכ'ת מארגנת ומממנת את השתתפותם

 ,Dasמרר' 1הח"ףס לננ'זונוברכמו

של מ  Iר'ס ממערכת הח'נוך המקומ'ת בםמ']ר'ס ן') ושם _ בחודש'ם

שנחב נ)דן של מ"סד ב'ח ההוצאה לאור קרל בקדר  ,נכחב כספר הררכה

ושס שת' קבצוות מחככ'ס מנ Iח'ר"' IלפטסIה

Generalgouvemement Reisehandbuch

אוקטובר-צדמבר הנ'וע

..,,

והשתתפו נםמ')ר מ  Iר'ם שנמשך תשעה 'מ'ם  .את מר תאו שו  Iדמן

)ת ,(Theo Schwedman

צנ'נ מרזכ ההםברה המק ו מ' ומורה בנ'ת םפר

ת'כוו ,מי)ה משח הח']וך המקומ' לרכז אח הקשר'ם עם 'ן ושס .

מפת ורשה מתון

הל'מון'ס )םמ'נר ד') ושם מתח7jל'ם לש]יים

מז ר'ן הת"ר'ס

-

החחוס  o1ה'סטור'

והחחום הףןקט '.במרזכ התחום הה'טסור' עמורת קנוןת המבט ה'הוףת

'העולם הנהוד' לפנ' השואר~ ח" ה'הור'ם חחת שלטון הנאצ'ס ועולמם
הפ]'מ' והע'םוק ה'הון' וה'שראל' בז'כרון השואה עד ו)'מ'  .בסד]אות
הףדזtכן'ות מוצנות למשתתפ'ס התפ  Qfות הח'גנ'4וח והחכג'ות המופקוח
בשנ'ם האחר Iנ[ת ד') ושס  .במסגרת הסמ'נר פנשו רמוח]כ'ם הנרמ]'ם

נם נצנו'ל שואה ובכ' החר הש  'Jלכצניי' השואה וףא בק'רו בשב' תב' פסר

נ'רושל'ס פ!נשו מור'ם ותלמ'.0 ',
מפגש ב'ו גרמנ'ם ל'שראףס בנושא השואה הוא תמ'ר מפנש טעון .
חכנ'ת  o1םמ']ר'ס נודעה לעוח את הדו-ש'ח מת[ך הבחה שלכל אחן

מהצ'Tזם קנוןת מנט שו)ה וןרך משלו להתבונן בבער ושנם הצר)'ס
לט ' ול'ס לת"ר ' ס נרמנ'ס ) כנראה אנש' עסק'ס ואגש' צבא( המנ'ע'ס לפול'ו

הח'נוכ"ם של כל חברה שונ'ס אלה מאלה  .עס זאת ) ,קודת המבט

לכתןב פסר הררהכ לט'ול'ם באזור'ס בפוליו שה'! ב'ח

היהוףת למ'ה ')וiרצ[ להשע'ר את ההתמוחות לש רמוחנכ'ם מנוח·ר"ן

המטבת"ס של 'הור ' פ ו ל'ן ןשל רב ' ס מ'ה  tד' א ' רופה · מעורר ה'וס חלחלה

 Iפסטל'ה עס הה'סט Iר'ה הנרמ}'ת ,במסגרח העבודה המשותפת ]'דונה

הבכ י שה  .צעס

הרע'  Iן -

הפאשרות עלרוך עבת'ד מסיכר רמושך או מפנש ב'ו צנ'נ' 'ן ושס למח}')ס

וסל'דה ,

לע פי ההקדמה לפסר  ,המ'ער בפסר נכון למאי  , 1942אולס לפחות טבלח
אוכלוס'ן אחת נושאת את התאר'ך נובמבר

. 1942

א' ו כמעט זכר ליה Iריס

בפסר ,והו א מצמרר דווקא בשל עובדה ז :Iמבח'כת הפסר ,רווקא בש'א המשדתס ,

הנרמנ'ס בנרמנ'ה כן' לאפשר למחנכ'ס בנרמ]'ה להצ'ג לפנ' אנש'
'ן ושם אח תככ'[ח הל'מון'ם שלהם [את האתגר'ס הח'נוכ"ס שהס
מתמןח' Q

עמם,

פול'ו ר'קה מ'הוד'ס ,במקר'ס המעט'ס שהספר מזכ'ר את ה'הוףס  ,כפ' שמצ"!

מרט'ן נ'לברט בספרו

journey

 ,Holocauslהס מ  IIכר'ס קר כד' צ'ו"ו שהס

א'נס ח"ס עור במק  Iמות מסו'מ'ס ,כמו הרובע של קרקוב  ,קאז"מ"ז  :על פ'
נ'לברט  ,במהדורח  1944למדר'ך מוזנר'ס הרבה 'ותר מקומות נאלה  ,רבר

עןלים בבית הט  9ר

המע'ד עדןת קע'פה לע התוצאות הנוראות של מסע ההשמדה הנאצ' בשנ'ס

943 · 1942

ו.

למרבה הא'ר ו נ'ר~ נוכחותס של ה'הוד'ס מקופלת ב'ו רב'ס מדפ' הספר ,
רנמ ה כ' ,ך}חונ'ס לע האול)וס"ה במחוזות כ'oן'ןןס אח ה'הוףס  ,אך נזמו פרסוס

הפסר בכר לא ה ' ו המפסר'ס נכונ'ס משוס שרב ' ס מה ' הוףס שנכייו בנתוב'ס
כ בר לא ה 'ו ב'ו הח"ס  ,גס חכג ' וח הער'ס בספר רומזוח על נוכחותס של

ה ' הוףס משוס שהו כולל ו ח את אזור' הנטאות השונ ' ס  .כמונו נל' להזכ'ר אח

י

ד ושס ומרכז "הנ')" הפולע בסמ']ר " אפ"לע זכו )מכר ,משח
הח')  Iך להכ)ה [להפלעה של םמ')ר'ס ש"משכו שלןשה 'מ'ם

בנושא · זהות 'הוףת וצ'ונ'ת" לתלמ'ד'ס ע[ל'ס .

ה'ום הארש[ן מחוך לשושח

'>''1

())ה' Iר)' 'קו  Itflלכושא השואה [הבגורה

)זהות ה'הו'י,ה וב'וס זה 'שהו קבוצות התלמ'ד'ס נ'ך ושם .
שלהותס של החלמ'ףס ב'ד ושס כמה מטרות  :להב'ן את ייח[דה של

השואה ואת ייחוןן של הנו'זו ה'הון' ודלזו בערכ'ם כלל-אנוש"ס ; לרכ'.ר

מהוחס ,

אושוו 'Y

את 'ילמות הח"ס ואח דרכ' ההתמוח[ת לש ה'הוףס )תקופה משחהכו

-

עייה ·המע'ןה ה'הוףת· ללכ ד[רות'ה מאכצ'ע להזדהו.ת להבהנ ולמאפת'ה

ותו לא ; בזלץ מוזכרת בספר כחחנח רכנח; חלמנו וסונ'נ  Iר א'גו מו  Iכר Iת ,

עס צ'בוףם 'הוף'ם רבנם ומ 1וונ  Iם; ללמון לע ההחבנחת ה'ה 1ףת רמווו')ת

ב"חון מצמררת ההצעה לנסוע ברכבת מוורשה לב'ל'סטוק דרך מקל']'ה.

בתקןפת השואה בנטאות ובמחנות  ,על עוז רוחם של הלוחמ'ס ולע

מקל'כ'ה ה"תה תחגת הרעת הקרובה ב'ותר לטרנל'כקה ,בשעה שרפ' הפסר

מורשתם יי.רוח הבא'ס; ולשמוע את ם'פ[רם של הב'צולים כן' ל'צור

הוכנו לרפוס  ,מרב'ח 'הורי הגטו בוורשה ה'ו בדרכס אל המווח בטרבל']קה,

הזןהו,ת תחושח ש"כות וקרבה א'ש'ת אל התקןפה ואל אנש'ה,

בספרו של בקדר מוזכר'ס רב'ס מאתר' פול'ו הנ Iרא'ס ב ' וח ר:

מוזכרת כע'ר תעש"ה של  12,000נפשות שבה ב'ח מלון אחר ראו' לשמו

ןרך מ7jל'כ'ה .

במסנרת הה'ערכות להפלעת הסמ'נר'ם הכשיר ב'ת הספר המרכו'
לה[ראח הש[אה של 'ד !שם צוות מןר'כ'ס )רוס'ת ובשפ[ת בוםפוח והכ'ן

דגו תנ הו א מ נה ל פoר " ת ' ך ו שס ,

6

תכנ'ות ל'מוד'ס מ'וחחת ואמצע' עור ח rות"ס .
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חדש  :םפר חק'ף רר'חוד השואה
ב ימ'ס אלו עומדת להסת"ס מלאכת )ת'נתן של ספר ל'מוך

חאת נעחה "לגל

קערונ ו ת הח ' נור הגלמו ' ס גנושא לעה הצורר בnכ י nג פסר למיוד חשד ,

להוראת השואה המ'ודע לחימ'" החטיבה הלע'~ Iר) את הספר

לפסר שלושה 'םףע ל י מr Iך י ם

כבתו פר Iפ ' ישרלא נמטון וצוות ממנמת רפו ' ת Iח בנ'ח הספר

 .למעה ' i7תא ה 'VJ

המרמי להוארת השואה ג'י ושם  .מוטר "

ושם ו  Dרכז זלמו

נפ n

סתכג'ת הלמי r lן Q

זשר 'צוי!א אלור את הפסר במשוףת קלחכ לבת'

 ,חיגוכ יי ס :

הה ' OOו  '1לש הלתמ י ד הבקשר הה ' OOו 'ר הרחב

לש תוודלת ע ס י שרלא ולש תוודלת ה עמ י ס

.

להפנ ' ש תא התלמ י ידם עם עלומו לש ה 'הו די בש ו א ה ת ו ר פת י חת

החדשה )ה'טסוריה  ,הספר עמוד זtולב אח א'שוך משדר הח'נ Iר .ונכך

צוהר לעילמו התרבות ' ולחיי היום' י וס שלו בתק ו פה ש קרמה למלחמה

ייתן המשח גושפנקה רשמ  Iת יערכו ולשימוש נן למנח)' הנגרות .

ובתקופת השואה וקלרב את התלמ'דים לעולמם של ה י הוד'ס גתקופת

הספר יופק בעיצוב גרפ' ייחוד' וילווה בתעידות  ,בחמונות  Iבמג  IIIמפות

הגטאות והמחנות באמצעות 'ומנ'ס ודעויות מהתקופה

·לחשוף את התלמ'ידס בפיר הידלמות האנושיות והערכיות הנלומות

להמחשת ספיור השואה .

) 1981-חל שי)וי ]'כר )תפ'טה החיבוכ'ח-ממלכת'ת ב'מ הקשור

בס'פור השואה,

להוראת השואה :הוחלט להחוי את לומוד השואה כנושא חונה בתכנ'ת

הספר ' פרום לפני התלמ ' ד'ס תשת ' ת ה'םטוךית רחבה  ,מנוונת

הליrנ  '1lס ובבחי)ות הנגרוח  .ה)yוה ממלכתית זן גחנה 'וט') לתפ'סה

ודעכנ י ת ללימור הנושא  ,מעבר ללימוד העובדות שס לו צוות הכת'גה

שגרסה כן לא ייתכן שנער המתחנן במערכת החיבוך ה'שראל'ת ' 0 " 0

של הטפר למטרה לחוק את האמפתיה של התלמ י ד'ם לעולם ה'הו '1

את חוק ל'מ Iד'ן מלבי שרכש יער לע השואה  .בקעבות ההחלטה כתנן

ש ה י ה ,להצינ את הממך האנוש' ר OOו[ ב ו לע מ ו רעויות י ו  ,הצגת ספoו ר

פרפו ' ' שלאר נמטון פו ר פו ' חייס קצשר במשוףת תא המהחרה

השוהא נפסר ממלאת את צ ו ה",ט ר ומצעבת ,ה ו ת י ה ויד ת 'י ש ר "ואת

הראשונה לפסר ה שו א ה ומשמע ותה  .ר~ה זה ב '' Oון ארשון מס ו נ ו לכתיבת

והומנ י ת מח'ש י ם שנה ו ' ו ת ר לאח ר טר א ו מת השואה  .את הפסר ל' ו וה

ב 1983-

ת כב ית לימוד'ס כ ו ללת ומק'פה  .ב ' 1987

פורסמה התכנ'ת במהדורה

מדףר למ ו רר~ ו בן הצע ו ת ףיןדט 'ות ו הרחבות הנח צוות למ ו ר ה,

מורח.תב בשל ההתפתח ויו ת המחק 'ר ות בגושא הש ו א ה ובשל הע קסת

c

קור O

בםפרד'ת

•c
•

~ ורס'ס בשפה הספחית מתקיימ'ס ביר ושס מלע

;:

שער'ס ש נר~ ו,וה ' אתת המס ג רות הוותיקו ת ב'ותר

M
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C

~
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חפה חדשה

בי ר ושס להכשרת מור'ס מ חול" ,בעבר השתתפ ו
ב ק ורס'ס מאות מ ו ר'ס מ כתי הספר היה ור יי ס

ב מדיבות אמ ריקה הלטינ' ת  ,ה'ו א לו מ ור'ס ש ה ו כשרו
גק ו רסים למור'ס ב א רג Jט'ג ה ו ב מקומות אחריס ,ורב'ס
מהס 'יעו עברית ו" ך יש בר מ ה נ ב ו הה  ' .דיע ת השפות
העברי ת והייריש הש ת בתה בש' Jס האחרו)ו ת  ,ובקעבות

ךכ ה ש תנה נ ם ה א פו ' רצקזג ו יע ו החברתי לש המשתתפ ' ם,
נ ק ו רס

האחרו[ ש התקייס נ'ך ושס בחודש 'נ ו אר

השתתפו אכרביעם איש מ o mן'  ,מ א ר ג Jט'גה  ,מפורטוגל,
מאור וג נואי מIוו צנ Iלאר~ כשילש מהם קאדמא'ס משלמrךס
ב א וב' ג ךס'ט א ות נ מר'נ ו ח א מ ריקה הלטיב'ת ופורט ונ ל ,

שליש מהם מורי ם מ ג תי פסר 'הו ר יים  ,ושליש הם אנש'
מקצוע המעורב ' ס בפרויקט'ס הקשור'ס בשואה  ,כנון

הקרן להטoיור'ה ח ז וחיח לש )צ"ילו השוהא שי ' Oר טס'בן

שפ' ל כר.ג אחד ממפא"}' השינו' גשנ'ס האחרוגוח הוא
הגד'יי ה נ רכי במ פס ר המשתת פ 'ס האל 'הrךןס המקנש'ס
ללמור את נ וש א השואה ,
מפת ה מ חנו ת  ,ש גותה  100X70ס"מ  ,מצ ינה א ת מכ ל ול המחנו ת ו תא פסףתם

גרחגי א יר ו פה .המפה מ אפ ש ר ת למ תב ונן בה להגחין גין מ ח נות ר' כIו  ,מ חב ות
ע ב Iד ר~ מח}ית הש מ דה  ,מ ח נות מ עבר  ,אתר' t:וח המונייס ו א תר' צרח הש" כ ' ם

למ ב צ ע ה א ו תנ ס יה  .נוטף לע כ.ך מ פה קטבה מת אר ת את מח נה א וש  Iו 'ץ ו א ח
מ חנו ת ה בת כד ו ג מה למב נה ו ל ה ' קף ש ל ה מ חנות ה ע 'ק ר יים,

7

הציונית בבריטניה בתקופה שב' tשתי מלחמות

אח מעורבותו הישריה של ה'ןטoר במלכאת רצן,ח
ה י ום·יומית או לחפש פקווה שלו בכתב להרונ

העולם ,

·ב·  1987עוררתי את תשומת לבי של חבר

יהווים

.

