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התסונה החסרה
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משתתפ'ס בכ'נוס הב'ו'לא Iמ' של

השנה החשור~ שנת תש'ס ,ועם הפrנם

מףקה לקראת המ'ןoג'ום החשו ' ,ד ושם

מ

מול שולחו כת'בה נר ו ל עמום ארנז'
קכר Kן חמו'  ,Dש!'תב לוiה תאנ~ ממיIונ'
פרט' מםמכ'ס  ,מזהה ורושמת אותס

מiפתו.ת Iלשבש שערה שנות נע Iדiרת

סעוק בעבורה מאוצמת לע תכב'ת הבא
J nול ב'כר מח  Iוו זה מתקרב

בארכ'וו ' י ושס בערו תחת 'ר'ה ערמות של

מל ' IOשנ םע  DI'Oהקמתם לש ש D' 'Jמם חישדם

ממoכ'ס 'שב'ס .וה'א ידעיו  Iוכרת כמה מהם .
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}'ח  Iר
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םףב מרנושם
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: 2001

במשימתה

בקמפוס לש 'ד ושס  Iח)כותם .

.

ס' Iו מםסכ'ם מחט'בות הרישום

 3 ' 0של ערויות יד ושס ואר'זתם ·אלה ה'א
המרבע לבמjן] האר')וו והפסר"ה החשו ולמבjן]

ב 'ת הספר

החשד של ב'ת הםפר המרכן ' להוראת הש  Iאה

השת למן'ות מןר'ס ברחב' האץר
ש'תוף פע ו לה עם מוצעת א'רפtה  ,אונקQו
ומוזאון טח"נשטט

מוער במרמ השע"ה ב'ד ןשם ולשבתש החשוו'ס
החארו) ' .Oוע"oךנם :תבתכ השרע לש ג'י'ון תסיו
יה  ,סוקר את העב  Iדה הצעומה ואת הסאמץ

בג' נוער זלכרו ש'ן קוצר'אק

רrןא,ר שוענ'י 'ד שים מקשיעם קלתאר רמoרבע

הג'גו ו לא 'פס'ק לעולס

•

מענר למ'ל'ם

•

הקרב ו.אנ המחירם 'אמנות'  "1ב ' Oה ' בג'י' Iו זה

סוקשר'ס לסונ"ח עבוית הכפ"ה כפ' שהנושא
בא ל'ר' ביטו' באסנות ובדעו'וח של נציול'ס .
ספוי  'lם אחר 'ם הם " התמינה הDחריי

לש זלצתם אצמש את דרס חזרה לאלב ום

אמנות

1' 10

בעודות נפ"ה

ן

ו'הוא ק"ם את

הבטחתו •...

.

ספווח

אושיי ",'r

המספר כיצ ד נער

פשוט בן שמ ו נה עשרה הצ ' ל את חייהם של
'הו  '1ם בשואה .

-

דעות אמנ ות 'ת

אנו ריצ'ם לברך את  350המשתתפים שבאו

מלכ רחבי העולם להשתתף בב'ב  Dlהב'ו'לאומ'
השנ' של ב'ח הפסר המרכז' להוראת השואה .
אט מא" nוס לכולכם השתתפות פורה מ!עב"נח

ב'מה

13'1%

בעודה דע אבדון

הוא ק"ם

את

הבטחתן ...

,.

חשרות

ו;:ן':ון

' '1ר'ס

tl:-l8

ומקיי  Iם שהכ 'נ וס 'תרוס לכ ס רבות בעבו ד תכם
בהוראות השואה .

חול'ה בשרשרח של עובד'ם המכש'ר'ם את
איבט נ מחיא'מס'נס

הקקרע להענרת הארכ'ןו והספר"ה אל נ'תם

עורתכ בפולע

החשו  ,בנ"ו הארכיוו והספר"ה .
מר' ג'נצבורג עוברת באותו חיר עמוס

ממסכים ןתעוה.ת בלש ה'ותה מוסח'ת 'לייףש .

לרוס'ת  Iלאוקרא'נ'ח נסעה מר' פעמ'ס רבוח
בתשע השנ  Iם האחר Iנוח לאוקרא'נה ולברית

המוצע Iת שלרבע יס למצוא ראנכיונ'ם מקומ"ם
חומר הקשור לשואה  .ביכןת עבודתה  Iעבו יתם

פרסומ'ם  nשר'ס וא'חע'ס

של עמ'ת'ה עr lךב הארנ' ון התרחב הארכ'ו ן של
יי ושס במ'דה המח"בת את הבערתו למשכו

20

חשו ונרול 'ותר.
ב)ייו הארכ'ןו  Iהפסף;ןו המשו רמrמקןס מלע

פח mר 'ח 'oושם וlמrקשף' לא ירע 'ח'oושם 'היה
ב ' תם החרש של האוספ'ם

להתרחב

.

.

שא'נם חלו'ם

לש הםפי " ~lלש ראכ'ון הממסכ' ,D

של ארכ'ון התצל Iמ'ם והסרטים ושל הדעו'ות
בלע פה  .ה'לכ השמות ,ש נם הוא ש"ן לאנף
מסף המ' יע ' ,שוכ ן במבנה נפח אשר בקצה

נשרע :נסס 'וא פ D'lי!"Do

הרחש

לש ןץנ רפooר המרמי לה 1Iחא

2

ושהואp ,נת:דאללו רח tנגרנ"Dו

ישנחףו ואל lYית'וא 'f}'D

המוזאוו ההיסטורי החשו .

 Yשרות מ'ל'וב' מ Oמכ'ס  ,מאות אלפ'  Oפר'ס ,תמובות O ,רט'ס ו Yדו'ות בדרכס לבב"ן החדש
החשד םנח ראמן

מתשקקו לזלצהח בממישתן לדoעfזמ לע דצה רבתכו

ואח לכ לאו יש אלרגן ראבכיון הממסכים  .לכ אחד

הממסכ'ס  .ארכיון הלצתומ'ם והםרט'ם והספר"ה

ביותר" .חשבנן מחשד לע האסוף בחדר

הקר'אר..

מאתום מחשי'ם מילי~ מ  OOםיכ ןףצ בעלרו ןי'זורת

אח שעריהס צל'בור הרחב כ  'lלשוב ולפתוח

ארגנו אוחו מחשו  .וערננו אותו לע מנת להענ'ק

לש ח'טוי  .ולאחר מכן יש להניחו בתיבה שהוא

אותם באולמות החדשים המצוידים במ'טב

שירןת סןב יותר קלה:ל אומר רוברט .

ש"ר ילאר~ את הת'בות 'ש למסן בב7jווד לדצה'ב

קלתאר העברתם לא

הגב"I

הש'רות'ס  .הממונה לע החכנון קלראת המעבר

בעשה שלע הספrךם מווקנות mקנות סמיון

בטח'בת הר'שום המחאימר~

ה'א סאתר ראן  .אשר עם מ'להנ מחקלות הארכיון

חדשות בפסר"ר ..מאה אלף הלצת Iמ'ם שבאוסף

אבחד הח ' j7ים ה'tוו הזקקו לאריזה מחושד,ת

ועם רר 'קעב rלוביק  .מנהל אנף מסו' המ'וע .

התלצומיס נס7jוים בסוקריס ממוחשבים

מצבע

מכר מנהל הארכיון רר 'קעב Iלןב'ק' .ש כשבע

מחכנג'ם כל שלב ושלב דע לפרט' פרט'ס כוי

שהחל באמצע י ול י  .אנשי מקצוע העןבוים בשתי

מאות נלו'ות שנשלחו אל ארנון לו'קו .לר ' j7ו ה'ה

-

ארנוו ר ווח ה ששלת חב'ל Iת מ rון ל יהוו 'ם שחיו

שהמעבר 'ה'ה חקל ככל האפשר .
'ח'דה חשוה של'רות הציבור שמקימה יה ו  'lת

באירפוה רבגושה בזמו המלחמה .ללכ חב'ויח מוז,

לי'ן באמצעות צירוף מאנר' המ'ער של הספר"ה

צורפה גל' Iה להחזרה' .ניחן ללמוד הרבה מאוד

ישל כל חקל' הארכ'ון  .בל'יי' מ'אכל ל'בר  .מגהל

מאותו נלויוח  :אומר יעקב )' ' .ה ן חיו היהוזום  .מת'

מערכות המ'ער של 'ד ישם  .חצ'ע קלהל ש'רות

הם חיו וגם מיער הנונע לחב'ויות המוזן צעמו  .ראם
את נעוותס  .רב'ס מהלצתומים כה א  Oר"ס  .רע

אחו לוונמה כתב בגלוית התשובה כי בפעם

urיב" .Qחאמ""' לוה mת הסnחוג לש הספ;ןף

כי 'לעהס צעלור .תאצל שלאףנ אוויר צח ולשחרר

הקודמח שק'בל אח החב'לה ה'א שקלה שש

מצניא'ס תא משו  Mלאף רףפQןם תאו לאפ' בתכי

את המתח המצטבר בטרם יוכלו לשוב ולסרוק

מאות נרם  .ואילו הפעם ה'א שוקלח קר ס : 35

משפור ומקחום בשנח

.2000

במחשב הינשא ולש ע'קב Iלבו' j7פוחת מoo

העת לאוורור ולנ'קוי  .בוקר'ס את קר'אתו התוו'וח

תמונות נוספית ' .השלמת המפלע הזה :אומר

ומכי)יס חא החומר כלדו למונע המורבכ ' 'lו של

ו' Jאל עזויאל  .מנהל ארכיון התלצומיס ורOורט'ם .

שמסומן בו לכ שלב ושלב של המעבר הגדול .

מנהל רפoQר"ה רר רוברט רזוט מלאוח בעבודח

'משמעה כ' הצ'בור יוכל קלבל נישה מקוונת

המבער צפו' לה Oת"ס בסוף א Iךטןננן  .לבא ע'קב

חתנ'ויה הגהשי ןת"" פאשrךת

סבןר כי תיורש לפחות שנה נוספת דע שכל

להנע'ר תא החמור ביחןןoת לש שערים מטר .אנו

דרך מסופי מחשב ביד ושם ובלשב מאוחר יותר

מאנרי המיוע ישולבו זה מה  Iהעובוים ישלטו

ממפים קטעים לש שעrךם מטר בפסrךיה הנחכוית

ורך האינטרנט".

החמכן

לש המעבר .

לשב רחא לשב םא" מחסוםינ

ראלכיון התצו'ומ'.o

ך

לנמרי בתכנת המחשב החושה .

ומבע'ריס את הפסrךס באותו הקטע אל המקוס

)וףס לע כמרא ,לאף התלצומים ירצשך דבעל

לשא כמו רוב מחקלוח הארב'וו  .שסגח את

המוקצה להם בספר"ה החושה  .השקענו הרבה

בראכיון המולצ I '}[nמשונ'ם לאף הספrךם בפסףיה

שעןיהן כזו לעבוו קלראת המבער  .רע"! נותרו

מאוד מחשבה .לוג'סט'קה ותכנון כו' להחכונן

שצר י כ'ם לעבור טיפו.ל 'ש לא פחות מחמישים

שתי מtjוnות שלותותיהן פתוחות לרווחה של'חת

למעבר :וכפ' שמשתמשי הםפר"ה מודאנ'ס

מ'ל'  Iן דפ' מסמכים המאורננ ים באלפי תיקים

הציבור :הילכ השמות ומחקלת הדע Iיוח .

מסנירת הספר"ה  .כר גם םגל ע וב די הספר"ה

והמסוונים בשלוש מאות קבוצות של תעווות

-

עיבזו הלכי המשית עוrןבס כעת בלמוא ו"'yר

3

לע המצבע ל"כל א'ש 'ש שם :הם קןלט'ם רפ' רע ןמעבrןם את המ'ער שבהם " .בנלל הרר'שה הננברת
של המבקר'ם הרחבנו את שעות הפת'חה צל'בור;  09 ; 00ער  16 ; 45מ'ןם ראשן Iער חמ'ש' :אומר
אלכםדנר בארהם  ,מנהל ה'ןכ oהשמן.ת

מאח ב'בה שפר ' ברג · אהרונ'

נ

מטע מח'ש'ם וחמש שהנ שמר לאיזער
שנמיר מפתח קתווה אבסוף הלצתמוים

)'חך "' j7רוש השם' בננ'

בקר rוכ לתרע תא ח"הם

לפנ'
כעת

לשו תלצום הש"ך ל אלבום אושיי'ץ

של ה'הור'ם החרר'ס
ואחר'ה " .אנן מצבעים

ננפסים  :אןמרח מלכה

מספר

לע'"מ'lס  :ארננ Iשחףגו
השנאה  ,הפקיר

ב'רינו

לש חףגנ".
העדו'  Iח

•
.

אסוף לצתמו'ם מקו'י וrןנר המחרע חא
)'רוש 'הור' אנזר קרפט  Iרוס שתחת הכ'בוש

ההנננר' אל מחנה ההשמרה אושוו '' Yב'קרנאו

קב 'Y

 ~ .1944מבכר מסר שנמיר תא הלצת Iס

ליד ושם .

הפחוחה

פ'Oרים מוואםת מnסlת

מתטתע למבער .דלףג
מלכה ,

הזדמנות  Iו דכ' לבעור

הם

שערות שנ'ס ,להעח ' j7ס

לע הערו'.ח
כראו' ו ל'צור מאגר מס ו רר ונגיש צל'בנר.

כפי שאבנר שלן ' ,ושב ראש הנהלת 'ר ושס ,נאה להצה'.ר "עם קצב העבורה ,המסירות והמץו של

'''tי'

ו

I

לכ ע ו בrן הארכ'ו Iוהמנהל'ס ,הע ו בrןס קלראת המבער  ,חקל גרול מתכנ'ת האב של 'ד ן שם לשנת 2001

n

מ

'הפוך למצ'אות ע ור לפינ שב'כבס אל המ'לב'ום הבא:
נג"ח בב" Iהארכ'ו Iהחשר החאפשרה בנכוח חרומחה הנר'בה של Iעירת החב'עות בהבהגתו של
הרב דר 'שלאר מ  'pר ,בש'א הונ'ערר~ ובזכוח תר Iמוח בפס Ilח ,

באלבום המקור' ה'  Iכמאת"ם תצלומ'ם .

וכ'וס 'ש בו  96ו לצת ' Dlס הערכו'ם לע פ' רסר
האירוע'ם נהמל' Hם בכותרות הטבר בכתב .ר'

צרף ר'וצתoומ'ס מחרא אח המלoלנ שבערI

ע

I

ב

מאות לאפ' ה'הוrךם מרגע הג'עט למחרבג ףרב

רום

השער לש לאבוס אוש O YOIIשןנ הונאש המרס

אל בות הטפר החדש
מאת ל ' םה ד ' Iד IIO

נ

a

•

שענרך האלבום התכוו Iלתרע ; 'יישוב מחשו
של 'הוrןם מהוננר'ה:
הלאבםו ר hא ףסוא )f.Xכ'Dמ  mתנ'Oי ח'OבIש

הממח'ש אח הלשב'ס הראשונים שי "הפחרוו

'ח הספר המרזכ' להוראת השואה מצו' עחה בעצ'ומו של ההכנוח למעבר הקרנב אל המבנה

הט  Iפ' שי הבע'ה היהוי'ח  :נחלצומ'ם אחrךם

החשר אשר 'ושלם עד סוף ספטמבר וייפתח רשמיח ב'  7בצדמבר .אמנם פע'לנ'וח ב'ח הספר

מתוך האלבוט הורפסו  Iהוצגו במשך השנ'ם

חלמ'rןם  ,מחנכ'ם  ,מתדנבות

בבתכ' ע,ת בפoר'ם  Iבסרט'ס הע  j70Iים בשורא~

נמשכות לע אף ההכב Iח למעבר  ,אך הדבר משפ'ע לע כולם

.

השירות להאמ 'lהמ"זשמות אח שנח הש'רוח שלהו והמרזכ"ה הפדננג'.ח מי'זב ,העמlרח קלראת

בררך מ 'tאכ'ל Iטסצר'ה .

סיום השירות הלאומ '.א ו מרת כ' פענלת המרכנייה הפרגונ'ת מונבלת בימ'ם אלנ נקר ס ' וע מועט מוצע

אח איבוס אושוויץ ;ןאצמ קאבראי ר)ןצ'לנה

צל'בור" .אנו אוח ' ס כעת את 'זכ החומר'ס  .מדובר במש ' מה מנרעח מאןר הרנשרת מאמץ נרול rךכ לוואד

ל'ל' )'ייקובט'מא"ר באחר מצריפ' מחנה

שהפר'טים ית ' Iקו צבורה )כונה .אנחבו גם בו ' j7lס אס חסרים בתיקיס מק ו רות :אומרת מ'כל ומנסיפה;

חרה·tנחהא  IIו עם שחרורה בארשית מא'

 945ו.

'הבנייו החשר 'הווה 'tוא פסק שיפור בעורננ מאחר שהמק Iם באנלס הבrט 'lשלנו  ,בנניי Iהמ'  iUלר~ מוגלנ

בשנות ה'  50בערה יל'Oו ~צרות ררבו'ת קלוחה

למ"  .בנוסף  ,כתוצאה מב'קור'ם של הקהל הרחב  ,רועש כאו מאןר כל העח  ,והרבר ' ו צר סב'בת בעורה

עמה את האיבום .בשנת ס  198מסרה אוחו

קשה".

למשמרת עולם בארכ'וו 'ר ושם  .ע ו ר באותה

םפ'רה רפופורט  ,מנהלח המרזכייה הפרגננית  ,א ו מרת כ' המקוס המ'נרע למרכזייה הפדנוג'ח עבייו

שנה הופקו בסיוע טזר קירפסדל אלף העתקי

החשר 'שתרע לע פנ' שחי קומנ.וו וכך יוקצה שפע של מקום לאחסו Iומקום כוסף קלהל המבקר'ס.

