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1999-1909

ל תורה lלותלמדו .מעוrן התווך לש ה'החגו
uפאמ משףתו דחא לפחJר ;lחןבי .נoע"J

בהורהא )חורה משלון להורות( ולבמ'ךה

3

ב'ת פסר חאר

ה

r

המוהצע הב 'אלמו'ת 'וש יד ש!.ם הלך
ועולמו גה' נחשוו 15 .באוקטובר,
)'יושיל.ם

)תלמוד מלשוו ללמ(ךו. ,ןrח' , ,זן דצב ,11

רר גורנ )ודל בדרזדו שנגרס}'ה בשתנ

הה Iהאר ולהמהדי הו שבוארות תא שעמה רחו'tנך.
 Iר') Iו השואה ·האתגר הח') ')I

רג דן שלמה יוסף גורג 'ושב ארש

,1909
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 350ישנא חןני םזרשעמ שולשו םידמת הש nnפ i

חוו י ה אינטנסיבית ומעוררת השראה לש למירה

) )  Iב  OIר)',ו-לאומ' לע היארח השאJה

והורהא  mוו;uו ב'כ)oו הביו'אלמוי השינ לע שוהא

שם קולב את התואר חקטור לפסן'וoפו ' ה

מ אוניברסיטת לייפציג

ב· . 1933

היה פעיל בת}ועת
המזרחי ,פלע למtע

וחינ ו ן שהתקיים ביד ושם בחורש אוקטובר.
ס'פ Iר אושי

ע י דוד הלעייה אלץר

7

"כל עון אכ' חי,

ש'לאר oו יעי ףהי I1ם

אנשי ח י נון ואקרמיה הניעו ל'רושליס ממקומות

אספר את ספ' Iרי'

בנרמניה הוא

לברוח

מרוחקיס כמו 'פו כדי לרגוש ידע מעמיתיהם

מא י ר  Iפה

ררן ש Iו י ".'r
 938ן• 'ו"וב הnבל,n
בlנברבמ

למקצוע ולשחפם בתכנים .ב'צירחיות וב)'סיונם
בהוראת השואה .

ניצל ב ו רג ממצער
סה' משמעות השואה בבעורה

•

רנר'ם ה'ואצ  Iם מו הלב

9

שיח עם

ב '1

גועך

סעלקו שבו M
אור ובאו 'רושלמ'ת

הם יצרו קה'לה של שיח ושל טעירת מוחות
שהפיהח

m

אנו מגישים לכם גלייוו מיוחר של כתב העת י ר
ושס ירושל י ם  .הגיליוו מוקרש לח)וכת הבנייו

החרש של ביח הפסר המרכזי להוראת השואה

""=-

קסועו קיעבר חבינךו .תאצמו ט ףווח'  Qלע ריגס.o

11-\0

 1939נמלט אלץר.

השרח לעפtתינת ב,תuץכ במונורדסת

ןבלכ פיהנ בבית הםפר.

שבעה אנש' ח'נוך מםפר'ס מה הנ'ע אוחם

לש הגפטס) 'נאננ ב

וחקראו בו לע פעליויות ולע יעצמא ח}'ון אחףם
שגיבש צוות החי)ון של בית הטפר .בעזרתו

חIלכו נם לסייר 'בנת הספר 'וופגוש חא המחנ'כם
ואת החלמידים שממלאים אוחו.

חאלר ר'nגהמ nאצ'
בשליחוח תג ו עחו צלרפת ושימש ראש מחר
מרמ אירפוה של המזרח י ושל הפולע המזרחי
שבסיסו בפרי ז  .בארשותו הענקי המר Iר סיוע

ל  ?rfjשוהא  Iהקים מתחסו םל"יל '""1יהוםיד ףסח
ב'ת

בורנ שב לאץו

Dתס בןשמ שלג!\' Dתועש וגשג בוךשמ שו'Iש'O
מחוש הנש מהן ההי רש .ביו היךח רש המרטשרג
שר הפנים ושר הדתו.ת

בשנת 9B9
הקמתו לש הבניין החדש של בית הפסר המרכזי
גימה

13-12

למה פוליו?

להורא ת השואה התאפשרה בזכות ט'ועו של
משח החינוך ו תרומתם של נק' פכסר מאצרות

כינ ן ס מ ר עי ג'ו-לאוסי של יך ושס ב וורשה

הנרית ושל תורמים אתר'ם.

ב· , 19.9

וכא ו היה חבר

ן מונה ליושב ראש המוצעה

הביו -ל אמוית לש יד o lש אלחר  'OOר ת  Iשל נ ועדן
האוזנר לד .בתקפיר ו היה מע ו ר ב תב הכיל י קמת
הה ח לטו ת המרגזי ו ת וייצג א ת יר וש ם נמוסח ת
רבחיב ה'וtע.ם הוא תרם רטת ףד וש ם מכחמ תג
מנשינ ו תו ו מנסייונן השעיר,

ללמ ו ד ו ללמך

15'14

אינס נחמיא·מסינט

בפ'וו ' Oיקה הישראףת ו מע ו ד התיי ן לש הציו)ות

עורכת בפולע
יחיחת ףם  Iך

ר"ר

ב ו רנ

היה המדי)אי

ה וו ת י ק

ב י וחר

ה ר חי.ת הביוחו איש מכשמו ומ'וערג מגהיג רנ'וו.