זאת פשוט הורך הלא נכו)ה להתבונן

הפתמנט הבריטי גרוייל ז ' א}ר  .הוא ביקש ממ}'

בנרמניה ה)אצית)' IO ".ר מקבל את הניתוח

יעלין בממסכים בארכיון הלאמוי כrך לובק 1אם יש

הפוצקניוילנ שחקו'ים ולא צמ'.o'Y

'רl:ויתח tלשהם

שם ראיות שלכהן שיאשרו את החדש שיש }צאים

הנ'  Iנ.י הוא מתאים :הוא טוען.

בר בקרות הראשו נ ות של הפגישה עם

המתנוררים בבריטכיה  ,ובכן ,הייתי היטסוריון  ,ואני

·הייתי רוצה להתעמק בהשפעת השואה לע

חביב

מתמצא ברישומי הארכיון הלאומי .לכן חיפשתי

החברה הכלל·עולמית שלאחר מלחמת העולם

וצכוע  Iה אינו קר חברה מהנה אלא גם

ובקרת.י הזוערעתי  .מצאתי מיער רב למוי  .ירבו}ו

השנייה מבחינה פלויטית ותרבותית·  ,אמtר םורני

איש שנון וח  lמוח ובלע הבכה עמוקה

של עולם  ,הם הביאו לכאן אונוה שלמה של

על חכניות המחקר העתיויות שלו  · .מווע היה

של מvד הה ' rOOריר~ הוא יסל להרחיב את הrךבור

האס'סאן וזה היה קר חקל מן הספיור  .והברנשים

צ'יך זמן הכ ממושך יס להYמת rן'ן Iן את הנושאים

בפירוט משרים ולהתעמק בנושאים רביס ,לכו  Iאת

האלה יעוו תא מי הס הביאו  :ממצאים אלו הביאו

המווברים היום ,בנון פושעי מלחמה  ,ענייכי הרכוש

נ

ויו'

l

זaרגי התברר שאיש מפשחה

"מי ידע מה ומתי "?

שיחה
מאת

ד' ' Iד

עO

סרוס '

דיויד

 Oזר ' J

ז'לכרקל)ג

היה'יי החשו ,הח;טנ ו ח הבקנים ,ניי צפחי המאבות

ועוו ועות· סזרני רואה בנושאים העבשוויים האלה
מעבדה לבויקת נושאים בגי תקופתנו .אנשים
מחךיפים את חחחם ממקו י ם בני זמנ)ו שך צרח

עם שהם אינם רוצים להיוח מעורבים בהם  ,בעיסוק
בשואה ובאנטישמיות :
מהן רrגשמיות החשובות בקחר השואה רטשם

ואב ל'tמ מציו'? ו"רוש מחקך מר  !)Iלש הה ' IOOירה
רי'מ'וגת לש התקפוה

צבניעות .למעשה עמוי בכבת העת צר מלהכיל

.

לש הנאצים לש tרrגצעמות

הניטי'תיו.ח אנו צריכים להצךיב את פיסות רמויער

את  1בריו בענייניס רב'ס וחשוב'ס לכ כך .

לשנן לע מי שיער מה ומתי'-

פרופ ' ויויו םזר)' הוא מנהל ספריית וי}ר

והמכון ולברי הימ'ס בני זמננו בלונוון ופרופסור

הב ותב ה ו א ערוו -יי  Iש ם

להטםיו'liר לותרבות יהו  'lת nב זמעו אבונירבסטית

-

ק וזנ מ ח קי' ס · .

סאותהמפטון  .במסטסר הזה הוא גם יושב ראש

הקתירה לע שם הרבון פרויrךך קלר פון פואנהןום

קתדרה חדשה

במכו ן הבין'לאומי לחקר הש ו אה של יו ושס  ,שס
הוא חוקר את פעולות ההלצה של הסופר ארתנר

כ

קטסלר ממן השואר~ ל"פחוח במה שנוגע לארתור

' 22

בבובמבו )חנכה ביד ושם

קסטלר  ,על פני הוברים  ,היו ההצעות לפעולות

הקתררה לע שם הברון פר'וריך

הצלה מעשיות אך נתקלו בשאננו ת ובאוישות

קלר פון אופנהיי  Qלחקר ה נ  Iענו,ת

ואפילו עוינות ממש של פקי ו ים מאצרות בעלוח
הברית  :אומר סזרני .

האנטישמיוח
פרפו ' יד  Iיד םור)' D IIא בפח'חח הקחדרה

והשואה' .אנו בי ו

ושם מיכירם ביונבוחה של מפשחת הרבון

'זע שס הרב ו ו פןףיו ך קור פ Iז אפוןה"ס .

פו י ור י ך קלו פון אופנהייס  ,אחו מחסירי

על הורך שבה הג י ע ל חקר השואה ,א ומר
הפר ו פסור" :כשגחת י ב ב ריטני ר ,לא עסקו ב שואה

ל'  'lחקיקה חשובה  ,ו  Iו פתחה את הררך לחקירות

אומות העוךם  ,ומוקירים א ותה" ,מאר אבנר

או בנושאים יה ו  'lים .יהו  'lם היו חבקות ר ו אים ואינם

ולמ שפטי ם של פושעי מלחמה

ב אנגליה ,ת וצאה

שלו  ,יושב רא ש הנהלת יו ושם  .בכאומו

נראים במישור הציבורי .הם שמחו שמרשים להם

נוספת הייחה ספרו הנווע של ם  Iרנ י

justice

לפני האורחים והחוקר'ם הרב י ם שנכחו

layedס) eקוצ מושהה(· .זה נתן יי קטידר חכוקר

בטקס  ,פרופ' יהווה באואר  ,יושב ראש

שואה  :הוא אומר.

המכון הבינ'לאומי לחקר השואה  ,סקו

לחי ו ת בבריטניה  ,והם לא צרו על'שות נילם':

בתחילת ירבו בחקר השואה ניסה סורכי
להתחקות ביתר שאת אחר והותו היהו . 'lח אביו

תנשהבנ י'1dזאה לע תעוו אבשר לחקר השוהא

בהצראתו  ' ,מסינתו של היסטוויון  :את

חונך 'tוא זהות יהוירת וגילה זהוח יהוויח מהי

היוס  ,הוא אמור השוא מתשרם מן רrגקחר שהשענ

המחקו שגעשה בעת האחרונה בנושא

במפלגה הקומוניסטית הבריטית  .שם 'התאהב'

ו(ך מבכר תוך שימוש בארכיונים שזה עתה נפתחו

השואה" .ייקח לגו עשרות שנים ךחקור ,

בתרבות היהויית החילוני.ח סזרני הרחיק לכת

בארצות הנוש הקומוניסטי לשעבו ובמקומות

'זtפYמים אף ךפענח  ,את החומו הנמצא

והתנוב פעמיים עלבווה בקיבוץ  .לאחר ש·בל"ע

חאםיר מון השלאות החשדות 'ועמשה חמור ואיכו')

ברשותנו אנו  .ביי ושם  ,בלבן  .יש כאן

פסיר הtכם'וריה יהו  'lת קנז  1978והשילם ילמו 'l

 Iה  .במ' Jחד ראויה שלבח התקומות הוור הנכוחי

למעלה מחמישיס מיךיון ופי תיעו,ר

תורא ארשון הבטסיוירה באוניברסיטת קימיבריינ :

לש ר O']l'lloo.נרמנים  ,כמו נץ וזע ,אלוירך הררבט

ובארכיונ'ס אחר'ם מצויים הרבה מיל'1נים
ב Iפסים :

צייI

פרופ ' באואר .

הוא המשיך ללמוו באוניברםיטת קולומביה ב)יו

ואחרים בחקר מצבעי הפשעים  Iהחברה הנרמנית

יוקר קלארת תואר שני בתוולות עם ישארל .הוא

קתבפtת המטשר הצאני  ,הוא אומר · .הם מצייחים

הוקסס מפגישה שהייתה מ עם פטיר בר נ סון ו'tה)

לחרור לאוכיונים שאחרים אף לא שמעו לעיהם :

הקתררה על שם אופנהיים בסמסטר

קוק( ,שמעי בראש קבתצו רבנסון שביקשה להקים

סזרני מקשר את

המחקר הזה עם הביוגרפיה

הנוכחי  ,עורך מחקר לע ארתוו קסטלר .

צבא יה ו יי למלחמה ב נ רמניה ולהצלת יהווים:

החשדה לש ה'וטיר ,פ'י טע ו של הה ' OOוירן tהביט'1

רר ארבהם בקואי  ,מומחה עוךמי בנושא

"ניבור יהו  '1אמתי  ,בשר ודם ,שעול ת ו  Iה ו ח יהורית

יאן קרשאו · ,המראה בבירור שהיטלר היה מינהלן

הכךכךה הנאצ'ת  ,יעמוי בואש הקתווה

היא לאומית וחילונית " .עב ו ות המ חקר שלו קלבלת

נו ו ע  .הוא נהנ לבו א למשדר מ א וחר ,עלבוו שעה,

בסמסטר הבא של שנה ז ו .

תואר דוקטור לפלי ~ Dlיה באוקספודר קסעה בתנוהע

להקוים צלאת לארוחת ה צ הר  IIם ו  Iהו  Iה .לחפש

8

פוופ ' ייויו

סזרנ '.שעמי בראש

ז

ינינה נתונ'ם תחת רג'בוש הנרמנ ',והביותם מויעדם

פתגס וה ש'הור' סלונ'ק' הספררים נוהג'ם

לנו'תם רוגר לש חאיהם בו'וסנ ' 'j7שנושרו ובוגוינה{)

לצטט אומר  :בעולס הוה אנו סובליס על שוס

למשרפות פוףו שנה קורם לכו  ,לא צמאו מנוחה.

ה'וחנו 'הו  '1ם; בעולס הבא נסבול 'זע שוס שלא

ב'  25במרס  ,יום של שלנ רבכ  ,בבוקר מוקרם לש

ה"נו יהורים טוב'ס .אכו  ,יהוך' לסונ'ק' הפסדר'ס

פנקס קח~לות ~ווז
יום השתב  ,נלקחו ה'ויר ינ ' iUלמחהנ תת אמסירה

סבלו סבל נורא על שוס היותם יהוד'ס .מתור

ומשם הועברו בקרונות רכגח שנוערו לבהמות

אוכליס"ה של ' 56,000הור'ס רק  1,950נ'צלו
ממווח בשואר~ חד חאולא ' ,הו  '1ל<יד לסונק 'oשועב

למוחם בא  Iש  Iויץ·ב'קרנאו .

~

~

§c

g:

" פחות מחמ'שים 'הור'ם )ותרו בקהילה של

את 'ווו לפנ ' המלחמה ו המחנ ו רר כיום בחל )',בא
שבע'ר" :גב'ת ו'ברנו צרפת'ח

'נ'נה שה"חה פעם קהילה פורחח  rמשגשנח.

נוכר בח"ם

פשחם המ' ו חרת  ,ה'וונ'ת·יהו . 'lת ש'  '1הס ה"חוו  IIם.

וספר ר' ח"הור'ח ]ל ר'נן  [.אםי לא ר 'ג רה 'וו ניח.

הפיוט'ם שלהם ומנהניהם 'חוץ מכמה שריו'ס

הלכת' לב'ת פסר כי " ח ,וה"תי חבר ' הכו ח  :קבוצת

הושמרו 'חר עמם  :אומרת ר " ר גרכה

הצופ'ם ה'הוד'ם .החפללת' בביח הכנסת לע שם

ריגל'ן  ,ה'סטור'וניח ג'ד ושם ועורכת ומחגרח

ס'נ'ורה פקימה ששמו הרשמי ה'ה גית שאול :

"יהור' 'נ'נה מחגורר'ם היוס

בנ' הוור ה'שו בקרב הקה'לה ה'הוד'ת שמו)ה

מחץו לחומות בשטח שגו מעד קורם בית הכנטת

כ'ום אלף חגר'ס בע'ר הנמל של טלוניקי עד"ו

במה שקנאר עפם רחו) מקט )ואחו .חאלר השוהא

מובר'ם ספרר'ח-יהורית  .חלק קטו מהש'ר'ם

מעטים

J

-

פנקם קה'לות

j

!

j
f

~.

