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כי אוש ראוי לשם

(.

טיפ ו ר אושי

אלכסנדר אברהם; איש השמות

העתיד למעו העבר

יד וש ס

•

אדריכלית הזיכרוו

שבתן לו אךוהים

יבאלו מאלוו  I ,ייקאר משי בישלאר רבאהם

ונתנו לו אביו ואימו ",

ברין גן איטר  .נפו'ו י ו  , 1933 ,בורך בנס

אנו

קוראים

ומצטטיס

בטקסי

ההנצחה ביום השואה בבל רחב י תבל ,

של אלטר וש'ו נוליה מלך בקטס גרית
המילה  I ,ניתן לו השט אברהם ברון  .משפחת

מלר נרה נלוח ; שבה חיה הקהילה תש'ניה

פרויקט מחשוג שמ  Iת קר))ות השואה

200 1

" לכל איש יש שם

ון לא Iהיט ' rאל i'tIבאותי)ו  ,ק"מ חא הךל oהזה

בך

5

•

'כל איש ראוי לשם" ' הנושא העיקרי

בגיליוו זה לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
·הוא פרפרוה 'ושירה

של ז'ודה  ,והוא

ל

כ

משקף את המשימה שי ד ושם נט'ו על
עצמו :לאסוף את שמותיהם ש'ו ששת
מי'ויו)' ה י הודים שנרצח ו בשואה .כדי 'וב צ ע
משימה זו  ,יד ושם פותח במבצע בין-לא ו מי

1

חינ ון

תקל  Iטור ם י 7ט  Iמ ך  Iה חדש
נשיס

בספרות

ביוס הויכרון של שנת  99 9י וק ו רא 'וכם ,

בנולדה בפולין ) 223,000

קרובי הקרבנות וידידיהם  ,למ'וא דפי ע.ד

'ואחר רבכה זו בכשו הגרמנ'ס את לוח  :ובעכיר

זה הוא

כמה שנ'ס נקלחו אברהם ברוך ואמו נ',ודה

הרוח

השואה

יב'ן תמויינו למחרי)וי

-

מקראה לטקסים

יחיךת לימו  1נאמנות

8

אמנית

תערוכה חרשה  :י עמ'ו ואמונה גציוריו
של הרב אברהם ורידנר·

החיה

מאחורי פרויקט

מנהל היכ'ו השמות אלכסנרר אברה ם ,
שריאיון עמו מתפרםם במדור " סיפור אישי· .

בניליין זה תוכלו 'וקרוא נם ע'ו המחשיב

רשום בדף עד בהיכל השמות של יד ושם.

של למע'וה משלושה מי'וייני שמות  ,ובמדור

שמותיהם מתוידעם עוד עם שני מי'ויון שמית

על העיצ ו ב ועל התפיםה

דבפי דע שרשום הבם מיעו בטיסי לע 'וכ אדם

של הבניין החדש של היכ'ו השמית שישמר

ואדם  .מיעו זה  ,סיפור חייו של אדם הדחוסים

שני מאמריס מרתקים

בעמוד אח,ד נחשפים כשמפסר אותם הניצול

" כתובת בדי ,כחולה ' ו ' מאחורי המראה'

שמילא את הדף  .במקרה של אברהם ברו,ן

מספרים את סיפוריהן של שתי משפחות

הניצול הוא דודו  ,אחי אמו  ,מחבא 'ואטא)יק'.

'יר ושם

-

' 2001

באמצעות סיפורו של מרדכא  ,סיפור חייו ש'ו

בעת השואה.

הניצו'וים  ,זן הקבוצה הכשירה והרא ו יה

כת ו בת בדיו כחולה

שישה ]יצו לי ם

==.
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מדליקי המשוא ו ת -תשנ י ט

ביותר לדבר בשם הקרבנות  ,נקראיס לשתף
במסנרת טקסי ההנצחה

את זווע ו ת השואה ועם אצאציהם במץמא להצנ י ח

ש'ונו .שישה סיפורי חיי ם ש'ו ניצו'ו' שואה

מנשה

אותנ ו בסיפוריה ם

את כור

הקרבנות בדפי

ההיסט ו ריה .

שיהיו מד'ויקי המשואות בשנה זו ,המסמלים

דוידוביץ :שהיה קר בן חמש עשרה כשנ'וקח

את ששת מי'ויו) ' היהודים שנטפו בשוא ה ,

לאושוויץ  ,הקtךש שנתיי ם מח"ו 'ואיסוף ע ד ויות

הם בלב ני'וי ו ן וה.

ע'ו היהודים מבני עירו שלא שבו מע ו 'וס מו

נמצא בתוכני מקום 'וכוור את המתים.
במ"ה

אברהם ברוך קורם עזר ו נידים.

יד ו שם חבר עם ניצו'ו'ם שחיו לע בשרם

מי יית ו  ,ובי ו ם הזיכר ו ן הוה אנו ,החיים ,

13-12

מלוח ' ינצוחו בח'ומנו ,
רישוס קצר 'זע רבאהם חבך ילע מאו נדלוה

את שמות הנספים .

מורל אושוויץ

יהודים(  ,שש שנים

המחנות  .עד כה אסף כארבעת אלפים שמות.
מת ו ך קהילה 'וש חמשת א'ופים נפש קר חמש

מאות שחו .התמדתו וקעשנותו של דוידובז '
פאשח 'וו להשינ שרימה .והב  1,450משות 'וש

השואה בהיסטוריה היהודית

י'ודים שגולדו בעירו מ 1928-
חנ י ית
מאחורי

המראה

"

עד

. 1944

נם

שמותיהם של  1,700הורים מופיעים ברשימה.

'םביר להניח שס 85 -המאהות 'ושגחו למוות עם
ילדיהן  .באורח פרדוקסל'  .תעודות הלידה ש'ו
הידלים הייו הו נם תעודות הפטירה ש'והם :
אומר

דוידוביץ ',

המתגורר

כיום

ברמת

השרוו ·

"17-15

ח שדות

יריידם

========

בעוד ש'ווש'ס שניס מהיום  ,מי מגיו
ניצו'ו' השואה יהיה כאן כד י 'וספר את

19-18

סיפורםן

ה'וכי ה משות
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כמבצע הארצי לאיסוף ולהנצחת שמוח

היהו ד " ס  ,במסנרת פע  Iל  Iתיהם ובעזרת כוי

ודף ער יגיעו ערב יום

המבצע

הקרבנות .
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רף דע ה ש> I rר נהכ'ל השמות

השנה ,

נערב

' Dt

הזיכרון באמצעות עיתוני יום ו ' לנחי אב
רנים ככל האפשר נישראל  .תוך שיתוף

שוהם  .באמצעות ארגונים אוו נם יופצו

פעולה עם מינהל חנרה ו)וער של משרד
החי)  Iך  ,מרבז

הויכךון

השלטון

המקומי

דפ י עד.

בישראל

ככו שמאמצים אוו ינדיוו את מספר

והרשויות המקומי ו ת  ,צה ' ל  ,החברה המרכזית

דפי העד שימ ו ואו  ,כך נ ד ע '!תר על תולדות

למתנ " סיס  ,כלי התקשורת  ,מרכז ההסברה

בני עמנו בדור ו ת

האחרונים .

וארנןני ניצולים  ,חונבר המודעות למכצע

בעוד שוושיס שנה מהיום י היו דפי העד

בבתי טפר תיכ ו ניים  ,במרכזים קהילת"ם,

חלק מן העדויות שבכתב  ,מן העדויות

באמצעות

המוקלטות ברשמקוו או בקלטות וידאו ומן

פעולות שונות  1באמצעות טקטי הנצחה.

העד ו יות שבעל פה של ניצולי שואה שהיו

לשתף פעולה בכך

אז ילייס ושל הדור השני 'כוום ישמרו

בבסיסי

לש ו אה

המכתב

התקשורת ,

יקדמו

ויפרסמו

את

בקרב קהל הקוראים  ,הצופים והמאזינים

הם

צבא

ובציב ו ר

יע ו דד ו נם

ילדים

הרחב

ולגבורה  ,יד ושם פוחח כמבצע בישראל

שישפיעו על הור י הס ועל הורי הוריהם למלא

ובתפוצות שמטרתו לאסוף  .לתער ולהנצוח

את דפי העד כדי והניע וניצול י השואה

כשהניצול י ם לא יהיז עזר בעזלם  .יזבלז

את שמותיהם שי הקרבנות בדפי עד  ,נשיא

יועווים החדשים המתנוררים בבתי אבות.

דפי עי אלו לספר אח סיפזרם לרורות

מךינת ישראל עור  Iייצמו  .ראש הממשלה

נוסף עו כך  .יופצו חומר חי)וכי לתומידים

הבאים .

))ימיו  Jתניהו  ,יושב ראש הכנסת יו ת י ) Iן ,

ולמורים וכרזה עו המבצע בבתי הטפר

כשיא בית המשפט העייין השופט אהרו

הת י בונ"ם

)רjו  .הרב הראשי לישראל הרב ישראל לאו ,

הנאמניס שו יד ושס בישראל עומדת בראש

הראשון לצווו הרב הראשי הטפרדי לישראל
אליהו

ובמקומות

מימוש המבצע בארץ

נוספים .

אנודת

את וכרם של הור י נ ו ושל הורי הורינ ו .

יד ושם פונה וכולכם

.

)יצולים  ,קרובי

משפחה וידידים של הקרבנות שהיז עדים

וחייהם · להעיד על גורלס .
לקבלת דפי עד אפשר לפנות בטלפוו

ומקדמת אותו .

נקשי-דורון ושר החינוך החרבות

בתפוצות יפעל יד ושם תוך שיתוף

 . 1· 800 · 25 ' 1 1 · 11מידע נזטף על המבצע ועל

יושב ראש

פעווה עם אנודת ידידי יד ושס ברחבי תבו

קבלת דפי עד באמצעות האינטרנט אפשר

יים

ושם ;

והספורט הרג

יצחק לוי  .עם

מרכז הארג ו נים של ניצולי שואה )ישראל

ועם

משה זגבך  .יושג ראש המיעצה הביו-לאומית

שמשתתפים במבצע ההנצחה יי וכו א י ש

-,ד יוסף גורנ ויו שג ואש

של שמות

את דפי הדע שימולאו יש להחזיר ל י ד זשם .

קרבנות הש ו אה ביום השואה " שיזם ניצול

' מבצע איסוף שמות קרבנות השואה  :ת " ד

של יד ושם

הבהלת  Iך ו שס

אבנר של ן  ,חחמו על מכחג

לאורחי מדינת ישראל המא י ץ נהם ל ה שתתף

הארגונים

יש שס '

השואה

.

והמוסדות

הקראה פומבית

ח יי ם

רוט

ב· . 1989

היהו

l

הארגונים

לקבל

באתר

האינטרנט

של

יר

.hup:l1wwwlyadvuhem.org.il
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-ד וםש

מ א ת דב'אל צ ' לפו

של

מ פות

•

ומזרח א'רופה

מרכז

מפענח'ם

יד ,

כתבי

פרטים

נאונרפ"ס

של

והיסטורייס  :הוא אומר " ,כל שס המתקבל

אלכסנדר אברהם  ,מנהל היכל השמות

אצלנו מייצנ אדס  :מוסיף אלכסנדר ' ,כל

ביד ושס  ,אולס מול שולחבו תלויה

שניאה בעבודתנו נונעת לזיכרוו  ,אולס סגל

תמונה פרובוקטיבית 'ותר  .זוה' תמונה של

העובדים

שנקבל

מחשב-מנקב ישו מת ו צרת א" · בי · אם  ,ומעליו

תוצאות טובות ביותר :

מקשטות

ק'רות

את

משדדו

מסונל להקפיד

שלנו

תמונה של משרד בגרמב ' ה מראשית שנות

תפק'דס של העובדים הללו נעשה עתה

המבצע מפקד אוכלוסיו  ,על סמך

קל מעט יותר בעקבות מחשוב הפרויקט

המפקד ש)ערך באמצעות מחשב זה  ,נקבע

שהחל ב  1992-ושהוגבר השנ ה " ,המחשב

" אס אותו

ובעת'ר

ה 30-

מוצאם הנזע' של אזרח' גרמנ'ה ,

מאפשר

הצלבות

יותר

טובות

מחשב ה'ה יכול למצוא את כל 'הוד' גרמניה

'עז ו ר נם לבני אדם לאתר קר ו בי משפחה :

ראוי שנשתמש בטכנולונ'ה

" לאמתו של דבר  :אומר אלכסנדר  ,חדור

המתקדמת של ו)'מ' כד' לברר מה קרה

תקווה  " ,ייתכו שביום מו הימים נוכל להצ ' ע

ה , 30-

בשנות

לאותם יהוד ' ס בתקופת

תמונה 11

אלגסנדר,

ש'רות זה אפ'לו בא'נטרנט ".

השואה :טועו

נותנת לאלכסנדר

בי)ת"ם איסוף

השראה להמשיך את עבודתו ולהגשים את
להש'ג כמה שיותר דפי עד על

שאיפתו

ששת מ'ל'וני ה'הוד'ס שנספו בשואה " .אנ '
מאמ'ו שבתוך גמה שניס נ ו גל להשיג את
שמות'הס של ביו ארבעה לחמ'שה מ'ליונ'
קרבנןת  ,והס יירשמו בהיגל השמות של

'ע  iJב דוד 'ונת

נצל'ח להש ' ג  ,פירושן שא)ן כא'לו מאבדים

מסביר אלכסנדר  " .בישראל 'ש אול' כיו

לא כס דנר בא רר , D.מ הנ ו ה  Dה משות

אלכסנרר אברהם:

האדם הנושא אותו " ,

יד ושם

בארכ ' וו

הפרויקט מאז

מ'קרופילם

, 1984

אז הכיו ערויות על

ולמד בלשנות בא  Iניברס'טה

העברית ב'רושל ' ס  ,נ  1988-נתמנה אלכסנדר

מטרת היגל השמות לה)ציח את שמות
קרבנות השואה,

יותר

יש

מנהל מדור בהיכל השמות וב  1995-הועלה

מחמ'שיס מיל'ו)י דפ' ת'עוד  ,ובהס 'ותר
מעשר ' ם מיליו)' שמות :קרבנות שנספו ,

אומר

ובכמה מקר'ם

ניצול'ס

-

)עדרים,

קורה

שהונצחו ב 1.7-
אלגסנדר .

מיליוו

' בשנות

דפי

ה' 80

עד ",
ק'בלנ ו

עוד

פעמיס

כ 15 ,OOO -שמות נכל שנה  ,אולס מאז גל

ברש'מות וא'לו אחר אינו מופיע כלל " ,הרע'וו

העלייה הנדול מברית המועצות לשעבר אנו

של היכל השמות  :מסב'ר אלכם נדר  " ,הוא

מקבלים עד גשלושים אלף רפי ער בשנה ",

לאסוף עדו'ות אישיות מקרובי משפחה או

הוא משימה

שאדם

ממישהו

מופיע

שהכיר

את

כמה

וגמה

הקרבו ,

אהב

אותו

מנדל

איש
אסתר נ'טל משה נדל'ה לאה

לררנת מנהל ההיכל כולו ,

" לפי שעה 'ש לנו כ'  2מ ' ליוו שמות

אחד

השמות

שרה רחל 'הושע מר'ם רות 'צח  iJאסתר נ'טל משה נדל'ה לאה חנה 'וס

יד ושם  :מסביר אלגסנדר  " ,גל שם שלא
בשנית את חיי

הוא

המשימה

החשובה ב'ותר " ,זוהי ההזדמ נ ות האחרונה :

" איסוף כל המידע הזה

עצומה ,

משתנים

ולש  Iנ"ס

גאונרפייס

השמות
'ע  iJב דוד 'ונת

שרה רחל

מאת"ם אלף לשלוש מאות

אלף ניצול'

הקרכו

מסנכ'ם את המחקר " ,מסביר אלכסנדר .

שואה  ,ויותר מזה בחו"ל .