רפסנ לש האלבום  ,והם הופצן בע ' j7ר בפסר'וח

למבער 'ש בע')'ה גם ה'בט רגש '.שכו המקוס הכ  Iכח' הוא מע'ן ב'ת בבעור הצוות " ,אולם איו פסק כי

אבנר')ונ ' Oלrעבם  .במשך השנים זיר~ בן צזJילנם

הנ'עה השעה להקתדם עס הנמו  ,ןכ'זכ שאנו מתקרב'ס למאה ה·  ,21לע'נו להכ'ו את צעמנו עלת'ר.

אחר'ם אח קרוב' משפחתם שנפסו  ,וה'I

החכינוח הארר'oןכoוח הכונו במ'וחר מתוך מחשבה לע הצ'בור  ,והמרזכ"ה הפרנוניח החשוה התיה ללא

צינול'ם מפסר שניהו את צעמם .

פסק ת'תח' ',,וחר למשתמש".
דר מט 'lשלם  ,מנהל ב'ח הפסר ,רואה במרבע צרע חשוב לחינוך הנוער ה'שראף שי היוס" .אנו
ב'ת פסר 'חיי מסוגו בעולס ,והבב"ו תוככו ובננה לע מנת ישקף זאח  .עם המבגה החשו והמתקניס

אף

ל'ל' מאייר לב'ח ) 'יי קובס ' ,ל'ית הע"רה

ק'וOב' )(,Bilke

הגהע' שואל Iוו" םע ינב מפשחהת

בשבוע הארש Iו לש 'ו  944 '1נ .ובכ ביום הראשןן

החשו'ם שבו  ,ירבוח צוות המחנכ'ם הניול ותכנינת הח'גוך המורחבוח  ,אבו רוא'ס את צעמ) Iמימ"ם

היא הפוחה מהו'יה ן')Iמחשח אח'ה אלו iרתאר

לכ לתמיר ישרילא תא נושא הש Iאה לפחות פעס אחח לפ  '1ש'רוחנ האבצ' .המקתנ'ס והיללחם המשפו'יס

אןחם עור .

משמעם כ' נולכ קללוט מפסר תלמיrךם נדלנ פ' שלושה מהמפסר שא) ' Iכול'ם 'tומר כ' Iם :כמו כ ,Iהןא

ברפ' האלבנם שמצאה נ'התה אח ב' J

מיניש את ההיבט הב'' Iלא ו מי של ב'ת הפסר; "מאות מחנכ'ס מלכ רחבי העולם ל ו מיים קבורסים ב'ר

מפשחתר~ אח שני אח'ה סר? בן האחת שערה

נשס כציר 'tומר את נושא השואה והאנט'מש'וח במנווי רחב של שפות  ,פא'לו ברוס'ח  Iבהוננר'ת  ,וחבר'

'ל'j7וז בו השער ,אח חרתה טוהב וחמשח ~רoן'ךr

הסני שלנו גס נוסע ' ס ברחבי הענלם כר' קלרם אח ה ו ראח השנאה עם חומר' הלימור של יי נשם".

את טבה וטבתה ה.ר' אמה ו קרוב'ם אחר ' ס.

ב)ייו ב'ח הפסר החשו הוקם בטיוע משח הח'נוך  ,התרבות והספורט  Iבס'וע תרומנת )ופסות .

איש מהם לא שח  .ביף שער ר,אלבום נ'החה

את רמותו לש הרב ונסי  ,רהנ לש ה'עירה בקלו'.
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היא זיהתה את צעמה באלב ן ם בתצלוס שצולם

מחנה אושו ן יץ לא נמצא את שמןתיהם של רוב

בתצלומי תקריב רביס אפשר זלהות היט ב את

עת מעדה גל Iחת

הךמוי ו ת הנ י בטות אלינו מתמזגות האלבום  .נשים ,

הדמויות  .הצלמים אבו במגע עם האנש 'ס בצריף ,

קזינם וחילוס שר hג דח "לבתי שכ י םף בעלדוה"

ביניהס אנש י אס·אס .בר Iר שבע ו דתם לא נעשתה

ניוס הארשו! להגעתה

אלוש Iו ,r

שער במדסר " נש'ס כשיחת לבעודה  :יועי! לב ו שה
בשמלה שבה הגיעה למחנה .

בחשא '.ואפשר להניח שהתצל ו מי ם צ ו למו בגלוי

ה  Iשמדן בל י להשאיר 'זכ זכר .

כמ י לי ' ! ומאה אלף יהוד'ס מאזורי הכיבוש

האנצייס הושמדו במחנה אושוו r

rךלו ,o

את מלאכת הציל ו ס והער י כה של א לבוס

ו ביד י עת גורמ ים רשמיי ם במחנה .

או ש ו ו יץ בציעו שני אנשי אם·אס  :ו לlטר דננהארט ,

כדצי פאשר להסבי ר זאת לאור האסיור המחור

במאי ל·  9בי ו ל י  1944גורשו אל אושוויץ מערי

ארש מקלחת הזיהוי

ארנ!Xכ הפומו.

שחל לע צילוס במחנות? ייתכו ש א לב ו ס א  Iש ו ויץ ,

השדה ברחבי הונ נ ריר~ לרבות האזורים קרפטורוס

כך הובהר בא Iפ! ס ו פי במפשטי פרקנפורט בשנת

ממסך הטעיה שהןכ! ביזמת מפק'י המחנר~ נ Iדע

י

·ביjתאנו .בי ו

15

ו'I....

:נ

אבוש  ,rllו חעn

ו'I....

ו'I....

חסר

לתדע את הביצוע היעיל של " יישןג יהן  '1הונגריה
במזרח  :לכ ן ילוו עור') הלאגום את לשבי הסלקציה

ועצרן סמ  Iך מא ו י למשרפות .הפרק האחר ו !
במלאכת ההשמיה לא תודע באלבום.
גשנת
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ו

הופקו במוזאון היהודי בפראג

נגטיביס עשוייס 'כ Iכ י ת מן התמ ו נ ו ת שבאלבוס

המק ו רי שלילי מאייר מסרה למוזא Iן באופן זמנ.י
לע פי דעות ס לש אוטו קראוס וש ל אריך קוקלר~

שבחנו את הנ נ טיבים  ,נאצמו שס מאתייס ושלושה
נגטיבים של תמ ו נות מהאלב ו ם המק ו '.ר כמה
מהנגטיבים

נשברו

במש ך

הז מ ן ,

ורק

חמישה

תלצ ו מים מתוכם שוחז ר ז ו צורפו לאלב ום המקור.י
תצלום מקורי אחי מתוך האלבום נשמר
באוסף הפרטי של אילזער ש Iי מ ר ,יושג ר א ש ארנ Iו
יוצאי בילקי ב אץו משנת

. 1945

הוא מעיד כי

גאוחם ימים  ,כאשר איש לא שיער אח חשי ב Iח ו
ההיסט Iרית לש הא ל בוס  ,נמסר לו התצלום מתוך

האלב ו ס המקויר  .את לילי פ נ ש בשrט  ,1945נ ימ' ס
הראשונים ל א חר השחרור  ,כאשר חזרו לעיירת
ה Iדלתס ביקלי כיד למצו א קרוביס ני צו ל ים.
נעת האחרונה הו יפס הלצתום נ ספ ר הויוכזן

הת צלום הסחר מ אלבום א ושוו'ץ שבמםר ל' lושם

תבמונה )ממשאל ומ''ןן  :וזמן פר' רטן  ,מאיר בו נ ן וחא'ו 'עקב בונו מהע"ןה

נ ' j7'P

עם הגעתם וצר'ף אושו ' Iי yנייןI I7א

של ביקלי  ,יהויה פריימ ן מכפר ורבו ר ג ז י הה בו
את יבאו לזמן

 Iטרנסילבניה 434,35 1 ,

'הוד'ס .

1964

שבהם הציגה לילי מאייר את האלבום בפני

כמו במחנות ההשמדה האחר'ס  ,גס מאושוו r

השפוטים כממסך משרי.ע הלאגום סייע גם םיה ן'

אל נותר ת'עוד לש המשית ה'הו  '1ס במחנה  ,פרט

איש הסא·םא אכרקצט ' .שחאבד מלצתומי הלאבןס

nע'ויות של יתיירס אשר הלציחו לברוח מהמחנה

נראה עומד בצריף אושווץי·ביקרנאו .

פךףמ,I

איש בקליי ,שנפסה

אגIש ו ו ",'r

רק באקראי tוהה התצלום כאח י התצל Iמ י ס
המק Iריים החסרים בלאגום ,

ייתכן שתצל Iמיס אחריס הש"גיס ל אלבום
א ושו ו יץ דע יי ן נמצאים באוספים פרטיים .צלורך

השלמת ה א לבו ס  ,ח שוב מאוי ל מצוא ת צ לומיס

גתקופ ת המלחמה ולעדויות אשר ) ג בו במשך

הלצמים צשלימו את המולצתים גציעו משמיה

השנסי אלחר ה 'mחמר~ א ל ב וס אושווץי הוא תי!ע י

שירשה שעות ארוכות של עבודה מקצ ו עית לע

חזות י של הסקלצ י ה  Iשל ההכנות להשמ ד ה של

הצריף .ז  Iו' Iת הצילום ו איכ ו ת התצ ל ומים מעידות

יד ושם מוציא ל אור א ת האלגו ס בשיתוף

נעלמו

אלו ולהחזירס לאלבום המק ו '.ר

כי נירשה מידה רבה של )יידות גתוך המ ח נה .

מוזאו ו א Iשו  Iץי וקורא לאנשים ש ז יה ו באלגוס את

מ(ןצתי ס חאrןם צלומו מ'וע מגילו השמי ר ה במחרנ~

צעמם או את קרו בי הם להתקשר לאסת י  '1יינ Iר:

התצלומים באלגוס הם דעות יחייה ל ה נעת

חאףם מלע נג ות קחנ  Iת המש.א לצהמים השתמש ו

האנשים המצולמים ג ו לא המחנה .גי! המסמכים

געישות רחג ו ת זווית סי להפיק ת מונה ללכ י ת

טלפו ו  ,0 2,6443510פקס  ,02,6 443509י Iאר
אלקטר ו ני  g@yad.vashem.o rg.ilת  isniן .pub

הנאציי ם  ,הרשימ ו ת והמספר י ם של מצבת אסירי

לש המקום ו לש האירוע אך נם ה ת מק ד ו אכנש'ם.

מאות

אלפי

היהוייס

שעקגותיהס

באושווץי·גיקרנאו.
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 350חשתתפ י ס בכינןס הביו  -כאןחי שכ ב י ת הספר "את קתר "  ,ברןת
ב קעבות הלצחתו של הכינ  OIהביו-לאומי הראשוו בגושא חיגור ושואה
כיר ושם

ב 1996-

יתקיים כי)וס ')ש בימ'ס . - 10ו

')1יג  OIיהיה  iרכיו Jהשואה במאה

ה- 21 -

באוקטובר .נושא

קליום שיח ב'ן המחנכים המשתתפים לב'ן מציג הנושא מתור כוונה ליצור
אינטרצקאיה ח'1כlית 'וש ממש.
למדב נ'),ר  OIצעמו יצועו למשתתפים פעילויות לע פ י חבירה במ'ים  6-15ו

האתנר לחינור .

)'),ר  OIייערר חבםות כוח רוגשוכיה הביו'אלימי שה  j7Iם ב-ו במאי 1998
ב'  Iמח ממלשת שווזזה ירכ קלרם את שיחוף הפעולה הב'- Iלאומי בנ ו שאי חיגור .

אבוקטובר .ולסיום '),ר  .0I1במוצאי שבת  16באוקטובר .יתקיים רעב 'וש מוזקיה
יהוירת .

אפשר לעיין ברשימת יחיר ו ת החיגור שיצועו בכינוס באתר האינטרנט של

וירנוו וחקר הש ו אה .קכצות העב ו דה של כוח המשימה תקיים ישיבה ביר ושם
ב'  14באוקטובר .והחכרים בכוח המשימה ישחתפו בכינ ו ס .כטק  0הפחיחה של

יר ושם :

הכינסו 1ע"ר ביסוע מחתה rןנהנ קמח הרכיזו ו לתרבןת יהוזזת rכIמשח החyו.

הכינוס יישאן רכרים שר החי)ור '  ' 01שרי,ר השר להשכלה נבוהה של שווrךה
תומאס אטlDרוס  ,ראש העיר ירוילשם אהו ר אולמרט  .סנן הנשיא של קרן ה  Iיכרון

.. _yadvashem.org.il

ךבת.oת  'iIא מרת מגתמ ייש 'mמית lחrו:

לתרבות יהוrךת דר נ ' רי הואבכום ויושב ראש הנהלח יד ו שם אבנר שלו  ,פרופ '
יהורה אבואר ,ראש רזגסן הב י ו-לאמוי לקחר השוהא ביר ש!ם  .יתה לע 'הפשעתה
החינוכיח 'וש השואה לע התרבות כת'  Iמננו  I -יכרון ואחנרן '
ירעין של הכי)וס הם להציג תכניות לימורים לבני נילים שונים המבו  DQות

לע מחקר אקדמי רעכני  .לכנס מחנכים ממיר)ות שונוח rןכ ייוו בסאטרטניות
חינכויו,ת להצינ ררכים לשילוב חעיות של

"-

-

.~-

==.:

"~

' OIזי1"MI --
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נ ציילו שואה במםנרות חינור שונות עלורב
את רוגשתתפ י ס תנס י ות הפיתוח 'וש יד
ו שם ,

מרyןאו מוחץו ו~ .yvtקתימיו ט 'ועמ האמ
ושלושים סדנאות בשעות אחר הצהר"ם

במבנה החדש של בית הספר המרכזי
להוראת השואה ,

השתכחן י ןת חןרסי ברחבי האrי
חא ת כרח " ת ש ג'א

"

ינא מורה מוחנכת זה שתים שערה שינס  ,נאי בת החר השינ למפשחה
לש נציילו ש tאר~ והנושא חשוב יל במיוחר  ,בהשתלמות המ tףם לש י ד

 Iשם למרתי להפתעתי הרבה ב נ Iשא שחשבתי כ י יש לי בו יעד רב
קל  Iרס הייתה משמעות עמוקה מאור בעב Iרי בעיצוב זהותי הא י שית

והאלמוי.ת והוא הענקי יל ילכם רבים כמורה כומחנתכ :
זוהי דוגמה לחנו)ות של מור י ם ולש אנשי חינור הל Iמידם בהשחלמויות
השנתיות של בית הספר המרכזי להוראת השואה ביר ושם  ,קבורס'ם למודים

כל '  Iם מארבעת ימי הכינוס יעסוק

אנשי חינור ,בנ י החר הש)' לנצי tלי שואה ורבים אחר'ם שאינ להם קשר אישי

בנושא מרכזי אחר  ,קבנרים יתו הנואמים

או מפשחתי שלואר~ השהנ ישתלמו במםנר tח השוסת של השלתמויות המ r lךם

המרמיים בנושא שימעוד לע הפקר אבותו

של יר ושם כאלף מוריס ברחבי האץו.

יה י ה 'החיים

הקורסים ע Iקס ' ס במרכ'ב'ס מה ו תיים של שלאות ה)ונעות זבהות האישית

היהוrךים ב'ן שתי מלחמות העולם :ופרפו '

י ו ם  ,הנושא

ב י ום הראש ו ן

ו בת ו עדה הק  Iלקט'ב'ח היהוד'ת  ,למוריס מצוע מגוון של תחומי יעד בהיטסוריה ,

rו מיכמן יתה לע 'הזהות היהוrךת במערב

בפסרות  ,בהנות  ,קבולנוע ,בחינ Iר ו אבמנות  ,מתכ ו נת הקורסים היא בי- Iחחומית

אירופה ב'ן שתי המלחמות :ב'ן היטמעות

 'lJלתת מענה לסוניות רעכ יו ת-מ  OIףות ושלאלות בתח ו ס עולם הר נ ש העולות

חרטתיח  ,דמוקרצזיטהי וגאiכש'טיות נורבת:

מנושא השואה שההסיטוריה לברה אינה יכ ו לה לחח ,

פרופ ' יפה אליאח תצרה לע ' השטיילט

,

בהשתלמות למורים של תלמידיס בגי הנילים הצעיר'ס יש משקל נכבר

השבת הבער הנלעם של הח"ס היהידייס

לתכנ'ס הפרנ  Iנייס  ,וענרכים בה ידוינם םע רוג  Iרים לע יחיחח הלימוד רוגנוונות

במזרח אירופה  :במרכז היום השני יעמוד הנושא ' המ:נציעם והפתרון הסופי:

שפותחו גנית הפסר המרמי להוראת השואה rןכ לתת למורה "מם בעלורה

פורפו ' מאכיל מאoח

בכיתר~ קבורס למ  tריס המלמrךם תלמירים גנח' הפסר הלע -יסודיים הרגש

יישא הצראה כשותרתה ' מי יעד מר~ מתי וה)'ן לע השמרת יהרות אירופה"?