'  Iו.I

ניתו לרחוב שם חדש  ,רחוג יוסף אליה  .לע שמו

המלור"ס

של מלומד התלמוד והמשורר ה'הוד' 'וסף אליה ,

'וונ"ס  ,אולם את מרביתם אפשר למצוא רק

שנדלו ב'ב'נה  .אליה למד ולימר בבית הספר של

גהקלטות השמורות במוו'אונ'ם .

אנורת לכ 'שראל חבר'  Qשב'נינה :חכרת נ'צולת

הסולטו ב'או'ט השנ' הומיו את היהור'ס

השואה נ ' ו'ה ארו'ו  .המתגוררת כ'וס בתל אב'ב

אלמיפירה העותמנית עבת ג'רשlם מפסח מוIאחר

קר בית הכנטת  j7חש 'שן" שבתור החומות שדר

'ותר מפורטוגל  ,והאוכלוס"ה ה'הודית של הע'ר

לאחר המלחמה .טפטלי הץע הריק'ם שהמבקר

נלוה מאוד תחת שלטונו  .עשר'ס אלף ה'הור'ס

השמות החרות'ס

הספררים שהג'עו לע'ר סלונ'ק' ב  1492-פיתחו

לע ולח'ות שיש לע נב' הקירות מ'עירס לע המאה

בה ח" תרבות שע '  '1ם והק'מו מוסרוח רח  ,חברה

הנוראה.

וחינור רביס .ב' 1512-סד חו 'הורה נלו'ה את ב'ת

רואה בימים הבוראים

~

kai Shevat katse kamme rehat .

כ

evetז

)  licasח Ca

ורומנסוח( א'מצו ומרים

ו· 1,838

עולם ידעי! ח"ס קר יהוידס מעטים שיולכו

הדפוס הראשוו בעיר .

יהביו את הפתגם הזה במלואו .הפתגם

"כל קה'לה 'הור'ח בפסח וגפורטונל העב'רה

המשיג שלוש שפוח שונות המךוברות

את המ'קרו-קוסמוס שלה לסלונ'ק '.בח' כנסח

באזור היס התיכון משקף את ההשפעות

שנשאו שמות של מק ומו ח ושל ער'ס גספרר

הקשיעות מעוק תברבות הדעה הוהוידת הרמונ'  Qjית

ובפורטוגל  ,כמו 'קסט'ל'ה ' :ארנו ו ' ',קטלונ'ה :

)כי)  Iי שנית! ליהו  1ים '  IIנ' Oבתקופה הב'  Iנטית(

oי'זגוו  :וףא 'גיר Iש פסדו  Iפ'ורטוגך ,שמישו מרמ' Q

')  IIו,0 " 10 ' ) .
 IIJIקר"ם בצעו תא הפשה המבחרת לש הא'מIסו"ה

לח"ס קה'ןtח"ם עם ביח הספר  ,לתמדו הת  lIר~ בחי

אמךות ופתגמים '  0")IIה'· 0"1I

ה  ,1'1ביח החולי.ס רוגרס קדצלה והבחרא ק  'lשא:

היהודית בקהילות ר  Iםנ' Iט'  Iת כמו ~)יגה  .שם

אומרח

התנוררו  1,870רמונ'  'OIם כפשהצר לממחת העולם

הרנ,לת די ושם בארנ (זש נהחכ בטקס הסרת הטול

הקה'ןoחו היהוידות החמ') . I'OIת קמשורו

מלע אדנרטה rלכר השואה געיר ב)ובמבר . 1991

ניוכי קדם  ,וכ Jח" הקהילות הספרדיות הונות

כיום אין יותר מחמשח אלפ'ס יהור'ם ביוון .

והקהילות האשכנזיות הספודות ב'  IIו  .מתוארים

ועם א' אלה אחרים יהו  '1יים הם שרח כ  '1לפסר

בפנקס קהויות י Iין  ,האנציקלופריה שי קהילות

את חוrזלת הקהילר~ פנקס קהילות ' Iוו לוקח אח

ישארל נ'  IIן שיצאה לאור ניוכ'ס אמ .

קהואר למעס לא הבער מופסר תא חnלנת קהולית

השכ"רnn .

רר ברהכ ריבליג שביחד עם יושג ראש

eva t katseמTevet kai 5

יהוד' 'ווו מ'מי קרם ער 'מ'נו  .בזערת למעלה

הוא :בחושדי טגת ושבט לעיך

משבעים שמות של קהילוח 'הודיוח בי"ו  ,נספח

ישבת ולנוח  ,טבח ושבט של הלוח הענןי הם

'זע קה'לות אלבג'ה  .מפות וצתלמוים הוא ממחיש

פירושו לש הפתגם

kamme rehat

את הח"ם השעיר'ם שהיו פעם וא'נם עוד .פרויקט

חווש' ')ואר ופברואר  ,שבהם העור הצפונית ינינה

ה"תה מהסט בלשנ והאנם לשה ה'ה קפוא .בוענת
החורף ה'ו הסעק'ם חשל'ם ,ולתושב' הע'ר )'תנר~
לע כו  .אפשרות ל'הנות מו החום ומו הנ  Iח'ות של
מעונ Iת'הם .אולם בחורף שנת  1944היו 'הו ר י

En este mundo sufrimos porque semos
Jidios.
סEn olro mundo sufriremos porque n
fuemos buenos Jidios .

פנקס' הקהילוח .בתמ'כת קרו הויכרוו לחרבוח
'הור'ת שרר נ ' ר' הובכאום הוא םנו הנשיא שלה .

הוא אחד הפרו'קטים החשוב'ם ביותר של יד ושם
להצנחח השואה.

9

-ד ו ש ם

ייציווים ופסלים לא כ
י צ י וות

מאוםף

מא ו ו נר
מוצנות
נין ושם

ס א ת ' הו ו' ת שז ' וו
צשוברא רונI '1 .ו j jו<Yא ,מש Jלע מ  . S .ו  5X8ך

ירעות פן J"il oהו\lב רoוש'.ש

•

'זש המאה ה ·  9ו  .ופ'ו י כףט

ארו'ן וזופ .יטרת ד'ופ Oבו.נ יכי' JUש 'Uן  ,צנע מים 'זע יגיו  .ו 35.3X2

10

ו Iלnף פ Iו איט  ,ייmדףר ינoארטשני יור yארג  ,בצע מים ,

יעדי

דכ בחנםה צוכ . 'f1ת "סג לשושת )')ק

להינמp

"

כנכב

י

החשנה

יי

ציורים ו פסלים לא נזעיו לה'נמק בננכן

צי'רות המאנות חחת השלטו Iהנצא'; ןכש המכ'רה

מחשר תהילן הנשת החבעoות ,וpא ה  Iנשו בת'עות

החשכה ,הם ]וצי ו להדר את סביבת חיי)ן.

הפ  Iמב'ת בוו'נה ה'א המכירה הפומב'ת הראשונה

חשרות רבו.ת הצ''רות שנותרו 'tוא תובע'ם לאחר

היצירות במכירה  I1א ינ ו 'צירות מופת אלא

והיח'דה של רכוש 'הוד ' שהוחרם ואשר הכ נס Iת'ה

תהלי ן זה אוחסנו במנזר מו המאה

מצפוי

יצירות שפיארו עולם שחרג ,בשונו אי

מ'ודעות לרווחתם לש בב' מפשחוח'הם של קרב ב ות

לוו'נה ששמו מאורבך  ,ומאז זהו שם ה ז 'הו' לאוסף

האון  .פרק כואב ) Iול לנוא אל סופו .אנו תקווה

השואה  ,בכן מהווה מכ'רה זו תקן'ם ה'טסור'.

ה· ' 4

כולו ' אוסף מאורבן .

המכ'רה הפומב'ת ה"תה ש'א ו של תהל'ן

רונדל לאוןר  ,נזבר הקוננרס ה'הון' העולמ',

כאשר הש'בו

רשכ שעכףם פ'ט'רם במב'רה ורפמrב'ת לש אףסו

לקטלוג המכירה הפומבית של בית המכירות

בלעות הבר'ת לאוטסר'ה כשערת אלפ'ם ' צ'רות

מאורבן Lנו'נה ותרם אותם אלפ 'Ioורמוז'א  Iנ'ם 'גן

Yxtטסי בו Iיהנ אבוקטורב  .1996מ'זע לאף פיטירם

אמנו.ת ה' Oפול בתג'ע Iת הבלעוח לע צ''ר rת אלו

ושם  .צי'רות המאנות וחצפ' החי שנופסו לאוסף

שזוהו כרכוש יהורי שהחרימו הנאצים מנלעי.

שהג'שן א)ש'ם פרט  hם ו< Iזהכ שלמ'ת לג צר'נ'ת

הס דעות ח'ה לחזון האמנות' ולערב' החרבוח

היהt Iךס באוסטריה ואשר נלעיו הח  Iק"ס מדפני

רע שנת  ge4ו  ,אכשר מגז' Iהמאבות

ה'יי1jת' Att

שה'ו קלח לבת' נפדר מהו Iייתם לש בג' הקהל' Iת

בי אלו שירכשו את היצורות יא ישכחו
בשורות rלא

חותמת 17

מ I"J

באו:

ארוך ומ"גע שהחל בשנת

נקיסאלו חא קהמרהת

המיחמה יא נמצאו  .הוצאו למכירה  .זאת "ואחר

News

, ' 955

פרסם מאמר שכתג

בשתחנ העולם רחשב

ףגט רעבמ 'צ'לnn

'ת'צפlfם

שגשתנ  1995נTjן7ח חקו 'ועש פיו תבעור הבעלות

אנןרו

יקר

ומצנ'ח ולו גמטע את ח" התרבות התוססים של

החוקית לע הרכוש י'  'lהפרצריה שי הקהילות

ושכוחרחו ה"תה

תושב'ה ה'הון'  Qשל אוטסר'ה ואת השתלבותם

היה ' Iיית באוסטריה )תנאי שהפריטים יימכרן

"מ ו רשת

של

במארנ התרבות' של מקום מושבם ,לאלו אשר

במכירה פומבית ושהכנסותיה  Iה' Iקושר לרווחת

בושה :שלל )אצ'

נספו ולהם לא קבר ולא מצבה  ,תצוגת ה'צ'רות

בנן מפשח ו תיהם של קרב)ות השואה,

באוסטר'ה" .

שנגולו ה'א פעולת הצנחה המא'רה לבא' המוז'א Iי

של

א ת ה[1נא התרבות' עלם ה'הו'י במוראות השואה,

א Iסטייה בשנת  1994בדנר העברת הבעלות

הממאר ה)'ע אח

מושרתם לש לאו שנפסו 'תאצו לא האור בתערnכו

החוק'ת לע הרכוש  ,לא ש'עך בנפשו פאול גרוס ,

קבצלר אוסטר'ה

הצי'רות  Iצפח' החן המוצנ'ס במוז ' א  IIלאמנ Iת rבן

אז בש'א הפדצר'ה לש הקה ל' ות ה'הוrןות בא  IX>tרה

להח'ל חוק נוסף

ושס בח Iןש'ס הבא'ם ,

כ' 'ה'ה שוחף לקנורת מפבה חשובה בחודלות נזל

שלע פי ו ייפחח

פרסומו

נאשר פנו אליי לראשוןה נצוגי ממשלת

) '" 0

בםננןן ואנקז נוםנ'

הנ ,תנת "'ה "יצרת נכ'רה )מ  I"'IIו ל"מנ ות ב'י  Iשם ,

מלתוכ ....

פרyנ פ Iו יןאננ  ,רענה זצנ,חףן

פoער'ו לטOפו לע י,חנו  .נ ,

" Xנ _8,

11

Yפח'ס שהnlן Dו

דד שוס

~ ו11,

הוועידה להשכת
היהודי

הונוש
מאת לעוזה לרר

ה

 IIע'דה להשבת הרכוש ה'הויד שעבךiט ) Iוש'ננסוו

צדבמרב מעטם מחקלת המידהנ לש אצרות ירבג'ת
מווזיואן השוהא רדמאנ ' j7נ! יכנהס מ'ושחוח מראביעם

וארבע אצרות  nDIמ'שה שער ארג  Iנ'ס לא ממשיתיים כיד

ייוו כבעיות שלא 'ושגן עכנ"ן החזרת נכס' )'צולי

שוא.ר.