בלבד ברש'מת

" למשל :אדם שנקרא שו ו רץ בנרמנ'ה ייתכו

מילאו דפ' עד שיס"ע  Iל]ו להוסיף שמות

ארג'וו של מגורש'ס במסמכ'ס גרמ)"ס,

ל F~ kite -

בוספים לר ' שומיבו ,אנשיס חייבים להת"צב

והוק'ר

ואינו

את

זכרו  :נדרך זו

נותר בבחינת

שם

מונצת

" כל דף עד הוא מצבה סמלית " ,אומר
אלכסנדר,

" ערוו ו ת כאלה 'כולות

לס"ע

שעבר להוננר'ה ו תרגם את שמו

או עבר לצ ' גוסלובקיה וקרא

),(C ern i

לעצמו צ ' רנ '

רב'ם מהם לא

ולמלא דפ' עד! '

ייתגו שגשנולד ניתו לו השם מוזס

" לגך

יה'ו

שתי

תוצאות ",

מבהיר

כM;aur ice -

אלכסנדר  " ,ראש'ת  ,וזה החש ו ב ב'ותר  ,כל

ש"תגן

שם שנאסף מהווה ו'כרוו שלא יישגח ,שב ' ת ,

אלא אף י כול לס"ע ב'ד')ו ל'צור מחדש

שנקבל דפי עדות הנושאים שמות ש ו נים

כתוצר לווא ' של עבודה וו  ,מידע מפורט

תמונה מדויקת 'ותר של יהרות אירופה

של אדס אח.ר ועל ג ן  ,משימת ההשוואה

נוסף

על אורות בני אדם שנטפו בשואה

לפני מלחמת העולם השנ"ה:

והאיתור מורכבת למד ' " ,

'פתח אפשר ו יות רבות למחקר עתידי ",

למפות

את מסעו

השלם של אדס

בזמו

הש ו אה  ,איו הוא מנצ ' ח את האדס בלבד

תהליך א'סוף השמות החל ב· , 1955
וב  1ייו היכל השמות עצמו נפתת ב· . 1977
אלכסנדר ,
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שמוצאו מרומנ'ה  ,עובד

על

אך הוא רשם את עצמו רשמית

או

כ,M axim il lian -

אלכסנדר

עובד

מיומנת ב'ותר של
" רונם

יוצא אפוא

עם

קבוצת

עובד'ם

כעשר ' ם איש וא'שה,

נונרי מדעי הרוח

" ווהי קריאת הרגע האחרון לאנש'ס אלו

ו ' ודע' שפות .הס

כדי

שית"צבו

,יעזרו

לנן

הקרבנות  ,והו ש'א מאמצ')ו :

להנציח

את

מ nש:ע ז'!ג הדע אנ'זוס ההקדלה נגנעח שלlא l' ,םילשI

מאת ליסה דוידסון

•

מ וגא Oינותג ץוא מםידמ לש חUכש קיתומ

וולך'ס ,ומממן אותו אינוך הבקנים השווייצריים

לע פרויקט המחשוב מקפחיס מנהל ארכיין

השואה ,מגאר מר'מ שלמיוש העם רהיr.ןן

בש  Iתוף ארנונים יהוו"ם .ישראל זיננר  ,המזכל"

 Iך ושס רר יקעב חוביק .מנהל מערכות המיעד

והעולם כולו  ,שבאמצעותו יהיה אפשר

של הקוננרס היהו'י העולמי; צבי בקר  ,לשעבר

מלאכי ילרב מולהנ הילכ השמות לאכדוסר רבאהם;

לLצמא את משות'O1ו לש הקרמות שנפסו

היהו'י להשבת

רבתת תrךארן מעיוכת מיעד מנהלת צבמועת תא

יושב ראש משותף של הארנון

בשואה במערכת הממוחשבת של יד ושם או ,

רכוש ) אי"לר( ; נארהם בורנ  ,יושב שאר ר Ooכוםת

הפח'j7ט שביתףו רבתת מנפאורא ,שרnבגה כקונ(

לוכס fזVפ בץימ ןW:YTi

משנה ושממונה 'זע ניוס צוות של יו תר מאלף

שאיפה בלבו  ,אולם עתה נראה שהיא עומדת

פח j'Pט זה שבטפוו לש דרב ישעה קדצ ויחיזר את

עובrךס  ,לע הכשרתו ולע העטקתו; וישתתפו בו

להתממש  .גם שח rור המטעות האחרונים של

רוuוכך ,וש iוחו j7דע iוב ברחס רוילשהם לש הקרmנ

כמשונים מומחים מיד

בזערת לכ לאה יהיה

דורות אבודים שנרופו באכזריות רבה על יוי

שהמשיח הצאני.ם

חקז נך 1ל מכל שלושת מיליוני השמות ממוחשב

בסופו לש דבר ,

באינטרנט 'זאת ה"תה דע הכ

העת',

רר'וmוו גI'Iש שאר

-

ץ'ןrא -

רמע Iהעבר

הצאנים בצמאעות חיבור אירוע אלירו.ע פרט לפרט

פרויקט

קרבנות שואה השמוירם בהילכ השמות בדפי דע

מחשוב

בח"הם -

נם המטרה הזאת תונשם ,

בורך למימוש לכ אלה שענה כעת מחשובם
של

יותר משלושה

מיליו'1

בסוף חושד מרס .ההשווהא בין השרמיות שבתצוע

שבווי)" תסת"ם  ,לפי ההעררנ~ צמאבע שוט ,1999
והה נחה היא שיימצאו

רשומות לש שמות

מישרנוJו lחשבוות חאר Iת שףסא די וםש אביפחר~

ושם -

כ15,ooo -

חשבונות גקנ .

באנר לשו  ,יושג ארש הנהלת יך ושם  ,הביטח
שיך ושם יעשה את כל שלאל י ון בתוקף היותו

המרמ להצנחת קרבנות הש Jוא~ 'rפחויiוכ זה 'ש

רטמת ר~הדעו לדביקת החששת ה mמים קבבנ 'O

חשיבות בתהלי ,מחשוב שמות הנספים אשר

השוויצ'-י'ס היושnב הב mושארבשה מועך פלוא

משתלב גמערך רחג ההיקף למחשוב מאגרי

קל!י ,ששמיש ובענ עדי הנבק רוגר'מ לש צראות
הברית  ,היא להשוות ב'ן לשושת מיליוני השמות

שמות

רוג 1עד לש די וםש  .זעברת רוגחשבו פאשר להפוך

מ' Y1

קיר ערך וצע ום בהיקפו לגניש יותר לחוj7ירס

רוגמוחשםיב ttזה לrב מש ות יהם לש 'לעב שחשת

צלויברו הר.בח רוגחשוב גם ממעיך לשרו תט ילכם

בבקנים השוויצ-ריים מ  ' IYמלחמת העלום השנ"ה,

התורמים למחקר ולהפקח מידע חשד מהמיעד

חשבונות בקנ "רדומ'ס :ההש ו ואה ב'ן ה ש מות

נעשית סי קזבל תמונה לע הבקנא ו ת במלחמת

קר בנות

הקיים  :מוטיף לשו וצמ" ן כי תהליך המחש ו ב אף
ת ו רם להצנחת השואה,

העלום הש  'Jיה ךא קיעבר יס לצמוא חא החשטנ ות

גי נת"ם הפרויקט ממשיך להתקךם בצע ךי

Vה' Iםיכייש 'וj7רmנ זשח Itאצ'Oר תבקופת Aו~א;ן

עקנ .וזכר ם של הנצר ח ים מונצח ש  Iב באמצעות

עלות פר ו יקט זה נאמדת בשמונה מיליוני

השו Nה

הכטנולו ג יה ,
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 IIח ארריכליס נודעים  ,מעצבי פניס ואוצרים נחוש להשליס את מלאכת
התכנוו מחרש  ,ההרחבה וההשלמה של קמפוס יך ושס .בג"ת הבנ"ו החיש

של ביח הספר המרכזי להוראת השואה ובנייח בנ"ו הארכיון החדש עומרים
להםת"ם  I ,הס ייפתחו רשמית לקהל הרחג באוקט ו בר  .בנ"ת מערן הכניסה
החיש ומרכז המבקריס

-

המגואה

.

בעיצומה  .קיים סרטוט של המוזאןן

ההיסטורי החיש ,וכבר נ ב נה ינם של היכל השמות שישמר את שמותיהם

ינס המציג נם את החלק הפנימי של היכל

של קרבנות

אi!:ili!.ll'oשי""ףחךש יבקרו לקראת ס  Iף מסלולם
היכל השמות אלכסניר אברהם ,

Lnה,,,ל ,מיליוגי שמות של קרבנות
" hמ"ח  .ותקוותו היא שיד  Iשם יצליח
שמ  Iת כל ששח מיליוני קרבנות

ש"אגר ביפי העי יועמד לרש  Iת

~ן rם'':ש בחךר סמור למבנה המרכוי
י  Iר ית הראל ת' ''"''" מעצבים"  ,שעביה בכפיפה אחח
עם

משה

המזואוו

ספךיה,

מקצו ע נ י ם זגל י ר ושם

ההיםט'רי ,

ועם

צווח

בו יושב ראש הנהלת יי ושם

אבנר שלן  ,מ ~הל היכל

אלכסנרר אברהם  ,מנהלח מחלקח

המוזא ו ג י ם י ה ודיח עינבר

הראשי של יד ושם פרופ ' ישראל

נ  OIמ ,Iמ םבירה את מבנה
חלקים  :מקום ל ייכרון ו

השמוח  .ההיכל מורכב משל ו שה

,

"

נניזה וחרר חיפוש באמצעוח

מחשביס  .המקום לזיכרון
ו
הIא

י

זה ע ל זה  ,האחד שקוע בקרקע,

בתוך

וס הפונה לשמיים יהי ו תצל  Iמים

מורכב משני קונוסים

ו ה אחר

פונה

השמיימה .

במרכז הבניין ה ו א לב המבנה .

זכוכיח על רקע העשני רפי

של פניהם של קרבנות השואה

עשר מטרים  ,הוא מח ו ספס

מהםל ע שנחשף בחפירה  .ב'ן שני

,,,ה o""I

שטח עג  Iל  ,ובמרכ  IIי היה ר ציף

הם י ו כלי לראות את פג י הקרבנות

 Iעש ' I

הפונים לכיו rנים מנוגריס נוצר

כשהמבקרים יעמרו על רציף זה ,

i

אליהם מלמעלה כלפי מטה ,

 .מתחת למבקר י ם ייראו האדמה ~:~:~::;~ ~~~:,o~,

_' ~~;:..:~~____-_~.:....--~-~--~----ש~~~המ~~tש'~:ה~ח~א~ם~"~מןב~':ה~ה~ז:ה~ל'~ן~~1:

איני כבה לעולם  ,יש הרואים

בו באר חפורה עמוק'עמוק

ויעורר בו

מהיהרות

מקום

זה יפרה

I
זעקות

הקרבנות

את דמיוו

המבקר

הרהורים.

מסביב לשטח שנפגשים ב  Iשבי הק  Iנ  Iסים יש שטח ענול שבו נמצאת הגניזה ,
ונה יישמרו יפי העד המק ורייס  .למבקרים לא תהיה נישה ישירה לשטח זה  ,אך
הם יוכלי לראוחו מ ו הרציף  .בחיר טמוך יוכלו המבקרים לחפש שמוח  .אפשר לראות
גגניזה בית עלמיו סמלי של הקרבנות שלא  Iכ  Iלקבר ישראל ולמצגה .כאו יירשמו
נייו שם הנפטר  ,מקום  tתאריך לידתו ומ ו תו  ,פרטיס שבירך המסורת נחקקים במצבת

בש'ש  ,וכך תושלם מלאכת הקויש של הבטחת קבורה ·ולו רק קבורה טמלית בהיכל
השמות ·לכל ששח מילי י נ י קרבנות הש  tאה היהודייס .
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 Jש'ס ב Oפרות השואה
כ

חאת ענבר

רווה

ית הספר המרכזי להוראת השואה בשיתוף האגף לתכניות
לימוריס במשרר החינוך מוציא לאור תכנית לימורים

תקך'  Uור חוך ' Uחד'ה חדש מאת
כ

שגייה בספרות השואה  ,החכנ י ת מיו ע רח למורים ולחלמירים

אנרהס

בחטיבה העליונה  ,ו היא תופק בשתי שפות  :עברית ו אננלית,

שבועות הקרוביס עומרת להסתיים הכנתה של תכנית המולטימריה רג מנ י ה

התכנית שכתבו רותס וגנר וענבר רו  Iה מבקשת לבחוו את

התכנית היא קורם אקרמ י העוקס בשש

את

הנאצית וה י הור י ם

.1939-1933

'", T

דרכי ייצוגו של רמויות נשים בספרות השואה ולאפיין

התמודדותו כנשים עס מוראות התקופה  ,כפי שה י א מעוצבת

השנים הראשונות של המשטר הנאצי בגרמניה  ,מ'ועיית היטלר לשלטוו רע
פרוץ מלחמת העולם השנייה

.

בעולס הסיפוריס .

תקופה שסימנה את ראשיתה של שואת

יהורי אירופה  .התכנית נוערה לאפשר הכרה והבנה של התקופה באמצעות הצנה

בתכגית דיוו בארבע יצירוח  :שלוש נובלות ' המעבר ב י ס

חוותי,ת ק'תית וטקסטולאית לש מקוחת ראשוניים ולש פרשנויות היטסוריות קאימיות .

סוף מאת  IIפיה רומאניצ ' ובה  ,הכתנת והפסיס ו קאטרינה מאת

.

אא וגניה ) בתוך :רישומיס לקורות

כמו כו  ,התכנית מציעה םיפור משולב של התקופה :שלא כמו חיבורים ק ו רמים לע

אהרו אפלפלד; וסיפוד קצר

הנושא  ,שהתאפיינו בנטייה להפרי ר את הסיפור הגרמני מהסיפ ו ר היה ו יי  ,תכנית וו

חיים( מאח אידה פינק  ,בצד הדיו ן ביצירוח מונשות לקורא

מבקשת לשלב את שני הסיפור י ם ולספק מבט מקיף ועמוק י ותר על הנושא ,

סוניוח ו שאלות חתך כהצע ו ח ללימוד היצירות שבתכניח ,

מרכזיים :

בד'  Iו ביצירות יוחי מקוס מרכז י לעוברה שניבור ו ת היציר ו ת

מצנת ומאנר מי.עו למצנת אופי סיפורי חוזת.י

האלה הן נשים  ,זואת חוך ניס'  Iו לאפייו את ההיבט הנשי הייח ו די

והיא משלבת ביו מהלך האיר ו עים שהתכנית

שבכל סיפור וסיפ ו ר  .במסנרח זו נרוו הסיפור הנשי כספרוח

עוסקת בהם ברצף כרו)ולוני לביו חלוקה

יפה ולא כמחקר ה י סטורי  ,בתחוס זה נעשה מעט מאור ער כה

לנושאים המתבקשת ממורכבות התקופה ,

על אף שחקר הנשים  ,כניבורות או כ י וצרות  ,זוכה למקום הולך

כזבות ר!)וצקניות הסנכיות המנוותונ משפארשת

וגול במחשבה וביצ י רה הספרותיח בת זמננו .

התכנית מחוקלת לשני חקליס

ריוו ננש י ס בשואה כמגור מצריך הבחנה בין שלושה מישוריס :

תכ)ית מולטימידה  ,אפשר ליצור הסתעפויות
לתתי'נושאים וסוניו.ת מרך זו התכנית צמיעה

תברתי  ,ביולוני ומהותי  .ספרות השואה נותנת גיטן' על פ י

מ'זסויל הקתדמות חכנ'תונייס או תמט יי ם 'וע

דרכה להבחנות אלו  .עס זאת  ,שלא כמ  Iהר י ון ההיסטורי  ,א י ן

פ י בחירתו לש הלתמיד או לש המוררג במאנר

הוא מגקש לתאר את ח"הו של הנש י ס במציאות ההיסטורית

המיער של התכנית מאות פריטיס }ממסכים ,

אלא להבין את הזרכיס שנה[ הרמות הנשית מיוצנת בתוך
חורנזמ ם רIT7jוווטיד הח שד

תמונ Iת  ,ממאיר מקח ח הנ י תנים לגישה ישירה

מהמצנת לע פי הקשרים  .ננישות 11

העולם הסיפורי הבדוי חוך התייחסות למסורות ולמוסכמות

מאפשרת להתעמק בנושא י ם הנרו)ים במצנות ,

ספרותיות,

בכל אחד מהמכסיס בתכנית  ,הו בצמנת והו במאנר המיער  ,י ש פאשרות להפעיל
מנ"ו לש פוקנציות כטניות שנורען לסייע לתלמיר; העתקת תמונה  ,העתקת טקסט ,
פתיחת דף לרשימות של המשתמש  I ,כו התחברות לאינטרנט ,

קהל הירע של התכנ י ת הוא סטודנטים באוניברס י טאות  ,תלמייד קולנ ' אמריקניים ,
תלמירי מכייוח  ,חלמידי כיחות לעיונות בבתי ספר תיכו)ייס  ,תלמייים בסמינריס

••

•...
rו

למוריס ומ  Iרים להיסטוריה,

התכניח  ,שכחבו יור Iו אברהם  ,גיא מיר ו ו ואירנה שטיינפל.ו מופקת בא)נלית

;:ן

ובקרוב תחורנס לבערית ,

-..
..ו:

rי

•

יחידת לימוד באמנות חאת אר'ה םפ  Iז 'נ "ק
כ

rי

ית הספר המרמי להוראת השואה ע ומד להוציא לאור יחידת לימוד באמנות
המצינה נישה חשוה הנבנת האדם גשואה ולאחר השואה  ,היחיזה מגוססת
לע ההכרה כי לארם בשואה ולאחר השואה יש צחים שהמאנוח לבבר

המחקר ההיטסויר אית ההגות הפיל  Qlופית

.