הוא בחחישי המקחר בנושא הש. Iרא בחחמוים שוינם  ,ומצרנות בו י ח'חת מילוד

י )מחה קט לע 'חיי היום-יום לש היהוףם

יר ו שם מקייס גם השחלמויות בשיתוף נורמ'ס

ווזהי חהיה גס סתרת האצותו לש פרפו ' קונרדא

ביום הילששי צריו פפור ' ישלאר נ 100
ב'ושטוו הOוצי  :לע "ארכיוינ rךנגללבום -

קייי ',O

המתאוכיות לתלמיrך

התיכ[.I

מקור למחנכים מיללוד החיים היהוrךים

שונ ' ם ברחבי האץו  I ,קלח מהחינכות נ ז שאות אפוי ייחויד  ,כמו השואה קב'תנוע

גבטאוח' ולע ' ח"הם הלבתי לגלאיים לש יהוrךם צבד האrך  :השווהא ב'ן גבrךם

העולמ י .צה' Iנות הדתית קתבפות השוהא ואנש' רוח יהוrךים בתקופח השורא~

ונש י ם  :ה)ושא לש היום הרביעי הוא 'אחרי השואה :פרופ ' ריויד סזרני ייתן

פרט להשלתמ tיות השנתיות שה Iרע' j7העבודה במנמה להכשרת מורים ,

הצראה בנושא 'השואה בהווה  :שימוש בסיפורים חשדות"ם כרי לחקור את
חrד'וות השוהא ותא הפשהתע מזא

המדברים :

: 1945

רר חנה ילבונקה תהצר לע 'רצונoו'ןןם

מה נאמר ומה הובן :

המרכיבים את החברה הישראליח  :חלי) Iים  ,מסורתיים  ,דתיים ועוד,

לאחר ההאצרוח רוגרמיוח יתחקלו רוגשתחפים שלש קבצוות ויחגו בנושא י
ההתאות מן ההיבט החינוכי.

מאחר שהכינוס יתקמר בחינוך  ,בסדאנות בשעוח אחר הצהריים יהיה rך

מתקיימים נם מיי

ע' It

 Iהשלתמויות צקרות ב)'שאים ייעוידים ,

המורים המשתתפים בהשתלמויוח באים ממנ,רי האוכליסייה השונים

שכתנ מילוידם ח מקתימיות השלתמ  tיות 'תש t:Iח במקמוות הלאה :ירוילשם ,
אילת  .באר שבע ,אשקל ו ן  ,אשדו ר ) ,יר נל י ס  ,רחובות  .ראשון צליון  ,חל אביב ,

IמI

 j7דומ'ס  ,פתח תקווה  ,אקלנה  ,כפר סב.א נתנ'ה  .חררה וגבעת חיים ,
הונתנת ה 'א מהנלת המנViכ לרגושת מ  Iרo.י
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ש'תןף פעןכה עס מןעצת א'רןפה,
עס אןנ Oקן ןעס מןזאן)

 Uרז"נש UU

בנ' נןער כזכרן שכ קןרציאק

מאת "לסה דודיסן)
מאת אור'ל ם'מני

מועצת א ירופה

נ

פברואך כ ו נסה ישיבח רמוחקלה לחינוך שי מוצעת א י רפוה ) 11)01ooג
ו רנה ה") ו ראת ההיסטור י ה שי איךופה במאה ה-סן ".השתתפותה
שי ישראל )יש י בה הוא פרי יזמתו שי אר י ה גבאי  ,שנר  Iר ישראי
למוצעת אירופה.

שולמית אימגר  ,המנהלת הפדנוגית שי

ניn

הספר המרסי להוראת השואה

נ'  lושס  ,נפ נ שה עם נצוגי המועצה ודנה עמם באפשרות לארנו השתלמ ו ת

"

בשב ת אני שוקל את הידלים
מבעוך בוקר  ,לפנ י הארוחה ,
זו לי  ,כנראה  ,הפעם הראשונה
שאיני סקרן עדלת את תוצאות

השבו ע ...

הם צריכים ללעות במשקלם
) אינ י י ו ער מ ך וע הנישו אתמול לארוחת-ע ר ב ג זר לא

מבוש(ל•...

מש Iתפח של מוריס באפריי ) 2000ווילנה .הוחדט להקדיש '  01אחך לחכניות
ולעזר י היימ ו ד של יד ושס ולהצגת הפיל ו סופיה החינו)ית והמטרות הפדנוגיות
שי המוסך ,
נחושד ' Iני ערך דאו פ"ר טyו  ,ארש מחקלת ')ןrמ Iת חיכונית ורמומי האירופ,י
ביקזר שי שלושה  Iמ'  Dב י ד ושם .מטרת הביקור הייתה יהכון לעומק ומקרוב
את ת כנית החינוך של  Iך ושם ,ט י ץ נפ ג ש ב'ן השאר עם באנר ש ל י ,יושב ראש

הנהלת יר ושם  ,עם פרופ ' יהורה ב א ואר  ,ראש המכון הביו-לאומי יחקר השואה ,
וע ם יוחנן ב יין  ,סנן י ו שב ראש הנהל ת יר ו שם  ,הוצ נ ו בפניו פרויקט המולטימריה ,
הקמפוס  ,וכן תכניות הל י מו ר י ס וההשקפה החינוכית שבבםיסן .קעב ביקור ז ה
יונבר שיתוף הפעולה בין יך וש ס לבין מוצעת אירופה  .טיץ ק יי ם ביקור נוסף בי ך
ושס במסגרת השתלמות משותפת של ישראל ו של מועצת איר ו פה שארנן
משדר החוץ  ,ובסרנה שעסקה בח י נוך נערך ריון לע שי ת וף הפעולה המתוכנן
בין המוצעה לבין יך ושם.
אונסקו
ברא ש ית שנת

1999

ביקר ביר ושם רניאל נ'אנ ' j7ו  ,סמנ'ויכ אונסקו ) ארנון הא ו י ם

לשיתוף פעולה בין-לאומי בח י נוך ,במדע ובתרבו ת  (,מטרת הביקור ה"תה לרון
בחשיבותה של הוראת השואה בא י רופה  .מר ג י אניקו נפגש וסייר עם יוחנן ביין .

בחושר מאי נפגשה אליזבת קאווגק'י  ,מ תאמת בין-לאומית לבתי ספר  ,עם
שולמית אימבר ועם ספ י רה רפפורט  ,מנהלח המרכזייה הפרנוג י ת של יר ושם .
בפגישה סוכם לשלוח כמה יחירות ח י נוך למטה אונםקו בפר י ז לשי מ ושו .

לאחר ביקורו הראשון ביד ושם ב'  1996ח זר מ ר קולין פאואר  ,סמנכ"ל
א ו נסקו לחינו ך  ,ל ב יקור נ וסף ביזלי השנה ונפ גש עם שולמית אימב ר ועם יוחנו
ביין .בפנישה נשקלו במה פאשרויות לחסיוח עתידיות להור א ת השואה

באירופרJ

הוחלט קליים בשנה הבאה במטה או Jסק י בפריז סרנה ב השתתפות שולמית
א י מבר ל א נשי חינוך המחע Jיינ ים ב הורא ת השוא ה .

במילים אלו ממש חתם יאנוש קוצר ' אך~ הרופא  ,הסופר  ,העיתואני והמחנך

ה ך נו,ל את י ומבו לפני שצרע ב  5-באונוסט  194:Zעם ילך י נית היתומים
שניהל הישר אל מחנה ההשמרה טרבלי קנה .
כרופא וכסופר נמשך קוצר ' אק לעולמם של הידלים ה י תומים  .בבית
היתומ י ם מימש את עריונותיו ואת שיטות החינ ו ך שלו אשר התמצו ברעי ו ן

כי כל ייי זכאי לכבור .לשיטתו  ,יש לראות בכל ילר עולם ומלואו ולא
להלכילו באופן אוטומטי בקטנוריה  Iו או א חרת.

קטס חכר ו של קוצר ' אק נע ר ך ב ·5

באונ ו סט ביך ושם גמלאות חמישים

ושנע שנ' ס להיצרחס ש ל יאנוש קוצר ' אק ושל היולים .בטקס נכחו אנשי
הא נ ורה לע שם י אנוש קוצר'אק  ,וגהם

ניצ ו לים -

חניכיו של קוצר' אק  ,צניני

מוזאון טרז  I Iנשטט

יר ושם וכמאה ושלושים חניכים מקורס מרריכים צעירים של אנף מינ ה ל

דיר יאן מוקנ  ,מנהל פמטניק טחין  ,מוז א ו ן הזיכר ו ן של טחיינשטט  ,ב י קר ביד

חברה ונוער במשח החינוך ,אשר קורם לקטס ערכ ו םיור חינוכ י ני ן ושס .

ו ש ם בסוף חושר יוני ירכ דלון בש י תוף פע ו לה בלכ הקשור לכינוס ב נ ושא ח ינוך

יצחק לגפר  ,א ח ר מחניכיו לש קו'צרקא עור

מ·,1930

שהשת ת ף בטקס ,

הע ת יר להקתייס בפראג ג 8 ' 6 -אבוקטורב  .נוסף לע ההסבר לע ת כני ת המ Oשוב

סיפ ר בהת ר גשות לע חש י ב וח הקטס ולע גולד הפשעחו לע בבי הנ ו ער .הו א

של י ד ושס  ,הוצגו לפנ י רר מוקנ הפילוסופיה הח י נ וכ י ת המנחה את ביח ה ספר

הוטיף ואמר כי ההשתתפוח המלאה של נבי הנוער בטקס מוכיחה כי עם

המרס ' להוראת השואה ותכ נ ת המ ו לט י מריה  ,ודר מוקנ התע נ יין מאוד בתכנה .

השנים נהיוח משנ ת ו ו רמותו של קוצר ' אק מוכרוח יוחר ו י ותר.

קעב הביקור השתתפו ארגעה מורים מצ ' כיה בסמ י נר להכשרת מורים בשפה

נסיום הקטס צפו ח ב רי האנורה ב סרט ·דלי היה ו ירם .

הנרמנ י ת שהתקיים בעת האחרונה ביד וש ם .
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מאת נליה ל י מור

ז

•

הו סיפורו של כינור הנושא עמו חותמם
של מםעו.ת לש תלאו.ת לש נבוחת ושל
הרפתקאות

שנמשכו

עשרות

שנים .

בתקופת מלחמת העולם השנ"ה היה

~נ וגו

הכ י נור בן לווייתו הקבוע של ילן יהוןי קטן בן

שתים שערה  ,מ'לטוה .מו'לסה הסתתר עם כינורו
ביעןות נביילורסויה דע פשגש את מישה  ,פרטיזן
שפיקן לע מחנה פרטיזנים ביערות .

מישה פרם את חסיתו לע מוט'לה  ,ומי'לטה
הניה בן בית במחהנ הפרטיז')ם  .דע מהרה הרבתר

כי מוט'לה היה כנר מוכשר  ,וכישרונו היה לrער

~ ~I~~I

רב לפrטרם' .Jחאבן המיםי האצי קובצת הפטריזנים
אל העיר אבר ו ץ :שהייתה דעיין בשליטת נרמניה.
מוט'לה התחוה קלצב ן  ,החיישב לין הכנסייה ו)ינן
בכינ ו רו  ,בכםיו הייחה עתודה מזופית שרגין במיוחן

אחר הפרטיזנים בקבוצה  ,ובה היה כחיב כי היא

בם לש איוואן קוינאנ מרגפר טסיליי'ן  ,אשר נאצמ
במחנה שבויים רוס'ס .מוט'לה נינן שירי עם

~ו ~

הנ1iע'

לקמו.ם

אjו1ראי')ים  ,וטא'טא התקצב ו סביבו אנש'ס והולח

ו ה

I

א

התמלא

להשליך מטבעות אל הקערה הקטנה שהייתה

מונחת ב'ן רגילו .

אנ Iרחםי רמי

לפחע הניע קציו נרמני וררש ממוטל ' ה

מלעה nעסש בו

להתלווח אליו  .יחן הלIכ בסמטאוח העיר דע

ובערב.

בצהרייס

שהגיעו לבית אבן  .כשנכנסו פנימה ראה מו'לטה

מ' Iלטה הנעים את שהייחם  Iניגו

יצקםינ גרמםינ מיבQם לא שלוחנות ן,D'JOך אילכו,ם

להם בל Iוייח הפסנתר במשך שע Iת ארוכות.

שותםי  DIןירנס קנלו ר.ם צקהי ן הילינ תא מה'לטו

קלראת צחות ב ' j7ש הפסנתרן הקשיש לס"ם את

אל פינת החןר  ,שם עמן פסנחר כנף .לקבשח

נניתג I ,Iמלהנ המק Iם אישר fו 'fןתכ ילשון  .מ'לטוה

הפםנתרן הקון  ,החל מוט'לה לננו לע פי תווים

יר,ו כמו תמיר  ,לאכול את אר Iחת הערב שלI

שהעמין מלוו  .הקוו האוין fו והחל Iל'וותו בפסתגר.

במטבח  Iאחריה ירר בשjוט אל המרתף  .שם

כשטיימו לננן התמלא החןר קבול תשואיתיהם

בתושך מישש את קצה הפתיל שליר המוקש

של הקצינים .הקצין ,שהיה מרוצה מאוך  ,הציע

והלויק אותו  .ה Iא יצא במהירות מן הבניין  Iהחל

למוטל ' ה לננן בכל יום בצהריים ובערב תמורת

לר ו ץ בסמטאות העיר לכ' Iון הנהר .לאחר כמה

שני מאקרים ליום  ,ארוחת צהריים וארוחת רעב .

צערים שמע פיצוץ אדיר  ,וכל השמשוח סביבו
נ Iפצ Iבק Iל רעש מחריש אווניים  .כשחצה אח

עוnשכ והרנ למישה יצווה לע מ'לטוה לר~שרא
במקום ולברוק אותו .במהרה הסתבר כי אותו

חומר

הנהר  ,מחז ' j7את רגינ Iר מלע ראשו  ,היארה העיר

בניין היה מעון חיליים שוב הייתה אחת המסורעת

נפץ וכיצר

בלהבת אש נרולה  Iמא"מת  .בנרה השנייה חיכו

שחיילים רבים נהרו אליה  .מוטל ' ה היה מננן

מניתים אותו

לו כמתוכנן חבריו הפרטיונים  I ,הם הסיעו את

צקלי[)') Iא)jתה העת חורת במוחו תא לכ הפרםיט

כrן שיתפוצץ .לכ

מוט'לה  ,גאה לע שנjוס את צרח בני מפשחתו ,

שנוחר ה י ה להעביר אח

שראו עיניו .את הפרטים האלה העביר למישה

חזרה אל חוך היער .

הנץפ הךב לא אוחו קרס שבמרףח הב') י ו ,

מדטrה הjוטן לא שח בלמחמה ומת כ ע בור

' Iם אחן  ,לאחר שאלכ את אר Iחת צההריים

משימה לא פשוטה בהחלט  .כר י לצבעה היה

שנרג בן לוו"חו ה j7בו.ע רג ינור המאנן  ,נשןא לצא

חומר

באמצעות איש קשר .

לשו  ,גליה מדטrה קרס קביר הב")ן שנרצו כנ;ןאר

מו'לסה נכנס בלכ ערב בזהירות לא המרתף וליר

מישה  ,והוא שמר ילעו מלכ ממשר .מ י שה הוירש

אם יתחבI

הלות היה מוציא את הכינור מן הנרתיק  ,מניח

אח רג ינ)[ לבני מפשתחו לו)ורכ פסי הנבגי ,מרריך

לחוו הסדJו מjו1ש ,יהיה פאשר לפץצו תא המקום

רנת 'j7

טיולים בננב  ,והוא שמר עליו עון שנים ר בוח .

כשהעיר ה Iפצצה  I ,במוחו לעה

רע' Iן :

אותו בתוך חבית ר ' j7ה ויצוא מן הנביין עם

כלו Iלע הקציניס הנרמני ס שבו .מ'לטוה מסר אח

ירjו  .למחרת  ,שכה'ה חוור לגנו  .היה מחז ' j7תחת

בח י ווכו ובסיועו לש בונה רגינורות מאנון ויינטש"ן

הרע' Iו למישה באמצעות איש הjושר  I ,התכנית

ורועו את הנרתיק  .אלא שבמקום כ' 1ור היו בו

החליט למסרו למשמרח עולם בין ושם  ,בטקס

החלה לקרום ע Iר וניrןם .מישה שלח אל מ Iט'לה

מנה קליוגרמים לש חמור נץפ .חנוך מייס פסוירם

מיוחר במינו שנערך במסנרת 'קשח אילון'

את פ Iפו,ג איש רזגוקשים של חבורת הפרטיונים ,

ה'ה במרתף כל חומר הנץפ הררוש  ,ולא נשאר

כיתות האמן הבין ' לאומיות קביבץו אילון 'נמסר

וה Iא רשם מפיו פרטים רב י ם כלכ האפשר לע

אלא להצית אוחו .

הכינור לאבנר שלו  ,יושב ראש הנהלת יר ושס ,

עשר

מוטל ' ה בחר את ה'ום המתאים .ריוויזיית

קליוגרם חומר נץפ לוימר את מו'לטה כצ-ר מיצ-רים

אס'אס שלמה שעמרה צלאח לחזית המורח'ת

המבנה .פופ  Iב חישב כ י רר Iשים שמונה

8

.

במעמר הכנרים אירה הנלו ושלמה מיץנ  ,והכנר
מחן נבעול )יגן בו נינון של ארנסט בלוך .

מאת דנ י אי צ ' יפ ו

•

א ייו קונוטציות מלעה המייה ' בךףן בבעור

יותר לש החיים במחנה  ,אסף טעיה חמישיס מיילם

האסירים ננררים מהקרון ומוצדע י ם אל מציאות

רוב האנשים  ,פירושה פשוט משקע רטוב

שמופיעות שוב ושוב בעדוי ו ת  ,ואוחן הוא עומך

זוועתית חשדה  .אל עולס אחר  .וכמ שהמציאות

ורך הנותר לע הקקרע לאחר הנשם  ,אך

להסביר לע פי הקשרן .

לשהם מנונדת לשונו  ,ןכ קשה לנו יותר להבין את

בבעור נציויל אושווץי  ,המייה 'בריי נושאת

מהי מילה? י מילים הו אותות  :מסביר עטיה.