בוועידה נתקלבו tל'מם מנחים יפ'ט'ת בצ''רית מאכות ששדרו
האנצ'ס  ,טoו' Iאךט א"  Iנטשטא ,חח-מrכ'י ר"יףנה 'ושא:חות

הרב'  )1אצ' קני'הא לחברוח נט' Iח להצרטף יוידעת החק'רה
הניו-לאומית נענ"ן פול·ס Iת )' IOח לש קרבנות השואה דני
ש'פתחו בחיפוש

אחר 'ורשום ח  Iק"ס .כמן כן  .נתנקשו

ממש'וות מורח אירפוה לאשר ח  j71יס להחןרת רכוש פרט'
ל<לעבן ,ךח Iק"ם  .אבשר "ורכוש

n

מ ' IDח

קהל' rn

שהוחרס  ,אל ה"תה

•D'Y1

רגבא ולש השתתף סדיעוה קלחכ מן המשלתח רת?אושו
הרשמי.ת  1 ' 1ושס השחתף בוועידה כארגוו לא ממש'ות'
כוצמ') במושב הם' Iחד דבוב חשיםח ר''י']יך נעב')" הש Iרא~
הנצחתה

מוn

קרך~

לא

מו'  1ות

ר OOםיד למשור:ע רגאמ רוגע '1שi ... /1פח 'j7ט הכז ליגעו\ " Oת

קתשורח'ח ג' Iתl'.מז'א -רנבא ולש ש ' Oש 'ושג רשא המושג
לע ארכ'ו)'ס פסו'יס  .הוא עבת מלכ הןאכ'וג'ס לפחוח אח
לרחות'הס לחוקר'ס וצ"ן במ'וחד את ארכ'ו)' הווח'קן ואח

הראכ'ו)'ס של חnבת פרט'ות וחשע"ת'ות דר 'עקב !לב,j7' J
מ)הל אריכון 'ד ושס  ,צוו'ג את ה'ושב הראשון של פרוקtט
רוגחשוב לש ' lושם המפטר ללעמה מושעח לאפ ' Oשר ' Oו.ת

והבן 1חו)'ס לע  30-20מ'  "7ון משות חז )j"tמהשמות מפו''עם
ברש'מות 'וחר מפעס אחת( מחשוג מאנר המ'עד הנרול

ב'ותר בעולם בנושא השואה ' Oייע לניצול' שואה ול'ורש'הס

לממש את בת'עות'הם .פרופ' 'הורה כאואר  ,ראש המכון
הב'ן-לאומ' לחקר השורא~ הצרה לע ממשעות הח'נוך כנושא
השוהא ולע 'עבות הח'טך ורוגחקר רוגשע'ות חוך הבת  OOוח

לע נ '' Oון

ושם .ש'זומ'ח אמ'בר  .המהנלת הפרנוג'ח של

ב'ח רפס.ר המרס' להוראח השואה ,הצרחה לע החפ ' Oה

הח'ננו'ח לש 'ר ושם והצ'גה חכג'וח "'"וףס וזע'י הוארה .
')ו'ח" הוא שטשא'ם לאה 'בווא לע פחרונם מקוום כלכ
האפשר יס השע"ש קוצ

m

'tןןצף האJשiר ר.ל.Iך rnכורכעמ.

מצ"ן אבנר שלו" .מובן מאל' .ש'ש לברך לע החוצאה
המרש'מה שאומות רבוח לכ ןכ בעולס השחחפו בווע'רר~

אולם עתה לע'הם לנשת ליישוס ההחלטות:
בחוס הו ' Iערה החססו משחחפ' סח המש'מה הפו'tכ'ל

הב'!-לאומ' קל'רוס הח'גוך  .הז'רכון וחקר השואה שה'וyע
האקרמ' הצעמא' לשו הוא פרופ ' 'הודה באואר  .בהחססוח

גצ" אבנר לשו הן אח מ ' ru'lשראל והן את 'ר נש.ם ונובשו

הב תכנ'וח להרחבת הוראח השואה בעולם .

בחודש

ש'גרו
דצמבר

'צננ'ס ולדיעות ייש'גנטון
על

)כס'ס

מתקופת

השIרא~ תrזע r'nh
שהנושא

הרב

מעורר

מאוסטלר'ה דע אלבג'ה
מוארגנס'נה דע בורווג'ר~
אך

ע1"1

השבח הרכוש

ה'הור' שננזל בשואה א')ו קר עב"ן חומר ',נם אם לה'בט החומר' של המאבק חשיבות משלו.

למאקב המחודש לע הרכוש 'ש נם היבס'ם קער Iנ"ם  Iה'סטור"ם חשוב'ס .
חשוב זלכור שא'ן מדוןג לע א'רו'עס הקשו'ים לצאנ'זס ושלוהא במ'שר'ו  .עובדה ה'טסוריח
'דועה ה'א שהגרמ' 1ס שחו אח קרבנוח'הס לפנ' ואחר'

מוח .a

וה'א כבר זבחה לע'סוק

ה ' OOו'יונרפ' א)ס כ' מצוצמס מף(  .נרמ' Jה ש'למה ומשלמת וכaמ' עתק  55 .מ'וי'אח דולר
דע ה'יס  .בנ'ו קמ'ס נופ"1ס וחומר"ם) .סן שףע'ו נותח חוגות נרמנ'וח שלא ש'למו פ' צו"ס ,
נע ' j7ר גב'ן חשנוטת בקנ ובעוחח כפ"ר~ ךא נע ' j7רו לש רבר  ,הדסורו רוב ה)ושא'ס החומ'י'ס
הקשו'יס

בנרמנ'ר..

הםקבא רקrעy '1 ,בח הוא 'זע השבח הרטש ממrו)ות

חארות -

גולעת 'וגתה לש גרמנ'ר~

מף)ות בכושי.ת מף)ות )ייטת'ות יףא מrו)וח ש'זגחםו בנצ'Nס  .מה א'ער לחשב ו נות רבוקנ

בשוו'ן oyמעח אל שלומו פצoו  Uס  7היף א Wהן כדצ' פאשר יקלב את הרסש שוחש הנצא'ס
והלא'מו הקמוו) '' OOס במזרח א'חפה? האס אצרות הבר'ח משרה צעלמה רכוש Yוא ' ורש'םן
מה ה'ה חקלם של מטשר' ו'ש' קויי''tןסגנ בשוד העס ה'הוrון מחע לא הש'גה גטיר}'ה רכוש
שתפס האנמו לרכוש או'בן אלו הן כמה מן השא r'1ת המרכ ' Iוח שלע סדר ה' .01

בח'נה מעמ'קה 'ותר לש ש'זאות אח ואחרות תנלה כ' הן עסוקוח לע פ' רוב בהתנהנותן
לש מףנות א'רפוה אלחר

השואה -

אכשר נולרו של העם ה'הוף ה'ה ידע iלכ'זו  ,אכשר האוrום

המוצל'ם מאש ) ' Oו קשלם את ח"הם  ,אכשר הע Iלס התרבוח' כ Iלן הזעדזע למראה החמ ו נ Iת

מאושיי 'Y

ו,ךסרט'ס מדאכו ומברנן-זלבן .אלא שנם בש  '1ם אלו אל ]מנעו מrונות אירופה מוrונות

-

ליט  Iל לצעמן את רכ ושס של הקרבנוח.

אחרות

12

פ ח ו ת

מארב'עם וארענ

בוועודה חשף ון ושס לראשונ,ך את הפרויקט אר'ן

"

מאת א'תמר ל ' Iו

מד'נות דמוקרט' Iת ול'גלר'ות לע פי רוב

.

ה'ן ששענ זתא כמףג ' .ת ממלשת ' ת ) mרח אירפור~ )טיר)'ך~ אטסוי ' ה( '. .ה שפאשרו זאת למגזר
הפרט' ,ה'וע'מן ע ' ו ) ש' Iייyי  .שויד'ה  ,הוזנח  ,וה'ו שלא טרחו יותר מר' לכפך לע פש'ע ש'תוף
הפעולה לשהו בעח רכוינוש הצאנ' )צרפת  I) ,ר!!נ ' ה (.
הנישה הכללית באירופה שי אותו שג'ס הייתה  ,כדבר י ו של נשוא הקונגרס ה'הויד העילמ'
ארגך ברונפמן  ' :ה י הוידם מתי  ,אז ש"יכן זעלאזל :הק Iמ  Iס'oט') גמזןח אירופה אל הי' .כול'ס

להלאום קניות את מבנ' הצינוך ה'ה1ך"ם ואת הרכוש הפרט' הצעים לו ה'ו ייקה'לות נהבrועם
הפרטיים )ח"ס  .צרפת  Iא Iםטר'ה לא הןו ' כולית לחקל ימ  IIיא Iנ'ס ילספר ' ות אוצרות אמנות
וחרבות 'ה  'lIייס לולא נצרחו בהמוניהם 'נ) הקה'י Iת

היהוד'ן.n

ה Iל' 11ם לא ה'ו 'כ,לים להת"שנ

בד'רות 'הויום לו הלל ,לא הי ) ,טבחים ,והבנק'ס נשי" Iץ לא היו

)'Iל'o

להשתלט לע רבנ ו ת

חשבובות לולא הו ,משוכנעים שבלעיהם יא '  Iפיעו שו.נ
העובדה המחרידה ביותר בפרשת הרכוש היהודי היא שגול ציני וקר וה הקיף למעשה את
כל יבשת אירופה  ,מן הרגע שבו נפתחה תיבת פנדורה זו לפני כארבע שנים  ,מתנלה תמונה
דומה בכל מדינה שהזקרורים מופנים אליה; היהודים נרצחו  ,ואת מה שנותר מרכושם לאחר
השוד הגרמני  ,גזלו שכניהם ולעתים נם ממשלותיהם  ,איזה פצרוף רואה היום אירופה  ,ששוב
אינה ירק  OOורית אף לא באחת ממיר)ותיה  ,כאשר היא מבטיה בראי ההיטסוריהן

ראי זה משקף גם תמונות עגומות של פקר י ם אפלים בתודלותיהן של חקל מאותן מדי)ות
אשר שיחפו פלlעה עם נרמינה הנאצית  ,מרטש קווילסי)ג הוא אשר נלז תא פרטוותיהם האחרונות

של י הויר נורווניה בטרם הו'ועו 'וע אנ י ות הגירוש לאושווץי  ,אוםטריה " ירשה" רבב tת יררות 'וע
תכלותן קעב התלהבותה קלבל את האנשלוס  ,מטשר וישי השתתף השתתפות פעל'ה בשוד

ר טשם של יהויר צרפת  ,ו כמובו' שוויץי הניטיילרת

יאי
ההיםט Iייה

,

בלירעה לא כילה בלרין להלבין את הזהב

ו את צי י ר ו ת המאנות ששחר~ ו ה י א נישוה לא מחyו לנגIלותיה שערות לאפ י ;וייךןם ל\!.חחה אותם
אל מותם ,

חשבון הנפש החומר י מעורר .לפחוח בחקל ממדי)ות א י רפlה  ,חשבון נפש מוסרי  ,שוויץי

מתמוחת באוץמ  .גם אם בהיסוס ועלחים תוך דברי ביקורת צ ו רמים  ,עם האמת הכואבת 'וע
עברה  ,נ ו רו  Iנ י ר~ צנדע חנשונ .י פציתה את יהויר המירנה תוך חבינה מחשו של ההטסיוריה לשה
בצל משטר קוויס י לינג ןא  .למרבה הצער  ,נכון לעכשיו  ,מד י נות אלו יוצאות מן רfזג,
אין זה מפת י ע שהמדינות אשר ממשיכות להתחמק מהנטל החומר י ממשיכות להתחמק

נס מן הנטל המוסרי  ,אוסטריה ירעין טוענת שהיא הייחה הקרבן הראשון של הנאצים  ,ובשל ךכ,
היא גם אינה עומדת בהתחייבותה לפצות את הקרבנות ונם אינה מכירה ד י הצורך בעובדות
לאשורן  ,צרפת ממשיכה לומר שהיא עושה אח כל הדרוש להשיב אח הרכוש היהוד י ובה בעת

מח'ועמח מחקלו של משטר וי שי בשואה ,אמנם בריטניה החלה בחהליר של פיצו .י אר בה בעת
אין היא מתמוחת עם שאלת סנירת שערי אyר ישראל בפני פליטי הנרמנים  ,ארצות הבר י ת
טרם החלה עקירה מעמיקה לש חקלה בפרשת הרכוש ולכן נם אינה עקtכlח במדיניות הפליטים
הקשוחה שלה .
היבט קשה אחר של מאבק הרכוש הוא החגברות האנטישמיות בכמה ממדינות אירופה

'וע קרע זה' .וע כר יש לומר בבירור ; אנטישמיות הייתה ותהיר~ עם או בלי תירוצים  .אין אבםוח

נדלו מן רטוועון האוסר תעסש הנאטימשיות צכירה למנ ו ע מקבא לע השבת הרכוש שננלז סיהויר
אירופה משום שהמבאק לעול להחריף את האנטישמיות  .צ ר ור לפעול חור שימת לב לכסנה  Iו
אר לא להימנע כלש ןכ ממאקב שאין צוקד ססנו

,

הן בהיבט החומרי והן הביבט הסוסרי .

ה)ותב הוא רמ מערבת העיתון 'לגובס' ומחבך הםפך 'פ'  j7חן אוחון ) :לז )מפי  j7וךבנות השוl'iא בב)קי מ
השוויצך' מ '.

פסרי ת

!Yכח 'O

הש  YIIמ ו מ יה.םידו

פ ר גא  ,לס'Oצ ו קנהo
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נ'צ Iל הש  Iאה הא'טקל' הנורע

של פסרנם רב'ם  ,הב'ע פעמ'ס

ר'כIII

אולס לורצנז בנטל את האזהרה במשיכת

אותה מתחת למף הסא'ר לשו ' 1לכ tעלמוד בתאני
הק!ר העז לש שלה ' חורף שגת  . 1944תמורת לכ

כתפיים .

 Rא Iשם לש 'Oאף מחסח הףסז

פר ' מו לו' רצה להוד'ע לאמו שהסתתרה

לאה לא בקוש או ק'לב פרו)ה לכ הבטחה לתמןררג

הז  IIעזת שהתנט Iבהן שם " :נחכונI

אננלט'ה שהוא ידע'ן בחייס  ,ושוב אנ לורצנ Iפרוהנ

 Iתא משום לשפ' לן'  ,הוא ה'ה ' א ' ש טוב ופשוט :

חםרה מ'ל'ם ש'בנע Iאח הבערה

זעלרתו  :ה Iא הנ ' Xס להעתקו בבתכ '11

שרר ממורז

חאלר הלממחה הרהר פמירו 'ל rלע רrגמשועת

הארם שנברא צבלם  :עם ואת ,

של לו' ולשלוח אותו לאישה לא 'הוד"ה מסו'מת

לש טוב הלב של אותו ב)א' פשוט במקוס שס'מל

י

י'יי'-מררכ'

פלר'אל

תא 'הרס האדס שערא לצבס" ולע העזרה שהנ'ש
בן אבוש לזולתו מחון אלטרוא'זס צר tף במקוס
במ'רה לא מ Iעטה לפג'שה

כמו אושו ' Iץ  " .זה היה למלעה מב'בתי  ,מ  IIר ושלא

זר לו לגמר' אנ Iת  Iמחנה מחר',ר

מן העולם הזר) כמשעה )ואל ש ' דר 'או'' ממש'ס '.