.

לא

יכולה לגעת בהם ולחחר אליהם .

ציירות האמנות ביחידה בנחח לע פי הקשר שגיניהם לגיו יצירות פסרות  .ביחייה
לשושה סיפוירם ה'זמווים לכ אחר בכמה ציירות אמנו.ת מטרת ציירות האמנות ביחידה

להרחיג את הניתוח הפסרותי ועלורר מחשבות ורעיונות נוספים  ,ו'וע התלמיד קלרוא
חחילה את הסיפורים ואחר כך להחייחס ליצירות האמנות,
הסיפורים )הנמצאים נס ביחירת הספרות השחרור גהוצאת יר ושס( עוסקים

בשחרור ,שהוא נס אירוע היסטורי המציין את שחרורם של קרבנות הריכן' הנאצי עם

ניצחון בלעות הברית ונם מושנ רחב יותר הטעוו משמעויוח קיומיות  ,נפשיות וסמילות.
השחרור  ,הן במישור ההיסטורי והו גמישור האנושי הפרטי  ,הוא קו התפר שגיו

המציאות " ה)ורמלית" לג י ן המציאות "האחרת" של ימי השואה  ,ב אמצעות יצירות
האמנות מנסה יחידת הלימוד להתמוח עם קו התפר הזה יעם העולם שאחרי השואה.

ו:
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א

י ן כיתה בישראל ואין תלמיד נישראל שאינס עוגרים כמעט גלכ
שנה חוויה חינוכית במסגרת הטקסים והצערות ליום הזירכ ו ו לשואה

ולגבורה  ,ולכו יש צורך בכלי עזר שבאמצעות ו יוכלו המלמד י ם
והלומדים כאחר לערוך על פי צורכיהם השוב'ם טקסים וצערות ,

כיי לענ ו ת לע צורך זה הופקה המקראה לטקסים בין תמ  Iליגו למחרינו ,
הצורך במקראה מסוג זה התחזק עס התננרות מסעות בני הנוער

לפוליו ועם הפיכתם של הטקס'ם באתרי השואה לנלעי ערך חינוכי רב ,

מכ' III

שהצרנים החי)וכ"ס משחנים מקבוצה חjנוצה וממחנך למחןנ ,

איו המקראה ממילצה לע תבניות נוקשות של קטסים בנחרים אלא צמיעה
מנ"ו רבח כלכ האפשר של חומר ןכ שהמורה או צ  IIת הלתמיףם המכינ'ם
את הצערח ימו להךכ י ב בצעמם ו'וע פי צורכיהס את רמותכונת המתאימה
להם ,
במקראה של Iשה חקלים ;
א  .צרף כרונולוגי 'קטעי ספר Iת וש'רה לע העולס היהודי שהיה ולע

קנוחת הציון המרמיות בשנות המלחמה ובש  Iאה

ו:
.בr

rג:
r.:

rי
כ

.בr
ם

ם•

ב נ Iשא'  Qלע בסיס נאונרפי ' אוסף קטעים לע אתרי שואה הלנמירם
לימוד מקיף יותר ואשר הביקורים בהם נפוצים במיוחד בתכניות המסע של

בני הנוער לפול'ו
נ  .נושא'ם מרכויים בה ו ראת השואה

.

אוסף קטעים לע )ושאים כמו

ידלים בשואה  ,הישחות  ,עמידה ונבורה  ,עיצוב הזיכרוו  ,דור שני ושלישי וכ ו ' ,
המקראה מת ח שבת בצרכ י ס של המגזרים השונים בחברה ה'שראלית
העתיידם להשתמש במקראה .ספירה רפפורט ל'קטה וערכה את הקטעים
במקראה,

7

ד" ושם

תערוכה חדשה :

 IIעתל וחתוגה בר Iשומ  Iו שב הרב  Nברה Dורד  Iגר"
מ א ת אל י 'וד י ן

•
מבט לחיים היהוףים בפילון מלפ  '1השוהא מIעוררת הד אלזהרה בפסר קהלת

םה ירתח לא Iת בכל קסלן ע''tםל תחת הסספ" )הקלת א ,נ (

"

·כי לא תדע מה יהיה רעה על

הרב אברהם ודרינר מצייר יה Jףם עמלים פשוטים בפולין שמיפני

האץר ק)להת יא (. ,ב

השואה .יה Iףם הלומףם בםפרי ק  Iדש ליד שולחנות העבודה שלהם

הונבח הוא מבהל בקעת הקיח(ן,o

ורזגתווכחים לע טיעונים תלמוrךים .וזע וא  ItIים מנת Iנ  '1ם בהם .יה Iףם מא Iשףם ,

בי ,ושם .

יהורים עס ו קים ,יהוד י ם השמחים בחקלם .הם היו חקל מן העולם ה י הורי
שנחרב

ציוריו של וידרנר חושפיס םננון חיים מורע  Iשלם מכפי שאנו מורנלים
לראות בימינו אלר~ היה זה ענלם שבן עמלו הבריות קשה קלראת ' Iם הש Iק
אנ קלראת החנים ואת שאר זמבם הקרישו ללימוד תורה ולתפילה .מצוות

ותפילות היו חקל לבתי נפדר מן היום I'-ם שלהם לא פחות מכאילה מIשינה .
הוב ורד  Iנו היה דמות ציבורית בזלטת  Iמםורה ע Iד לפני לעייתו לאץו

מצופת ב  .1947-הא Jשמיש מזיכר רזגרמ האירפוי לש פ Iילע אנורת ישולא ,
ואחו כן  ,בישראל  ,היה למכזל" התנועה  .הוא שימש לסירונין חבר כנםת

מהכנסת השישית דע רכונםת הלש Iש שערה

).(1996-1968

ב  1990-היה

לםנן שר על]ייני ירושל'  Dנסוף לע ןכ  ,עדב כמהנל עית  Iן '  '1)1וכמנהל בjמ .
כישרונות הציור שלן כוו להכרה עוד בניל צעיר ,אן הוא סירב ללמור
אמנות והדעיף קלשור את חייו בלמיוד'ס בישיבה  .כישר Iב Iת'ן הטבעייס היו

ידזעים ה'טב במםדרונות הממשיר~ אולם זוהי הפעם הראשונה שיציר!תיז
מוצנות בפומבי.

תערiט lזו שנפתחה ב'  ISבמרס בקבעת הקהיל Iת ביד ושס מאפשרת

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

תודל  IIWINיך
מאת ליסה ד ו י ד ס ו ן
א

נשוויץ -

•

צעם הכזרת השם מעוררת דימויים מחרירים כה רבים  .אן

הזה )ישראל .הדנם מוצנ נם ננרסה קודמת בפזלין  ,בנרמניה ובאצוות הגרי.ת

כציד פארש ליצהנ  0"10'1ולא הגצה חזותית לוראת קמםו שעצט ם חצר
שJוט'' הכ רבן לאכורה ו lttמולצתים המארים את הרנ היה Iףם תבאי
הYזגג יא רשפא לרשnוג תא אימי המהנח חאו ךילהת הך iשדמה בלמ Iםא _
אלום נמ  IIאון ההיסט Iרי החשד יצזנ דגם של תהלין הסקלציה וההשמדה
Lאכש -,"\ IIביקראנז רפאמושר לקבמףם מבט ממע ' j7להפלעת רזגשרפ Iת ורזג1'7jע

לטרנףה לש העם היהוף צעמה מוחשי.ת את היגם שהניע לא מער ילר ושס
יצר האמן הפולני מיצ',מלאב סט  Iביירסקי  .משימתו נתאפשרה לאחר מחקר

ממע 'f' j7זכש קינ Iףם רתאנ ,מעקב חאר מיטפש פוש'ע לממחה צאניים וףא'  UIת
עם )ציויל רזגחנה.

התוצאה היא ינם מגבס לבן המשתרע לע פני חמישים מ"ר

והמנר)ג

מכארגעת אלפים דמו'  Iת המייצנות את אםירי המחנה  .זהו אחד מכלי העור

החז ו תיים החש  JJים ביותר להבנת פעולת אושו · Y'Iניקרנא . I
הדנם מאוחס ן כעת ג'  1ושם ,המחפש תורס למימון רכישתנ  .הוא יוצנ

במוrאון ההיםטורי החשד עם פתיחתו ,וזאת תהיה התצוגה הראשונה של הרנס

8

מתךו הדנם 'זש י"'שרפות בIאשוו'ז"

מאח א'בט נn
מ

מ'א  -מס 'נ ס

•

שנה ח  Iרה  ,ספר של הרמב"ס בעט'פח

"בבו של 'קעב דו,ר מנחם  ,היה לרב לאחר

קר Iע Iת

מות אב'ו  ,וכך נם נדכו  ,דע שהמשפחה העת'קה

ח'ה בערה דרך ארוהכ ורבח לטטול'ס גטרס

מ'ושו ומרוב ש'מוש  .ב'חו jולחר'ו ברמו '

אח מקום מנור'ה לאוטווצק  ,קנרבת ורשר~ שם

הג'ע.ר ל'רושל'  ,0מקוס מנור'ה הנוכח'  .מטלול

במהלך קורס הבונר'ס של ב'ח הספר

טפירה ח'ר~ "םב'  .משעוו לשום 'וקש.

הגר'חה של המפשחה מאטוווקצ שגפול'ן לוו'ןoהנ

סלב מחשלו  ~1והחפא'ם חשבו ש.ראק'וס אנטווקצו

שלבט'א ה'ה קר ההתחלר~ חורות לחס'ד אומות

עור  ,בו מאת"ס שבה  ,פ'ב Iח'I

להוראח השואה שבערן באונוסט בקקרוב

ולונת'

א),"I

מחבוננת בו  ,אנ' נמצאת ש Iב בנ'ת ".

אח הספר בחר פאף'ם ק'  2,מחוך פסף קושד

'ה'ה טוב לבר'אותו  ,וכך ה'ה טג' לרב קה'לת

העילס ח'ובה ) סמפו( סונ'הארה  ,הקונסול הכ'ול'

אחףם שבמכרו ברחוב קנקר)] בש' לרנל הודלתה

אמש'נוב באוטווצק  .שם ב'ל'ת' את 'מ' 'דלות' ".

של 'פו בקובנו  ,ל'טא  ,ק'גלה המשפחה אשרות

של נכרחה של קתר'ו .לאחר שובה ל'רושל'ס

" בב'ח הספר למית' עבר'ח  ,ייי'ש וחומש ,

מבער ל'פו  ,שם החנוררה קנו~ה גמשך חצ' שבר~

את הספר ל'ר ספר'ם אחר'ם

נוסף לע חכביח הל'מוrןס שה"חה מקובלת בבת'

מ'פו עגרה המשפחה לס'ו  ,ןגשנת  1945נ'שאה

העמ'יה קתר'ו
בפסף ' תר~ ובארה

ח'ה

ה'ה שהפסר אצמ

'ש 'ב ת

מ'ר

לשעבר

ששמו

את ב'תו.

ח"ס מ'ל'קQ.' Iקג

אך כשע"בה

קתר'ו בפסר יעוו
מיוקיק

לתלמ'י

שנת"ם

מקץ

'ותר ,

עברה המשפחה

מצאה

בשער

המורחבת

הפב'מ'

כתובת

בד'ו

ושס

לברוקל'ו

כחולה

ייסדה ג'ת מדרש

"ב'ח

שם

בעבר'ח ;

על

חדש

מדשר  .מאש'ב. Iב

אמש'נ  Iב

כשס

רח ' נוראנ מפסר

שעשתה

קודם

: :Zן  :ול'יה שת'
חותמות

לכו

של

גאמש']יב

המק Iר'ת

המשות 'ז ק'וש

"לאחר מ  Iת

ומנחס

קל'ש

סגי

באות'וח

דפוס.

צעמות'ו קלגורה

וז

ל'שראל  .רק אז

כתובח

הועגרו

הצג'עה ,

כפי

הנראה,

על

לירושל'ם"  ,ה'א

הבעל'ם

נזכרת ,

כעג ו ר

מספר

שנ'ס ,

המקור  IIם

עגרה

של

סגתי

הפסר ולע מקום

ג '  , 1956התאחדה

מנוריהם.

המשפחה

ב ' רושל ' ם  ,ונוםדו

אמש'נוג  ,מקום

ה'דיע גשם משונוב  ,ה"תה ע"רה קטנה גפול'ו

הספר גפול'ו  .גגיח ד ' גרת' ייי'ש עס אמ' ועם

מחשד ת)' רrגדשר והישינה לש מאשינבנ מטורח

שחושב'ה היהוד'ם גורשו לנטו  Iרשה ומשם

פס'ה  .הטבחית ה'הוד"ה של משפחת'  ,שתמ'ד

גח אלפ' שנ'ס  ,ההתפלפלו'ות התלמוד'וח נ'ו

לטרמ'קגר~ ולכו מעזלם לא ש'רעה קחר'ו ש'ה'ה

רכו'הב כמה מנזת )פסוןת גמ'ודח של.תנ שכאןtח'ם

תלמ'יו ה'ש'גה ו  )o1תג'ם החסייו'ס הובערו מאב

אפשר למצוא את הגלעים האמת"ם של הםפר

לבתי צפו"ם רבים הצטרפו שלולחן השבח שלנז

לבו והניעו בירך  I1גם ל'קעג מיליקוגסק'  ,גנה

או מישהו מגנ' מפשחתם .
כשן שע"ן בפסר חשב ש"תכן שהוא השח"ך

העש'ר גג')ו)'ם וב  Iמ'רות חס'יו'ס ' ,דלות נפלאה
 Iו )קטהע לפתע

בפסרבמט

,1939

כשמפשחת' ,

של ח'ה  ,שהוא כ'וס ראש חס'דות אמש'נוב
ג'רולש'ס ,

פעם לבית המדרש של אמש'נוג והצ'ע שקתר'ו

וגראשה סב' ) ,אצלה לזעוג אח קרוג' מפשחהת ,

לשאלה כ'צד עגר הספר אח כל הירך

חקתשר עס רבגת שמשה ח'ה 'סק])'ו"i1מ .כבעזר

את ב'חה

גח'פוש אחר מקום

מאוטווצק רע קקרוג  ,א'ן לח'ה תשובה  ,אולם

כמה מ''ס קלחו אפףס  j7tתף Iאת הפסר ףלרהת

מפלט' ,

ואת רכושה

החשוג הוא כ  Iהספר ח  Iר לג'חו כד' לספר את

של ח'ה ננית וגו  ,שכונה 'רושלמיח  ,חיה פתחה

'ג'ת אהוב זה לע 'ושב'ו והח"ם שהתנהלו גI

טיפור משפחחה  ,וכן את ס'פורס של חס'ד'

את הספר ,ראתה את החוחמת לש יז ק'וש ו את

קורס ש ו ג ע ו ר ונ'ד'ס ברא  Iת' את הספר  .לננד

אמש'נוב האחרים ושל הספר'ס  .שלא כמו הםפר

הכחוגח  ,ומ'ד אמרה שהספר ה'ה ש"ך פעם

ע'ב" קמה דליןח' לחחייה .שוג חשה אב' אח ריח

הזה  ,הושמין בשואה ,

י ' קעג דוי קל'ש  ,אג' נאיו של סבה  ,שהיה ראש

החלה הנאפית גחנו ר  ,אח המגנ'נוח ה מ ושר ו ת

 .1קת ן' ן נ ן מו ה'א ןכ  Iת מנמת השחומו'וח

ג ' ח המדרש של אמש'בוג ו המגה'נ הרוחג ' של

גערב' שבח  ,את ברכת

אמי  ,את המשחק'ם

חסיי' אמש'נו.ב ו כ' היא צעמה ה ת נוררה גכח  Iגת

ששיחקת' עם אח' ועם גבו ת דודיי .א וסף זיכרובוח

 Iו עם גני משפחתה.

'קר'ס עולה מגיו רפי הספר הזה ,לכ א'מת שאב'

חו 'r

שו ' ך

ישם .

.

 2פא'יים ק" הוא מנהו מןמח השלתמ ו 'ו ח חו'ץ .

9

ני  1ולי ם
ז ו גרי ם ••

מדליקי
שה

ך

]'אל אבודר נודל

למר'ם ומדרכ'

) 1932-

)"פ,1"oo

הנל'!')