ממשעות מעקוה הרהנ יותר .ימוו לש סאיר המחהנ

' שמוח צעם פשוטים  ,כמו מרק  ,צעדה  ,אוכל ,

היה כר ו ך בתזוזה מהירה מב י תנ י המנורים אל

לדת  ,הם עמוקים הרנה יותר מאשר האותיות

ייביר טעיר~ אשנים קשוארים את העחיות ךא

השירותים ואל התור למקר  ,בצעדות ארוכות מן

שמרכיבות אותם .לכ מילה מכ י לה בתוכה עולם

לא בערו את החוויה בצעמם קזקוים להדרהכ ידכ

המחנה אל אזורי העבודה ובשעות ארוכות של

שלם של קונוטציות  :עטיה  ,מומחה להיסטוריה

להבין את הפשה המשמשת את הנציוילם .י לעינו

מעידה מסודרת בחסור תנועה .האשנים היו שלחים ,

לולבשנות  ,מסביר כי למילים יש מסנטקוה מבנ י ת

להןיב תא הת roo

ריטנnooו ר~  )'Iר,םילוצנ.

והבץו לע הדאמה קהשה לע הההכיל ולע העמדיה.

קווננטייבית אכחד .עי סוקו העקורי הוא בסמנטיקה

מסיבות פסכילווניות בעקור ,אינם מסביירם אות ו :

נופות הבתוססו בבץו 'tוא כיסוי .הבץו היה האויב

המב']ת דהיינ ו התטנות ר OOנטיות א)ו המפ ו שרו(ת

' מקר ' הוא מונח נוסף שעטיה ניסה צלמצם

פרימו לוי אמר כי כדי לשרוד במחנה היה

לש שם הצעם' .ידכ ייבר לע ' שם צעם ' קתבופת

לידכ תכונות מסנט י ות מקר היה הרבה יותר ממזון

לע י ך להיות בולט בשטח או שקוף  .הקאפו נלט

זמו מםומית יש צודך להבין תא התכונות ר OOנטיות

)אף שבקושי היה ר אוי לשמ זה( ו הרבה י ו תר

בשטח  ,ואילו ההמונים נאצלו להתכופף ולהשפיל

המיוחסות לאותו ' שם עצם ' בא ו תה התקופה

מחמ י מות קרצה  .המקר ה ו ה מכש י ך לכשר ועושנ :

מ

ב

ע

כ

ר

מ

צ

את מבטס אל האדמה

-

הבוץ ה י ה לננד עיניהם

תמיד .לפיכ.ך אכשר ניצול אושווץי מדבר בדעותו
לע בוץ  ,יש למ י לה פירוש רב-צעמה  ,הרבה מבער
לתיאור אקלימי או טופוגרפי  .ד ' ר יצחק עטיה

ד

עומק השפה שנה הס משתמשים כאשר הם
מרכ י ס באירו.ע

I

כ

I

ה ....

ם

צעמה  :עבודתן היא אפוא להפיק דבר המתקרב

רשויות המחנה שלטו בהחלטה מי יקלב מקר עם

למילוו המושנים של )יצולי אושוויץ .

צ י ר ) שהיה אפשר להמירו בפריטיס חיוניים( ומי

לד'ת :

יקלב קר מים חמ י ס חסרי טעס .נס מאבקו של

מילה אחת עניינה את טע י ה

במיוחד .

ליתר ידוק  ,לדת הרנכת שבה נשלחו ה י הוידם אל

האסיר לע מקומ ו גתור ימקר היה חלק מתהליך
ההאלכה .המקר היה מקוד החיים.

מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם חוקר

המחנה) .אשר ניצול מדבר על פתיחת ' לדת '

אח המשמעו ת העמוקה י ותר ,את הסמנטקוה לש

)הטרנפסורט(  ,הוא נזרכ במבול התחושות שהציף

המונח י הנעה י )אל המחנה( מלעה גס הוא

אותו  :השער הידאר לש פתיחת מ לדתות הרבכת

קונוטציות מסוימות לאטיר אושוויץ  .בהנעה היו

טעיה מסביר יכ אכשר לוצינ או צ')לוה מיראתם

בבת אחת  ,המבער הפתאומי מהחשכה הגמורה

ההתקפה הבלת י פ ו סקת של האס-אס  ,הלכניס

את חו ו י ו תיהם באושוויץ  ,חסרה בפיהם השפה

בקרון לאור המסנוור שבחוץ  ,הניגוד בין החום

מזרי האימה  ,הסקלציה והרישוס .

המתאימה שתולכ לתאר ברנישות ובדייקנות את

שהעקו נמשך לשושה דע שערה ימים קברון צפוף

לע שפתו של ניצול אושוויץ מוטי עוי בכר

המצב ושלא תהפוך אותו לנדוש ובכך תנר ו ם

וחנוק לב'ן הקור המקפיא של מזנ האוויר הקשה

של תכונות סמנטיות עמוקות  .כיד שהקורא יבין

אליךוע'ס להתפשר ורארת לאי וילז אמר כי א ו שווץי

והמעבר הפתאומי מסביבה צפ ו פה להחריד

את הזכירון המסופר במלואו  ,לעיו לריגר בתכונות

בלתי נתפס אצל מי שלא היה שם .אם מילים

למרחביס הפתוחים .

ה'tוג לוא  ,רידבס תשובים יודבא קביררא~ וקהריהא

שמות הצעם בnעיות.

אמ ו רות להבעיר עריונות אך בפולע אין הן מיצינות

עטיה קורא ללדת ' מעבר האוויר החסר :

תה י ה חסרת משמעות .עס השלמת ענ ו דתו שי

אותם נכונה  ,מתקבל סיל ו ף של האמת .וכך ,

החלל שבו האנשים שהגיעו יכולים להתכ ו נן או

עטיה יאפשר הלקסיקון שלו להיטיב להבי ן את

במאמץ להעניק משמעות עמוקה יותר למונחים

להסתנל להבלד הצעום בין הח"ם משני צדיה.

התכונות הסמנטיות שי השפה המשמשת את

המשמש י ם בעדויות וצלייך בכך תמונה מקיפה

במקום להשתחרר החוצה דרך הלדת הזאת ,

ניצ ו לי אושוויץ בדעויותיהם.
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ןשס

מאת לג'ה ל'מור

ג

•

הבנ הפצ'ו"ס ש'לשמו קהוצנר'נס הנרמ)ייס הנ"וזדס שנאל'ס שודבע בנעוחת

o

כפ"ה בתקופת השואה הוא נושא שע1לה בעת האחרונה לע סרר ה'וס

p-

Ji

הצ 'ב ו ר'

עובד' כפ"ה
ש ה ו ב א ו

עבודות

<

~

ה ע ו למ ' .
הם

;;

אבש'ס

לר"ך

~

•

מו

~

ש כ ב ש ה

המד'בות

נרמב ' ה  .ב'צחו) ו ת הrך'ך בתקופה הראשובה של המלחמה וכ'בוש אצרות רבות ס'פקו

לגרמנ'ס כוח נעו ד ה נדול .תח'לה )וחע העו ) 'lם ה  Iר'ס להחל'ף את ')וו"'מ הנרמב'ם
שיצאו למלחמה ולחסוך ג'וס בש'ס לעבודה  .בשלב מאוחר 'ותר  ,לאחר כ'שלוו

ה'-מjוצ'ר' : l
ה ' ,צור

ב ש ל ה'

מספד

o

ה  Iקדקן של ונות נרמ'נה למ'ליו)' עובירס  Iר'ס ביעקר ידכ להנביר את

כ פ

••

ה

המלחמת' .
•

•

בכפ"ה

מ'oןoונ' .o

הנ'ע

1944

העבוד'ס

לשמונה

לכו עודנ מחישי בגרמננה ה'ה זר .חגאי הח"ס של ע  'l)Iהכפ"ה שבאו מן

המזרח וה'חס אל'הס ה'ו גרועיס בהרבה מאלו של עוביר הכפ"ה שבאן מאצרות

ונל'ותא ר'ע ) 'lW .( 1985· 1909נiו"פ ~XIיOטYIטnנ . " 2

~

המער.ב והחגמאוח לןכ רבות

~

בפ"זון ודבע ה'הוירס yבבוחת כפ"ה בלכ שננת המלחמך~ והו לבשו צוחת שוגוח
לש ~ן . Yב'ן
נ

ח

ב

ר ח

0

פ

ו

ו ב

הוצאו

ה 'תר

ע

ד

ו

ת

אגש

,

~

,

~
•

ם

ו א )ש יס

~

•

מבתיהם ,

~

וכולס עברו מסכת התללעות קשה במקוס העבודה שלעתים לא ה"תה לה מטרה
של ממש .צו חובח נעודה שהונהנ נכר בחורף  1939חל לע 'ה ו ירס פולגיס ,גבר'ס
וגשיס  ,בנ' ארבע עשרה עד שישיס  .בהדרנה נבנו מחנית עבורה מיוחדים ליהו ד יס
לבג"ת ב 'צו ריס ולש'פור דרכ' תחבורה ,שם הס עבד Iבתגא'ס קשיס ב'ותר .לעתיס
קרובות לא ה ובטח עלוביר הכפ"ה אפילו מקום לינה ו מ  Iנן  .רב'ם מהם מתו במחנות,
ואחר'ס בשאר ו גכ 'ם צלמיתות.
ת'עוד עבודות הכפנוה ביצ'רות אמגות מננון ורב ,רב Iת מ ן היצ ' רות .המתעדות
את הזוועות
במחנות
ובסדנאות ,

המלחמה

ישל

עדות

שהתרחשו

י

העבודה
נה'ו

אחר'

סגו

של

ת

,

ע

I

ד

'צ 'רות

' Iכר  Iג I

ת.

ו

ת

אחרו.ת כמן

ה ש ט  Iח ,

ושענ בiר"פכ

'עד 1

בהזמנת

א

מ

ו ת

)

הגרמנ'ם את הסובב אותם ידכ להצניח את הרנוך  .צ''רות חארות 'צרו עוביר כפ"ה
שעבח אנמנים ובלילות 'צרנ בסתר ותידעו את המצ  Iאות הקשה שחיו בך~ באוטף

האמנ ות של 'ד ו ש ס נמצאות צ''רות אמנות רב ו ת המתדעות את ח"ה ם של עו'דנ
רגפ"ה בקתופת מלחמת העולם השנ"ה  ,אח דות מהן מוצנות כאו לפנכ>ס .
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מאת נייה לומון

~

ii

•

•

נ גטו לוח  :כמ Jבכמה גטא ו ת אחריס  ,הקיפה
בעודת רכופ"ה תא לכ הא'מ IIס"ך~  Iהגט ו הביה

למעשה מחנה ענודת כפ"ה  ,בםת י ו 1940

~_.

•

הוחלט בצמרת הפק י רות הגרמנית באוור
~

להרחיב את פיתוח מקומות הבעודה נגטן )והחום

I

•

טדאנות נעוךה  .הולחט להביא שלם וכסנות מהר""
דלאוג קללבת הזמגות בעוךה 'ןןפת Iח תא לכ המפ'לעם ה Oג Iףס שהיו גגטן  .היהוידס בגטו חבע

תאט oסרוןג דוונכ

ב,( I,IOo

nרוגע iו"פנ נ.טכשו-חנ  IM _,· .. 2ו

נחאנים מפחי יר ם לש Yוג ו'וש וכצקוה ,ורביס התמוטטו ממ Jהבע Iרר~ עם זא.ת רביס מהס ה'ן
סבור נ ם כי הענ ו ןה

~
~

ה י א שתצל' אותם
ממשךןח
נלתי

ליערים
י וועים .

השלטונות

זכן

;;!

לחוחים מ הסךאנ . jת

~

לוp

נטן זדול שנא ר

על

)זםו

"•

כ )ן

ש ה גטאות האח ר יס

בפוליו חוםלן  .מןי
פעם

ה'ן

מגיעים

לנטו קףיביס גרמנםי
 Iקונ  Iם את החצוןת
ש  Iצiרה

דרפלא גק"ל )דוונ ב -ו  92י ( .הרטע במ רנ,ך .םחפ'1ל שוא  IIז' 9.5 .

בטדגאות

הרבות .
אחת הסואבות

הללו ה"תה םךנה

~
~

~

"

,

~

•

לארינת שטיח ' ס ענ יי ו קטן ביו הגטו לבין בית הקברות  ,ונעדו בה בפרר נש'ס ונבר'ס  ,את

הטש י חים שנארנו בםדהנ קנ ו הגרמנ'ס תמורת מצר כ' ס ב  .D"O'OחJול מו הטשיח'ס נעשו לפי
לצתמו י ם ש7jלnם ףא צלומו בדס  iUצעמרג יטשח וולצתס לאכה )צמא'ם בדי ושם זה שנים רבו.ת
את התלצום צ'וים ו 'j7טור ע י טב יי,ן לצס גרמ)'  ,וגראים בו ש r 'Jךבגס  ,האחד במוגר והאחר ציער ,

טווים טש'ת nבחת' ת התצלום ננnכ " :מאםינ מבוירגם יעצוםיר :האש" ר",בוגר לצnנםנ )יטשבוח(
הוא מר ז'וייטשט י ו  ,ו הבחור צהיע ר הוא פץר ז 'ויברבר) שהגיע ל י ד ושס וזיהה את צעמו בטשיח

)תמוגה לעיו .(iU
פץר ז י לברברנ ג לוד בשתנ  , 1924וכשדבע בסרנת הטשיחים היה בן שש עשרר~ הוא דבע

בסדנה לא י ותר משישה חושד'ס ואחר ןכ נער נעליד בסדאנות אחרו.ת חנח'וית שנת  944ו

}'ושח למח  iUנעודה מחץו לנטו ולדד ,שהיהוףם בו חולסו קבץו 'וש נאתה ש}ר~ ז'ויונונ) שהאר
את התמו  iUאבחד ממוזאו  'Jהש Jרא~ זיהה את צעמו בוואדות ו ' V1נם לפoר rכ הטשיח הזה מיוחד
ןמא Kו ' .IKIהוצאת לבזה גנט ל;ו19« - ,., 2 r

במי}ו  ,שכן הוא עשוי משאר י ות בד'ם  .זילברברנ  ,המתנורר כי ו ם קבדנה  ,הגיע לא מבכר לאץר
ו בבקיורו ביד ושם התבונן ממוכשות בטשיח שהכיר היטב לפני שנים רבות ,
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שום

מ את אי ' ש ג 'א

כ

•

טירת  0)'1'1בוושינגטוו ')' 1ג'Jצ הממשל
האמריק)' והארנונים ה'ה  Iך"ם לניו

ג

ממלשת ]ומב'ה וחרנ tת תעש"ה גרמ  I'Jת

מגס'ט הצtךןם ללסול אח הדרך להקמת
קיו לתשלום פיצן"ס יעונד' הנפ"ה ולעובד'
הפרך בתקופת השלט ו ן הנאצ' ממחנות 'יכו I

 Iכפ"ה שהועסקי במפלעי תעש"ה גרסנ"ם ועוך .
מטפרם של עונד' הפרך ושל עונך' הכפ"ה
שהעב' ך ן הנאצים  Iשח" ס

') 01

N

חוה רא))ינ

ופוג

\
חבה פ ו 'יטשויו

ו)אהש ]ייאנב ו ם

מוערך בכשני

מייי ו ו·
עונד' הכפ"ה ) ו עיו תחילה לאפשר את
נ '  Iםם של י Iתר גר מ נ ' ם צלבא ,ובשל התרחב ו תה
 Iה ' סשכ  Iתה שי המלחמה נח  ' Iת הסזרחית
הזקדקו הנאצים יעונך'ס בעוקר כך' להנריי את
ייצור הח'ס  tש הצבא,י אן במהיך עבודת הכפ"ה
הונהנו גם שיטות של השפלה ושל ]'ציל הרס)'

שי כ  Iח אדם.

עוב יר הכפ"ה ה'ה Iך ' ם גפ Iל' ן נחפטו ברחובות

ארבעה סיפוריונ אישיים של ניצולים שהיו עוברי

אותי ממקום אחר למקום שני בע נ לה קטנה ,

או הוצאו מ )ת ' הם ואוצל ו נעלו ך בעבודות קשות ,

גרי)באום  ,חנה

הבנתי שאני מטורטרת  .יום-יום

כמו פי)ן' ספולות ,

םי'ל n

ס'ש')) י עור  .רב' Q

כפ יי ה

או

ע ו בר י פרך :מאשה

פוי ר שטיין  ,חוה ראונני ונח פלוג.
מאשה נרינבאום

מאור עונו ואף נרצחו במקומות עבודתם  .חובת

עבורת הכפייה הוטלה לע לכ היה ,IYIIסירבג .םישנו

היא

'בנ ראענ רשע דע .םישיש תכא'חכ רםושר .הטולה לע

פלשו

הייוטרני.ם והם חוים לק!Xכ מבםות וvףבם לע פי

לנטו ועבדה

רIצYכ iם ןןשרתיהונ לש השלטOIת הנאציי.ם
עובף הכפייה היהוו י ם נויס ו לענ ו וה ב ג טאות ,

עסקחי באותה ענודת סחיבת אבנים והח ו רתו

נולוה נק ו בנה שבליטא .

הייתה בת ארבע עשרה כאשר

לקובנה ביוני

ובמשך הזמן

ו  94ו  .מאשה

למקום שממנו נקלחו  :מםפרת מאשה  .מאשה

הנאצ י ם

קינלה מז ו ו פעונ אחח ביום  ,ולפעמים לא קיבלה

הוכנםה

מ"ן ביי .