ב ' Iכרונות'ו שרא Iאור לאחר המלחמה השופעים
רבף ייאוש לב  )lח הח"ס במח) , Iת לכול שיר בתכש

ה'ה אם'ר ככל האםיר'ם כ' אם
שם 'כשכר לש רבחה מ'1חDת

ב: 1946-

לע'ה לצבע פרו'קט ב)ייה במחנר.

,

המסחר'ת

שוכנI

התבונבי וראו הזהו ארס
העובן בבצ'ה הקרה ;

בתנאים נ Iח'ם

הוא  ,שא')ו יודע מנוחה ונלחם

על מיט  Iת מתקפלןת  ,ה IרשI

למעו פת לחס זע'רה ,

ב'מ' ראשון תור הצנת רישיון

שבעבור "כ ן " או  Tא " לב- Iמוות היה ,

של שבןע או של שג  tע"ס ,

מכתביס וכסף הביתה ,לאיטליה ,

חס' ר אומ ו ת העולם לורנצו פרונה

לו' גס העלה על נס את פ  Iעלו של לור)צן
פרו)ה  ,שהיה בע'נ'ו התנלמות של בן אנוש טה Iר

בנרים ומ  Iון ,

ואיראל' "לא כל כר בזכות עורתו החומר'ת אלא

ו' הנ'ע לאוש fויץ ב  ,1944-הוצג באוור

משום שהזכיר ף כל הזמן באמצעות צעם נ Iחכותו ,

שעברו בו נם הבנאים הא'טלקיס  ,וצרה המקרה

באמצעות ררכו הטבע'ת להפעיל את ט  tב לגו ,

שהקאפו של לוי בחר בו לה'ות ע  IIרס של שנ'

שעד"ן קיים ענלם צורק מחוץ לעולמנ  Iהשקוע

בנאים שלא ראה מ'מ'ו ושאחר מהם ה'ה לורנצו

באפלול'ת של זרון  ,שיש עוד יבר ומישהו שהם

שוחחו באיטלק'ת  ,וכעבור כמה

טהורים ושלמים  ,לא מושחת'ם  ,לא פרא"ם

, ,,I:ן"צנ ,יין' המופחע קערה צבא'ת

ויכ לעמנס סאי נם אוכ' לחיות ו _ [ תוחת ('fןרצנו ,

ח;..1nן .,לו ש ' ח ' Iר לו אותה כשהיא ר'קה
'!JIנ;;ןם \II18"I" "iה ) '1שלמחרת 'וכל למלא אותה

הצלחתי שלא לשכוח שאף אג' צעמ'  .בן אדס
הנג':

'  Iם  Iא'לר  ,מ ' '1וס גיומו  ,במשר
סיפק פרו)ה מרק ללו' הג  IIע ,

.יי~;':דפרסrת לחס _ ח ' מיער שלולא תIפסח

i

מא ן ח או חמש מא  Iת קלוףות

המצ'ל והניצול נפטרו ב ' נת"ס  ,לפג' זמן קצר ,

פר'מו לו'
באיטליה שרק היא יכלה להכ'ן את כו  Iנתו בל'

שהצגז Iר ' ש'ס לב לכר .באונוטס  1944ק ' בל לוי
תשוגה במאצעות פרונה צבורת חב'לה

jii.IIII_ .י!~jjחנה ולהישדר.

שהכילה

ש tקויי ,עונ'ות ואבקת חלב ק"שה לי לתאר את

א שיטה לננ  Iב את המרק  :הוא

ערכה האמתי של חבילה וז  ,היא השפיעה לע"

'ח המחנה גשעזת המאוחרות של

מעבר ל'כולת התפ'סה של בן אנוש  .חבילה לבת'

ל 'שנו  ,וקלח ש"רי מוזן מן הסיר'ם .

צפויה  ,11שכאה ל' מעולם אח.ר הייתה משולה

~IIגI'~:

' ,ר אותו מפנ' ה נ ורל האכור הצפו'

לכוכב נופל מן החלל  ,צעס שמ'מי נדוש סמל'ות

מעמרI

שיש לו משמעות ארירה  :אומר לו '.פרינה נחי

פ  Iעל שכיר במעמד של אסיר מחנה

לאס'ר ה'הור' הרועד מקור נס סחבה כד' ש'לבש

'P'''Yit~oj.ש!<otןלהחל'ף את

ו [..,

כקעבות בקשת בנו של פר'מו  ,ד ר רצנו ) הקנרא
לע שם המיטיב עם אב ' ו( לן '.ובקעבות תמ'כתס
של אחר'ס בבקשה  .11רגירה הוורעה צליון חסין'
אמזות הע Iלס לבורצנו פרו)ה כחסיר אמזות העתם .

מרל'ה  Iתעודת כבוד נשלחו לשנרירות ישראל
ברומא  ,ובקרוב הו יוענקו בטקס מכוגד ופומב'

קלר  Iב' משפחתו לש פרונה  .שמו לש לורצנו ' וצנח
גם ב'ד  Iש Oכנן חסיר' אומות העולם ולב קסיקון
חםיר' אומות העולם  ,פרו'קט הנמצא בהכגה.
הבות ב הוא מנ הל המיור לח ם'י' או מ ות העול ם .

נ'  Jן  Oב'ו-כאןה'

כ · ..ו בינורא רiו'ו ג' 1שיlם יכסונ מ'ער ב'' Iלאמlי שנושאו "השוהא הבטסיוירה

משתתפ י הסימפויזוו ר~ו פרפו ' נאהטי .אריפש דו הניו פורת פו'פור הנף פיינג1ל. r

ה  Iהףןת) :ינ  OIז ה היה הראשיו מתיי דסרה לש לשושה )' )  ,0'(1והאחריו

הכינוס נפחח בהצואתו של פרופ ' סטיבו ץכ 'ההטסיוריה היהוד י ת אחוי

מניניהם יכונס נמ רס

•

~

הה ' lt>Oר יה היהו  'lח לשפני השואה ; לגדוק אם יש מ קום להערכה מחשרות לש

ודר דעי אופיר(  ,מרעי החברה )פרופ ' פייר בירבגאום ופרופ ' מנחם פרידמו( ,

ההטסיוריה היהו  'lת לצב השואה; לומקו את הפשתע השואה לע זרמיס yןי D")I

מחשבת ישראל )פרופ ' אכי שניא ודר קימי קפלן(  ,היטסוריה )פרופ ' מרדכי

יהור  IIם לאחר השואה  .נ,שאי הכ']ןס רו)זן בשלוש חטינות ראש' Iת  .N :בח'נת

אלטשולו ,פרופ ' שמואל אלמוג  ,דר יצחק ארד  ,פרופ ' יהורה באואו ,פר ופ '

ע'מ  Iתי יהודיס'בגר'ס ועימותים פנום·והוריים במרוצח ההיסטוריה לנוכח השואה

ישראל נומטו  ,דר רפאל ואנו  ,פרופ' רובוט ויסטריך  ,דו עידית ווטל ,דו אלי

עיונים ה'סטוריים  Iה'סט  I"Iגרפ"ס בימי הב'נייס ונעת החדשה ב .

ולרהנדלר  ,פרופ ' נוו יו לננמור  ,פוופ ' מתחיר,ו מינץ ,פרופ ' דו מכמו  ,דר יו סף

השו ואת תנובות של קיבוצים  Iהויר  Iם ב אצרות אירופה בתקופת השואה לע קרע

מכמו  ,פרופ ' קנת סטאו ,פרופ ' לדיה עופר  ,פרופ' רנה פ  IIננסקי  ,פרופ ' י ונתו

תורל rת השואה :מבט כולל ,מרמ אירופה ומערבה  ,צפון אפר'קה ומזרח אירופה

פרנקל  ,פרופ ' רב קוקלה  ,דר עופר שיף ור'ר ירוו צור(  ,תאולוניה )הרב יצחק

חפיסת הש ו אה פויךושה בהשקפות יה ו ד י ות לאחר השואה .בחט'נה זו ניתנו

גרינברנ ופרופ ' ריצ ' ח רובשטייו( ומשפטיס )פרופ ' אמנוו רובינשטיין( .הכינוס

האצוות לע פרי.ש השהאנ אלנמ!יות היה  'lIת ולע שבז'ן oהשו;ןא חנפסיות הדתי.תג

היה פתוח צליבור ,וב'ן הבאים היו חקנרים  ,טסודנט י ם מותעניינים מהציבור הרחב ,

וכמסגרתה כונס םימפוזיון שנ Iשאו 'אישים יהוירם לע פרשת דרכים' שעסק

והוא התקיים בעברית ובאננלית עם תרנוס סימולטני  .בגיליון הבא נדווח דיווח

בהפשעת השואה לע דרכם לש חר ב' Iבוריון  ,לש אבא קובנר ושל פטסן וייז  .ב'ן

)רחב לע הכינוס.

הפגש

ח'קרים

c

,

~

~

=

"

פרO

חןקר'ס

בעקבות

פרסום

,

הספר

)מידניתו הוiשדמה לש הנציולנ o-

בוכמו

צויטoי'ואים( .החקנףם

ז ,'r

הועקנ השנה לפרופ ' רב קוקלה

לע ספר ו יהדות גרמגיה תחת השלטון

 richו Uג

דר הרבוט ,וה Iא בתכ נם מסה מקפירג כפסר אסוף ממאףם

rדכרו של אסתר ושל חנהרה .
"ערתן tחנ Jלש מידסי קהרו עיקב

Nat;onalsozialistische Vernichtugspolitik
שישתתפנ במפגש הם דר 'וואןף הררבט >bertזHe
דו טיור פוהל } ו  ,{Dietef Pohכריטסיאו גתך ) Chrislian
 achו  (Gerומיכאל ויטול )  dlו  Wiו  .(Michaeאת הספר ערך

בןנהו

ה הפרס השנתי של קרו בוכמן

כ יום רבייע  IYJאנדר 7 ,ו במרס  ,כיונס ביד ושם מפנש

c-

F.
~

. 2000

שלוש מ טרוח ה'ן לכינוס :לבחון כיצד השפיעה השואה לע כתינת

.1

c

השואה  :והשתתפו בו מצרים מאצוות הברית  ,מצופת  ,מנומניה ומישראל
המשתייכים לתחומי הוראה ומחקו שו) י ם  :פילוסופיה )פרופ ' גרשוו גרינברנ

ובעקבותיה -

•c

חאת

",T

תקןה

פתל ·כ נ  Uנ•

הגציונל-סוציאליסטי .כרך 1

•

-

תע ו רות

לת ו לדות הנצינות הארצית של י ה ו יי

גרמניה  ,ולפרופ ' אהרו אפלפדל לע ספרו
מכרה הקרח .

הע וםק ים בשואת יהורי א ירופה  ,בעיקו אירופה המזרחית .

בטקס הענקת הפרס הופתע ונרנש

המחברים הם חוקריס צעירים שנישתם ביקורחית באשר

הקהל מהווירוי האיש י של פרופ ' קוקלה:

לשיטות המחקר שהיו נהונות דע עתה בנומניה .החוקוים

' ראיתי לנכוו להוריע בפומבי לע קיומו של

מתרכזים בגושאיס ]]מקומות מו נדר יס ומגסים להגיע לראייה

התחום האחר משאחור י השתיקה ו הוצאת ו לאור מו ה ג ניזה שנזרתי לעיו ' .פרופ ' ק ו קלה חשף

סינתטיח מתוך בחינה יסו ד ית של המקורות  .התמונה

בטקס קטע מממסך קולי שהנא דעות אישית לשו כיי' במחנה המפשחות בטחיינשטט שנשלח

רזגתקמת צמטיי.תנ נףסו לע גישה חשדנית מנחינה מתוירת

למוק היידלס באושיי)"  .הוא ספיר קלהל כי נמשך שמונה שנים תידע קבלטות שמע את ודעתו ,

והדגשת האוב'ךioטים לש רזגקחר  ,רבאייה חשדנית משחייבח

לא קר בחינה של המירניות הצאנית אאל נם ררכוח היהויים
צכיבור ומקורות יהוירים מו התקופה .

הספר מ'ופט חבמ!ו דברך חשד)י.ת nעו'ו פרפו ' גמטו~

בגומניה ג'ח חר לש ציעףם הבוחו מחשד חא באותיו מ!גיע
למקסנות חשובו.ת הרבוט פונה למזרח גרמניה דוורש דלןן
בחומו יהויר שהתפרסם לrהפס ' j7לראות קברבו דבר חסר
צוורג

יום היעוו מיודע לחקנףם ויהיה צמצמrם  .בשועת הבקנו
יצוו האורחים מגומניה  ,צבהריים י נ יבן פרופ ' גומטו ופוופ '

באואר על הדברים  ,ואחר הצהריים יהיה ויון של ח;ול
מהמשתתפים ,

הספר נמסר לתרנום לעברית ויוצא לאור בהוצאת יד
ושם.

•

 Jtך תיאר אותה  ' :נ ו פיס ממטרפווילו

הס!ות ][...

התבוננות לש אדס ו 'ו קבטעי הזיכוו Jוהדמ י וו
H

שנותרו מעולמו התוהה לש הן'ו oאדז  :כמו כו  ,ספ'ר פרפו ' קו1"jוה כ' במשך לשוש'ם שנה רשם
חא זכירונ!תיו באףסו ימונים  ,ובהם מא!ת ושמ'ו.ת

פסח של פרפו ' ק7jלtה מקפל בתוכו את ספיור התמו  mתה פועילתה לש הצניגות היהנירח

בנומניה שניווטה את דרכה 'זש ' הדות נרמניה במבחו הש1יס  933ו . 1939 ,
' איו וה סור כי מטע מואר פסרוח נבתכה לע השואה  :צייו פר'פו לפאדלפ בטקס תוך שהוא
מחב י ו ביו תכיבת  Iטו)ות לתכ'בת פסרות  :פ'oר, Iת לשא כממ Iאר  ,היא צ'רף tלש שלוו מו  j7'IIה
ומגע עס המתי מוyן 'וכו המסתעף ממ 1ו  ,עם המיתל!rני
לכ ךכ

כא) J

!עם הנסתר ] ...