למפשחה

לש מח'שה rך'ןום .גיו}'  1941שלפו

הנרמג'ם

יבר  Iת

לנטו') 01 )' .פור התחולו ה  Nקצ'  Iח בנטן.
באחת האקצ  IIח התחבאו הוירו של רג'אז עם

אחיתן ועם אנשום אחרום נעי"ת ה נג שי
) ' Iס )תפסן  .ו'נה  ,אחותו

של ךג'אל ,הצליחה לגרוח חזרה לנטו  ,אך
)דרסה

על

פסי הרעת
כשנררשה

לאסוף שם

סו)'ר'

ו 'שק' ו

שה וישקין נולד ב' 1925

או בשטחי פולין  ,למשפחה של
 nמישה ילדים  ,עס כניסת הצבא

א

יריס מוצרי נולדה בשנת  932ו

גגננאן' ,לוב ,למשפחת חגיג ,
משפחה מסורתית מכובדת  ,לאיריס
היו ארבע אחיות ושני אחים ,בפסח

 1941ביצעו האיטקלים בבתי היהודיס בעיר

פונר ום  ,אך ה י הו ד ים הספיקו לרוץ אל גית

את ברסלב אך לא הלציחו לבעור אח הגגול,

קר האחות סלוגה הצליחה לעגור לשטח
הרוסי ,לילה אחר כיצעו הנרמנים אקציה
בברסלב והמפשחה החחאבה גמרתף  ,אלחר

לשושה ימיס נליו הנרמנ'ס חא רמוחבו.א משה
הספיק לברוח  ,הוא הסתתר גאורוות ומשם

הכנסח ולהתחבא בו .הפ  Iערים הותירו הרס
רב ומן צקר חאר ךכ החט'לו הוירה לש איסיר
לברוח מהעיר עם משפחות יהוירוח אחרות ,
בדרכיס עוקפות הגיעו אל הכפר קואפיה ,

מצא

אחותו בחיה  Jנחה חס'ה  .ףנה הלב'שה אותו
בלבוש נערה  ,וךכ הוא הניע עם קבוצת נשוס

מאחיו של

למחנה ק"  Iר  IIלי ברינה  .שם נייתה דינה

א

ת Iש"ה והדפה אותו אל קבוצת האסיר'ם
נפצע יניאל 1944- ) .הג'ע למחנה טרנפסורט
ךינלא לנחת מצ7jלס"ח

מבטם של הילרים שהונלו להשמיה מלווה
הגיע דניאל לשטוטהוף ומשם נשלח להקים
אח מחנה גורגגרגן ועגד גמספנה גדנציג .
בינואר

1945

ציא משטוטהוף צבדעח המווח

שנמש,ןכ חושר וחצי וגה נצרחו יהוידם רגים

ורביס אחרים נפטרו ממ nלת הטפיוס  ,במרם

 1945שוחרר עם העיירה חינוג וג '  1947לעה
לישראל והצטרף למלווי השיירות לירושלים
הצנורה  ,הוא שירח צבבא שערים וחמש שנה

I

ר

לא

הצליח

לשכנע אח אמו שרה'לאה ואח אחיו חיים
לגרוח  ,כבעור  Iמן מה שמע כי האוקרא י ניס

צרחו את אחיו גמכות  ,אביו טוגיה נצרח ליד
גיח המרחץ ואמו נרצחה כנראה בגורוח

ההרינה  ,משה עגר לגטו יידן  ,משם נקלח
למנסרה שבמחנה העבודה בודכרוז ואחר כך

ויצחק  ,מתו

ןלוקשט  ,בחורף  ,1942לאחר מחלה קשה,

ב מ ח נ ה

שם

מ

ח

באחד הימים

פקודה להרוג אח לכ היהודים שנותרו בחיים .

הועמדו אסירי המחנה גחמישיות והמתינו

משה ברח ממקוס למקוס והסחתר כמעט

התנאים

הקשים

ששררו בו,

ח

מ

שוחרר מהמחנה ונשלח לנטו

שוויצניא,t

היו חקל מגני משפחתו ) ,מרס  1943ניתנה

הrך'וoם והתחאב בחוך םיר מ'ס קייס נמט)ח.

את דניאל כל ח"ו .כשפונה מחנה ק"זר  IIדל

,

ה

,

ויק ט

הגבר'ס .במהיך ענוךת ו נהנחח פסי רכבת
לש '1לים  ,ננמאי

ב

מקום  .משה

של

ח"ם ושניים

מתה

ב ק רבת

דבכ מאו.ד והטפיסו מוחלות חאחת השתוללו,

הגטו  ,נצרחו

את

חאוות מחנה

והצמא במחנה היו קשים מנשוא  ,החוס היה

אחיה הנחל

ואת

שכנו .

והובילו את לכ גני המשפחה גמשך חמישה

אמה

הרגו

את

יוסקה

ג·  1942נכנסן כוחות הלשטון האקלטיי לכפר

איסיר ויולה ,

ראה

איך

אחיו הגכור

ימים אל מחנה נ ' אדו שבמדגר לוב  .הרעב

'לצהn

גברסל.ב

הנרמני החטילו גני רמופשחה זעלוג

המועצות ,

ובספטמבר אוחה שנה הוכגסו יהודי יילנה

ב  Iח הכנסת אך בן

יר'ס

מ

המ

למפקד המחנה שיירה בהם  .לאחר שעות
שעמח מותשיס מחום ומער.ב חור המפקד

 Iהועף להם כי מסווילינ מירעף שיישארו חביים
משוס שחגל לג  Iבז לעיהס כדורים  ,איריס

ואחיה חלו בטיפוס קשה  IIכ Iלטיפול עם
כניסת הגריטים למקום  ,בקיץ  943ו ח  Iר.

לגננאזי  .ג' i 1949עונ גהיחגא את יערם וולע
לישראל  ,לאיריס שתי בנות וחמישה )כידס ,

שנה אצל גוי ועגד אצלו בחקלאוח  .בחורף

 943ו ' 1944

התחבא עם עוד שמונה יהוידם

גשוחה ושם סגלו מקור  ,מרעג  ,מכינים
וממחלות ) ,אביב תפס אותם צאב השחרור
הפולני וירה בשמוהנ מהם  .משה היה היחיד
שלצהיח לברוח  ,עם תום רמולחמה עגר לגור

גוולינה פונש את אחותו 'Iוסגה ,גחורף 1947
לעה ילשלאר נאבייה · רJגפע'ן oהלאמו"'ג ולשנח

 'OIים אח שירתוו כמפדק אנד ארליטיר מרנח

לקפריסין למשך שנה  ,כחורף  1948הניע

לאוף משנר~ רנילא הוא גוגר הטכניון הב  Ol1ת

לארץ והתיישב עם אשתו בקיבוץ נבעת

קלאטרונקיה  ,לוו ארגעה ידלים ותשעה נירכם,

השלושה  ,למשה לשושה ידלים ומשונה נירכם,

-

אות
וב'

ט

כ

תשנייט

נ [iכה jכוטל' ' Jכj

V
בגרי'ן] ,

וב' גש }ילדה ] 1932-

 aיובק'ה  ,למשפחת הלכרשטם ,
משפחה

מאת גליה לימור

רח'ח

א  Iרת ) 11Iם'ח

מחםידות צא}ן  .טנה נפתי' צבי
ובא'ה 'סוף משולא ה'ן רמ' ,Qזבמן המלחמה
'דלה אמה חיה רבקה כמה פעמים  ,ובשנת

1944

ה'ן

שי ו ם ר  Iט

ח

"1 Dג\ רלמ תנשב 193Z

הלודנ ,למפשחה דתית אורתוכחסית

של שישה ילדים  .ב· 194Z

מפשחתו למחהנ מנער מאב noo
וממנו הם היו אמורים להילשח

אך

ה

י י ' : D

רוזיקנה ואחה  .התגוררו בדירה אחח  .והוא

פ"גרג חרנ~

יוסף  .אברהם

מ

ש ה

·

ם•

גטירג שרך~

עטה ·
ה Iר ה·

התגורר עם שלושת אח'ן

.

אחרת  .בספמטבר

1943

היה המצור האחרון

אחרי 'הודי אמסטדרם  .וסבו ואחיותיו נשלחו

לאושוויץ  .הוריו לא פתחו את הלות וניצלו .
בסת י ו ואתה
שנה

המשפחה

יצרו

לי'גל'צה  ,פוליו  .יילה אחר התעוררו גג'

ה ה ו ר ים

עם

המפשחה וראו את האג עומד נחyו ומושפל

קשר

לע  Iד  Iהנרמנום  ,כבעור ומ ן מוטע רבעו כולם

המחתרת

ללסjמ'Jה  .כשנכנטו הגרמ']  Qללסקבוירג הם

ההולנדית

rןזכן את לכ ה'הן 0 ' 1ידכ לשלחם להשמדה

ושלתו

את

בפ"זו~ הסי' j7:Uם נררן חא הסב הךז~ והחייה

ה י לד י ס אל

מהבי.ת והוא לשנח להשדמה אבושוו'ז"  .בטוף

ה

כפר

 1942הוברחו רוב ה' 0 ' 1'7להוננריה  ,יטובי

')ולמה  .שבו

נותרה בסלובקיה עם הור  Iה ועם אחותה

הוחבא ו מאת  IIם ידלים 'הודים .ח"ם שהה צאל

התארננות

משפחת רופא הולידב בזהות שאולה רע מאי

 Iצהטי ' I1ת ףה r lןס שברחו מפוף! להונגר'ה .

 •1945אז קלח הלצב הא  I1ם אותוואת אח י ו

באביב  1944רבעו צלפון לסובקיה ושס זמו

אל הור י הם שהיו בד ר ום הולנד  .אמו ס י פרה

מעיר לעור תוך חיפוש ואלתור מקומות

להם כ י שת י אחיותיהם  .סבם ודודם נספו .

מסחור  .כבעור זמן מה תפסו אוחם הגרמניס

האחות המבונרת נפטרה מטיפוס  ,והאחות

והם נשלח ו לאושוויץ  .לאחר הםקלציה לא

הצעירה  ,ששוחררה על ידי מדינות בעלות

ראתה עוד טובי את הוריה או את אחיה

נרברית  ,נפטרה זמן צקר אחר כך בגלל מהבצ

קלנחה טובי לחפור

הנופני הקשה  .ב·  1949לעה ח"ס עם הוריו

תלעות מ 1ן במזרח פולין  .היא השתתפה

לישראל  .חייס רוט יזם לפני עשר שניס את

דעצבת רוגוות למחהנ ברנן'זלבן  ,וכששוחרר

מפלע ההנצחה להקתאר משות הנפסים זלב

המחנה הבעירו אותה הבר'ט'ם לבית חוליס

איש יש שם ' שהחל בקעבות הפגנת מחאה

בשוודיה  ,שם טופלה במשך שנתיים  .לאחר

'וש יאצוי הולמ בישארל לע שחרורם מהלכא

המלחמה נילחה טובי כי נאיה ניסה להחביא

של שני פושע'ם נאצ'ם .ח"ם הקריא את

את אחיה צנריף הגברים וכשהנרמניס נילו

שמות קרבנות השו1iא של יהודי הולנ,ד ומאז

זתא צרחו תא שניהם  .ט'ב Iוחאתוה התאמlה

קנראיס שמות הנספים בימי זיכרון לשואה

הת'נוקת  ,ביתס

}היה

ואחיותיה  .בחורף 1944

הן היחידות

מרכן

ששר ד ו  .הן

עלו לישראל

"נאקסו I1ס :הוחזח צלרפת  .הנע'ו שוב אלץר

נ' 1948

והתיישבו בקיבוץ יסודות .לטובי

חמישה ,דליס  ,עשר י ס  Iחמישה נכדים ונינה.

ח

לוגבורה ברחבי האץר ובחוז.

נה קוטליצק' נולדה בשנת 19Z1
בלייפצינ  ,נרמניה  .למשפחה דתית .
ינאה הישר עיקב וקר היה חזן ושטחו .
,לחנה היו אח ואחות 'ס י מון ורחל .

ב'  1934קיבלה המשפחה צו נירוש לפולין.
תחילה הניעו לאושווייצנ ץ ם אך כנעור שנתיים
עברו לטשביניה  .כשבכשו הגרמנים את פולין .
הם סנרו רחוב אחד בטשני}יה והפכוהו לנטו .
של

אחיה

חנה  .סימון .

ה ח ל י ט

,אהרון 'ועם הוריו  .שלמה וי ו הנה  .בדירה

I

פסיה

לאושוו ',Y

ם.

זמני  .סכו של חיים  .אברהם  .ושתי אחיות י ו .

מ  1ח

יטי]'.

נלקחה

במשפחה

I

עברה

מאנa,חx.כ

הם הצל י חו להשתחרר משם ו הועברו לגטו

עשר

] 1935-

•

.

~
. \.'-j

ל ב ר ו ח
לר,סיה  .ועם
ק ב ו צ ת

.

A.:4t

חבריס

הס

עברו

את

ה ג ב ו ל
ב

94 1 .

.
ו

קלנח באיה 'וש חהנ צקאב ' ilלמחהנ בס  )()Iנוץי'.
חנה נסעה עם אחותה הקטנה בקרון רכבת

ש'ורע ו"lווןןם )לע הקחונת החאירם היה חנוב

' אין כניסה לכלבים וליהודיס (' ושכנעה את
מקפר המחנה שייתן לה בעלור במקום באיר~
המפקד הסכיס  .וה ' א עברה במחנה זמן מה

ואז נשלחה חזרה לביתה .ביולי  94Zו נורשו
לכ היהוידם לככיר במרמ היער טשיביניה ושס

החלה הסקלציה  .אמה טאובה ואחותה רחל
קלנחו למחהנ המשדר~ ואולי חנה ובאהי נלשחו

לגט ו חשנוב  .בחורף 1943

החלו הגרמנים

לגרש את היהוד י ם שבעיר  .אביה של חנה
התחב,א ואותה קלחו למחנה הנעודה גחער.ג

את באיה לא ראתה מאז  .בחורף 1945

צרעה

צנרעת המוות  .הקור והבער היו קש'ס ביותר .

ובלב כקור התוערח צה'1עIם ףד גפוות פסונות
אלו שניסו לברוח נורו לעיני חבריהם  .במאי

 1945הנ י ען לו ו לרי  .צנ'יר~ האמריקנ י ם נכנסן
לאזור והקימו ביח חולים  .וכל הנשים טופלו

בן  .לאחר זמן מה נסעה חנה עם חיילים
אמר י קנים לאורך מסלול צרעת המוות הסמוך
לוולרי ויחד אספו וקברו את הנשים שנצרחו

בצערה  .ב'  1948עלתה לישראל  .ב' 1969
העידה חנה קוטליצקי ננד מפקר מחנה

הלמברכט ובמרס 1996

העידה נגד אינגה

כסמ)נ  ,אשר פלעה בשירות האס·אס  .לחנה
שני ידלים וחמישה )כידם.

11

מ את ד וד ',לרנקלבג

•

ה כ'נןס הב'ו-לאומ' שהתק"ם ב'ר ושם ב  7-4-ב'גואר ורו במקומה של
י

שה'ה 1ףס מעורב'ס בשקו השחוו  ,מפצ'oס מלחות מ'ו  I')Iה ' IIם

.

צענם נnכ4ותס

השואה בה'  OOוזןה ה'הוף.ת ה'ה ראשו[ מםונו _ דע כמה שהדבר נשמע

 .כסנה שהפש'זם 'חזור  ,הושבו נאצ'ם לשעבר לאו  OQר'ה ופצ1ו  .בשנת 1949

מפת'ע  ,נושא זה כמעט לא נדוו דע עתה  ,לאחו הנאום המומ' של

הוחזוה זכוח הבח'רה ל·  OO,OOO·600,OOו אנצ'ס לשעבר ,בקעבות ואת  ,ה'ן

הכ'נוס מפ' םט'בו כץי במושב הפת'חה ולאחר ההצראות שנ'שאו

)אצ'ם אל נ לשוו מאזנ"ס בבח'ו Iת שהתק"מו או ומטרה לח'  I1ר'הו של כל

למחרגו התברר שןכא
הנושא קזקו ירדוו .אם
השואה

הכול ,

ש'נתה

כפ'

טוענ'ס ,

את

שרב'ם

הר'

ה'א

השואה  -כהיסטוריה

ש'נתה נס את האופו שנו אנו מסתכל'ס לע הה'טoור'ה ה'הור'ת לפנ' השואה

המפלנות .לכ הרבר'ס הללו פגעו במעמדם של ה'הור'ס.