שוניונ  ,ביניהונ בית

בחורף  1943הועברה מאשה למחנה קיביולי

מלאכה שהכי ו נוצות לכריוח שנשלחו לגרמניה

ו רבעה בשיפוץ צריפים ישנים ידכ שהיא וחסותיה

היו

יוכלו לנוח נהם לאחר יום הענודה המפר ך  .היא

בבתי מלאכה

וייצר ב ובות וקבקנים מץע  .תנאי העבודה

במחנות מיוחר י ם לעבו ו ת כפייה ובמחנות ריכ .II

קשיס :הבעורה החלה בשעות הבוקר המוקרמות

נערה בבית חרושת למלט והכינה לבוקים לבניית

ח קל גדול מהם היו עוב ר י ם במפלעים גרמניים .

ונס ת יימה בשע ו ת

ה ע רב ,ובמשך יו ס העבו ד ה

מבניונ  ,שוב בשביל ח ברת טורט  ,ומספרת כי

העוברים עבוו ביי עשר לשתיונ עשרה שעות

קיבלה מאשה מנת מרק לווחה אחת.

ביממה במשטר המכלה של המחנוח.

באקציה בספטמבר

19 41

הגיעה

עברה שם השפלות.
מאשה

בםפטמבר  944ו

הניעה מאשה למחנה

כרי להביי אח הסבל שעברו עוברי הכפייה

למחנה )רווה שבאסטוניה ועברה בבניית שדה

אוקסנצול-לנגנא  Iרן ועבדה נביח חרושח לנשק

ועובוי הפרך ו את חחושותיהונ על התע ו ררות

התעופה במקוונ בשביל חברת טודט ' .בצקעות

של חברת פליקם  .שם עבדה בהכנת רימוני

יר

נושא קבלת הפיצויים על עבורת כפייה  ,להלן

ציוו לעינו לעבו.ר }אצלתי להריונ אבנים ולהעביר

צלבא גרמניה בתנאים לא אנושיים .

12

ארינה  ,י מנהל

ושוחררה באפריל  945ו,

"כל ניצול עובד כפייה שלא קיבל שבר לע
ענ ו דתו הקשה בתנאים תת-אנושיים חייב קלבל
תשלום לע בעודתו  :אומרת מאשה ,היא כועסת
וכונאת לע שנערו חמישים שנה מסוף המלחמה

ועובדי הכפייה והפרר ועייו לא קיבלו פיצוי

המפעל

איים

לע

שאם ינםו לחבל בעבורה  ,הם יוחזרו

העובדים

למחנה

עבדה בכל מזג אוויר וללא הפסקה  ,ואח המז ו ן
קיבלה במחנה בבוקר ובערב.
במרס  1945הגיעה למחנות מאוטהאו'ן

אושווי;ץ מספרת חנה.

בינואר  1945הוצאה

חנה מהמחנה צלדעת

וגונםקירכן והשחחררה במאי

. 1945

נח פלוג נולד בלודז ' שבפולין ,וכ'  Iם הוא

המוות והניעה למחנה גרוס'ר Iזן,

לע

בפברואר  1945הובערה למחנה מאוטהא Iזן

מזכ"ל מרכז האר נ ונ ים של ניצולי השואה באץו

שעברו " ,המדינות הנאורות כארצות

ומשם למחנה ברנן-זלבן והייתה שס וע שחרורה.

וחבר המשלחת למשא ומתן של וועת התביעות

חנרות

' בשנות החמישים סירבתי אמנם לקבל כל

נרמניות וממשלת גרמניה לגני תשלום שכר

פיצוי מגרמניה מחוך העיקרון שכל פיצוי שיהיה

כשהיה בן חמש עשרה הועבר לגטו לוח '

הכפייה והפר ר עוד לפני שחקל

לא יפצה א ות י על הכאב ואבךן משפחתי  ,אבל

ודבע במפלע שייצר תרמילים ונרתיקים לאקרחים

הלכו לעולמם :היא מוםיפה,

כיום אני חושבת שהכסף הוה מגיע לי ולכל

ולאוהלים לצבא גרמניה' ,עברנ ו שתים עשרה

חנה פוירשטיין נולדה בבלקני שבהוננריה,

עובדי הכפייה והפרר על עבורתנו ועל הסבל

שעות ביום  .המז ו ן

היחיד שבא אל פי היה מנת

שעברנו"  ,אומרח חנה,

המרק וחתיכח לחם .העבודה במפעל הייתה

הסבל

הנרית היו צריכות להגיע

ענויה לעונד י

מאותם נ יצ ולים

להםכם עם

היא הייתה בח שמונה עשרה כשהוכנסה לנט ו
ניראנהאזה באפריל  1944לאחר פלישת הנאצים

חוה ראובני נ,לדה ברברצ 'ן שבהונגריה.

כלפי הנרמנים ,

קשה .כל עובד היה חייב לייצר מספר מסוים

להוננריה ,במאי  944ן הועברה למחנה פלשוב,

כשהנאצים פלשו להוננריה הייתה בח שש עשרה.

חנה םחבה בידיה אבנים שנקלחן ממצבות

באפריל  1944הוקם הנטו היהורי בדברצ ' ו,

באונוסט  1944נשלח נח למחנות אושוויץ

של ק ב רי יהורים ובהן סללה שבילים לבתיהם

והבית שהתג ו ררה בו עס הור י ה נכלל בגטו ,היא

וגרוס-רו  Iן  ,שם עבד בשביל חברות למכשירי

האס-אס" ,ע בדנו מהב ו קר עד שעות

עבדה מחוץ לנטו בפינוי הריסות של בתים

חשמל רו נ מת  AEGבמכרה תת-קרקעי ש"צרו

ה חשכה  .אנשי האס-אס שמרו לעינו ולע חברותיי

שהפציצו בעלות הברית  ,את ההריסות פינתה

בו מכשייר חשמל .הוא עבר בצריפות וללא מנוחה
אחת,

של

אנשי

ונבוה במי וחד של תרמילים ' .מספר נח,

בעזרת כלב י ם  :היא עבדה גם בסחיבת קרשים

בידיים עם שאר העובדים ,לאחר שהגט ו פונה

ובמשר יום העבודה קיבל מנת מרק

ארוכים לבניין ובבית מלאבה לחפירה ,את מזונה

מיושב יו ביוני  944ן ,ה ו עברה חוה למחנות

בפברואר  1945הוצא מהמחנה צלערת המו ו ת

שטרסהוף וגסטליננ באוסטריה  .מהמחנה יצאה

והנ י ע למחנות מאוטהאוון ואבמה ,במחנה אבמה

עברה למחנה

קלצור בחרמש בשרות חיטה " .עב ד נ ו במשר כל

רבע במפלע תת-קקריע בבעור התעשייה האבציח

אושוויץ-ביקרנאו  .במחנה עברה סקלציה ונשלחה

שעות היום

ללא הפסקה' ,אומרת חוה ,לאחר

עד

קיבלה פעם ב י ום או כלל לא ,

בתחילת אונוסט 1944

הגרמנית וסבל מנחת  Iרועס של הנאצים

לתאי הגזים ,א ו לם ]יצלה בשל תקלה בתאי

מכו הניעה למחנה שטייער וגם שם דבעה צקביר

נשלחה חנה ל]וישטט

חיטה' ,כשמז נ האוויר היה נשום ולא ניתו היה

נח מצדר נתשלום מלא לכל עובדי הכפ"ה

שבשלויה עילית ועבדה שם בחפירח בונקרים

לעבוד בשדוח  ,נעדתי במשק בית בבחיהם של

ועונדי הפרר של מפלעים גרמנ"ם "שנהנ ו מכוח

במשמרות של עשר שעות רצופוח ללא מזון .

תושבי המקום  ,שם קיבלתי נם מ  IIן:

הגזים  .בסוף אוגוםט

' 94 4

מאי

945

ן  ,עם שחרורו ,

נעודה ז ו ל ונגיש  Iה כאשר אוחם עוב  'lם עברו

אח המזון קיבלה במחנה .חנה מספרת שפחדה

באוקטובר  194 4הועברה למחנה כפייה

תלאות  Iייסורים במקומות בעורתם וכמעט שלא

מהנאצים שאיימו לעיה ולע עוברים אחרים לבל

בסנט·פלטן ליד וינה לבניית כסר בנהר  .בעב ו דתה

קינלו מזן Iו עזרה רפואית  .הם הר ו ויחו מהסבל

אולצה לחצוב במחצבה במכוש ובידיים ולמלא

שלנו-...

ידבר ו או ייצרו קשר זרי עם זה .

לאחר עשרה ימים עברה לעבוד במפעל

את הקרוניות באבנים שבהן בנו את הסכר .היא

13

ד " ר מדרכי פזליאל

חח-קרקע"ם  ,בהכבת המזוו  ,בסילוק הפרשוח

בוצרית למשמר.ת כאשר גברה הסכגה ש"מצאו ,

הנוף  ,בהעברח היהוו'ס ממקוס למקום  ,וחשוב

הבעיר אבטובי את בב ' חסותו למקלט חשר בכפר

לו את התואר חסיד אומות העולם

ב'ותר 'הוא היה מ  Iהיר אח הקבוצה מפג' םכנה

למבקו לאחר שהוב'ןoס לבילה מרחק לש חמ'שה

בטקס שישתתפו בו כמה מו השבא'ם שצה?

מקתרתב אלו קר מפינ הנרמב'ס ן(ןא גם מגומר'ס

קילומטר'ס.

איקטובר יזכה יר ושם לארח את מי

, ,

אבטובי גברקלו"ב')"  ,כשהיה רועה צעיר בו

אבטישמ"ם שהשח"כו למחתרח הפלוביח פשלעה

אנטוב' בחשד בהחבאת יהוו'ס  I ,יחיוה של

עשרה בלבו  ,הציל בשנת  1942.קבוצה

באזור .פרופ ' אל'אח מםפרח " :איו-פסור פעמ'ס

המחתרת הפולביח חפטה אותו  .הוא פסנ מכות

של שישה עשר יהו  '1ס משליש מפשחוח יהו  '1ות

הוא ה'ה פוחח אח פתח הכנ'םה לבור לשבו וזוקר

קשות לע סירובו לנלות את רבר קיומ  .0קעב ךכ

ושמר 'וע'הס

פנימה אוכל בנםיבות המסוכבוח ביוחר .כאשר

בשאר מרוחק למיטתו  ,וגררשו 'מ'ס רביס עד

צ'פורה  Iוגגםון ילוה בן  Iכר  ,ח"ס  ,כשהחחבאו

שהחל'ס מפצעיו .גבר'לק"ביץ ' עזר נס ל'הור'ס

•

 i7צנ ' גיק  ,םולומיננםק'  IIובנםון

-

במשך שנת"ס  :ממאי  1942.עד יולי . 1944

~.ט_ב_ה_ת_א_ם------<-ייק_א_,ח_ת

_ t _tt,

!ועסון ,הח' יכום תנפ'ר~ וחאוtת

אחר'ם שהיו מגיע'ס בשעות הלילה

פיה אליאח )חוקרת שואה 'חעה( ,

ומתחב' Jם לאולכ  :הוא היה חוקל עמם

יבנו יוקר  ,היו זא '1לי  0קטניס

את המ  Iוו שהב'א צעלמו שלעות שבהן

1

ערה את הדער .

ושש .השנ"ס מםפרים כ' ה'ו

להתקפה רצחנית של הגרמג'ס

בבעור הנצ'ולים אל ב'שר השחןון

ובה

את קץ התלאות :את אמה של 'פה

את ח"ר Ooלאפ' יהףן  .0שינ התא'.o

ואת הת'נוק ח"ם צרחה ' תירה של

בערב ראש

השנה

, 1941

משה וצ'פורה  Iאח'הס הת'בוק

המחתרת הפול' Jת ע'תה של םבתם

ולצינ אבורח אלפ מהצקאיה הסהאר

באיש'שוק .יפה אליאח מצ"בת בבצע:
ל"מרהנ הצרע  ,אבטובי אל היה שם ירכ

ו לא נטו רא  '1ו  .ב'  10במא' 1942.

להצ'לגו".

ב 'צ עו הבאצים אקצ'ה בקבה מירה גרול.
אלפי יה  '1Iם הולבו מהג~ו לבית הקברות

כבר בשנת

1973

ה ו ענק

ת ו אר

ה'הוו ' העת'ק שבו קבור גם הרב הנועד

 OOיד אומות העולס jו'ואדימ " 'Iק Iקרץו:

ח"ם ,ושם ברצחו  .בבי משפחת

שמ'לא נם הוא תפקיר מרמ' בפע ול ת

ניצלו כאשר התחבאו עם 'הו ו ים

הלצהר~ אולם אנטוינ ")'ב"'1לקגב כשנח

בעליית הגנ של אחר הבת'ס .

מיכוון אלש היה מעו שקר .חאלר חשושר

לחנוק את

עמו הקשר בעת האחר ו נה בפנ'שה

הקטו למ ו ות כאשר החל לבכות

מרגשת ב' ן מפשחת  Iוננםו Iוביו צמ'ןrם

ה  Iוועה ,הם נאצלו

תא הסנרתם לש שעירם ושינ'ם

בעיר ו'לנה  ,מםרו ' צחק !  Iננסו ן ו'פה
'לאחא תא rזע'ות ' ר'o Drור ושם  ,ואדנטיני
")'ב"'1לקגב  ,החי כיום בפלוק שבפוףו ,

חוויה מזעזעת  Iו פבה משה

יועקנו מח'ה  Iתעוךת הוקרה " .אגטונ'
קוקר ' Iץ חי נבית ח ו וה גחל

ה וא ארם בפלא :מדגישה 'פה אליאח

עם אמו והסכים להחביא את

בערותה ל'ר  Iשם " ,הוא ל'מו א Iתי

! Iבבסןן )ושתי מפשחות ביפס  Iת(

 Iהנע 'j7

.

אנטונ'

לי םיפ  Iר'ם נפלאים לע בלע' ח"ם ולע

היה רועה צע'ר שק Iקרו'ץ

אשנים טוביס .הוא נם הבטיח ו' Oשצ''ןr

ובמק  Iמות

, ,

דירבם ריבם אנותם רנ'ע הפוגה

אחר'ם.

iII."",

א,I4מר יצחק " ,חב'ס לן

החסיד טנא,ן י ק'זףננ" נץ ב)מרמ ו עס ןצף.ל ' lס פ'ה 'oןאחא ה.Jאן' 'fצ\Iו II jננסII

א ות י ואח לכ האחירם  :ואכו  ,הוא ק"ס
את הבטחתו!

.הוא היה הארם שדאג יותר

אחר אחר לט'פול בש'שה עשר ה'ה  Iו'ם
במחבוא .הוא עזר נחפ'רת מקלט'ס

אנורווה )'ו'ב

 ,1944מ'ר....

אנטו') להנ'ח את התינקו

בלס והב'או עם אב ' ו ו עם אנש'ם אחרים למפשחה

ה כ ו חב ה ו א מןהל מחלקת חם ' " א ו מות עולם .

בעיקר פולנ'ס  .ביו הרוב ר ים בא ו תו ערב היו  iks Tychו~ ,Fמנהל המכ ו ו היהו ר י

ההיסטור) rO$zewskJז8ג  awו w adyJו  ,שר הח ו ץ הפול ) ' לשעבר ומראשי מצילי
היה  Iד ' ס בעת השואה  ,ופרופ' י שראל גוטמו ,המדעו הראשי של יר ושם .
תחומ'ס שונ ' ס ומגווניס ע ח נו בשלוש ת ימ' הכ'בוס  ,ואלה כמה מהבושאיס
שהוא עסק בהם :המחתרת הפולנית והיהוד ' ס; הכבס"ה הפולנית והיה  Iד'ס;
ח י פות והצלה בגרמניה; חקלו של הוורמכט בצרח יהורי ב"לורוס'ה ו אוקרא')ה;

"אירופה תחת השכ  Uון הנאצי
והשואה"

-

יח ס הל י טאים לרצח היהז ד ים; המ ח תרת הצרפ ת ית והיהוד' ס ; יחסי יהודים

נינו  Oבין  -כאותי בוורשה

מתא תקוה !Jו1ל  -ננענ"

ע ר עתה ק"ס המכון הביו-לאומי לקחר השואה כינוטום מעד"ס נ'- IלאIמ"ס
ביר" Iושם  I ,ז Iהפעם הראשונה שנערך מעטם יד ושם )'נסו מעדי בי ו -אלומי

,לא-יהודיס באוקראינה  ,בב"לורוםיה ,בהונגריה  ,ברומניה  ,באוסטר'ה ,בצ'כיה ,

גלסוקביה ,בדבמjת  ,באיטליה  ,גיו  Iו  ,בלנניה ובהולדנ.

גפתיחה החנינית לכינוס נכחו שר התרגות של פוליו Andnej Zakn:ewski
 Iשנריד י שראל בפוליו ינאל אנטני ,
רשמ'ס מהכ'נ ו ס  Iםקירה לע תוכו ההרצאות במליאה  ,לע הסדבא Iת  Iלע

מחוץ ל'ן Iשל' Qומחוץ לושראל ·ב ו ורשה ) .זהו הכינוס השנ י בסדרה

הף Iניס יוגא Iגנילי ו ו הבא.

שי שלושה ]')  ' OIס  :הארשין היה בירושלי  Qב 'נ ואר ועסק בנושא " השואה

רג! בת ת ה' ~ המ להנ ת ה ~ רמי נ ' OOן ) 'Iי:ב ת לש המ סו הב' Iו"' וא מ ' לקחר ה ש ! ~ ה ניך !שס .