ו השואה היא נ  Iשא

'זשא בידכ א)ז נלמטים לא רזגמואר  .פרפו ' לפאדלפ הדניש כי בגי חח שולע אצוה

אחרי המלחמה הדחיקו את בערס ב 1יסיו] להתערזת בחברה הציערה והתוססת שהניעז אליה ,

ו  IIדלבריו אחת הסינות שבג'ולו לא בתכו פסרות לע השואה .
ספרו של פרופ ' אפלפדל

מכרה הקרח שונה מלכ פסריו הקו ד מים בה'וחו אישי מאו ד .

הספר הוא ברובו סיפור אוטובי ונר פי המתאר אח החיים הצפופים בנט ו  ,את האקציות  ,את

הניר Iשיס ואת שנרת האכזריות וה מוו .ת או נם את יחסי האנוש המ ו פלאים הנקרמ ים בי ו יה Iדים

מוכ'ס מוופשלים יימנס'ם שלרוד ולמצוא ת שובןת לשאלת הק יום האנוש.י בפסר נראית לראשונה
נ ג יעת ו של פאלפדל בלבה של השואה וב'אוזרים בהם דוממת הנפש  :ולנו'ו .
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ע  'Iקי
ת

כב'n
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תננ  'Iת העבןדה כשנת

999

ן

הבעודה של שנח  999ו תעמ  Iך בפ)ן צ י בור העובדים והמנהלים

לחקר הגזעב ו ת  ,האבט'שמ'ח והשואה ו'ארח שב'ס עשר חוקר'ם ' .ופלע מרס

אחנר של ממש  .בשנה זו 'ושלס השלב הראשוו המקיף בתכנית ' וי

ח דש לכ'בוס'ס ביו-לאומ"ס  .יתק"מו שב' ב'נוס'ס ב'ו-לאומ"ס  .האחר ב'רושל'ס

חושלס בב"ח בב"ב' הארכ'ו!  .ב'ח הפסר  ,כ'כר המשפחה

והאחר בוןשור~ במסגרח חכנ'ת לבח ' תנ מקומה של השואה בה ' OOוףה היהזיוח

זדרך המשפחה  ,ו' י שלס חכנוו הנוף  .כמו כן ' .יעמקו החכנוו והב'צוע

ובא ' רופה והשפעתה על תחומ'ס שונ'ס בה'טטור'ה ובחרבוח הבלל-עולמ'ת.

ושס

":2001

של השלב השג' והשלב השל'ש' של חכב'ח ר'" ושס

": 2001

ח'משך בנ"ח

במרס 'תק"ס כינוס ביו-לאומ' מצ ו מצס בהשתתפות חוקר'ס מנרמב'ה.

מערך הכגיסה זבב"ו המבואה  .ז'חזכנבו ההסברה והא'רוח .מחו הש'רות'ס

במסגרת מפלע קלס'קוו תט'ר' אומוח העולם ייצא להדפטה הכרך הראשוו

אדר'כל rח ועיצוב;

העוסק בחס'די אומות העולס צברפ.ת 'ונבר המחקר בתתוס שור הרבוש היהויו

והמכ'רוח בחבוח הכג'סה; ' חקדס חכבוו מערך המוז'אוו

-

חחל הננ"ה של המוז'אוו ההיסטור'; 'תוכנו מחשר ה'לב השמוח .ב'מ החחומ'ס

בא'רופה.

ובכל ה'ח'רוח של 'ר ושס חורחב העבודה וחועמק .

בתחוס םטד '

השמוח :

המידע -

בתחום הפרסומ'ס

הארכיוו  .הטפר"ה והיכל

להוצאה לאור  ,וה ' א תרכז את ההרפסה ואת

תטח"ס הש)ה בנ"ח מבנה הארכ'וו החדש.

'וענרו הארכ'וו והפסר"ה לבג"ו החדש  ,ו'וחאמו טדר'

ההפצה של פסר' ' ר ושם  .במהלך שבח הבעודה

ש ...

ה'דעת

מתש'ס להפו'ע קרוב עלשףס פסר'ט .המחקלה

העבודה למבנה החרש ולמחק)'ו  ,הקרו להיסטור'ה

חז  Iח'ח של טט'בו שפ'לברנ חחחיל להעב'ר ל'ד ושס
אח םרטי העדו'  Iח שאספה ,ה'בל השמוח 'מש'ך
בענודח ההקרלה והמחשוב של כשלושה מ'ל'וו שמוח

חטפל עור בלמלעה משלוש'ס ספר'ס שבמצא'ס

•

בשנת

קרב)וח השואה מחוך דפ' הרע ו ממקורזח )וספ'ס .

ו נקורו )יד ושם

998

מתוכם ) 100,000-

•

בית

.562.,769

660

ו מקניים,

בתהל'כ '

תלמ'דיס ]' ,ב נועך " nlלים,

הספר להוארת השוהא ק"ס \ 5

והשתתפו בהו

'בוצע השלב השנ' בחהל'ך מחשוב הארכ'וו _ 'ובערו

-

הוקמה מחלקה

הפקה.

נתחום פנ קס' ק ה 'לות

-

השבה 'ופ'עו

השלתמויו.ת

שלושה פקרס'ס חשר'ס  ' :ו ו ו-אלבניה  .פול'ו כ רך

מור  Iם ,ביניהם וכוריס בבתי ספר

ו ופולי ו כ ר ך ז  .ש'שה פנקם'ס נוםפ'ס נמצא'ס

תיכונ"ס ) ,חטינות )ינ"ס ובבתי ספר

' ,0 "110

מוריס

נתהל'כ ' ענודה מחקרמ ' ס.

חמצ'וח חוכו הח'ק'ס לבס'ס נחונ'ס חדש  .חבוצע

עוזים ומלון' קבוצות לפוליו .ההשתלמויות היו נ' 1

'קודס מפעל ההפקה וההוצאה לאור של

טףקה ממוחשבח לש ארכ'וו החלצומ'ס .חחח'ן oהקדלה

ושם בגבעתיים  ,בבאר שנ.ע )נ י ר גליס ) .ראשיו צליין .

תמציח פנקס' הקה ' לוח כאנצ'קלופד'ה של

של חמצ' Iת חוכו החיק'ס ושל נחונ'ס קטלונ"ס בשפה

נפתח תקוה  ,בקדומים  ,בנתניה ובכפר סבא,

שלושה כרכ'ס גאננל'ח .בחתס הסכס הוצאה

)ו n

הטפר ק"ס  2ו קורסים למורים מחו " ל .

לאור והפצה של האצנ'קלופידה עס ב'ח ההוצאה

רחבה לארכ'וב'ס .יימשך א'סוף מונבר של מטמכיס

והשתתפו נהם  329מור  Iם מאוסטריה ,מאיטליה ,

הירושלמ' ועס ההוצאה לאור של אוב'ברס'טת

בגרמב'ה ובהונגר'ה _ ייפחח מבצע מק'ף בוסף לאיסוף

מאנגילה ,מאצרות הסית  ,מגךמ)יר~ מדרוס אפריקה,

ביו 'וקר .

ש ' ה'ה מע'ו מפקך בקרב

מה  Iנגר'ה  ,מושראל  ,וכפוזיו .מצ ' ' Jה ,מצרפ,ת מקדנה

האבנל'ת כד' לאפשר קלהל ו לחוקר'ם מחו " ל נישה

שמוח קרבנוח

השואה

המשפחות ב'שראל וקנה'ל Iת בלכ רתב' העולס ה'הויד.

יימשבו הסר'קה והפ'תוח של " רש'מח הרש'מוח ".
יימשך הפ'חוח של מ'לוו ההשוואה

-

תזאורוס

המס"ע במחקר שמוח הקרבבוח ומאפשר בך'קוח

בתחו ס

והע'צ Iב של החצונה במ rז ' אוו החיש בשיתוף

המ)ון וlב'' Iלאמlי לקחר השוהא ק"ס

\3

דסאנות

צווח' עבורה מ'וחר ' ס שהוקמו לצורך תכנוו כל

לחוקיים  5 ,מפגש' חוקי'ס  Iכיג  Iס )נושא "ציונות

אתר מהפרק ' ס ההיסטור"ס ש'וצנו במו ' Iאוו .

לנוכח השואה:

יימשך א'סוף נמץר של חפצ'ס ושל פר ' ט'

המכוו העניק  16מלנוח לחלמ'ר י תואר שנ'

נתונ'ם בא'כ Iח גבוהה.

הח' נ וך -

ומשווידה ,

•

.

נתתוס המוז'אונ'ס -

'ושלמו החכנ'ח והפע'לוח של

אמנות מתקופח השואה ו לפב ' ה.

ושל'ש'.

'ופקו

ב'ח הספר המרכז' להוראח השואה לכר' מלוא ה'קף

תושלם ההפקה של חכבח מולט'מד'ה מק'פה לע חולדות השואה וחחל
הפצתה.

כוח מש'מה ביו-לאומ' של שבע מד'נות .יתק"מו שלוש'ס השתלמ ' Iות לתשע
מאוח מור'ס ' .תק"מו חמש עשרה השחלמו' Iת מרוסות לעוrךנ הוראה ולחוקר'ס
מחו " ל .יופקו למעלה מעשר'ס חכנ'וח פ'חוח ועזרי הוראה ' .חק"מו ימ' ל'מןר
מרוכז'ס לכמאה אלף תלמ'ד'ס וח"ל' .0

נתח ום ההסרבה ו הה נ צחה -

הטקט'ס והפע'לו'ות צל'וו 'וס הז'כרוו לשואה

בחו .'r

'תוכנו ו" בנה מרכז מידע לאמנוח שדודה .

בתחום חט "' א ו מות

העולם -

'טופלו כשבע מאות פב'ות להכרה בחס'יו

אומות העולס.

כתחוס מערכות המ'דע -

יתק"ס כ'נוס ב' ו -לאומ' שנ' של מומחיס בתחום הוראת השואה בחסות

גרסאות מצומצמות

וב " רוח של

התערה " lJאיו משתקיס ירלות"ס " להצנתו

העבודה ' .טח"מו הבב"ה של בנ"ו ב'ח הטפר והבערחו
למשכנו החדש_ ייצא לאור ספר ל'מור מק'ף חשר שכחב פרופ ' 'שראל גוטמו.

ח'משך עבודת התכנוו

תבוצע תכב ' ת המחשוב  :פרו'קט מחשוב שמות

קרבנות השואה ; המשך מחשוב הארכ'וו וסר'קת התצלומ ' ס ; הקמת מרכז
תקשוב  .תשתיות תקשורת מחשב'ם וטלפונ'ה _
נתחו ס ג 'וס המשאנ'ם

-

קרו 'ר ושם תמש ' ך לעבוד השנה בש'תוף מלא

עם אנודות ה'ר'ד'ם של 'ד ושס ברחב' העולם  .הקרו תתרכז בג'וס הכספ'ס
הנח ו צ'ס לחכנ ' ת האב " יר ושם

"2001

ובס'וע לאנ ו רות במאמצ'ה ן להרח ' ב

ולהגג'ר את פעול ו ת'הו.

ולגבורה 'עמדו השנה בס'מו " לכל א'ש ' ש שס "' .עלה לא  Iו'ר אתר אינטרבט

יוקס חבר ]אמניס ביו-לאומ י שיפלע מיד ושם  .ירושליט .

חרש ש'פוחח במהלך השנה  ,ייערך טקס חנוכת ב נ" ו הארכ'וו ובב"ו ב'ח הספר

אנודת באמני 'ד ו שס ב י שראל תבסס השנה את פעילותה .האנורה תעמור

המרכז' להוראת השואה.
נתח וס המחקר

16

-

מכוו המחקר הבי ו -לאומ' 'פע'ל את הקתררה החדשה

בראש מצבע צהלת שמוח קרננות השואה נישראל  ,תןכז אות ו ותג"ס משאבים

למ ' מושו.

•
תנקך  'lס

נ  'Iן

ושס

ל

••

אחר ארבעים ושזנ  Iבה שנות

ש'רות מםורות ונמאכות עלם

היהן '1

הוריע סול jוגו  .סנו

ה :lשיא לש "1'1ת התבועי.ת לע
פךושתו

מתפק' .n

סול קנו שם אח

הצנחת השואה נארש זכ'עינ'ן.
מאן הקמת יד ושס תמכה ועידת

הבתועית )' 1וoש קודימה תא לועפותיי
כמרכ  Iהחשוב ביותר להצנחת השואה
,לתיעוךה.
יא מעך הכר' rהרב ישרלא מ'ןoר,

.

'פורפ ? והד באורא ,.,מד חא א'ש] 1מרiל'ן ונחן הרצוג חאו זwן Jבהכnעת

'איו מקחש'ס חזדל'-ס :בnמרב.

שניא 'עIךת הוvבתגו שהודיעוה מקלבת
על עצמה

רגל'nl7

לג"ס שליש זכן העלות

לש חינכת האג די" ושס : 2001

ה)וללת ,ב'ן היתר  ,את
הארכיוו

החדש

))יית בנ"ו

ו את מחשו)

מסדי

המוער שי יך ושס.

• •• • •••••••••
נשונמ "fוןר'ב נ'D 1שו )'ו •1OC1 Yלשש "Dו;'1jטוojם UIHז'Jד לות .לWכ

oרק;'\JIא '0.1קו oמ'וש הנoנ ;mואוIIט לואפ oדrוא.oמלשו 'Jסנ'ס 'U

פנקס קה'לןת הערב ןצפן) פןל')
חאת

אברהם 1" 1

הנומתב:גייר שמ ןוא'DIIג ררooרוסכי.