ואחו'ר~ וזה ה'ה הנושא רוגרמ' לש )'),ר  .OIקנאנטnה סשפ'ו בארש'ת הרצאתו

המושב'ס שעסקו בנושא' רת זכ Iלנוכחות קהל מרש'מה ב'  Iתר ,שת'

ס'כס םט'בו כץ" דע כמה

הצואות ואו'ות צל'ון בהקשו וה הצ'נו אח ההבחנות התאולוג'ות של הונה

ש'בחה השואה אח האופו שבו אנו מב'ט'ם בה'טסוזןה :אכשו בשאל מאו צה

הערית ה ' I1ע אחו')נ ג  '1בנרג ואת המקחר החשר לש החוקר הצ'ער ק'מ' קפלו.

 Oהה'סטוו'ה ה'הוד'ח ררך הפר' Tמה של

אושוו '' Y

טוגנ yן'ןתן לע רוגהפכה צהרפת'גו הוא הש'ב ש'רע'ו מודקס מף למlר .מא'רה

ירגרבנג Pנט 1שוגהס רוגשרן)'ה לש מחשהב דת'ת שהצטרבה נ OI nnהתאולונ'ה

 11עמדה בקרע ר)',נוס כולו  ,שבו שענו הצ'רעס הראשונ'ס קלראת הבנה טובה

ה'הוףת והשואה לא הרח'קה לכת ר' הצווך  .הוא קרא ת'נר לע הנחת ה'סור
של מרב'ת התנובות התאולוג'ות לשואה יהצב'ע לע כ'שלונה המתמשך של

'ותר של השפעת השואה לע כת'nב הה'טסור'ה ה'הוrךת ,
בכ'נוס נ'שאו שפע של הצראות מרתקות ומעוררות מחשבה לע מגווו

ההנות הרח'ת ולע א''-כולתה להסב'ר את השואה בעולס המושג'ס שלה .

)ושא'ס  ,אך קצרה ה'ו'עה מייוו בלכ לשוש'ס ושש ההצראות  ,לכו 'צו')ן כאו

השואה רלב  '1ו מנצ'עה לע הש'ברנו ולע חוםר ה'כולת של האמתות האנוש'וח

ע ' j7ר' הרבר'ס .קם'רה מפורטת 'ותר לע לכ ההצואית תפורסס בפסר הכ'נוס .

הק"מות  ,שהו מונגלות לע אף ה'ותן אלוה'ות ; ר),רה בש'ברוו ובחוטר 'כולח

במישב הראשו[ בחנו גו'ו לבנמ'  Iר וקנ ת טoאו את המפנש ה'הור")וצר'

ת

ו

מ

ו

ת

ב'מ' הב'נ"ס כפ' שהוא משתקף מבער לעדשת השואה .לננמ'ור צ"ו את

לבר'אותה של

ה'  OOור'ו)'ס

וא'ל,

המהפהכ שהתרחשה בה'םטוזןונרפ'ה של התקופה מאז

השואה :

מעוכת ,

'הוrךם ונ Iצר'ם ש'לבו את חחומ' ההתענ"נוח אלו של אלו ומ'זנו אח כתב'הס

מרעתכ וא מאוהנ

למ!ע קהל רחב 'ו תר  ,נראה שהמפנש ה'הוף-בצ1ר' '')ןב הב'נ"ס ה'ה אנו מפנש

שמשוכנעת

ולא הפרדה ב'ו שת' מערכות ח"ס ושה"תה לו השפעה נס על כל המאה

שה'א

מםפקת

העשו'ס ,קנת סטאו הוס'ף ש'ש מחקו'ס  ,כמו פקר' הה'םטור'ה של מסמך

ושאינה

ה  IIת'קן אנן  IIכר'  ,Oהמבם'ם לתת ' ד למאמצ'ם לטהר אח שמה של הכנםייה

למנבלות'ה

הקתול'ת והכות אותה מלכ אחר'ות לשואה.

מודעת

עלולה

ר'צ'ח ר  Iב'נטש " ן קבע הבצואחו שהכנס"ה קע'בה בנ'שתה לכפ' ה'ה ו rךס

ל ' צוו

וו ר נו.ח

והעולס  .הוא הבח'ו ממ'וו הבולט ב'ו תנו]ות'ה של ר),נס"ה לא'ומ'ם ח'צונ"ס

קפלן עוסק

)מצר המוסלמ'ס( ופנ'מ"ס ) מצד כופו'ס( במאה ה·ו דע המאה ה·  15לכ'ו

בחקר הקהילה

תנוחנה לצאנ'ם .במאה ה·ס  2ה"תה זאת הפעם הראשונה שהכנס"ה הקתול'ת

החרר'ת שבררך

מבר'ת המוצעות  ,מצר

כלל א'בה )ותנת

אח,ד מורוגטשר הסצו''ט'Oלא לש ףאו[ "מנם צבופ.ת דצמ אחר ' ,ב'ע'ג ר)ןנס"ה ,

יר

למחקוים

ה'ן האס'אס והמחנות תופעות מצערות ולא בע'מות אך הכרח'ות בתהל'ך

מ Jררנ"ם בחחנם

הרנ'שה כ' א'רופה הנוצר'ת נמצאח בסכנת אמח

.

הג'קי' של א'ריפה :אמו ר Iב'בשט"ו .
] 'ו הנושא'ס שזכו לתשומת לב מ'וחרת ה'ו המחקר'ס שעסקו בה'בט'ס

מרעי

ושה'רע

על'ה

הלאומ"ם והמקומ"ס  ,כמו הרהוו'ה של טרנרה מאורר לע הה ' OOוו'ונופ'ה של

'חס' 'הוrךס'לא 'הוף Qבנרמב'ה לפנ'  1933והער ות ' ו של וובוט ו'סטר'ך לע

רוב.

ערויות

'אוטoר'ה מוושרת השואה ".טענתה של מאוור פשוטה ןא נוקנת  :הה'סטו  '1ה

רב  jת

לענ" J

המקומ'ת 'כולה לתרוס לחקר 'חס' 'הור'ם-לא 'הור'ס  ,ומתוך מחקו' המ'קוו

ההולך

ינובר

בשואה

בצ'בור

'ה'ה אפשר יימור לע המקרו,

רכ, OU '.ןב' ' jומ'1א'

החברה

מצ Jמצם על פ'

הצואתו של ' Iסטר'ך ה"חה ב'ן ההצואות שתוכבן ה'ה מע'ק .אוסטר'ה

)'/מ  rמשללא  :פ 'פח poo

,ב' yפחפ ,)'.-ר,ן ואברא רמאו חש בחonתפ

יש

פרפו' ך,oרוה אנ Iר Hבפחיחח ומoו 'iמ'1א'ו'בה -ה ש. Iןא ב,ן  IOOןף,
,ןיהוrןדן

החרר' ב 'שואל ,

בתקופה שלאחר השואה ה"תה חברה חחרת אנט'שמ'ות המשת ו קקת לשקס

ע)ייו זה ל ו בש צורות וב Iת  ,והן מצב'עות על אפשוות לש'נו' גיבר בנ'שת

את הנאצ'ם ולסקל את ה'הוrךס המעט'ם שעוד נשאוו נה  ,נוסף לע ההאשמ ו ת

החרר'ם לאיווע ה'סטוו' זה ולמשמעותו.
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קריאה אחרת למחקר חשר היא של יהודה באואר ,ראש המבו! הב'!'לאומי

שבישאו בכינוס ,ציין באואר שנם אס חוקר היה יכול לקרוא ללא הפסקה

לחקר השואה ביד ושם ומיוזמי הכינוס .באואר טע! שלע אף בל המחקרים

חמישים עמויד ממסכים בשעה 365

ימים בשהנ והיה חי דע ניל מאה ועשירם ,

הרבים לע השואה שבעשו עד עתה  ,טרם נערך מחקר מעמיק או השוואתי

הוא היה מספיק קלרוא כ·  16מיויון עמודי מסמכים בח"ו .אולם בארכיון יד

לע תנובוח ה'הודיס לשואה .הוא !"צ את הדמיו! המובהק בתנובותיה! של

ושס שמוריס כ·  55מ'ויון עמורי מסמכים  ,והוא הולך ונלד כל הזמן  ,וזהו קר
אחד הארכיונים החשובים העוסקיס בשואה .לאור ההצראוח שנישאו בכינוס,
ייתכן שצקד מאו צה טונג  ,אווי מוקדם מדי והעריך את השפעותיה של
השואה.

י'ה~דית

הכ ותב ה וא ע ו ר ך 'ד ושס  -קוyב מחקיי.ם

I- I - I

קבוצות יהוידות שה! שובות מאוד וו

מ • !I

בברית המוצעות  ,שם היו היהוידם

דאנק גרטנר
מאת ד " ר תקוה פתל · כנעני

•

מבותק י ם משורשיהם היהודיים; במורח אירופה  ,שם היו היהוד י ם קשורים

לשורשיהם ; ובמערב אירופה  ,שם אימצ ו רבים מה י הודים את תרבות המערב.
הצראות שבחנו דמויות יהו'דות מרםיות  ,כמו הצראתה של אביטה שפירא

ך

אקב נרטנר ,כין אורחי הכינ ו ס "השואה בהיטסוריה היהוידת"

שהחק"ס בינואר  ,חי נכפר ז'נאייה )שחיו בו כשבע מאוח

על דוד ב' Iג Iריו ן והצראתו של הבר י פייבנולד לע סטיב! ו"ז  ,שפוכ אור על

יהודיס(  ,הסמוך קל  Iסונ ,אז נויציה המזרחית .משפחתו

התמונה הנדולה 'ותר של התגובה היהודית לשואה בעולס החופשי ,שפ'רא

הייתה מעורה בחייס הציוב"ס וה"תה חקל מהמנהינות

ציינה ענ"ן קערוני :השואה ה"תה נושא משני בביונרפיה של בן נוריון  .רק

היהודית באזור ) .ד Iדו ,יהושע נרטנר  ,היה מראשי הקהיוה בק ו סונ(.

בשנ ו ת השמונים  ,כאשר התצעם הד י ון הציבורי לע תנובת היה ו ד'ס בעולס

נוסף לע ההשכלה היה ו דיח העמוקה ו ההשכלה הכללית הרחבה

החופשי לשואה  ,התחילו היסטוריונים לבחון את חנובתם של מבהיני היישוב

שרכש  ,הוא ספנ נם אח הקשר העמוק לתנועה הציונית ונ שאר

לשואה  ,ורוכס התרכזו בנושא השולי של ב' Iנור י ון והשואה במקוס בנושא

נאמן למורשת משפחתו.

שעמד במרכו פעילותו

.

כב"ת המדינה היהורית .

פ"נגוח  ,בהצראה נוקבת לע המבהיג היהודי האמריקבי הבולט ביותר של

ס
מ

יפור

אבק

התקופה סטיבן ו"ז  ,הזהיר מפני שפיטה חפוזה ובפרדת של איש'ס  .שפיטה

והישרדותו

כז ן מםוכנת למדי  ,כפי שהתברר לאחרונה כשנודע שחבר הקוננרס סמואל

בתקופת

קידטשיין  ,הניבור היהויד המאקףנ,י כפי שהרזחה לתרא אותו רוב הה ' OOוירוגרפיר~

השואה

הוא

היה למעשה ס  I)lה· ) N ~'VDלימיס ה'  (KGBבשנים · 1937ס  .194במקרה

סיפור מופלא ,

זה קבע פייבנולד כי וייז לא גרס לחוסר האחד ו ת ולחוסר הא Iניס של הקהילה

והוא הלעה אוחI

היהודית ' אמריקנית אלא רק ביטא אותם  .כל עוד ההקשר ההיסטו ר י של

עו הכתב עם

מעשיהם של מנהיניס אתנייס ושל קבוצות אתניות אינו נבקד לעומק  ,מוקדם

בשפה

מדי לשפוט את המנה'נ'ס.

הצראתה של עידית זרלט " ב'ן ' אהבת העולס י יאהבת ישראי :המחלוקת
לע חנה ארנדט " עוררה תנובות רבות ונזעמות .זרטל טענה שמטרותיה של
חנה ארנדט בד י ו ו חיה על משפט אייכמן ובספרה מעורר המחלוקת אייכמן

ד Iד ו

.

I

~\t >~ \.:

\ ~~~-

הגרמינת בפסר

חורגו ז ' Nג"ה וקוסוג

-

שתי עדוי ו ת לקטסטרופה.

ואחר השואה גייסו הוא

וב'J

משפחתו את כוחות הנפש כדי

לשקם את חיין ולהשתתף בשיקום הח"ם הציבורייס שו ישראל.

בירושל'ס לא הובנו כהלכה בשל האווירה הטעונה והאיראולוגיח באותה

הוא תרם ועודנו תורס למפלעים מיוחדים בישראל  ,מפלעיס שהוא

תקופה  .ארונט חיפשה משהו מבער למטרות ה"יהודיות " של המשפט ) למשל

ובני משפחתו מסורים להם .

צרו)ו של בן גוריון שהמשפט יחנך את הנוער הישראלי לע העבר(  .היא קיווחה

כי המשפט יבחן כיצד " האדס הפשוט " נהיה רע וקיווחה לראוח חברה
הומניסט י )) אונ י ברסוית  ,המסונות וביקורת צעמית קמה בישראל .מבקריה

אל יד ושס בא מיזמתו כ '1לםייע בש  Jמור הז'כרו! ,שהוא מ"חס
לו חשיבוח נדולה.
גרטנר הקים קרן ששמה

erוThe Danek D. and Jadjia B. Gertr

של זרטל ראו בהצראתה ניסיון להצדיק את ארבדט  ,אח בר י חתה המחמדח

Trust

מזהותה היהוידת ואח התצנלותה המתמדת שו ארונט לע אמובות י ו הנאציוח

הקרן  .כמ ן כן  ,הוא מסייע ויד ושס בבבייח משכן מחאיס למכון

של מורה ומאהבה לשעבר ,הפילוסוף מרט'ן ה"דגר  ,שוא החחרט עליהן .

הביו'ואומ י לחקר השואר "  Iבו מרכז חקשוב שישרת אח המחקר

חוקר במשפט א ייכמן סיפר כי הוא זוכר את ארטרנ מתר ו צצת במפשט ומוכרח

ואת הארכיון וישמש להפצח המידע .הכינוס " השואה )ה'םטוריה

אח רעיונותיה ו מש  Iח חת  ,אבל אך וקר עם עיתונאים זריס  ,וא יהודיים  ,וכי

היהודית " התקיים בתמיכתו.

בעיניהם היא נראחה מוזרה.

מה  ,אם כן ,נותר ונו ללמוד לע השואה ולע השפעותיה לע הדרך שבה

וסייע בהקמת מרס לכיבוס'ס )ין'ואומ"ס דו·שבחייס במימון

גרטנר חי ב ו וינה  ,אבל ,דכברי אבנר שלו  ,יושב ראש הנהלח יד
ושם  ,ל"בו ונשמתו הס כאן ,בישראל:

אנו מסתכוים על הה י סטוריה היהודיתן ברברי הסיוס שלו על ההרצאוח
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.-..
מאת גל 'ה ל'מור

,

ח צפ'ס מפooךם ס'פור'ם .עלת'ם אול ספoוoךם

בשנת , 1945חור פאול לאו'lרה  ,עיר הודלתו .והחל

המראה נשבר .בטת'ו האחרוו החל'טה קט' למסור

שא'ש לא ס'פרם ורק החפץ לברו נותר

לחפש את מה שבותר מעברו  .הוא מצא רה'ט'ם

את המראה ל'ר ושס " .בשב'ל' 'ש למראה ערך

דעכ אחרוו ,רע א'לם שחתוס בו טפoור ח"ס

שנשארו בעליית הנג של ר'רתו ,אטף חפצ'ם

רגש'  :מסב'רה קט' מרוע החל'טה למםור את

שלם .עד כוה במטר בעת האחרונה ל'ר'

שאנש'ס החב'או בנעורו ואף לצה'ח להחזזר חצפ'ם

המרארג " אלב המקוס הארו' לה הוא ב'ר ושס ,שס

'ד ושם :ווה' מארה לא נחלה אשר תנהכו משוצבת

שקלנחו ללא הכסמתו  .זמו מה אחר כך פנש את

'צנ'חו את :סל''1ה המראה הג'עה לחרר האופס'ם

הכ' שער החוקב'ם וה את

אר'ת 'וב נ  ,נם ה'א ב'צולה שבלעה נספה בנעורת

של 'ר ושם  ,ושם פתחו אותה וה  Iצ ' או את תמונת

)'שאו השנ"ס בא ו רריה .

זה רנע מרנש ומפת'ע שכ ן או

תמונתס של

ש' J

לo''l

כפ"ה ברום'ה ,

ו ב1941-

שנ' ה'לר'ס01 ' 01 .