הביטס Iוךה יייהr Iןת  :והלשושי י היה במרס  2000רבנ  O''1Jויסעקו בנושא " הפשעת
השואה לע החברה בת זמננו (:
הכינוס נערך כימיס

29

באוגוסט עד

1

בספטמבר ועסק בנושא " אידופה

חחח השלטו ן הנאצי ו השואה " .הכינוס הובו בש  Iחוף המרכן על שס מרדכי
אניל)יץ ' שנא Iנ ' ברםיטת ורשה  ,המכון היהןר י הה י סטורי בוורשה

1" 1 .

והמכון

לחקר חגרתי בהמבורנ בתמוכתו האדיבה שי מרמ נרטנר לכ י נוסים.

 Oפר חדש  Uכ יהודי צרפת חאת גדע'י "",רג
ה ספר עג הכרם המ Iנח לפנינ Iהוא המחקר המק'ף
 I ,יימעמיק ב' Iת ר שבשעה דע כה לע תדלו Iת יהוrן צרפת
בימ ' הש Iאה  I ,הוא מת"חס ללכ הה י בםים של הנ ו שא.

מטרח הכינוס היית ה לבחוו אח ה'חע דע ה יוט לע היחטים ששררו נ ' 1יה Iףם

את עיק ר ערכו  Iתר Iמתו יש לרא Iת בקנורת המוצא ה"חr Iןת

לנ י ו לא יהורים וכיצד נאו י חסום אלו יייי )יטוי בתקופת השואה  .המחקי

ש'ועיה מבססת פר Iפ ' פ Iזננקסי את מחקרה .שלא כמחקרים

ההיטסורי ידעיו לא עקס במאפ"ו זה לש הקתופה אלא באפוו וj'tח  ,נ יו תר .נכבת ו

הק"מיס בנ Iשא  ,פ  IIבנקס י ע Iסקת פח Iת בממד הפ Iל'ם ' -מדינ י

מחקר'ם על גרמנ'ה  ,לע פול'ו ולע כמה אזורים גאירופה המערביח  ,אולם לא

) כמו מד'כיותם של הגרמנ ' ם  ,מדיני ו תה של ממשלת ו'שי

נשעה לכ ניס י וו להעמקח הי.עד וגמ י וחר לא בהעמרת יעד זה לע בסים השוואח '.

 l'YTfJIם nלש הארנ  O')Iהיהr Iןים ( מזדנישה תא רrגמד הרנתתי · התהנג Iתי·א'  n 'II'lJי'וא .

"כ'נוס ב'קש לחרום להשלמח חוסר זה אבמצעוח נח'נה ש'טתיח של התנהגות

"מה שהניע א Iתי ה י ה הצר Iו להביו  :להב י ! כציר פירש Iיה Iדי צרפת את האירועים ;

האולכוסיוח המק ו מ'וח ושל 'חסו ל'הורים גלכ מר י )ה ומרי)ה.

כ י צד פלעו לנוכח הגזר Iת  ,הני דו י  Iהמצודים; אילו אמצעים קנטו להגו לע צעמם

המצריס בכ'נוס הניעו מישראל  ,מרחבי אירופה זמאצרוח הבר'ח  ,וההצראזח
ניחנו בשפ ו ת אננל י ת  ,פולניח ונרמניח בחרנ ו ס סימולטנ'.

מבט ייחודי נוסף של החוקרח ה Iא הת"חסוחה אל ה צ 'ב Iר היה ו די בצרפ ת

כמו בכיכוסיס קזרמ'ס  ,גם הפעם היו קנ ר ב המצרים חוקרים צע י רים זחוקריס

גלע' שס גיו ·לאומ ',כמז ~וMarrus, David Eng ,

ו ~ :YTomu z ~ wski, MichaוJ~ r.

av Kar rl)',ו  Mirosו'.Wolfpng Benz

תחת ע ו ל הגרמנ ' ם לא כאל אוג"קטים הס Iבלים מחוקי האפליה ה זד Iנ"ס של
משעבד י הם  ,כאל קרבנותיה של ה היסם Iריה  ,אלא כאל ס Iב"קטיס המנסים לצעב

אח ח"הם בתקופה קשה  lהרח אסוו  :כצ'ד הס הבטיח Iלצעמם קיום לכלכ'? א'לן

הכ י בוס היה מורע מהצראות מליאה לע יחס' יהזר'ס ולא'יה ו רים בתחומ'ס

שונים גפולי ו  ,בגרמניה ובצרפת  ,מסרנאות שעסקו במרינות שזנ ו ת ומפבלים.

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

ולע בבי משפחותיהס ; כיצד השתנו יחסיהם עם שכביהס ועם מכר'הם הנ ו צר'ס .

ערג אחר יוחר צליו ן שישים שנה לפרוץ מלחמת העולס השנ " ה עם כיבוש

תחב ולות הס דבjט 'l) Iלהחז ' j7מעמת איך התקלבה החלםתם ןfןץמ זה Iת  lffiפtח?
איל Iאמצעי ס' Iע  Iמ י ל lס הדעפ'ן? איך הם חמק Iמא' Iמ' המצערו מה ה' Iמקור ו ת
המיער שלהםן כיצד הס הגיגו את המאוערוחו כדצ' הם

מm

את צעמת הסכגהו

פוליו ב'ו בפסטמבר  . 1939ערג זה התכהל בשפה הפולנ'ת גלב.רורJוזמבו אל י ו

אח מערתכ הש ' ק" Iום  Iההחלם Iת שעליל יש לרא Iת לע jתע מציאות מורעת

[

במי ו חד :צרפח ה " תה מח ו קלת לאזור הצפ Iני הע ו ש ולאז Iר הדרומי שבשליטת

"תמתו ה'ידו וJ1היב" ציא אלרו

שבפה הוJ1בית
פ רס ו ס ראשוו מסו נ ו לנטב י ת מאז מלחמח העולם השנ"ה יצא לאור בעת

 Iיש ) ובמ Iשג  -יה Iדים צרפתים " ה' Iכל Iלים זה  I'Iח  ,דפ Iסיס ורקעים רבים מאוד.

" קנ Iדח השבר לא ה"תה זהה ל'הוד'ס ול'וא ' ה Iדים ולא ה"חה אפיל Iא Iחה קנזךה
לכל ס Iני ה'ה  Iדים  :עם ז את  ,לע אף שהקבוצ Iת הש Iנוח של 'הור ' צרפח ה'ו
]חו ג Iח גמצב ' ס ש Iנ ' ס מאוד  ,היה להן ג ו לר מש(תף .

רrגחברת בj Iתת א ת לכ הה י בם י ם קהש Iר ' ם של Iאת יה Iף צרפת :ה'א מחאר ח

הא ח ר ו בה בהוצאת יר ושם ושגרי רות ישראל ברי נ ה.

אח מאמציהם של ה' הr Iןם להתמצא בסבן הה ! ראות  Iהפקודוח שניחתו לע'הס;

הפרסום  ,ת  Iלד  Iת יהודי לטביה  ,ה וא ל מ עשה תרגום לשפה הלטבית

בוחנ ח אח ה נורמ'ס לש ח יקח Iשל העם הצרפתי של'  IIחה את ה ח קיקה של מ סע

לש המבוא כשבת פרפו ' רב לו'ו לחt'jו 'וע יהוף לטב'ה בפנקס הקהלי Iת -

הרדיפות; מנםה להער'ך את היקפ Iשל גל האהדה כלפ י הי ה Iףס שנאה ב קיץ

לטביה ו אסטוני ה בהוצאת יר ושם בשנת תשמ" ח ובעריכתו של פרופ ' ל ו יו ,

 I 194 2.את חשיב Iת הזע ר ה שה Iגשה ל'ה ו ד'ס הגחפים גשלג המצער ' ס ; מוחח

אלה הפjתיס העיקריים בפרס  Iם j :תע 'כז 'tלע לטגיה ולע תושביה; קורות

אח מ' דת השפעחה של האהדה לש הצרפתים לע עמ'דח ה'הודים; אומדת אח

היהודים מראשית התיישבותם בלטב'ה דע לאחר מל ח מת העולם הראשונה ;

מרחב הפע Iלה של הארנ Iנ 'ס היהr Iןים  Iהלא יה Iך"ס שהתמסר Iלהצלת ' ה Iד'ס ;

בצמס לבטביה הצעמאית ) ,(1940-1920בקתופת המטשר הסוב"ט' ) ( 1941-1940

מעריכה את מי ד ת השפעחה של האיגטגצר'ה המלאה של ה י ה ו ד'ס בחברה

בכ י בוש הנ אצ י )ו  ( 19 45-1 9 4ולאחר מלחמת העולם השנ"ה.
בפרסום משולבוח אחת עשר ה טלנאות ,ובסופו מוגאת רשימה אר ו הכ של
מאות מק  Iרות בשפוח שונות .

בעטיפה הקדמית צ'ל ו ם של בית הכנסת הגדול בקהיל ת לייפאיה ) ל י בו(
שגלטביה.
ביזמ תו של שג ר יר 'שראל בלטב'ה ע ו ח בן חור הוגש הפרסוס ל ו וערה

האצרית של מורי ההיסטו ר יה בלטביה  ,ו א ושר צל ר פו כ ח קל מח  Iמר הלימור
גמערכת החיבוך המקומית ,

הצרפח'ת ; וגj Iתח אח מגיעי הצטרפ Iתם של יה ו  'lצרפת לחיסםבס.
במחק ר ה משחמשת פ  rlננסקי במק ! ר!ח יה  Iףי ס  .במ I' Iמגים איש"ס  ,מתכג ' ם

פךט"ם  ,מסמכים מ א רכ' Iני הארג Iגיס ה'ה ו ף 'ם  ,דעזיות בלע פה שגבתה וז ' כר Iג Iת
שכתבו ביצ Iל'ם לא ח ר השו א ה ,

לס י כ Iם ,ספר מק Iרי  Iחשדנ'.

רכה פוזככסק ' .להיות יה iדי בצרפת

1939 -

 , 1945-מצרפתי ת  :דעה פלדור  ,יד

 Iשם  ,יר Iשלים ת שנ"  700 , 1999 -0עמודים.

15

ו

ע'ןת הבת'עות בהבהנתס של נשיא הוועיןה הרב ישראל ר'!'מ

ושל סנן נש ' א הוויעןה נערון ט""וור הוידעה בעת האחרונה כ'
תענ'ק "ו'ן  Iשם תרומה דנ'גה נופסת למ'מון ש'לש מ'זעות
תכב'ת הפיחוח ' יר ושם

: 2001

מאז הקמתו ' ר ושם זוכה

לתמJט'ה לש ו"ערת הבת'ען,ת הרוהא גו את המ  OIר החלןיו והמרמי
"והצנחת השוהא 'ןןתיעורר~

ח  9ציס תיןןן חאת ת ד וה נתח ' אס
כ

א

'ונ' נתכנסו מאוח נ'צול'ם וצנ'ג' הןור השב' והשל'ש' לב ' צול'ס  .כולס
'צוא' 'ווו  .למפנש מרגש לרגל הוצאתו לאור של פנjוס

הjוה' ל ות -

'ננץ בוב'ס ' ,ושב ראש
אנוןת היריידם הנרמנ'ת

'וו ן

ש"ו ין ושס  .ה"וך עללומו

ולרנל פת'חת תערוכת תב' הכנסת של סלוג'ק' קבבעת הקה'לו.ת

גחושד tאנ  •000ןב  .72חאלר מ'ןחה

המוזאוב'ס ג'ן ושם נערן לא'ר  Iע זה מבעון מורע געזרת 'קעג )ז '( jT
הנלר '.המקן'ש אח כל מצרו לענ"ו וה  .וראול פסורטה ' .ושב ראש ארנון צ')  Iל'

רצקרג Cמם I: ,שייי בו

מחנ ו ת ההשמןה 'וצא' ' ו וו .לאכרגע מאות 'וצא' 'ווו נשלחו מכחג' פג"ה בבקשה

)  01 '01פילון( בשנת  . 1927ה'ה היחיר

לס"ע גא{)'וף חפצ'ס המתידעס אח קורוח 'ה ו ן' ' ו ון בתקפtח השואה .אנש'ס רג'ס

מגינ מפשחתו ששח שבוראג חאלר

גאו למפנש  .וג'ן'הס חפצ'ס המספר'ס את ס'פורס הא'ש' או את ס ' פ ו ר קר ו ג ' הס

ךזגלחמה הוא שב לגרמניר~ בשנות

ה' 50

שנספו גשואה .

סחר

גוב'ס

,)M

נרמ;ץנ

גתכש'ט'ם

i

בומתתוכ  ?,חת בפרנקפורט נונשתו

כחןןש לאחר הא ' רוע ג ' ן ושס בערן

ה'  70פנה סעלקי ילדבו .

קטס חנ'ג' לרנל הסגת שם רחוג גח'פה
כהקורה לפולעה לש

ב 1969-הצטרף בוב'ס למפ"ונה הדמוקרטית החופש'ת  Iב 1918-

קה'!'ת ' IIו nבפ'ר~ צנ'נ' אנף המוזואינם ג'ן

עחר כראש הקה"ן1ה ה'הוידת בפרקנפורט  ,קה"ן1ה שה'ו בה כששת

ושס התקגלו בברכה 'זע 'יר תושג' ח ' פה

"ואפ'ם 'הויר.ס משתנ  1992דע מותו שימש כaסי כ'ושג ארש רמווצעה

'ושגת ראש הארנוו .

המרמית לש ' הויד נרמב'ה  .וג'  1999מו)ה 'לושב ארש אנוןת ה ' '1ירס

קנ'ונת הפג'ס בבית הכנםת 'זע שס הרג

הגרמנ'ת לש יד ושם  .כaסי שמיש נם מש'א הקוננרס הא'רפ 'lה ' הויד

שלס '-החת

'וצא' 'וון

לQו '- j7'J

ורנה מנו .

חג'.ג שה'ה רג ראש' לש

סלונ '.' j7

והיה חרב גוודע הפו'זע של א"ןור ) ארנוו 'הו  'lלהחורת הרכוש (.

נאפסו

א'נyנ בוב'ס  .שלחם ללא "ואות כן ' שנרמנ'ה תכ'ר גאחר'ותה

חצפ'ס רג'ס .

שלואה  ,מ  tת'ר אחףו מ  Iרשת של סו'ונב Iת ו'וש פתיחות ב  0'1יו 1ו "וכונ!

ה'ענות 'אצו' 'ו ו ן ל'Dמע אס'וף הצפח'ס

שית Iף פעולה ג ' ן גרמ) ' ם ל'הוידם .

לקראת בב"ת המוזאוו החדש נמצאח
גע'צומה  :החפצ'ס  .התמונות  .התצלומיס .

~

את השחחפותם צבערם של איןה  Iלש בעמ' ב  tג'ס.

פר'ט' הלגוש ום'פ  Iד'הס א'נם מפס'ק'ס
ולרוס לאגף המוזאונ'ס ב'ן ושס .

במr

שעחת

החפצ 'O

והתמותונ נשרתמו

'זע ם'פוריהם המרגש'ס  .בב'א את ם'פורו
של משה מצא

).(1943-1883

שה'ה חון .

הנהלת 'ן ושם  .המוצעה הב'- Iלא  Iמית של יד ושם והקרו מביע'ם

רע חנ רנ 'ח המ ל'ה 'וש מ )I/ו' iצמא :

יה' וכרן בר ו ן .

מ פס ')[י' O .נ rמגן מ'ול' ו~ חת בוש ו .ת
צorצ:ו לוח ו.ופמקת r.וrורה Pא mשמ גו
צמר נפו וגרב " ס מ'וח  '1ס וו)')!ו

שוחט ו מוהל בא' קז ' Jטוס.

את ערכת ברית המ  'pה לש משה מצא תרמו ל'ן ושם בשלמותה בנוח'ו רב Iרה
ל ו ' ומ'כל אלבלה ונכרתו ש'לה )שולמ'ת( כהן  ,אשר שמרו 'זע הערכה .גערכה

מפסר"ס  ,כס'ן  ,מנן למ'לה  ,תחבושות צ!צנב ו ת חול להפםקת הסףןס  .באן משחזת ,
צמר נפן ונרב"ם מיוחירס לכ'מול  .ש'לה מפסרת את ס'פור הנרג"ם  - :םגא צרה
שכל ת'נ Iק יהיה לגוש כראוי למאוער החנ'ג' ושמר בערכת המ'לה זונ גרב"ם
לבנים ירכ לכםןת את רגל' התינקוות 'ושהור'הם לא ה ' ה כסף jולנות גרג"ם :אל
אחר הקנגוק'ם צורף פתק] ,בו הוראות ןן'')!ט כשתב משה מצא 'לושוו שמואל

פורהט ב)ן החן לש '"Jלמ לאלבה  (:ול"רות את החול גנולר טפ'ות ולפסונ גזערת
צמר נפן ירכ צ!Jל 1ר תא הירמום :

מהש ;אצמ רשתופרנס חמנחוו הנלורה לתמקורסי לומירצנ קדס'ת 'עגר קז:ץט ,OI
ערך גר'חות בתקפlת השוהא מת Iן תחושת לש'חות ותון כסנת נפשו.ת כשה'ה

מניע ל'ודלת עם הערכר~ לא קר שלא ג'קש תלשום  ,אלא אף ןאנ תמ'ן להב'א
אתו מתנה לרן הנורל.
ב  9-בספטמבר  1943נכנסו הנאצ'ם לאי והשל'טן בן את חוק' הנזע  .משה
מצא זז נפטר בסוף שבת  1943בחג החנכוה ולא זכה להגשים את חלומו ללעות

לאyן 'שראל ולערון גה קטסי גר'ת מ'לה כהלכה .