פ

)קס קהילות מעךב וצפין פוייו )המחוזות פוונן  ,פומן)יה  I ,כ Iהעיי
החופשית )ךנסק'ינצוג וסביבתה( בעייכת

אברהם ,1" 1

הוא השביעי

בסררת פנקסי פוליו) .בטדרה יה'ן שמונה כרכיס ,והתשיעי יוקדש
לפסר מבו.א( האזור שהפקנס דן בו היה מסופח לפרוסיה מזמן חלוקת

פולין בסוף המאה  , 18 ' 01ובעיקר לאחר קונגרס  Iינה ב'  , 181 5ווע גמר מלחמת

העולס הראשונה והקמתה מחדש של מ  '1נת פולין ) (, 1919 ' 1918
מבחינה עניינית ומתורולונית  ,הפנקס דומה לשאר פנקסי הסררה  ,אולס
הוא ייחורי מכמה בחיבות חשובות

.

היהוריס שחיו בשישיס ותשעה ה"שוביס

שבהס  (1הפנקס ענרו תהליך לש ·נירמון· ונהיי  ,משוס כן  ,שוניס משאר יהודי
פוליו )מנחיתנ פשת הדינור ,ניהול הקהליו,ת מועכת החינוך  ,התרבות והסוע(,
היינס וס iש נמ '' Oן( ןךו טונח ר OOנמIא'IIו

ר\,'WO'i

דנמבn

השלטונות נלצ*ן את היהו  '1ס ירכ ל"נרמן· נם את שאר אוכלוסי האזור )רונס
פולנ'סי  ,ומכאו הדעפתם במינהל  ,נתפקיריס שוניס במערכת המשפט ועור.
אף לע פי כן  ,הולכת ומתמעטת האלכווסייה היהויות מסוף המאה ה·  19רע

נמר הלשטון הפרסוי  ,בנ"ש Jביס שחיו כהס  1,500נפשות עלרך ,פחת מפסר
התושביס לכמה שעחת נפשות מפני שהיהוrןם הפידעו מכמה מעטים בעלור
לנור בפניס נרמניה או להגר לאצרות מעבר ל'ס  .לכן טסו מחברי הסררה מן
רללכ oשל טררת פנקטי הקהליות כוגתו כערכים נם יישובי יהוrןס שחיו בהס
פחות ממאה נפשו.ת

כשאר הפנj7סי,ם פנקס זה למווה במבו)( בנילביונרפיר~ במפתחות מקמוות
ואישיס ,במפות  Jאניוריס.

הפנקס ציא לאור בחושד ינואר.

מלקיי ד הירס ,ראש ממלשת נואr,רoיינרר~  "WRIפלעו לcעמ קחקת קוח '~'11

' DIןrט'!ה ן iVfN1רובגלז,ן נ.ותנףמננ'rlilו במ IilC'n

הריי-כמ' oר<נ O.שו UI7IICונ1
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"T

סועו

ארצות

הברית

בש'א אצווח הבר'ח ב'ל jול'נם  Iו  .סנו הנש'א אל גור  ,נש'א בח"' פרננןו הנר'קה קארןוסנ ·
וש'א מידנת 'שרלא עזר ו'צמו וארש ממשלת  I!1ר7א בנ ' מ'ו וחג'הו הס קר אחידס מהמידאנ ' ס

הבולם'ס  ,אנש' האקרמ'ה ואשו' העסק'ס שחכבו מסר' תמ'כה מ'וחר'ס אל גורת "'ר' 'ר ושס
האמר 'קנ' ת לונל הא'רוע השתנ' שעמר השהנ בס'מו מלאנת 'ולב ל'שראל .הא'רנע שחנל הלצחה

גרנלה התק"ס ב'  22בכובמבר בגצ"נחו של 'ושב ראש אגורת ה'ר'ידס המאר ' j7ב'ת אל' זבורובסק' .
ו'ק ' ו'וסף ספרא ה'ו מקלב' הפרס ההנמב'םף הב'ו-לאומ' הראשוו של

"

נשס ,נ'ו סף בוק"ה היה

ננכה פרס הנ'כרוו של 'ר נשס לשנת  . 1998אלף  Iמאת"ס משחתפ'ס ש"צגו עשר'ס ושת"ס

מר'ג  Iת  ,ב'ב'הס מגה'נ 'ס של הקה'לה ה'הנר'ת  ,ר 'פלומם'ס  ,שגו'ר'ס ואנש' עסק'ס  ,וכו חבר'
הת)הנה הצע'רה של אננרת ה'rןידס

n

נ' ף פoרא ",וא זב  I1Iב ' j7Qאנ'ר,ע השתנ'

-

'ךד'ס ונידכס של נ ' צנל'ס

.

כ'ברנ את הא'ר נ ע בגנכח ו תס.

'נשב' ראש הא'ר  Iע ה'נ ר ' ר 'שראל ז'בןג  ,מוכ'ץ הקננגרס ה'הנר' הענלמ '  :אררג ברנבפמ ן ' ,ושב

ואש הק)Iגרס ההוו  '1הענלמ' ; ..וו ל םר  Iיינר ' ,ושב יאש נמנכל"

 Bankו  ic Nalionaו .Repub

ר'ר

ז'נגר ש'בח תא ה'שג' 'ד  Iש  Qבהנהלתו של אבנר שלו ,! ,שב ראש ה)הלת 'ר נשס ,ושל אננןוח
ה'  '1ר'  Qשל 'ר ושס בראשותו של אל' זבךןובםק '' .ייר  Iש  Dת'כבס למאה האנה :אמר' ,כנוף
משע ' ה.ובגרה  Iההקרהב של העס ה'הור' :הבואס האורח ר ' ר

המצט"ו החשוב ב' Iרת י[ןnצנ n
'וסף גרו ,ג ו'שב ארש רמונהצע י· !'Jtלא' 1)Iת
שר הבר ' א Iת ווש הדתתו

של ך oושם Iמ' שבעבר ש'ר.ת בr

ה'רת  ,כשר הפנ'ם ,

בממלשןת 'שרא'ו למלעה משלנש'ם שנ'ס  ,הרג'ש אח ה"חנר לש

השואה ושל הה'שחתו ה'הנoן.ת "ח jה'ייו  '1ם מתן בג'ן 'הרנתם

וא'ב'ט ילכנחת שננאנו בח"ס מ'ת מחנת הור~ w

I.~ I

באו חשנו חרף מאמצ' לכ

ם היותנו "נ Dnהוא נקמת)} נח Dתבו:

'אב' מב'ע את אשר לכ אחר חאמנו כאו מרג'ש לכפ' ו ' ק ' ו'וסף ספרא כשאנ' אומר שבםכנו
אותם כ'ברט את צעמנו :אמר אל ' זב  Iרובסjו' בפח'חת רבר'ו בא'רו.ע 'ר )oהגחס את התמ'כה

~ רחנש' .

בעם 'ש'ואר נראנתס לטובת בבי דאם באשר הס הן השתקפוח של הטוב ב'נתר שלב אנוש 'טל להצ\י' '.את ']ב משפחח ספרא הצ'ג גןע וו פת ,
לשעבר שר המםחר נהתשע"ה כו'  Iם כש'א הב  Iווס.

הסנםנר של אצרות הבףת מטעם מר'גת נ'ן ג ' ח' פרנק אלוסברנג הענק את פיס הו')רןן ל'ו םף נוק"ה  ,ח Iשב ב'ן ג ' ח'  .אי' ובורובסק' ת'אר
את 'וסף בוק"ה כארס 'שהלצ'ח להפנן את חונ"ת כאבן ןטולב בשןאה מאלונה א'תנה בעת'ר .הוא הסב את כוח ה'שחנתו למ'ןמנות להצרוח לפנ'
צע'ר'ם 1יימרס תקונה מה".
המשפחות של האר' נשל ג ' וזף ו"'ף
[מרק

-

ג ' וזף ו'לף ' ,הון'ח ו'לף )אלמנת המנוח האר' ו'לף ( ו''1להס של האר' ולש ג ' וזף ו'יף  ,ל'אונר,ר ז'נמובס

תרמן תרןמה 'קרת ערך לבג"ח המ ' I1או  jהה'םטור' החשד של 'ר ,שס ) .ר'בוח לבה לש המשפחה ו תמ  Yתה בחכג'ח האב 'ייו ושס ,"2001

-

ו)מ'וחר מחו'בוחה להקמת המ ' I1א Iו הה'טסור' החרש באתר ההצנחה ,מט"עוח בהבחית ו'רכוו השואה דלורות הבא'ס .
ב  10-ב'ננאר ארג)ו חבר' ההנהגה הצע'רה של אגורח ה  Iו ' ו'ס האמר'קג'ח שבראשם ע Iמדת קר ו ליין ארפה  ,את קורס ההכשרה הנונל ב' Iחר
שגערך מעולם להכשרת מוףס בנושא הש Iאה בנ'ו ' Iקר .כמאת"ס משחחפ'ס  ,ב'נ'הם אקרמא'ם  ,מור'ס ו מנה'ג'ם קה'לת"ם ) ,כחן בטר)אות  ,בהצואןת
ובצתונות של אמצע'ם ח')נכ"ם שערכ ו שןלמ'ת א'מרנ ואבש' ח'ננך בכ'ר'ם אחר'ס.
אבבר שלו  ,ר י ר 'וסף ב  Iרג  Iאי' זבור  Iבסק' ק'בלן רננכה אח פת'חת רOונ'ף החרש של האננרה המאר 'קנ'ח טאבלנטה שנוטר ב '  8בנובמרנ קוראו
יהקמתו של לשוחות נןפסות  .םנ'ף חדש זה )וםר בפג'שה אצי ג ' ו' קונ'או עם קרול ו ) ו) נמו  ,לו'ס ולאך' פרנק ואיי' IIהאר"' וגבר נבהשתתפ[תם
המרש'מה לש החון 'צחק

ושי בס ' גורפרנ,ו שכ'הם )צ'וף שואר Jהא'ךוע הראשוו של םנ'ף לטאבטה של האנורה ה'ה ב  13-ב')נאר  ,ןא'ר Iע אל'סוף

תינמוח מחכנגז ל·  27פאבר'ל.

•
קנדה

ב'  4ב)ןבמבר ,בא'רעו השנת'  ,הלעתה לע נט האגנןה הקנן'ת של ' ר ושם בש'חוף עבף הנש'ס שי
הבובוס אח פ Iלעו של שש )'צולות שןאה 'צואות רופן  .השנה ה'ו אבה רן  ,שר'ו' גך'ננאוס  ,ךנת'

n

כ  )lך ו הלן ר אבבוס ש!'בוח

הארש השוחפתז לש ראm '.

ר),נמאח ךשאן,ת ה  -הת ך 'ר רוח וםטה'Iכ"ר.

אגנר שלו ףבך לפנ' כחמש מא[ת אנפס'ס  ,והקור)ה קלטת ו'ראו לע החקומות בכ"ח ב'ת הספר .
1 .....

א'ר  Iע שכ'בר חמ'ש'ס נצ''rןן שוהא מכל רחב' קבוה וש'זס ן · ' ,נאי ן'מ 'ם ך '  .לשעבר 'ושב

נ 'יי "::נ

ךאש אגורת ה'ר'ר' Qהקנר'ת של 'ר  Iש ,Oהקת"ם באוטוןה ב'  18בבוכמבר .ר'ר 'רט'מ' ,והאג Iוה

הקנר'ח שבראשה הבק רוזבבאו ס ארגבו את הא'רוע ותימן להלצחתו  .הפגישה המקר" ,בא'רנע ב'ו

18.......

יאה קאופמו ממ Iכטר'אול ל ג ' ק יזו ו מהמ'לטונ  ,שב'  1948נטעו 'ח ר'ן קלנרה לע ספoונ האב"ה ס·ס
חנ  ,IUtDרד חח oorר 1D"oב)(םרוכo ,םנהנ) oם'ואמש

ל ' מ ' ; !I

פאן' פי'סרךזרף 1H .הט~ tהוOOjא ,1רז ו ו' 1ר.

נג';ן גוoס . nגחדו פף'ב רr" 1פ rIIMIJן

 OOורג'ט  ,ה"תה מרגשת מא ו ר.

צרפת

·.ל"ין

! iן •.

)  13-בצדמבר נחנך ס)'ף ניצה של אנוןת ' '1'1 1ך ושם צברפת  .גערג החג'ג' ה Iק'זו גם נר ארשוו שי
חג Iכר~ למלעה מ·  450א'ש אבו להאז'ן דלגי' אבנר לשן  .שג'ין אח הקמתו 'וש ס)'ף זה בממעך ' · ו

IIII'P

',שאר פרס  j7ייה  ,הנשי א הלכל-אצר' של האגורה הצרפת'ת  ,ו ד ·  ' r ,ק אליאה  ,הרוח הת'ה שמאחור '

הס' 1ף של צ"]יי ואוש הסג'ף .םח ' לקרסדלפ  1 ) '1ףא הוא לפני הנפסא'ס  ,סה')') באשי צ'כיר נלוט'ם
ימגה'ג  Iם ' nןו) Iייס  11ת"  .0הסנ'ף בניצה יארגו א'  1י'עם ח'גו)ייס  Iחנרת"ס ייחמיי בארנוו הקורמים וש

' lושס למוורם יימרנ~ג'ם קרל'.ת"ס

צברפת'ח -

בת

• •.... J

,ביי'.