קט' ס'וו ,שמםרה את המראה ל'ר ושם ' ,עדה

אר'ת ופאול ק'וו לבת כד' שהז'ברונות הקש'ם לע

התנלה כ' התמונה א'ננה לאא גלו'ה צשרה האחור',

תמ'ר שלאב'ה ה'ו שב' 'לר'ם קטב'ם מב'שוא'ו

הבב'ם שמתו לא 'תעורר ו אלצ פאול .באותה שנה

הצר שכותב'ם לע'  ,Iה'ה מוסתר במ אותן השנ'ס.

נ וייה בתם היח'רה '.טק'

הכתובת שלע הגלו'ה ט'פרה כ' ה'א בשלחה בשנת

הקורמ'  Qאשר נספו עס אמס

באושוו .yo

אולס קר

קט'

מטפרת

כ'

כבר

מ  1948-רצה אב'ה לעלות
אצרה ,אך אד'ת אמה טעבה

כ' עתה  ,משתפסו הםוב"ט ' ס

את הלשטון' ,ה ' ו הח"ס טוב'ס

של הבו הקטן ה'ה ג ',רו' פרט שה'ה חטר לה .מ'ר

בהרבה משה'ו לפני המלחמר~

ושס התקשרה קט' אל אמה ,האס תהתה מרוע

תנוך ומן צקר rUב nקתו  Iת'ר~

קלחה בתה את המראה ומרוע 'ר ושם זקוק לה .

החמ ' ש'ס

במ ואת  ,השל'מה קלט' כמה פרט'ם שלא 'ד עה.

הראשונות ב'סו בב' המשפחה

רוכ' ה'ה בן חמש כשבשלח לאושוו'ץ  .וג'ור' ה'ה

לזעוב את אצרם  ,רבר שה'ה

בו שלוש  Iחצ' .למרבה הצער  ,לא המש'כה האם

משנות

אשרת 'צ'אה

•

אשר החגוררו בט'מ'שוורה שכה ) Iנר'ה.

שמו של הבו הבכור  01 ' 01רוב'  ,כפ' שחשבה .שמו

כמטע לבת' פאשיר  .ירכ להש'נ

המךאה

 1941אל משפחת פרקש  ,בנ' הרור'ם של האס
קט' התרגשה מאור ,בזכות הגלו'ה 'רעה כ'

וכבר

מאח lךו

נדרשו אורח'

לפסר " .מאז זה לא לעה שוב :מםפרח קט - ',פעם
אחח הנושא נפתח ו מ'ר נטנר :

רומב ' ה להצ'נ מכתב מקרוב

משפחת פרקש ה' ו בב' הדור'ס של טרזה

משפחה המצהיר כ' הוא מוכן

ר  IIערג  ,אשתו הראשונה של פאול ,אב'ה לש קט',

לקבלם  .פאול ורס הצל'ח

ואמס של שנ' ה''lלם  .הם ה' ו שלושה אח'ם  ,ואחר

לאתר בו רור רחוק מא ו ד

מהם לעה לאץר  ,שנ' ב' Jו שומר'ס לע קשר חס

שהתנורר בפoךז ובמבתכ א"וו

והרוק עם משפחתה של קט' לע אף שא'ן כ')'הם

הבט'ח כ' אה 'ררוש ממנו רבר

בעצס קרבת רס .אחר משלושת האח'ם נשאר

בעת'ר וכ' הוא זקוק אך ורק

ברומנ'ה .הוא כו תשע'ס וחמש  ,וייבר'ה של קט' ,

למכתב 'קר הערך .בפברואר

מוחו עד"ו "חר כתער " .קט' נסעה לבקרו בב'ת

, 1962עשר שב'ס מאו החלו

האבות של הקה'לה ה'הור'ח כבוקרשט ,שם הוא

בב'ט'ונות'הס צלאת מרומב'ה ,

',ח ה'א סיפרה לו לע הנלו'ה וב'קשה ממנו ש'וס'ף

הניוע ב 'Jמפשחת 11ס צלרפת

לה פרטיס חטר ' ס " .אני  IIכר אח המראה עם

הם שהו שם ש'שה שבועות

החמונה ,ואג ' זוכר את התמונה  :מכר מר פקרש,

ולבםוף הנ'עו ל'שראל ב 6-

" אבל א'ננ' זוכר את הנלי'ה ".
וןכ נותרו קלט' שאלות רבוח  'tJא מענה') :צר

באפר'ל . 1962
תמ'ר

חורה התמונה ממשפחח פרקש אל פאול ודט,

ראתה בב'ת את המראה עם

בא'ה של קט'? מת' שוצבה התמובה בתוך המראה,

התמונה המשובצת בתוכה.

כפ' שקט' ז ו כרת אותה מאז 'מ' 'לרוחה? קט'

ה'א ה"תה מונחת אנרוו ,'71 ,ןO

טבורה כ' אחר' המלחמה ה ח ז'רו בנ' משפחת

כשהג'עה המראה ל'ר ושם  ,שם בקרו אותה ה'ט,ב

ש'רעה כ' שנ' ה'לר י ם שבתצלום הם ילר'ו של

פקרש אח התמונה לאב'ה ,שלא ה'ו לו תמ ו נות

נחגלו לה פרט'ס רב'ס שלא ה'ו 'רוע'ם לה קורס

אב'ה ,לא הצל'חה לגלות 'ותר " .בא' )הנ לספר קר

של rך'ןIו שנטפו  .האב הכ'ו לתמונה מראה מ'וחד,ת

ם'פור'ם משעשע'ם על הח"ם בתקופח השואה :

רבר שה'ה מקובל מאור אז ,ושמר אוחה במשך

אב'ה של קט' פאול ורס נשא לפנ' מלחמת

מתארת קט - ',יאמ' לא צרחה ייבר לע בך בשום

השב'ס בארוו .אך ייתכו נם כ' התמונה חורה אל

העולם השב"ה את טרזה ר ו וערג לא'שה  ,ולווג

אופו  :קט' 'הער קר אח שמו של אחד ה''lלם ו נם

ב'ח המשפחה עור קורס לכן  ,לפנ' שנשלחו כולס

נולרו שב' בנ'ס  .לפאול ה"תה חנות סר'ג'ם ,והם

את הג'ליס שלהם לא 'עדה במרו'ק וכל השב'ם

לאושוו'ץ  ,וכ' פאול מצאה ב'ן 'תר חפצ'ו כאשר

ב' 1944

נותרה עם שאלות רבות ללא תשובות' - .דעת'

חזר לאוח ' ה בשנת  ,1945שאלות אלו ייווחרו  ,כפ'

קלנחו ארבעת בב' המשפחה לאושוו'ץ  ,והאב פאול

שסאור וYוא"לו  ,ה'א מסב'רה" ,שואה  -ן(ן מרבירס".

הנראה t' ,וא מענה .רוב' וג'ור ',שאת שמות'הס לא

מע במחנה נעדוה קר)] שבמפלעו 'ייר ! את מטסו'

כשבפטר אב'ה של קט'  ,לפנ' עשר'ם וארבע

'רעה אחוחס לעח'ד קט' ' ,ונצחו מעתה ב'ר ושם,

המםרשמ'רט .כששחררו האמר'קב'ם את המחנה ,

שב'ס ,ה'א 1jןחה אח המארה במ'ח הור'ה והעמ'רה

הס א'נס עור פנ'ס חמור'ס של ש' ' Jיי'ס שא'ש

ה'ה פאול היח'ר מבב' משפחתו שנותר בח"ס.

א ו תה על מרף בב'תה .אז כבר ה"חה המראה

א')ו 'ועד 'לעה ם דבר ,מעהת הס מoךכןס נשמות'ה ,O

אשתו ושנ' 'יי'ו בטפו במחבה .עם תוס המלחמה ,

במצב רעוע :המחלה בלעם  ,והב ו רנ שהח ' Iק את

מעתה מוכר ו'ח.ע

קט'

המרהא שנה משוצבת תמוהנ וש 'אI"Iה Dרוב' וג  fף

לכו ואול' לא ה'ן בועד'ם לה לעולס.

החגוררו בנטו או'lרה  ,אז בשטח הונגר'ה.

14

,

'~

•

וה ובושא'ם את ע'ב'הם מלעה .

• ' t~ ,

גזכנת

כ'

ום'פור ח"הס הצקר והטר א

' 01 '01

א  Jצ'קל  91ד"ת הקה'ל 1ת

ק 1בtי חחקר'ס חדש

ה'ה 1ד' 1ת בא  Jגל'ת

מאת

' TI

'""ררבר',

כ רך  27של ' ד וש ס  -ק וב ץ מ ח קר' ם מוקשו rלכרו של פרופ '
'עקב ץכ ,חאד ההטסי Iףונ'ס החשונ ' Oב'ותר לש המהא הנחכו'.ת

י

ד ושם  ,נית ההוצאה הירושלמי וההוצאה לאו ,שי אוניברסיטת

הכרך נפחח נקס'רה קצרה לע מפלע ח"ו לש ץכ ומנ'א ממאר

גיו יוקר יפרסמו )הוצאה משותפח את אצניקלופךיית הקהילות

צומת

פר' עטו שטרם ראה אור ' ,מלחמת העולס הראשונה

היהודי ו ת נשפה האנגלית .

-

דרכ'ס בה'טסור'ה של 'הדות א'רופה:

האנציקלופך י ה באנגלי ת תחבטס על מפ7ע פנקס' הקה'ל Iת

אחד עשר המאמר ' ס וחמש הסק'רות בכרך וה מחוקל'ס לשלושה

של יד ושס ,המה ו ויס את הקורפוס המקיף ביותר ]נושא .יד ושם החל

חלק'ס' :הדוח נרמ]'ה תחת השלטון הנאצ'; תנובות'הן של מד'נוח

את מפלע ה  ID'Hף והתיעוד בעריnכן של רר שמואל קפסטור לפני שערים

)'טלו'וח למד'נ'וח הנאצ'ח כלפ' ה'הוד'ס; ודעות ומחקר'ם חדש ' ס לע

וחמש שנה  .עד כה יצאו לאון תשעה עשר כרכיס  I ,בס'  101יקיף מפלע

מנוון נושא'ם.

הפקנסים עשרים ותשעה כרכ'ס בענרית  1973 ]' .זכה המפלע גפרס

)'צד החמודרו ה'הוו'ס עס הו'למוח שעמדו נפב'הס חחת שלטון

ישראל ,נשניס האחרונות  ,עם פחיחת הארכיונים במוןח אירופה ) ,וטף

הצאנ'םו ]ושא זה מrערר ענ"ן הלדך וגוננ 'וצא חקiר'ס  .ולדף נרונר ופטסני

למחקי מיעד חשד .
'ןקrצעספוrןה הם  nצמוnת שאצת

ש'לר-שפר'נגורום בוחנ'ם נכרך זה אח ה'הוד'ס וש'רוח' הסדע בגרמנ'ה
זעבר כנשחי ' Oהייו ולשהש

הצאנ'ת  ,תחוס כשמטע לא גקחר רע עתר~ של'ר  -פשףננורום בוקדח את

)  1,800-עrכ  '1lס(  .והיא חטפר את טופויו של כששח אלפיס

ח'ק' הסעד של הקה'לה ה'הוו'ח נבלו'ן  ,ונרוגר מגתח מגוון סונ'ות

קהילות יהוריות באירופה וצבפון אפרקוה מתחילת ההת"שב Iח היהו  'lת

הקשוחת לתחום הטרע תחח לשטון הף'ך הילשש '.ס'רבנ קפ'Ilת הסרע

במקום דע תקפJת השואה ואף אחריה  .עורכי האצניקלופריה האננלית

הנרמנ'ת לרג'ר צבורכ' הח"ס הבס '" Oס לש ה'הו  '1ס הגרמנ"ם ארו' צל'ון

'ה'ו דר נ 'פר' ו'נודר מב'ת ההוצאה ה'רושלמי ודך שמואל פסקטור מיך

בשל רשעוחו ואכזר'וחו  .דוגמה צעובה במ'וחד ל'חס הפק'ווח ל'הוו'ס

כרכיס

אבננ"וn

ושס  ,וה'א תלווה ב)  450-תצלומ'ס  ,מפות ותעודות אשר 'מח'שו את ח"
ה'ום'ייוס  ,הקה'לה והתרבות ה'הו  '1ת שפרחה בא'רופה של לפנ' מלחמת
העולם השנ"ה .
נקיו פנ,ד העורך הראש' של ההצואה לאור של אונ'רבס ' Oת נ'ו 'וקר ,
ג"ס תרומה כספ'ת מ'וחדת לאונ'ברם'טה למען ההוצאה המשותפת .
דלנר'ו  Iוה' העסקה הגדולה ב'ותר שחתמה לע'ה ההוצאה דע ה'וס .
בשנ ' ס האחרו]ות הולכת ונוברת ההתענ"נות נשואה ובעולס שחרג ,
במ'וחד בקרב הדור הצע'ר ,וביד ושס מצפ'ס שהא]צ'קלופד'ה תס"ע

לחוקר'ס ,לסטודנט  Jס ילמתעב"ב ' ם בעולם כולו.

••
••
••
••
•
•
•
•

ה'א אמהות עובחח ששבו ר)',חה בסוף 'וס נעויה ארוך וג'לו כ' rך'ןoהן
שהפק'דו לט'פולס לש מעונות 'וס נלעמו והועברו למורח ,

ארבע קס'רוח מתא 'רמח'לא כהן  ,דב'אל פרקנל ,ועדר הל"ברונר ונ'א
מ'רון לע פסר'ס חש Iב'ס שצoאו אלור בעת האחרונה מלש'מוח את ה  '1ון
בסונ'ה.

כרך זה שופך אור נס לע תגובות'הן של מד'נוח )'טיי'וח לשואה .
המאמר'ס בחקל הוה של הספר משתמש'ס בח'עוד שלא ה'ה מוכר רע
עתה על פורטונל שהלנ'נה אח הזהב ששדוו הנאצ'ס )אנטונ'ו לוסה
ואבסנר שפר(; 'זע הג'שות השו]ות מאוד זו מ  Iו של ש'ר,ח' החוץ של

פורטונל )אברהס מ'לנרס( ושל ארנבט']ה )דנ'אל פ"רשט"ן ומ'נל נלנטה(
כלפ' הנאצ'ם  Iה'הוד'ס; ולע המר'ב'ות הקבטו]'ת השו  Iייצר'ת לכפ' פל'ט'ם
'הו  '1ייס )שאול פררו(  .החמונה המחקבלח ה'א חמ  Iנה של אגט'שמ'ות

רווחת  ,תאוות בצע וורנות שונות של הזדהות עס הנאצ'ס  I ' .צא'ס מ'tמ

זה הד'פלומט'ם הפורטוגל'ס .
החקל השל'ש' עוסק במנווו רחב מאוד של מחקר והנות ) .וסף לע

ממארו לש 'קעב בןיי  .במאמר'ס אלו 'ש )'תוח מרתק מאת )חוס בוגנר
לע 'יי' ' Qהוד'ם-פול)'ס שהוסתרו במג  Iר'ס בתקופת השואה ; מחקר
מכשענ לש 'עקב rלובjו' החושף תא החוו ותא האנט'שמ'וח הפליעה לש
משחו לש א"כמן; מחקר של ל'וו'ה רוחק'שרן העוסק בומותו הכמעט
פתט'ח של אלו'ס אל'אש ושל ממשלחו הצכ''ח חחח השלטון הנצא';
)'חוח של בב' מור'ס לע ד'ווח' הע'תונות באyר 'שראל לע לעייתס לש
ה]אצ'ם לשלטוו ולע פעולוח'הס הראשונות; והבחנות חחת של רוברט
רוזט לע הטפI oל כשואה באלטס'ס ה'טסור"ס חשו'ס שצoאו לאור בשנ'ס
האחרו)ות.

ך)ןבת tי kא ועןן 'ד וש ם

-

ק יץב  Oחקי'.פ

אבנר שלג 'ושב ראש הנהלח ' ד ושם ,מענקי ש ' דלר 'וסף בורנ ' ,נשב ראש
המוצעה הב'ן'לאומ'ח  ,לרנל 'וס הידלתו החשע'ס ב'ש'בח המוצעה ( .ראו]')
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'ד

חדש  :פנק  Oקה'כות הרנז פוכ'ו
חאת

פ

יישוננס 'הוף'ס  ,החל נ"שונ'ס גדול'ם  ,כנוו אלן שלנובל'~ קבצ"'lה  ,נ  mם ,

ההגדה שכ פ  Oח
ההחנה ג'ר  Oתש"א  -ו  9 ...ו

כ

בצ ' נסטוכובה  ,בחלס ובסוסנוב  ,YOולכה ב"שונ'ס שמספר התושב'ס בהס
לעה לע מאה נפשו.ת מבחינה מ'נהלית  ,ה"שוב'ס ש"כיס למחוזות בפול'ו

•

מאת בהל גן  Uר חן

א ב רהס ו"ן

)i7ס קהול'ח מרמ פ'לוו )מחווזת ל Iי'מו-קצ"'lה( בעnכrך בארהס ו" Iןר ב' 265

שבנבולות שנת

 938ו .