אי  Oוף ח  Oחנים ב  Oלובקיה

כ

מסנרת פרויקט לש ארכיון יד ושם לא'ס ו ף מסמכים מתקופת
השואה )עשה ח!)'וש של מסמכ'ס גס בס"וובקיה  .ונבקרו בה ,

לבד מן הארכיו! הלאומי  ,כל ארכיון של לכ אוור  Iשל לכ נפה .
זו ה"תה משמוה "וא ק"וה  :הבזמנת החמור בלכ ארכ'!ו וארכ'ו!

ן(ן ה'ה פאשר לשלם תמורת החמור מארש ומת 'r.Iמ',ר א"וא ה'ה צורר
זעברתו לש אןם )  OIף  .איש'!ת צ ' בוירת בלעת ממעד" .ומש"'ה  Iו התדנב

מנהל רזגוזא Iן היהו  'lרבבטלס'גה I MesanסYנ'Dr. 1
איש זה לא חסן מאמצ'ס להתנבר 'זע הקש"ם שהתעוררו לאחר
זהמתנ רמומoכ'ם ירכ להש'לם חא הפרוךioט הב'וצחרג הוא היה הכתותב
"וב'רורים בארכ'וב ' ם שבהם הוזמנן הממסכ'ס r .ער להתגבר 'זע קש"ם
טכנ"ם וש'נר אח החומר המצולם א"ו'ו  .וחשוג מכ" 1ו  .הוא אשר דאנ

"והעבדת החומר מבירת ס"וובקיה ל'ד ושם בירושלים  .גזכותו וגזכות
התמצאותו המצו'נת גח  tמר .ל JQקב'ה ה'א אחת ההצלח!ת של פרויקט

איסוף המסמכ'ם ש"ו יד ! שם .
נכונ ו תו הנ'וחה 'וש od Mesanל .Dr. 1בנעה  .למ מםגולות'  jהאישיו)ר

מיסחו רזג' Iחד למוסר ' ן ושם ומהזרהוחו עם ה'ה  'lIם ועם גו'ןןם גתקפtת
השואה .הוא ראה בפרו'קט וה מפלע הצנחה לעולם ה ' ה ו די בסלוגקיה
שהיה  tא')נו עון.
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תבקי  'lס

ב  'Iד

!זOסנ

ןשס
השכחת 'ד ןשס כאןשןן

SסדGHE'l

מאת

•

"'"jJ

"t

ב ודנה"מ ך

ב מסגרת שיתוף הפעולה הנרחב ב'ן  Iי ושס לנ'  jמוזאוו א Iש  Y'IIהתק"ס נפעם
השנ"ה השנה מס'נו rעלףב  Iד ושס נמ  IIאיו א Iש oo')1 .Y'IIמ  1ה'ה לע פי מחטבח
המס'נן'ס שהקתימיו בשש השב'ס האחרו)ות עליב'י אחך א Iש  Y'IIעל! Iףב אתרום
אחףם בפול'ן ונ'  lושם ב'ר'r Iושם .
)  1)' 00השתתפו שבעה שער ב'1ע' rר ושס  ,לורובס ה'ן אלה גם'הע ארשונה לפ'לון
וב ' j7ור ראשוו באתר א Iש  Iיyו  .עומה  11נרמה לחששות מפני שניע"ס 'וש ג ' j7ור בכד

 j7Iשה  .אולם  1 ') 001ה'ה מחוקל 'ול'מ  Iר jואימ'  .לםייףס בחאן אושוו)" לע לכ לשוח ות'.
ולסיור נפול'ן צעמה 'חלוקה שהקיה לעי)ו אח הביקור הקשך~
ההצרא ות עקסו בקנוךת המבט שי פלויו לע א Iש  ,Y'IIביחס' 'ה  '1Iם·פ'וו)'ם )]היבט 'ס
הגאמ' האקלט'' וIטאה קס'תה זלגןן' ר) Iל')\iר 'ע 'Iא IרנUIי' (rל<)

שו]'ם הקשור'ס ה'nכן הפול]' מקת פJת רזגלחמה  ,פנשנו מצר'ם מרתק 'ם  ,ונצורה א' IIרה

של למ'דה ושל צרון דלעח ולראוח כמה ש'וחר .ה"]ו הד"ר'ם ה 'ח 'ד'ם במלון קטן בע'ר
אושוו'צנ"ם  ,וקבבוצה ]וצר הוו" מ'וחד שעזר ל]ו ב'מ'ם הארוכ'ם והקש'ם .הערב'ם 'וחדו

צלדעוח ארוכוח  Iמח'שוח שעזרו לכו לפרוק אח המחח  ,וה'ו נם ש'חוח א רו כ וח אל חוך
הל'לה .
אחד מס'ור' הל'מ ו ד ה 'ה לאורך בח' הקבר ו ת באזור

א ו ש ו ו 'Y

ודרומה בשה'ה  ,שבהם

קב ו' 1ם קרבנוח צזדעת רזגיו.ת ר I'Ooר עם חאר מאנש' רזגוזא Iן ה ' ה מרזגרחק'ס ורזגרגש'ס
ב'וחר  .פקרכו קברי אח'ס שנקברו
בהם

'ה O'lI

ושנחפרו ננ 'ת קברות

צונף לע פ' התאר Iהגרמrנס; הסמר
המקומ' או הקרב ן משרן בסתר אח

מ!Xכר האנש'ס שjמבח או פרט'ם
אחן'ם ש  1ן. ry

ופאו חףOע הפי "' ~ OOיי'""

אכש'ס שגףם במקום הופתעו

לראוח קבוצה המבקרח בקבר'ם
אלו  .הם )'גשו אל'נו בהתרגשות
רהנ :קלח מהס '.ה 'דע אר-ה אלרש

מחnלש !ש '"Dםע אמאמ j7מ')'ן  ,םא המז לש רן('mו ב"W

א'yן )  .1945-הקבר'ם צעמם ה'ו

ואIש .\YYI'I

וכטפוח'ם  Iמשן  ,0 ' 1ונ'>:ר שתושב' הוכקום פקו  'lם אוחם ומכ'ח'ם tלעהם פרח'ס .ז י ה"תה
חו'.ה בלח' כשכחח.

חבר' הוכשלחת מוד'ם ל'ד ושם לע שנ'תנה להם הוכות להש תח ף בסמ'כר זה .
הכ  Iתחנ ה'א מנהית מחך הזוהנ

י
...

n.וyר ר'li\Oןrןג ןאו ואןoס (סOונוא)

נתהנש,

רןש ,נII

ףOסח זומוא 'וMרס דIו " "I'j7i'Iיעש ןIק'nDו וכשחון Qooלש nסL1V

 '1'OfI ~..........א J'IIDIר'n)I,ם מרד.m

וחנן ב"ו  ,סנן 'ושב ראש הנלהח  Iן ושס  ,פירש מחקפדוו .ב"ו צהטרף
אל הנהלת 'ד ושם בשנת  1995לאחר ש'רות של ארבע שנ'ס
כסמנ'rכ בוכשח
,..,:חה יהוא ש'רת

גם כשנר'ר 'שראל לאו-ם
ב' 1ו 'וקר .אנו  ,עוכ'ת'ן ב'ז

ושם  ,וכקבש'ם להודוח לו

לע חרמותו ייד ושס ב'tזכ
ולע שק'דם את מחקלת
חס'  'lאומות העלום ותרם

רנות לתחום של חם'ד'
אווכיח הזעלם בפרט.

'/ח Pנ" Iהו'nנ תא רשת הת'י'! 'וש
ננjו'וlה ןזג DI!JI

 110שאר לשמ'/כr' nץאדנ .....

Hוrז 'זל'!)

דנ'מ'פ ~ .,.
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DW1

כחמישים אורחים ,הנואס האורח היה אר י ה מק י  .הק ונסול הכללי של
ישלאר ימrןטת ורוס צראתו הרב י.ת ןא נ ה מ רט יב ו  ,נשיאת א רנוו ·ווג שר

-

ההמשך -

ארנוו לש גצ Ioזי שואה וחך

)-,

rךברה לע חשיבות ו לש הזיכר ון .

אנ Jג  IJOIק'ברה נדי שום מ'ושחת לש א נודת ה' r 'lן Dהמאקףףת

ואחר שערכה  I'Oר מקוף בפוליו ו צבי)יה שבראשו ע מד שרנא מקל ,
וכמש'וא וYו'ן :וולנס

·שראל

אינלוננן ,אוש ןI,ע~1ר

הנ  fל'אIם' I'Iוךףני' Wrנת
נ' Oחו קתמפות השיןאi

בהמשך ל החלטחה של קןר ק'םףה אדמונד בב'מ 'ן רה ר Iטש'יי ) The
(C easarea Edmond Benjamin de Rothschild Foundation

ובעdוו רש 'f'Ioן'ר וש 'Mוא
הנחף ; דך 'ואוש' יזנוג,

יתר ו ס את נ 'trרrצקת.ב והשח להקמתו 'וש ר'ןכ ,oהשמחו החשד יי.tצתגה

ממ דהןגנן,ס היהו'י

I

שחוצב בו ,ענרך בפסטרבמ טקס הגחת אב פ')ה בב  )lח Iת א  Iר ח הנכ ו ן

ה'וIעס'; גי' ש ר ,מבז'ו

הרנ  Iן בבימ'ן דה רוטש ' ךל ו במעמד שר החינוך ' יס ' שר'ן  Iראש הע'ר

Ioעmר הנ' Iיזץמ(IIן רךrךב"י
בתוע'ת נ ' IUח ם\ j7Jפות

'ר ו שלים אה  Iך אולמרט .
קרן ' ר איב ה"ש Iב

-

רש(.רא~

'ר הנר'ב הנעירה ל'ד  Iשם את חר Iמתה לממ'ון

רכישח ה מח שכים לכיתת המ  Iיט'מףה של ב'ח הספר המרמי להוראת
השואה,

ממשוא ז מ''ן  :שרגא

הקרו ה'שראל'ח לע שם תד אר'  IIOהרימה חר Iמה לבצ' Iע לח tקח
דפי דע  1ל א ' Oפוס ב ב תי הבאות באyר בוערתם של בגי ה) Iרע.
 j7ה'לח 'וצא' ח ו מסק ב'שראל החהטיל לתר o 01לן ושס את הנכס
-

שבבלע[תה הנמצא ברח Iב חוולה  9בחל בא'.ב
ר ו אה חשבון ג'ר קאופמן  ,מצרה בתחוס החשבונ!את באו)'ברם' Oת

תל אביב  Iאנ  Iג'רנסטoה הבערי,ת 'שמש ) בהתנדבות( כיושב רא ש תא

J

' .'.,;l"r
~ ~~ .
.
.
l
,f

•

' ~~,

' .,

מקו ,ידעהנ ) וייזא ,
נרולם "'Cא .jרר ןי'זYנ

;וסוושרו'י',ונןל YIןO
יא גדוננו " ,וא ; U)'I

"""יק וא;ןפ

•

הסטודניטס בנג' הנוער אבגורה .

ש'ר'ן יחקזאל ' 0111oo ,ת שהנ 'ושיש'ת לתקשורת ולנ'הול במללכה
למלהנ ,חמשש ) בהתדנב ו (ת במהנלת את רטooודנ  'Qס  Iבזנ הונער אנגודר~

ארצות הברנr

מלש M

האיר ו ע המרכו' השנת' של אגוןת היריר ' ס האמר ' קב י ת של 'ד ו שס

האםר'Mri7

מ'נה nיך ואבהל

י תק"ם ג'ו בנטרבמ  ,ואורח' רונכoר ' ה'ו ו לוף "ובצ ר ו ג ' ק ה ' פכ ט ר  ,וול ף
צזלנר מנחה שתי תכגיות מרמיות בשרת  " : CNNהעולם
ספ'נת הד נ ל של רשת

;CNN

ה' : OI

האtנ ךה
)'O 1שו

".

תכג'ת

ותכנית החדשות "מהדורה מאוחרת:

לב'צר ה וא ב Iלגצ-לוי שורא~  Iה ו א צעמו נןלן במחהנ קעור'ס ,פכטר  ,גרב ן

מלנט ' מור  ,דלט בחת'ןoת רלזגחמה יעבי ר ה קטנה לי' העיר חל ם  ,מפשחתו
ב ר ח ה ל סיביר כ ך י להי מ לט מא י מת הנאצ'ם ,פכטר תרם תרומה חשובה

לבג "ת בית הספר המרכ ו י לה ו ראח השואה  ,ובגיל ' ו ן הבא של " ' ך ושם
' רוילש ם  :ש'שדק IלחנJט lהמבהנ החשר לש בי ח הפסר ,נפסר לע אוחתיו
ב ה רחבה ,

ב' Oב ב ' וב' גאס לורנס  ' 0איגלבררג ' ,ושב ראש הוודעה לתב'ע ו ת
ב ' ט ו ח מ ת קופת השואה ו בבער שר החyו לש צרא  Iת הרני.ת באירוע של
ח ב ר' המ  mי נו ת הציערה לש אגורת ה'ד ' ד'ם האמר'קנ ' ת  ,יושב' ה ראש

של ה א'רוע היו עד'נה ולורנס ב  Iר ' אן  .באנומו צ" ן א'לגרנגר שהשואה
היא א'רוע בלע השפהע לע מהלך הה ' \)Oור'ה ור אן' שתפשיע לע ע ב"ב'
החyן לש אצרות הנרית גס במהא ה ,21-הוא הדג'ש את חשיבות ת 'עור

אולת 'דה לש ממלשת אצרות הרב'ת אנוהת קתפtה יטנכ'ות הלמ' Jף ס
'וש זם' פסר 'Oנ"Oתה אננוrנרבאO'Oו.ת הוא צ"ן םג תא התקפ'ד המרס '
משא'ן oד · ר ' שראל  ' ,ברג  ,המוכ'ר

הוכ "I

לש קהונגרס היהוך' העולמ' ,

חכנש ףא הו א אבי.עור ףנ Jנ' הוורעה הב'' Iמtאלnי לנת'rעת טיבוח מתקופת
השואה  .ע וד הו'כ ר א'לגרנרג א ת המשימה החשובה הבאה
לע ו ל להןורש לבצ -וע ה

-.

~

,

l

-

.

שומI

רב

ו יה ו' מפסר ר ב בלכ הפאשר לש תובעי בטווח

תאו ש' ת ףו רלועפוה לש הו "Mה ע ם ' ר ושס בלכ הנונ ע 'Dשל Iש ראבכיונים

n

לש 'ד ו שס קל ' ם נע Jרת ה ו  Iדער~ הוא ס" ס א ת נ אומו בת'א ו ר גק'ורו
האחח[ ג ' ד ושם  ,שרגס ל ן התר גש וח ןבר~ נכהבתע התמשר ו תן מעפלוותיו
לש המוסד,

ב·ו ו באוגסוט הקת " ם האירוע הר ב ' עי של הסנ ' ף באטלבטה של
האנודה האמר ' קנ ' ת נביתם של דבורה וסס בטסק ! בהשחחפותס של

מנהו רפו י תוח שו האגו ך ה .בבוקורה באי ר ופה ס"  1ה הקבוצה במחנ ו ת

א Iש )- Y'IIיקרנאr ,Iכ יי ינק  .טרבוינקה יטח ] IIטשט  .במ שוחת ה'ן ניצודיס
ובנן הדור הש נ י של Iרא~ בנללכם פרגטס צ ' ךגיק } ,יציוה שו כמה מחנ ו ת .

)לעה מרוי התבג מיםיה  ,רפנסם שוחהח םע רבחי המ'ושחת לע ק Iחתיה
אנ Iשו · Y'Iב'jתאנו  .במלשחת ה'ו גם רא נה ו פח פפר  ,סנדרה ו רובדל רוז ן

ו חנה ו רנ י ם גדלומן ' ,ווכ ם ב ב' 1צ-י'ח.ם אכשר בק'רו ב'ד וש ם  ,משעו בחר'
המלשחת הצראו.ת ב'ן ה'תר מפ ' א בנר של ) פ רופ ' ' הוןה בא ו רא  " 11ר
' עקב ולו'בק  .הם גם השתתפו בטקס אזכרה באוהל ' וכור  ,ס "רו במבזנם

החשו[)' והננו מקננצטר  mנ ןת קננתע ה j7ה'ןoוJו קהבהצו שהחה ב''ואוש
שבוע 'מ'ס וערהכ ס'ור מק'ף בלכ האyר  ,וב מסגרתו ב'קרה בב סיס אבצ
ברמח הגולן  ,נפנשה ע ם תושב'ס הח"ס מסוי לגבול הצפןן ועו.ר
מרק הו) ' גסךלפ ב'קר ב'ן ושס ע ם מפשחת ו בחושד אונוסט וםייר

אבחר .הו) ' נספךל  ,בנס של הניצול'ס ח " ס פרץ הוכ'גספלך מ  IIרשה
ו לבומה לב ' ת ל'כטמן ה ו נ'גספלר מללוב  ,עוסק במחשביס  ,והוא '  '1ר
קרוב של יר ושם .

קרן יעקב ו ה'ךלה לבאושט"ן  ,קרן משפחת'ת ש בס'סה בנלט'מנר
ו ש ה קים בשנ ת  1957יעק ב לבא ו שט" ן  ,תרמה סכום ) יבר לנית המפר
החשד יר~ראת השואה ש"ח)ך בחוךש צדמבר  .יעקב לבא  Iשט"ן הק ' ס

עם בא' tל  Iא'ס אלבושט"ן אח חברח הנפט המאר'קנית )American Oil

 • • • 15 11 • .. • ..ר°

AHOCO (Company

י' aVוIםו

רר מלו 'ו ו רשווסק''-הלוס מונתה למהנלת הח'נוכ'ת ש ל הא נו דה האמר ' j7נ' )l

 Iה'א תפקח לע מחקלת הח'נוך המורחבת של הא ג ו ר ה  .מטרת ההרחבה לענות לע
ה ר ר'שה הה ו לכת ונ,בר ת אבצר ,ת הבר'ת לתכ נ 'ות ח'נ ו ך הע ו קסות בשואה .

yad
" II1II
wnת mסיn pוCוWל ובנלררn

קנדה

רוי רהנIDםכו

המלשחת לש ה א גו רה הק  'l1ת בארשות ',שב ארש האנו ר ה הנק ,ו זננאוס כון ללס '
דו 'ש ת חפו בקטס ח )וכ ת מרכז המ ו לט'מ ר 'ה שהוקם במ'מוו משפחת ר Iו ב ח נ וכ ת

ה·מvi lioד Iקה  '11לש ג ' nהפסר נ' ו 1

אב ו קט ו גר .