'"1

י' hCaוd VaנY

תrWו 'II1ס 1'Iל l1ICWIזודוכנל'ו

פר Iדיiט שתמוכת בן ה j7ה'ןoה היה '1Jת צברפ.ת הקורסים

•Y

סiוnצעי

יןינ:m-oווא' :Iרד 'Otןי רaנ

נערכום מ  '1שנה בנ'ת הספר שי  Iד ושם ,

'ננD

"'ר iוצעIסiו

rבמ-תימואל :רר קחצי חא
פפ 'nילא rtל
"ר n ,תלnנ:n

 Aרח - Jה

ןגס "'ר nn:נחלn

האנו ר ה הרגמנית חקום מחשד לע ) t' 0'0מ-אצר'  .ונעשים ממאצ ' ס ישתף נה חברום פ!עולום חךש'ס
ש'תמכ ו בפעולות של 'ר ושם  ' .קדמו אותו.

בנרמניה

')9

בב ו במבר בערוץ

הגרמנ' Iת ARD

לע יך ושס שורר בפעמ ה ר אשונה
ה!ו ' ע ל'י ושס שהוא

.חאו:

פרפו' יהודה ואברא

nעדמן אוה:..
רבחי הנnלת

רפפו ' ילארש גמטtו

.ARD

מעוניין להפיק נ רםה מורחבת  ,משו פ רת ומעורכנת '  Iתר שתתא'ם להקרנה לפבי ציבור צופים בין·לאומ'.

רשת

ARD

מנכל" :ישי  !'Wמרי
יבתו-אלסוי קחלי

של הרשת  .פרופ ' אודו רייטר  ,נשיא

בשיתוף האנוךה הנ רמנית מתכננת הקרנה מיוחךת של הםרט במעמר הבימאית ופאת

של חוקרים ו של אורחים נבכדים באולפני

יוpח ייבן

ארשמnטן

סרט ת'עו ר ' שהפוקה רש ח תחנות הטל ' I'IIה

MDR

בארנ ולש

ARD

בפרןקפורט ,עשרה ימים לפני ההקרנה האצרית של

n

וש: ,.o

ילדנה 'nאטרמ ,רד באי ובjר ,
דר יולא רגמוי .פר'פו ילארש

הסרט בנרמניה ביונ.י כרימטוף ר Nח 'י מינסקי  .תומר תהב של פעולות יך ושם בנרמניה  ,הוא שותף

נ.קבטו ןפ OOנךף~ רבאהם דבnינב,

פעיל קבירום הפחקיט הזה ובפרסומו  ,כון בקיךום ובפרסום יר ושם פועולותיו בנרמניה ,

 l1יצ Pלד ,ילא קtובחובזי,
לואר פoרoרו ..ךב ופךר.

''08

ולפm ,

גמפ

ח " Oקל" ,fדר ילינ קרג
רשה ןרטp.·oק יאונש במועoשןיי

הזלנד
ב  6-צדבמבר ארננה גאוךת היךיידס ההולנדית קוצורט שהכנסותיו מיורעות ליר ושם  .נפסח התרבות

לש ש נ ירר ות י שלאר אילו פלוס השתתף באירו.ע השחקנית וה  Iמרת ההולדנית הידועה יספריבה ךה
יוב ג ה Iפיע ה בל  ILיית ה ספנת ר ן חיראדר באוהאוס  .קולה המעולה  Iהכריזמה שלה הפכו את האירוע

להלצחה נ לזרה .מרטת רועוב ה" ח ה לפאשר ליך ושם לרכוש מתקו חשוב לנקיוי ממסכים עתקיים ויק'י

o

ערך  .רזכoש תתפ י ם הrךםז ת רז מ ות למ רה  11ונהנ Iמערב מוזיקלי מולצח ביוחר.

גאpחכ בתכ ;00
עnכך תישאר  :א'ר' m Oרעג
עתכך'-
תבתכו תיwאר :

חמר םמכרני 1 :ז'ל רכ~
nס nrטרעתכ :

ערחכיי

ברז'ל

יאבט סfUמ'אJ'OO-

ו"CIה 1ז'I01ן
הזילע לרר

'mש:1t

נפיהנ ל't

רתגםו:

רחוי באלטי
ח"ס מס

סיעו:

אנורת י ידיד יך וש ם חבניל מת כ נ נת לא רח את התערוכה 'אין משחק י ם ידלותיים ".בפתיחת התערוכה

לאכדנסר רבאהם
י'ועה ףאלא Iאל'·
יר Iו אnנש'

תמנה האנוךה מ י נן' רשמ י את אדמונךו ספךיה לנשיא הגכוך של האנוךה .במעמר נם יוכח לע הקמתו

רוח  j7Uאי
רד טויסיה יטפt

של הנ ר עיו החשד של אנ וךת סאו פאולו .

נאל >lףס

יהrךות רבנע

משחה לאצח
ןנףפא

'שראל
בחושד נונמרב הטילחה הנהלת יר ושם להקים אנןןת נאמנים ליד ושם בישרלא .האנוךה תיקרא אגןןת

צולים :

'l

ושם.

האגוךה תפע 1ל את חבריה במםגרת פליעות ההצוחה וההנחלה שמבצעת שר  Iת הזירכוו יך  Iשם .
נוסף לע ןכ .תפלע האנו רה לגיוס משנאיס בישראל למימון תכ)' Iת הפיתוח במסגרת התכנית 'יד  Iשם

." 200 1

כמו כו  ,מתוכגנת פ'ןזעות ייח  Iידת בישראל בבע Iר נאמני האנ Iדה ,

בעת האחיו)ה  .בקעבות החלטת הנהלת יך  Iשם קלדס את מפקך העם היהויד לאיס Iף שמות
הנפסים בשו א ה j .ולחה לע צעמה אנודת הנמאנים את האחר' Iת לממיוש מעצב איסוף רפי הדע בישרלא.

)פרטים נופסים לע רזכoבצע ראו בשער האח.'( Iר

ציקח ייריר
באז ןנm

מאנני יד ושם בשיראל) .שיא האנורה '  01 '01אגנר לשו  ,יושב ראש האגורה '  01 '01יורס רברג )מבילע חברת
ו ' Oה מוזו אימת וממ וממנהילה(  ,ומנהלה בפולע יהיה י רון אשכנזי ·לשעבר מנהל ךקס ישרלא קבןר

".

רד הכרב rך'לנו
רר םיטו לשם

בצ' ךOף

n,סnp
:צצOע

סOפר 'ו;ו
ינפ OOחnון בוציע

 0רשפא צלטט תךו ןויצ הסקור.

974י0193 .f

ץש.

תבותכ תכרעrנ: n

גחכ העת די IוDIIו Oילו'KןI
Tת  3477יי'Dלשו 11034

פלסוו  .02 ' 117111818פיים " 8 ,ןן 02·I4
ניצולי ש ואה רב'ס ב Iחרים להק  'lש צבוואתם תר Iמה ייד 'שם זלכרם של יקיייהם שנYוחו בשואה .בעת
האחרו נ ה בחי י צחק אוורב  Iך ) ,יציל שואה יל י ד פוייו המחנורר ברעננה  ,להקידש ליר ושם ב צ ו  Iאתן
תרומה חכרם של ה Iר' ן אהר Iו  Iמריס אוורבוך ושל אחיןת'ן לאה  ,רבקה  Iחנה  ,שנפסן בשיאר~

 9ר  10תיס חדשיס

תבצע

כ

מאת ג ד עןן

א~סןף שתןת

תאשה גר'נבאוס ,תקווה

'  Iס הז'נר Iי לשואה ,לגבורה 'פתח יך ושס במבצע הצלה רחג ה'קף לא'ם Iף שמות הנםפ'ם
נשואה .

זה למלעה םארבע'ס ושלוש ש ] tם '  lושם איסף ךפ' דע נאyו ובעולם  .רף הדע הוא מקור

ר JLהm

הוחויה להצנחת הגספ'ס .קי Iב'ה' I Qק'י'הם של הנפ'oם ממיאום אח דף הדע  Iיושמ'ס בן את פרט"
האישיים לש הנספה ,אח מקום מנור'ן האחריו  ,את מקצועו ,את מקום מ Iתן ואת בטינות המוות .לעתים
אף םצ  Iרפת לרף העי תסונתו של הנספה .רפי הער נשמר  QIלנצח בהיכל השמות נ'ד ושם ,

'  Tושס' ,רושילס תשנ" U
טתןד'ס55 .
2 &8

מהa

 11ההזדמנ lת האחחהכ לש
ה'היךי

העם

הה Inס

נו'תה המר של יהר ו ת

המשtכ'ה דמועשת נפינ

וoש

.

......,.

גריאנבוס

והתחנכה

קנרננו~ 'Dרiש "יה'1Iס

קימיו בה קרמת ח" Q

_--.-

המאה וכשדור הניצ  Iי'ם

קובנה

באטסוניה הוא סיפור

נרלה

יהוףת מפכה ,שעירה ושושרית .בהלעותה פכיס

...י";.,::ד ";:;:O

ה'ווך מוjזח •lלהו'ןשם את

נטו

מאשה

""-_,_-"----:-,".-...=-

ובתפוצות  .יקראת טוף

סיפור אישי

ל"א

"'" ........, I.-...- ,",,
...... ".'".". . ."". ..........
"'""",
_ '"
8נ_..~.....

)'שראל

שכתבה

מוחנות נעורת רכופ"ה

"י

"" _~

ש"ח .

~~I

כשלושה מ'ליוו שמית
שוומום לע דפ' דע .

 -פפפו •

ניצולת

דע ה'י ,Qחמושים ושלוש שנה מאז תוס מלחמת העולם השנ"ה] ,אספו בהי'מ השמות שניך ושס

דף  -עד

עכ פ'

' -ד "TI iל"tJא rב טגו זvמהנ.

מ'ער מרכזי וחשוב בתיעו  1שמ  Iח הגםפ'ס בשואה  ,והוא מהווה מצבת ז'כרון  aמליח ולעתים

קרבנות ש Iרא~ וש ' Jמ  Iי' II

"",רג

קטנים

ותמןנות אותנטיות ברנישות

אנושית

ובפרוטרטו מו הגטו בלסובוקדה ,מו הנירוש ומו

'l

_-
---_--...---..
--..--_--

לתת שם וזוכ ללכ

...

מי שנצרחו בגלל היותם
יהוףם  ,לע כו  ,החייט יר

Oשו ל' DITלהנלו חא מדקפ
הםע היה  '1Iאלסיףו משות

החמ.תונ המתוכת תOOרסמ חא המצןאות המראה

לשתהכו הושלם ו' '1liאIrו תחשב רrגשם הגרמינ,

נ ' Uתה ברזל ,

עד ככות ותנגד

-

המפגש ב'ן מנה'ג' מרד הג'  Uאות

הנפסים נשואר~

לב' ,החברה ה urרא"לת .הפסר"ה

המדקפ יחזור די ושם ופיהנ

הצ'ונJז' עכ ' -ז ההםתדרתו הצ'ונJז'

קלרובי הנפסים ולמוקירי

ה  UוכמJז'' ,רוש"Oל תשנ"ח  998-ן,

זכרם

באר y

ובעולם

עמוז'ס .

325

בקריאה למלא דפי ער.
מאוחר יותר יקוטלנו דפ י

מרוע לא תפסן מנהיגי

הדע  Iייםקרו לתוך מאגר

המירע העולמי והמרכזי
לש משות הנפסים רמoצן'
כהיכל השמות ביד ושם ,
בפתיחת

המפקה

בערב יום הזיכרוו שלואה
ולנבורה,

יקראו

כשיא

"י"",

--

והמרי בנטאות עמדות

.

, ' ''' .

-

-

ו  Jחחי יהס גגיתי !בחןמןתי יד ישס אשי לא ינרח

,

תנועת

ההתננ ר ות

יי .י"

,

" ,

,

י

",

".

,י

_.

בהנהנת

האyן·ישארילת?  noע

נלעמה הנהנת המרד

,," ",,,

•

'· ' 1

החברה

מהנוף רפ.יטי'וו·ההנגתן

"".

אב?ץר האם היו כיילום

המדינה וראש ממשלת

מונ~ג ' Oחא למשמ תא

ישראל בנא Iמם ביר ושם בירוילשם עלם ישראל קליים תא המצווה ו למלא רף דע  ,אנודת נאמ)' יר ושם

פוטצניאל המנה'נות מ'מי הש  Iאה במצ'אות

בישראל תאץמ ותפעיל את מצבע ההלצה שיהיה באyו  .רף הדע ' y lפ באמצעות לע Iו פנייה )אינםרט(

ה"וארשיו nתשטJת של(ןאת חשטJת (ןא מגסה

שציורף לעיתונים הארשיים במףנה .לעונים נוםפים יוצפו קברב ארנוני הנצילtים אבyן  ,בבת' האבות

יענמה לזרב לצמוא צמאבעוח הבת Iשת דברםנ

ובאירועי הודניוו ביר ושם .תבפוצות יצפוו רפי הדע אבמצעות אנורות היףףם של יד ושם ברחבי העולם

ובהכרעותיהם של ארבעה אישים היסט Iרייס

וארנונים יה  '1Iים הפולעים קבהילו.ת

מרמ·ם :אנא קננונ ,קחצי צIקרמג בצiר' בנלקטיו

רזגקפר ירחיב את המגאר הועלמי לש שמוח הנפסים הק"ם ביד ושם ,למקפד יש נם חשיובת חינ  )lית

 Iחיקיה

נר  01מ ,j

בהנחלח זכירוו השואה ובשימורו ,והוא יגביר את ההתעניינות בנושא ויביא ילף להדזהות עם הנפסים ועם
ה)יצולים החיים באyן ובעולם .חשיבותו נם בהצנחת םיפורו האישי של לכ נםפה ונםפה ובהיותו מענה

ודעות·ננד למכחישי השואה בעולם.

המפקד יחל אכמור בערב יום הזיכרוו לשואה ולנבורה  ,יום שני בער,ב כ'ז בניםו תשוט )(, 12.4,99
ויימשך עד סוף רמoאה בישראל וקבהילות היהוריות ברחבי העולם,

והל  RJlJסףפס בהןצתא די סוו; n
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