הערכיס  0'J1ת'דnrנ nה"שוב ה'הו'ר מ'וס שהפויע בן 'ה'הו '1

הארשוו ' דע שנשט

חג הפסח יי ושם מצויא אלור הנרה

אח ה"שו.נ הונלה ממנו או נצרח "היהוף האחרו! " .כל ערך וערך עוקס בנחונ'ם

ש'ו פסח שנכתבה במחנה המצער

רמונרפ"ס  ,בסטטוס המרינ' של ה'הוד'ס ובש'גו"ס שחלו בו במשך הדורות  ,וכו

נירס שמרום-מערב צרפת קלראת

סיעגקו'הס הלכלכייס לש היר,וףס בנח" החרבה והחרבוח לשהס .חכוט השנ' עבנרח

פסח תש"א-ן  94ן  .ההגךה הוא חקל
ממסמכים רב' Q

'r

בלכ ערך בע"ח ה'סח'ם ב' Iה'הו  '1ס והלא 'הו  '1ס ב"שוב תיאור משע' האנט'שמ'וח

=

שליוו אח יהו'ר ה"שוב מסתייס בת'אור תקופח השיאה .המבוא של הספר עוסק

שנאפסו ביר ושס .

נמ'וחר ב'הוף האז ו ר כול ו ובחוולות 'הור' פול'ו בכ'ול .

בפסר יהיי ) ,וסף לע העקת פקסימיליה
לש ההנךה המקורית  ,מאמר הלכתי שכחב

בספר רש'מה ב'בליונרפ'ת כ'ול'ח  ,מפחחוח של מקימ ו ח ושל איש'ס ,מפוח

הרב י הושע צוקרמן .נ Jו של כ Iתב ההנךה;

ואי ו ר ' ס המס"ע'ס קלורא .הפקנס הוא השיש' במפסרו בסדרח פנקס' קה'לוח פול'ו ,

....... -- .....
ובה שמוגה רככ'ס.

מאמרים המתארים את מבנה ההגדה ואת

הרקע להכנתה ,אח היצירה האמנותית ואת ח" הדת; וסקירה לע תודלוח
המחגה ו'וע ה"מואיס ב  .Iהפסר יעוטר נ nלצ Iמ'ס  Iצנ' Iך'ס .
ההנרה לש ספח ממחנה נירס  ,הנצמתא ואגכיין י' וoש  ,סורתע ממחיהש

יפן שעוו,ן שנהם נחרטו רנרי ההגדה אנותיות רפוס בעניית  .דלפיס אלו
צמורף רף יחיי  ,מודפס

)מכוm

'כדה ה  09331> 'Oו

nכיהב אבותיות ליטב'יבי  Iב Iהשיירם , Iןפ''טIס

של פסח כ'י שגס יושגי המחנה שלא יערו קלריא ענרית יוכלן להצטרף

e
e

סבח הר iגרה היה אירה ילאו צקורמן .

~

שלירה  .בקצה הדף מופיעה הכתובת " :נעי)'ת הרננו.ת הרב ליאו א Jםברכ ,

מחגה ג'רס )צרפת( נ'סו

צוורף אל'ה צ'ור לש

תש"א· ." 1941

הצ"ר פרץ לש'ייר .

•
;"c

קלראת חנ הפסח תש"א הת'רו שלטונות המחנה  ,באופו 'וצא מו הכלל,

§.

קל"ס סרר פסח המונ' .הרב שמואל רנה קפל  ,שה'ה רב ס'עוף של מחגות

,:.
c

ההסגר בדרוס צרפ.ת מסר את ההנרה כשופול  ,וה'מוא'ס צ")ו מאחו  '1גררות

הת'ל את חג הח'רות  .אולס בח" ה'ום'ייוס התמוחו ה'הו  ,0'1משפחות לע
יוליהי הצע'ר'ס  ,קשישיס וחול'ס רב'ס  ,עס תגא'ס קש'ס מנשוא 'קור  ,בוץ

טובענ .י צריפיס פרוציס ומ  Iוו לד

-

והתמותה ה"תה נבוהה  .חרף הקש"ס

ה"חה פעיל ו ת תרבות'ת מגוונת  ,והוקס ודע לזערה הח'ת .

בקץ  1942שולחו רוב ה'מואיס למחגה דרנסי ומשס

לאושוו .r

דל' ה מ וכ '  0I338ו

אירוע מיוחר לרנל הוצאתה לאור של הנדת נירס התק"ס בלשכת שר

מ ח כ'

החינוך הרב 'צקח לוי.

רא ד ווו  898ו -

ו  99ו (

ש מו ע י ב.ד 195O
 2X60ו ס'מ

תוה'

-

האכבוס שכ פר' Uה

ב ההדורות

ה'וחדות

כ

שנת  1950צייר קמס רנ ו טשנ" ו  .וYו'ס מבח' אח ו ו  ,י'וoר גלצ''ה  ,את התמונה
' דלה מס '  9336ס ,1ובה רל'ה שמפסר מוטבע לע  Iרוער~ וה'א מבiוט' בחחה
בתכובת שלע הקיר )מחהנ ברגו-זלבו(  .לע פג' הנערה דצ נכר ,לצ הזכ'רונות
המשתקפ'ס בפניה שמהס אינה מצליחה להשתחרר  .ה'לרה'גערה בצ'ור

כ

ד  '1ך פריטה  ,צ"ר נוvו מפראג  ,הובער עם אשתו הגוי  ,עס בגן חומס

המשו איהנ ףקוו לש רמות מוכרת אל  mו  .אאל ה'א ממoלת את לכ ) ' Yול' השואה

ועס שאר 'הוף העיר לגטו טר  Iייגשטט  .ב)ו שהיה בו כמה חושו'ס

שנה'ו קרבטת מןכוונוח הקש'ס המלוויס אותם תמ'ד.

כמטע לשא רגיר חא הח"ם מנער לחומה  .לנכוד יוס הוולחו הלשיש'

מח') א  mו למד מא)ות בבאוה  IIהבררתכו לש המאו פול קל" .בגרמניה קסע

האב לגגו אלגוס  ,ובו חמ'ש'ס ושישה צ'ור'ס המציג'ס אח סרר

אנמנות פולtכ''ת בנעור המפלגה הקומונ ' I1Oת '.אכושר הנאצ'ס לעו ללשטוו  ,בוח

1)'01

'ומו של חומ' הקט!  Iמספר'ס לו לע העולם הגדול; עילס 'ולא חומות  .את
צה'ור'ס  ,צ'וף rן'ןoס תמ ' JYס  ,החגיא האמו  ,והס גמצאו לאחר השחריר  .מר'ך
פר'טה ורע"חו נספו בשואה  ,ואח ננס חומ' א'מצו

הצ"ר ל'או האס ורע"חו ארגה  ,שה'ו אחס גגטו
ושררו .

מגומנ'ה אלyו ישלאר .

בה'ותן אנyו 'שראל ,חרד לנולר בג' משפחחו  ,צ"ו את התמונה הראשונה
הקשורה לשואה .מאן בהייתה השואה מוטיב מרכזי השוזר ב ' Yירתן .

היףעות המרית לע השמרת העס ה'הודי ולע צריחחס של בגי משפתתו
השען ,אשת אנ'ו  ,אחי ו  Iאח'ותיו

-

-

אביו

הג'עו אליו )שהיה באץו ישראל.

ב'מ'ם אלו 'וצא לאור האלבוס  12 ,ו עמור'ס

אדרון הוא מנרול ,היוצר '  Qשל המאה העשר'ס  ,ויצ'רות'ו מוצגות במ  IIאונ'ס

במהחרה קפס'מי'וoח ברכiט' קשה ) 130ש"ח( 300 .

החשוביס בעולס  .בא  Iסף האמנות של 'ר ושס אלפ' 'צירות ,וב'מ'ס אלו 'ד ושס

עוחק'ס ייצאו לאור במהחרה פקס'מ'ל'ח ממיפסרת

מחפש תור  Qלוכישת תמונה וו ,שתה'ה ת ו ספת חש ו בה לאוםף .

בכר'כת בד ובהטבעה ,חחומ'ס לע 'ד ' חומ' פר'טה.

הס נתת ה'א רצLאת בכ'רה נ IIIIIOו ימא)  lת גי' יO.ש

16
3

תבקי  'lס

ב  'Iד

ןשס
"בנ' נ'צןכ'ם

-

דןר שנ' כשןאה"".

חאת א ' Uה ג ו דל ברג ר

ב

חושד פברואר ה7jת  Ilם ג'  1ושם ערב מווחר שהוקשר לנג' נצ'  Iלים  ,ו)ערך
בן rןיי בנושא "נג' נציףןם 'רור שב' יש  i\NIן" השתתפו ב  II'1צפ'' נו - Iגרן ,0
עורכת התכנית 'םפו'ס  ,ובות"  ,טפרום" גגין צה"ל  Iפס'כ Iל Iניח קדי)ית ,

בת לנציול' שואה ; י'ן' רור Iו  ,בת לכ'צילים שנלדה בצי השת'קה ושפסרה
למה לא באת לפג' המל חמה עורר תנ ו בות "זקית נם אצל בנן צ') Iל'ס ו נס א'וצ
הוריהס; יינה וחי  ,פסיכולוגית ב " עמר שספרה נ ושא' החו תם הוא פר' נע ו דתה
נשא פ 'לון (/לכזנoר ! Ij7ש'ב~נךסל

Mכ 'i7

החלצוית רבת-השנים עם בנ י נצ'וילם; ונאבר לשן  ,יושב ראש הנהלת יי ושם )שאיננו

ואת הוקרה דחו' Dלפחפ' ש'ואר נ ,. OO

בן לניצולים( .הנחה את הדיו ן מנשה

רןנr.זמ .הרא'ש לש "שו ם  ,לע 'רתתמוו הר נה צילי'ח  I/)·nח' פ'ח"')י'וארשי פתחו
 I'DIוע קויי' ם הךנג.ה ןן i iתפ תח Iת לש מערחכ היO'Dח רפ.לובית·'ה  "'IIח· ') נ (ואו

.n

ב  '1ון אמ ר ה ףנה וידר כי רבים מבני הניצ ו לים נושאים את ה"חותם  :את תפקיד

"שימור הו י כ ר ון' ומםמלים את כוח הח"ם וההמשכיות .
בני ]יצולים שישבו בקהל יכלו להזדהות עם סיפוריהם של ציפי נו' Iגרוס ושל
לזיי חרון  ,שתיארו את התהילכים האישיים בהתמוחות עם נושא השואה ועם ספ'ורם
האישי של הוריהן .

אבנר שלו צ"ן את בגי רור השלישי הרבים המנ י עים ליד ושם כדי לשאול לע
מפשחותיהם לוחקור עלקמ lאת ספ'וריהן  .לנצ'וילם רבים קל יורת לפסר חא םפ'ורם
לנכדיהם  ,וכך  ,בנ י הדור השני שומעים לראשונה את סיפורם המלא של הוריהם ,
םיפור השואר~ שלצא רבים היה חתום בשתיקה ארהכו ומתמכשת .
וש \'Iן'ר לש הrנמונ uו' jה

רשיפ נהכחעח א"r

""'""'

".,..".

""""

השאלות שהציג הקהל שוב ושוב היו  :מה הלאהן יד ושם ע  OIק אבסיוף מיעו
במחקר ,בהצנחה ובחינ Iך  ,אך מה מקומו מ!ה תקפידו של הדור השנין

המעונ"נים להשתתף או לס"ע בארנון מפגשים דלור שני לניצולים מתקבשים

לכתוב ליד ושם  ,מחקלת הסברה והצנחר~ ת"ד  3477ירולשים .91034

הןקרה
ביות אהר' .שאר ממלשת
א''זוזו; עם באונ ש ח
ננ' Ij7רן גח ו ו א וו הה ' I\JOיר

}')  Iאח

כחצ 7ם "רחנם"

מאת ד" ר מרד כ ' פל ד' אל

ב '  7ו במרם ,בטקם שנכח ו בו מכובדים מן העיר נויוו י ד שבנרמניה  ,העניק
יד ו שם אח החואר " חסיד אומות העולם " למשפחה גרמנית לע שהצילה

בשואה שש נש'ס י ה ו דיות .חנה אננל  ,חברח הקיבוץ בצר םירבי  ,מספרת
כ י צד הצילה אותה משפחת הולשקה .

חנה  ,שנדל1ה ב 1926 -ב] ו יוויד  ,חווחה לע בשרה את  IIועות השורא~ היא ה"תה
אסירה באושוויץ  ,ובצרעת המוות הידועה לשמצה שהחלה בינ ו אר עברה ממקום
שאר לשונמת nנג' i"Iק'זנ

למקום עם אסיירם אחרים

מ נ ו דנונקoנ גIj1''lח רOב

חנה ומחש י חףת הילצחו להתחקמ מצהדעה rכtיעניהם הפקוחות לש שמ!יר הסא-סא

שו.פ ננ"'~ן ועבן Oקוכ

הj7Ioור לממלשת וונ Wג 'il

שש m

והניעה לבס ו ף בפאירל  1945לאוץש שבגרמ]יר~

וברחו  .לאחר ששהו במשך ל'זיה אחד ביער ,התקרונ שש הנשים לכפר מסוך בשם

אותI

לע ר iII'I'iרהנידוג \(Iשו:Jהר

נאודורף ופגשו נערה מן הכפר  ,הנערה הזהירה

שןl/'iוiג להסרר 'חט ןףעב

ששיירת האסיר'ס לש היום הקורם רבעה אז דרך הכפר  ,הנשים פנו לארכי פשגשו

רשמו.,..,., oרו רדחשו.

)נפח("Iא

דנרך ובקישו ממ)ו שנrעור

לה.I

שלעיהן להסתתר מאחר

האיכר הזעיק שני גבריס  ,והס קלחו אותן לחוותם .

שני הנברים הייו היו אלפח הולשקה ובנו וולטר  .יחד עם אוחולה  ,אחותו של
וולטר  " ,הם ראנו לנו כשס שמפטלים צבמח נובל דכי להחיותו :מפסרת חנר~
לאחר המלחמה לעתה חנה אנגל לישראל .יחך עם אחח הבחורות שניצלו אז ,

אורה אלוני )שבינת"ם נפטרה ב  1996-בקיבץו מעין בצי(  ,היא ניםתה במשך שנים
למצ ו א את מציליהן  .סייע להן בכך רוברט קולט )הע ו מר בראש אנורת הירירות
הנרמנית'ושראלית )}ויווי,ר עיר הודלתה של חנה(  .גם אלפח נפטר

)י1ת" ,0

ושני

ידליו וכ Iבמחיה ל ח סידי אומוח העולם ו)תעודת הע ו ד לע שמם ולע שם אביהם.

ןג יחנ היא מ נהל המחקלה לon

י'' אימיח הלועם ג'י ישם .