השואה גמ א ה

ת ס" ר ב תערוכות ג' ר ו ש ם ו ג מ גנ'ס החדש'ם ותנקר כ כב סת .

הא'ר Iע ה ש נ ת ' לש ה אנ ורה הק'1נ ת 'תק"ס ג'  8גב וגמ גר ב מ עמד א  Iרח ת הבכו ר

רr-גnoיםוא'ז :

רר ףסו' nם

,,,,.,,...,.,,.

רר!Jjוצ'ררא

'עס רוי רהצעuנו

כמ ס נ ר ת הא'ר' Iע ס המ'ו ח ף ם ת ש תתף המ לש חת גכ' נ וס הג' ו -לאומ' ה שנ" '.כ1"t1

ה·ו : 2

••••••

: ••,נר  !l99ו

ןנס

' ...",וא ""

,..

'"יiהנהל  :רנבא Oש

,..

ר;...הנלה :

השרה אל ' בו ,קפלו  ,הא'ש ה הקנ ד ' ת ה ' ה  Iד "ה הר אש ונ ה שש'רתה כשר ת ה ה נ 'רה
וה אזר חו ת ש ל קובה .

מ'rננ :

ןנחו' rב
ישי ומעמי

ארש רסמון

רןינ'oמcאלי לחקר
צרפת

הא,והא :

פרפו ' יחייה ואברא

שגר'ר צ רפת ב'שר אל  ' ,אן בואל רה ג י "אן רה קל  Iס ס מסר ל אבנר לשו ת ר ומ ה לפרס וס

רןעדמ oהראיש :

פרפו ' לארשי נןמטו

הכרך לע צרפ ת ש ל פר ו 'קט ו j'tסיק ו ן ח ס'ד ' אומו ת העו ל ס  .נכ ח ו כטקס ד " ר ר'שר

ר Joחל n

חבר'

'l

פר ם ק " ה ' ,ו ש ג ר א ש אנוד ת ה' ר ' ר'ם הצרפ ת 'ת של ' ר ושס  ,אשר ס"ע ו j'tרם את

וםש :

דר יולא יוכחב ' ,פחפ לארש

החלטת ממשלת צרפת לתרו ם לפרס ו ס הח jס ' j7ון ; פר ופ ' 'ש ראל ג וט מו  ,המtעי הארש'

גמסט זפטס .קיףג ררנאם .רבח')) ,

ןגיצ-ון 'זז' ,לא קסנnובזי ,
לואר ןס)I!Xן  ,iגד פוד:f

של 'ד ושם ו העורך הר א ש' של הt'jוס ' j7ו ו ; ד " ר ש רה בגרר  ,רמ ת פר' Iקט הt'jוס'ק Iו ;

ו ד "ר לוםייו זלר ,עו רך הכר ך הצרפת' .

' - '01חפ ,חנ ג1/פ
טייח וiו' .rרד יל'נ גי;ו

ה  Iלנד

רשה ךוסשDf.ו 7ו 'fCDIIןיינוJ:ע8J'I

בעקכות ההסכם שחנתם כ'ו 'א ו ו פא לו בא ן כשם קרו באו לכ'ו 'ר  Iשם שבי התח"בה
הקר[ לתרזם למ'מ ו ש פרו'קט המחשוב לש 'ר ושגג צ'א הפח ' j7ט דלרך .

'n

nבנע Pבתכ
רועתכ

ג'ן) ' כ ' j7ר כי ד ושם יופ לו' ' ,ושב ראש האנו ר ה ההול  'l1ת  .ה ו צנו לפנ'ו התכג'ות

לתערוכה "א'ן מש ח ק' ם

ילדנה rכ'nאסר ,רר יבא ונjר ,

ות " ס ' העת'דה לה'פתח גחסות האנודה בח  Iדש'ס

פoנמסא1/וקט ו בר בש)ת  2000ב הא ג  .משס תעגור התערוכה לאמטסדרם  .הא נ ודה
הה ול '1נת בכר החלה בהגנ ו ת t'jוראת צה ג ת ה ת ער Iכי~

תישאר :

חבnכו

יאסנ סניס>Iא'סN

רבחח nכרעס  :הסיל ןוסדיוד
תמר

גרחנ"ה

סיריא רבנnרג

תכרOע לעופב

תישאר :
nכרעס ;

תכירע
'ד ושם מ צ טרף לאנו דה ה נ רמנ' ת אב גלה לע פט' ר תו של 'ושב ראש האנודה

i lM1

ןושלה:

י'nוא rנםיס

התפ וrf

רתגםו  'fV1 :באלטי'

א'ננY

I'Oע :

בוב'ס  ,ב  '1Iס  ,נצ' יי ש Iרא~ דמע ארכש הקהל'ה ה ' הו  '1ת ב נ רמ ) 'ה וה'ה נם נש'א הק ו נ נ רס

לאכרדנס ונאםח
יחן tזנכUIא

היעש

הא'רופ' ה'ה ור' ' ,ד ו שם מש תתף כצע ר ו ש ל אשת ו א ' דה  ,של ב ת ו בעמ' וש ל כ ל

P

'iויחדו

רלח Uן7אי

המפש חה ,

 l'nנ~I
הנידע וסקרדר

פרפו ' רב וליו

אחר"קה הטל"נ"ת

רר 'j1\Iב קOנתל

אנו מגרכ' ס את פלוה חזן ' ,ושnב רא ש לשעכר לש ה א גודה של ו נצואלה  ,שמו ג תה

"""..

רבנע

רר יבחס לאידלפ

'rושל ח ה געל")' מף )ות מאקףה הל ט'נ'ת ו מף נ ו ת ד Iברו ת רo'Tפ ת  ,פלוה לעתה אצרה

oבnהנ -חפילrנט-

כ עת האחרונה עם כלעה מור'ס  ,וא)ו מאתל'ם לה הצלחה ר ב ה כתפק'דה התרש .

רר נהלי ןרתפ

רר הjtוח לnפונענ>

צי'לה

ןנףפן"i7 C

ח שדו ו פ ל'עו'ות י ה לש אג  l1ת ה '  '1'1ם לש וי ושם 'ץצנה עם כנט'תו לש חד פ ו 'רשט " ן ,

רר Oרצר סוח

בנ ם לש ) צ' יי' שו הא ותמוך מאנן לש וי ושם  ,ל ת פק'ד ' ושב ראש הא נ ו ר ה ,

"'"
וירר
"""".,.,
......

ןנצןאלה

רר יIj71j7 -בס'j1

םוליצ :

אftז """"

פלרה סנלסו וכ לעה רגיאל סליסק  ,ראש הקהי ל ה האשכח' ת בווצנואלה  ,ביקרו ב'ד
ושס ב חשדו או נ טס ,rבבקtו ר ענרך סקס צקר ג ג ו סrו'  '1אמrנת העייס  ,משפשחת סלוסו

רiוןופו :

היא המממ נת הע ' j7ר' ת לש הקמ ת ו  ,לבכו ר הור'ה של פלוה  ,אברהם םול ט ו ו ד ור ה

בוציע :

עידנ דה ס  Iלטו ·
חקם"קן

כסנף ח נ ד ש ל ' '.זע ב דב' גאסר את ת פ ק ' ד ן כצנ'ג ' ד  Iש Dכ מ ק ס ' ק ו .אנ ו מ אחל ' ם לו
הלצ ח ה ו מו ד' ס לו לע ה שנ'ס שב הו בעד  Iת ר ס מז מנו למ ע ו 'ד ו ש ם .

קחצי ידVו

םשר לק
ינפסO

 Oרשפא wn

'J'II1I

"JJ1

בוציע

צ" fIררקזJו,

'ISSN 079U97
nבmכ יnכדעDו:

בתכ תעה די  DIMסילnIVי

Tת וו  34םילשחי  OI4ן I
Fפלט  ,02-6143413סקפ ~ 02

.cq.iםוbeוoז.....yod

פךםזת'ס
צבהע ןוuיא  Iתות1iu

ל

לפנ ' ס,

בכי'זות יצואת פחן אילתי ילצמח להכסיג תא קהואר

מאגנ"לת  :י זס' מליוא  ,די ושס ,י רזש"לס

לא תךו ואטמסת הגינ לוקהםת ול משוגםי שה ..לחנתם

תשנ "  !J!J!J- Uו_

היומית לש היהוירם המעונים  :הפחר מפנ' הגרמנים ,

דזד

תואצ:r mובr

 Uזר י אל.י

פני  nמ'שה ח Iשד'ם }פחת "מצבע אל ' IOף
מש  Iת רפoנ'.ס שנראנ~ רצבמוע לחוב לצהחה
רגה ,ודע כה הקתלבו מלע  265,000יפ'

דע מא  Iרחים רב'ס נרחב' המ'י)ה וברחב' העולם.

הצו'ח  .את '" j7ייכס מפ ו דע,

 Iש'ך tn

ליי ושם ,ה)תוב'ס שנךפ'  Qע Jוב'ס ת'וה'ך עונו"
וכל המשות מ l' Iלקם ינשמףם במאנר ממ  Iחשנ
רפ' הדע 'יימשח דעל בהס המשות

:ןn t

ת ו '"Jרע f7'Dיל אנא tני'ח -'. SOO-257 • 777

;oן '11י'י' רר"עוה מקאננ מ-קצ"בJJא'

הם הקטעים המתאירם את ינו)ו לש אליתי לע אחותו

בפולין שרוב משפחתו נספחה

הקטבה ולע אמו שנפסו  .חקלו השני לש הספר עוקס

שכוארג מעס ההלצה ולש מתפרס

קתבפוה חאלשר השחחר דע ילעיתו צראה לש המרבח.

ומסע מפרברי בגח לאץו ישרלא.

הנספים נשואה אכרנע 'ס אלף מעטפ ות ונהו דפ'

את הרפ'ס

זהו ספיור ח"ם מרתק לש צע'ר

הרבע ופעולות הלצה שעשו 'Oלאים  .מרגשים במ'וחר

ברכוה  .שירות צנבא אמרס ,ועקר

המעצב אל נשים רבן  Qב 'שארל שנקושו להצניח את

רע.

צUד

אחד

לע פנ' אצרות ויבשות :טשקבט ,

בקעבות מסע הפרטום למצב.ע נשלחו ממטה

אנו קוראים ל'מ מן שטרם מ'אל את חובתו:

חדש'ס

בישראל הוא מתאקלם בקיבוץ

מעוז ח"ם  .מקלב את ה'דיעות הראשונות לע השואה
ו'וע צרח מפשחתו מ!שתתף בקרב לטרון  .ספיורו אינו

בכוחו לבכוש חא הלועס •

 ' 7אנ"iסן "O

ונ

אכקUIOt

באנגל'ת  ,מציב 'ר  Iיכרון ליהרות

ב Iקוב'רג~ משאות לאפ'מ מבנותיה
וב'גה חצרנו זכאבירוח מותן ממחת

החנאים הבלת' אבוש"ס שכפו
עליהם

רחא מקנע ' רמ'מה לועב.ם

טרנסניסטריה

בחבל

הגרמינס ןןמ)onסי שוחפיה..ם גדלו

מהןגנר'ת  :דב שנ  Uר ,די ושס ' ,רשוoיל

מחהג'נינ ןצ מ.םירמ ךתנoבע ')ורת rבמ כהאמ מח)וח

~

נורשו

לנרשאר ,

וט)סנהירטסי. :רכנדרתרג שונאר Vדם צUDוה בתאני
מאה שמונ'ס ושש המררנות הן

הח"ם הנוארים שבו  ,במפסר קרבנות'ו הגלח ביוחר

המדרנות שנחנצו נאבן המחנה

ובאכ  Iריות מפקדיו הרומנ'ם  .אמה  ,אביה ואחיה בן

.-כואמ;אזון שמישיII.!.ו ני'קר ןJJ'ffש'

השמונה עשרה של נוזל גוועו במחנה  011מועב .

התללעות כאזר"ס של הגרמנים

ממחלות  .ובעיקר מן הכפור הצור.ב ר  Iת  ,הדליה בח

באס'ר י הם .הפסר מתרא מכסת

האחת עשרה  ,באצלה צלפות נגס'סת הוריה ואח'ה

לבתי פ  j70Iת לש סלב ולש יסיוירם

במקוס שבו "המוות ה'ה שנור 'זכ כך  ,לשא עירו רגש

ועל יהורי

כלשהו :עם זאת  ,לא איברה את אומץ לנה ואח

טרנס'לבב'ה האחריס  .אחרי ילרוח מאושרת בסביבה

ח'וג'ותה ובiערתמ הצילחה לשרור .להנ'ע אלץר 'שראל

פסט ו לר'ת נהר' הקרפטים מרטון ומשפחתו מנורש'ס

ולשקם את חייה .הספר נותן ביטוי לטרגףה של יהור'

לנטו ,ואחר ךכ הם מנ'עיס לאושוויץ-ביקראנו .תרומתו

צ'ר  I1ב'ו"

העיר שהייהת מומ ח'ובי ות  OOIלש התרבוח

העיקרית של הספר היא דווקא בפקרים המתאירם את

היהוד ית והנרמנית לחמישים אלף יהוריה

נזבתבך

'  Iכ Iר וצערת

ספר

כלאנסדר מרטוז )םנדו(  SI> ,ו המדרגות ,

א'ךזע'

אב  'lIט Iר' QI

='1

1'!3

זה  ,שראה תח'לה

אור

ימשפחתה

,.

א  Iכ ר ה ליהוי' איטי'ה באוה'ו

' רןשל ' ס

תשנ "  !J!J!J - Uו .

תושייתו וצרונו הזע להוכיח לצעמו ולמפשחתו כי יש

»mm

אזק  Uזבך

רןת גודל ,אתמול'ס אבןד ' ס  ,י ד ושס ,

מסת"ס כאן  :רור עזריאל' נעשה 'בכוח איש'ותו .

תשנ"  !J!J3- Uן .

-

מאת

 unן  Iגר " 1

שעברו על מרטון

.

.

בגטאוח

ערב עיוו בוכאל ו ת שיעבם שהנ

קורותיו נשני מחנות משנה של מאוטהאוזן שאינס

רטנםנירטסיר~ ג'ה'  I1ס 'לע אמרות שבו נפחו תא משנתם

לפר ו פ' רבאהח 'קי כש'תוף

מובירס  '1יס :מקל  ,שבו חבע האסירים בפרך במפלעי

כרבע מיליון יהודים .

הא Iג'נרס'טה הענר'ת בנושא

"הצנ'  Iנ'ום  Iצ'א'ו'י Q

והפתרוו

תעשיית הח'מוש הנרמנ',ת

ואב n

ר~ שס בנו הנרמניס

מערתנ מרגייות תת·קקריעות צלורך פיתוח טילים  .לע
מחנות אלו מסעות הרעייות הכתובו.ת זיכרונותיו של

יסופוי· בא  'lIט Iר'  Iס

מרטון הם ממסך חשבנ 'וע אוחת גולרס לש יר '1hצפון

,

רנםנונב

' Iס ע'י  jשל א'  I1ר יואצי ילטא
"שואת

ב)ושא

'ה I

טרנםילבנירג

ה

ך'

י'טא וטפ'ת'ה" בהשתתפות

שלןס ;"לJTא חלצות את הנהר ,די שוס

ה'ו'טא' לויראם

י רושל ' ס

הה  Iסטו 11 '1

רטסוj7ה וטoיהוrך  O')lש'םילאו

ב  ' Wתו"ו

הןצאת

כרמל ,

תשנ"  !J!J!J - uן _
מברע יעל)יו של יTו בן תשע נפרס יעל') ה  j7ורא

חאריס אגוטידוירוס

גוט קוננה שאטילנ לע לכ ר~ניט) תקIפוית Iוהתפחת",ו :

I

טבורנמ

של עמותת

סנירת הגטו  ,ש'ג חקל' הגטו שגשר ץע מגחר ביניה.ס

יoך'ןס מוסתריס

ה~iן90Iנטר והעומר בארשו דר אלקס  .צרח היהו  '1ס

אספה שנתית

"לעומיס"
צברפת

-

-

אגו  '1טוריום

קוטרצנ צליו ן מהא שהנ להדלות

של יהודים  ,האקציות  ,הילדות והמסתור בגטו .ת י אור

קראסה

כה פלםט'  ,רחב יריעה ועש'ר בפרטיס ראל'סט"ס

המל ח ין
באו  '1טוריום

האנס

מפסיר הטלפון לש 'ר .שם הולחפ J
ממפר הטלפ  Iן החרש של מרכ  Iיית 'ר ושם הוא

.02 ' 6443400
ממפר

הפקס

הראש'

הוא

, 02-6443443

ב"פורט התש'עי ' .ההסתתרות ב"מאלי)ות " )מקומות

מגחו(א ובמרחפי.ס jחופוות השj7ט  ,הלעימות פאתומית

 DIOבוUD

ז

דעה

ובכישרון ספרותי מעולה אינו בכתב לעתים קרובות .

JlJ litJת Oפר"O

Uל:1I9
O""J!Iן :

בהצו. .

די :1181

Di!- 6"Yt35D5

Di!-6 ~ 35D6
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