מ ג ו ך~ ממלשח וב נ 'il
ג 'Oווי ב IIDא IQO'i\01 Pר'

",,פט"'
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הברית

ארצות

אח מצבע יך ושם אל ' IDף לוהחצנת מש Iת הנפסיס בש  iV'!Iפדבי דע שיפ-תח ב' Iס הז)'חן לש  Iאה ילבגורה 0 1' ,שני  2ו פאב ,'",חחנן' בצואות
הברית אנודת ה  Iףףם האמ  '1קגי.ת

איי זבורובסקי  .יושב ראש אנודת ה'  Q'1 ' 1האמר ' Jj7יח  ,ציי! שהאגורה תרכז את בצ' Iע הפרויקט החש Iב הוה באמצעות בעודת פרסוס

קו'  nם צמודה עם הארג rנ'ס היהוידיס החשוניס נ'  Iחר באתות הבר'ת  ,ובכללם הפ ךyןי  Iת  ,מרזכים קהיית"ס להצנחת השואה וכל הזרמיס
דהת" ס .נע lIה משתופת ער החלה עם קהוגנרס היהוrו העולמי.
ארגון הרסה וארגן ,גני גךיח .בישינה של ועיית הנשיאים של
הארגונים היהן  0 " 1המרזכיים שכונסה נעת אחרונה בי,ושייס,
הבטיח רוניד לאודך  ,יושג ראש ועירת הנשיאום וחבר נחבר

הנמאנים הב'- Iלאומי לש האגו ך ה המאריקנית ,ל אבנר שלן ,יושג

ראש הנהלת  Iי ושם ,שהויעורה תושיט כ ל עזרה יי י ןשם דכן
להבטיח שדפי העד יניעו אי כי בית 'הוך ' בארצות הבךית.
ירבח הההננה oעצהרה לש אנודת ה'rךrךס האמקירנתי ארבש ו ת

קרולי'ו ארפה ארגט כ'ניס מקציע' לע הוראת השואה; "כ'צ ר
א)ו מלמףם את השואה לתלמ'ר') Iן :בכ')וס שהתק"ס בנ'ת
ספן ר Qז ב)'ן 'וקר
מנר [}I

ב 10-

ב')ואר  ,השתתפו  Oאח"ם וחמיש'ס

מג'ו .רק!' שולמ'ת א'ממ  ,המ)הלת הפרגונ'ת של ב'ת

הספר המרמי להוראת השואה של 'ר ושס  ,וצנ'נ' ביח הספר

א'י ג ' ייקובס ו ג'א ' Oרוו  ,ייחרו את מושב הבוקר להסברים לע
ב) ' OOדצ'נ" חא 'D'mדזכ חא הש והא ילתמז'1ףן ממשלא

ל';rD

י rVרב'ל J .jOא' ם'ר,

רידנ ה,ןףפ'וה'oלא רברג ,ה1Yע בוj.א'ר רודיס '"\Qאן. 1 .וש r J ,'i!O"VIOןפ' יrטשי'ת
iו"Oתפש'rנ

מטרותי! החינוכיות של 'ר ושם ולע הקשפת העולם של ב'ת
ורספר .ג'א מירוו הצ'ג ק ' 0עם עחריס מח Iר התקלטיור של יד
ושס יחז רה לח"ס "  Iשוחח לע כטנולוג"ת המולט"מריה כלני
'ול'סנר השואה.
ואנוnת צההיר'ס הרג'ש יוסף נוק"ה  ,סנו 'ושב ארש אגורח

ה'ר'ד'ם האמר'קנ'ח וזוכה פרס הזיכרון של האנורה ב' , 1998
את חש ' בוח ערותם של ) ' צולי שואה לפני תלמיי'ם בכיחת

o

הל ' ור .במושב'ם שכונסו אחר הצהר  IIם ,ר)ו רנקה אופרלה ,

ד'ד ' בנל  ,אליסה נרנר  ,אדי נ ' ייקונס  ,נ'א מ'רוו ו ולר' שרפמו
בש'עור לדונמה המב ו סס על הסרט

'' The Outcast

בהפקח

י ר ושס ועל חו Oר' הלימור שהכ'ן ב ' ח הספר המרכזי להוראח
השואה.

ב'  13 ' 11ב'נואר ערכה שולמ'ח א'מנר סמ'נר'ם ל Oור'ס
במר')ת ג'ורנ"ה ,ואר ננה אותם ס ' לב'ה !ינ  Iדה  ' ,ו שבת ראש
'וזשמח'  O'Hרב ,ר'וuiמוח הפדגוניח לש ב'ח הספן המרמ' להותאר רשוו Hן  .לש ' lשומ ,

צרמה לrנפ מ [)') mמ'Jנ 'קרו בכש בנושH

הוראח ןשוורא~

ועירת ג'ורג'יה לע הש Iאר~ ב ·  13בי)ואר ףברה שולמ'ת ב'ש'הב
שהתק"מה חבסות אנודת ךtrן rןו ו שם בלטאנטה כוו)סה במזואון

המושרת ה'הוףת לע שם ב '9'1ו לש "פרצו'ה ה'הוי'ת של אלט)טר~ נשאו רבtךם נם אלכס רגוס  ,סגן נשיא וע'רת ג 'ורנ"ה לע השואר~ קארון

נמן  ,ג ' ו' קוניאן ו אתין וג גר ' ,ושבות ראש עמיתות של אנורת '  '1ר' 'ר נשס באטל)טה  .האירוע האנ של 'ד' ' '1ר ושם באלט)טה יה'ה ב12-
בפאריל  ,ערב 'ום הזרכינו שלואה ולגבורה  ,בב'ח הכנםח אח  Iות אח'ם .הרובר האורח אבירוע 'ה'ה דור' גודל  ,שגירר ש<ראל באוים  ,ו'  Iשב ראש
הא'חע יהיה אלכס רגום .

אגודת ה'  '1ףס המאירק)'ת 'זש ור ושם מתכננת לשלוח מלשחת לש המכה'גות הצע'רה 'זש האנורה למזרח אירפוה לו'שראל מ·  25ב'ולי
דע  8אבונוסט .המשלחת חקנר במחנות הירכ/ו בפוףן  ,בפראנ ובטח"נטטש ו לאח ר מכו ב'שראל ,שם ייוחרו 'ומ"ם למסיבר ל'מוי בי ,ושם .
')  24במרס  ,בונרבר'רנ י שבמ  ru'1כ'ו ג ירזי ,הנחה ג ' ק הלפרו  ,חר שנ' לכצ'וף שואר~ א'ר Iע עם פרפו י לד'ה עופר מהאוב'ברסיטה עבר'ת ,
המלמרת אבונ'ברס'  Oת י'זי.
חברת

· Gottesmanו;ו ; tionו Nו Centn.

מנ'ו 'וקר הר'מה תרומה )  '1בה ל'ר ושם צל'ון חמ'שים שנה לעבורתו של ל'או שנקר בחברה.

קנת ל' יילר  ,כש'א החברה  ,צ"ן שליאו שבק ר בצעמו ב'קש שהחרומה במשו ת'חנו דוקוא ליר ושם.

•

•
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 aילי1,

• l:S

" l1li

י' VווCbום dנY

wnת ח 1'I"O'Iנ'CWIו nםנלןוח

קנדה

ב'e

נ'  Uו מ  8נ • • U -ל·ך!!' I'!!'!!!t

נפבר tאר ארננו אנגרת היד  Iדים הקניית של  Iי ושס  Iהק  Iנס 1ליה

הוש ר ילאת טj7ט לערו סחו'י אומוח העלום  .יהודה כ י נר ,הקונסלו

הזכr't

שי י ש ראל  ,העניק את אוח חס'  '1א Iזכ  Iח ייע ו דם לדר סברור סינל י

יור הסהצעו

רrבו-מcuלnי :וד יףסו בייג
Oנ 'lורי רהצעuג

r

הב -מואל":,

פ'פור ילא ולזי

מהוננ רין ,ול ויאו שומאגס מהוינ.ד ה ח "ס כ'  OIבטורונטו שבקנדה  .ב'ן
המשת ת פי ם בקט ס היה טד צ ' אח ' .חנך הפלרמנט  ,שהצעת ה ח וק

' Iז ךהולהנה:

'זשן שיו ס הn Tכין של i lדא לובגורה צ' Iי ו כתאףך משרן נל Iח השנה הקrןנ

ןנס ירו ך";נןה'ה:

ה תק לבה חכו ק לע '  '1ה מ ח  Iקק ש ל

רר צוקח חא

אונט רי•.

רנבא Iלש
יוקח ונין

מנ'ץנ :יש' מערסי

אג ו ךת הי ד '  'lס ייקנ י ית נואשות הנק ר  Ttגבא Iם ת ה י ה ש ותפה

שאר הסכון

למב צ ע הב י ו ' לאוס י שי יך ו ש ס ל א יסוף ול ה צנ חת שמ ןח ה נפסים ב ש ואה

רןינו-מואלי לןקח
השוהא :

ב ד פי ע .ד הא נ ו ד ה הקנרית ח ק ר ם ו ת פרסם אח המ ב צע ) קרב אר ג ונים

יהוידי ם  ,גח י פסר י הr Iך ים ,בתי ))סת ו מ רכ ז  Iם קהל' ח" ם קנמה .ה אנ ו רה

הקידנת ת עמוד בראש קו א לצייית האר ג וני ם היה  'lIי ם של  I0ר  11טן ב ארנוו
קטס '  01הזיכרו ן לשואה ו ל ג בורה השנה  ,הטקס ייערך )מצב ת הזיכרון

פ'פור יה  l1ה בואאר

הדמען הראיש :פפורי ישרלא גמטוו
חבךי הנהלת
ךo

Dשו :

הדוי'ו אמ'תטר ,רר ונא jובר,
רר יולא ,נ 'DI1פפחי ישלאר

לש יך וש ם ב פאקר לע שם 'תאבי'ןוס  ,שם יקום אוהל ל·  2,500האשנים

גוכטו~ פטסן ק'") ,בארהם רבnגנ'.

הצ פ ויים להגיע לקטס .בי ו ס המחרת יחלקו בכור לנצילויס מושל א ו) טריו

ןב-ציון זז  ,ילא ובrנnקסי,
לtאר פסורטה ,דב פ  l1ר,

מייקל האריס .

ייסו זפ' m ;fולפג
 0"f'Iילקין  -דר יל'ג קרו,
ושה ,ןםק-ש f1Oמשאי שOIYOנ'ין

נעמבת גמנ

א  UOIרוה

ועתכר 1:אש'D

הקרן i B. Germerגllinek D. and Jadij

הרסיה תרומה נבכרה לי ר ושס

שללושה פרו יקטים :הקמת קרן ייע ו ידת למימו ן הכינוםים הרו·ש)תייס

nבתבו

שארית :

העוקסים בחקר ה שואה; בנייתה של מ עברת שימור הארכיון החשד

וריכשת הציור למרבע ה; ו בניית מרמ נרטנר שבו יה י ה המכון הבין-לאמוי

טחת מרעתנ:

כירעת

של ארנק רגסנר במכון הבין-לאומי לחקר השואה תרחיב אח שירוח

המכון צליבור בפחח המא ה ה·ן .2

>t

אסירי m

זאבט מnניאיסנכ-נם

ןל' '1רכ~
ה'Oל  nךoסוו

שלהוו:

פירהנ חי

תרנIם :

ר  Iחי באלטי
חיים מס

סיוע :

לאכדגםר רבאהם
ירוו

אכשrג I

קתריו ברמן

אנגל'ה

רלח בקואי
ונה ג  I)Iרמו

אנורת היידרים של יר וש ם באננ ל יה ב ר אשות בן הלפנוט הבע י רה א ח
תר Jמחה הש נ ת ית למי מ וו הוצאה לאו ר של ספר חיש של י ך ושם
ינשים ב ספר ות ה שוא ".ה )פרט י ם נוספיס ראו בעמו ר

ובגג

תברוע בפלעו
רמח מםתע:

לחקר השואה ומ רכ ז מ חשוב  ,תקשורת ומיעד הסמוך למכו ן  .תמיכ ת ו

וl'Dlר i

,7

m

ו
ידע גי
ועדגן ג'ייף

-

חOאי ףנןן

מרור חי ) וך( .

 nרית הרלא
גיא "ירוו
היתידו רבנע

בחיהנ דלפרכ-ילמ

'שראכ

דר וקתה לתפ נענכ-י

וכשהח צלאח

אנ ו רת האנמני ם של י ר וש ם בישראל בראשות יורם ונרג ובניה ו לו לש

פאםף "וj

יר  Iו אשכנזי ה י א הכ Iח העיקרי העומר מאחורי בציוע המבצע לאיסוף

וד ונחט טחר

לוהחצנת מש ו ת הנפס י ם בשוiוא בישרלא  .הא נ ורה בשיתו ף מינלה חברה

רד יט mלשם

ונוער של משח החינוך התרבות והספורט  ,מרכז השלט ו ן המקומי

םIליצ:

והשרו י ו ת רקrכ.מlיו.ת צהץ :החונה המ רמית למתסרים  ,ףכ הקתשור.ת

לארשי דה'י
ציקח הןיר

r

מרכז ההסברה  ,א רגו נ י )יצולים וע י ,ר תעורר מו ר עות למ צבע ותקרם

ות פרס ם א וחו בקר ב ה צ יבור ב ישראל .למי מ וו הוצא ו ת המצבע בישראל

רפוקה:

עורכ ת ה אנורה במצע התרמה רחב היקף .

ציעבו:
0

בא נmו

סtפד קל
פטסיר וחחי ציעבו

שפאר צלטט תון צייו המקור.
 -697tסIMN m
תכבוח

המרעתכ:

בתנ העת די  Iםש יריםילש

ץח  3477יי'ושחם 11034
פלטוו  .02-1751188סקפ '02 .... ' 114

 9רםוחיס חדשיס

פתיחת בניין הארניןן

גד  Uןן
ושס

גרייף•

בכינו ב'ל דמעותT ' ,

בשיתוף

ידיעזת

אחרונות,

WIל" ,.Dת 999- U".JWו • 300

ןבניין בית הטפר

58

עחסףן.

ש"ח _

הספר חוףש את צרח

"מוני היהוידס באתי הנז'ס
ואת

בכבשנ'ס

שרפתם

באושוויץ-בירקנאו.

ערי

הראiר" ר~ חף>ם רש~ ו חכונםי

בפעול ו ת יבית החרושת
למוותי

היו

אנ ש י

"",ונרקר ו מ  Jרו :בריאיונות

מפו ר טים ,ישירים וכואנים המחנר מנסה צלייר
תמונה אמינה ומרו י קת של שנרת תייה ס ושל

עלומם הפנימי לש יהוידס לאו אשר דנרשו שלר ו ף
יריהס

במן

נופותיהס

את

של קרובי הם_

סיפורס לש ה  iוונjתומנדו המטעים ששחו

הוא iט בעת תיעור ממקור ראשון לע 'הפתרון
הסופי לש השלאה היהוידדו הבצמו fויirזוrנ הןi tוידס

I"U

נo,.א'Iו rנני rמ ררפ .oהמוס ל.וi NnlוOIשה "פת\' IIאבוjובנין~ ,ן("'I/ך הש החוצרnנ הנדיהב 'וש wות רחוע'בoIT

ובונ.גIoת לש "ש');ןאייינ רר 'ווחש 'וoזנר עו'Oב IתוOרת OOפ!תr .גנ Jמ רופItI .oרןD

) \11'0מדרש י\ "Vfרmm

שמתן בתאי הנזים .

וOפD1Iך

"""" """"

ברוך

מ'לך•

ואולי ה  Wח"ס ריק'ס.

יד ןשס בש'תןף יד' U
ירןשל'ס תשנ"  - Uפפפן •

ןת אחרןנןת,

אירועי יוס הזינרון

עחוד'ס ,פ 5

ZOO

ש"ח _
'ביו ס שיש.י ה-ו ברבמטפס

 939י ,החל ה Oוף של חיי
אירועי פתיחת '  01הזיכרון לשואה ו לגבורה ·י וס נ ' ,כ "  tב) ' םו  12 .באפר י ל

 2: 00ג

האמית"ס :תכב רבור מי לר

צערת הפתיחה הממלכתית צל יי ן '  01הזנ'רןן לשואה ולננורה במעמך נשיא המרינה

בימונו שכישב במ ח טא 7ו1O

וראש הממשיה

בגלצ'יה ,לחאר שאיב ר א ת
מרבית

ערב ע י יו אנ Iףט Iר'ןQ

בברירות

בני

מ שפחתו.

שאפפה

או ת ו

חננח ו שה כי אל ילעה ביח

'  01הזיכרון לשואה ולגבורה

• '', 1 0 1

כ '  ,בנ'ס ן 3 .י ב א פר י י

10;00

צפירת  nס"ה

10: 02

טקס הנחת ה Iףס בהשתתפות נשיא המדינר" ראש הממשיר~ ממאל מקום יושב ארש הכנסת ,
נשיא בית המפשט ה"ועין  ,אישי צי)ור  .צניגים שי ארגו)' הנציףןס  .תלוכ י זום ומ'ושח Iת מרחבי
האץר

לשרור את המלחמה ,החט'ל לכתוב את הק ו רות

ואrcו בכיבוש הנאצי 'תהשאיר ע nnחלחת הבא.םי
ונון מליר לצ'נ לעוה ו( YVחאלור  Oא Iשחון

את יומ)ו והחל לכגתו מחשר .לפני שניס קילבן
יגב מפשתחו חא ההעתק המק""" לש Iמ~,sך בופסר
משלוביס ךjוזגור והשחזור ,הממחיישס את צעמת
ההתנ Oויו.ת

13:00- 10:30

13:00
16:00 ' 10;30
 1:30ו

ז'וכ איש יש שס' -מעמי הקראת מש Iת של קרבנות השוהא לע '  '1צהיבור הרחב באוהל יזכור

קטס אזכרה מרמי אבוהל יזכור
הקרנת סרטיס לע השיאה אבוךיטוריום

הל Jתנח פסרםי בהצו.חא ":181 1

רצעת טער בהשתתפות לאפי  nלמ'  '1ם וחביר תנועות הנוען בממעד שר החי)ון התרנ Iת והספורט

וUל 5::JO : I !Jו OZ-575
פקס :

 5Z7::J ~ 5ן;  Z -ם
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