17-16

איש ספר .חלמיד כחם ואיש אשכולות נעץר.

)נושא השואה

נלים ב  Iרג בתפיסתו ודברן חייו אח השלי Jב ביו

הזעלם הרתי לבין הע'וום החליןני.
נטקס האשבכה שועגן

נ'l

ושם בםוי אווש ן

ו ו באוקטובר .חלפו אלפים לע פני ארונן לש
ךר '  OIף נ Iרנ כ '1ללחקו (ן בכ Iר חארןו .פסרן
'ףףם

19-18

(ן ר Jrשיא זער ' Iיימן .אוש הממלשה האור בדו~

'שאר הממלשה רבtWז משיעו פרס 'Iצ\"Tק משיי;
גרכות

10

יושב ארש המ';ןפ  Iשר הבי[)'  Iהשכי Iו קחצ' ל~
וייייו

-

ךר דעה נו ששון ויושב ראש הכ)ט ת

בארהם ב Iרנ.

יד ושם אבל לע מותו של ידיד אמת י קר
בשער  :מבט

מב \'In

וע הבכייו

החשר לש ב'ת הספר המרrכ'

2

ורIlוחא השןא ~Jתסכו  :לYחא ךזך

נעכיייי ~ Dןא'מח ך~לא ץנימ

ואהוב ושולח את ח)ח  Iמי ו לרע יי תו רבקה .לבגו

אברהם ,לבתו ערה  Iלמשפחה.

ת

ו

נ
כ

o

ך

~

םףו משח " 80-רועבו צ')ילו שהאו מונחםיכ

לקה'ם בJו' פסר מרס'' ,נו-מLאל.י מיללן  'lהשראנג

חשש ~')ען,ש rשנהא יייך ת.ח')!ו ר)ןצ'ooןןם

את הרע'ו! הצגת' לפני פרופ ' אמגוו רוב'נשט"!

 Iבני וור מלח Oת העוים השנ"ה ה1יכ  Iם

כשנכנס לתפק'רו כשר הח'נוך  .והוא תמך בו

r lכז  j7lנ')' .Dב הדור הרני'ע מניעיס לנתי

בהתלהבות כך השתלב 'ערון הקמח ב'ח הספר

והשוהא הם nבביnנ ה  IWהף

והוא

הספר ,ושטת

ה 40-

רחוקה בעבורם .מה יעורר את ענ"נס בשואה?

בחכניח רפ'.חוח המק'פה 'יר ושס
נחנך בסוף רrגאה .

ייחודו של ב'ח הספר הוא בראש ובראשונה

מן יישא אח זיכר ו ו השואהן

ניצני חשובות לשאלוח אלו צצו בכר נשנוח

,'2001

צבוות המורים

ורrגחנכ' .0

עשרות מור'ס .מחנכ'ס

ה·  .80ה"מ'ות הוראת השואה בתכניות הל  Iמ] 0 '1

זכtפתח'ס מתמםר'ס לנ ו שא הוראת השוואג צוות'ס

בנתן הספר מראשית העשון והמטעות לפו'ויו

אלו עוסקיס בנושא כש'טת'  Iת ומשקיע'ס בו אח

בטוף העשור עוררו את עב"ן נני הגוער כשורשים

כישור'הס המצק ו יעים  ,את רנ'שוחס ואת צ''רת'וחס.

הת  I) 1ח"  I 0ההיסט Iר"ס של הוריהס וש'ו הורי

הם

ואת

הוריהס יקירנו אוחם לעולמם .

השאלות של צ'בור רOוור'ס ושל הצעיר'ס בישראל

כוחנ'ם

את

הצרכ'ס.

אח

הנושא'ס

העמוקו בישרא'ו ,ובמויה רבה

וברחבי העולם כסוף המאה של עולם המשחנה

מחץו ש'לןו:ן'ן ,תה)'ל' השיטי ביסח שלוהא  ,אננפlן

כמה'רוח  .מק"מ'ס אתם ש'ח ומקש'ב'ם להם.

ב'וחי צפוי ואף פחקוםי גרנ הענ"ן נשוהא  ,חוסר

הצווח'ם נס עוקבים ברר'כ  tת אחר פ'תוח

ההחענ"] Iת נש Iרא~ הדקחתה וההתלעמות ממנה

המחקר

ה'צירה

הזו'וחפ .טi .ןן:ץoנע Iח רהב בפיסרו השוהא  lllצ'Ioןןם

התרבוח'ת כפסרות קבלונע tומאנגות רrגשדקו  Iס

נשנות ה 90-

.

הrדעם המפסרים .

תהלוכים אלו שהתפתחו בהדרנה בחברה

ההיסט  Iרי

ואחר

התפחחוח

שלואה וףא משתתפ'ם בהם  .הס משחחפ'ם גם

I

בש'ח שכ' החרות זכtפחח'ם חכנ'ס ונ'שוח

ח'נlI

רורילארש'ו »rםי מץאנ נחoידמ החרתוב הוכערקו

בכטב!לונ'וח ובאמצע' הוראה חשדים ידכ קלרב

הרמקורטית ה)וצרית הע Oיח בפני יד ושם אחנר

את הלומד אל הנושא המורע לש השואה.

של ממש .אנו ב'ר ושם עברנו עם העם ה'הודי

בית הספר משק'ע חקל נדול ממשאב'ו ידכ

ובחו T

וידכ

ועם החברה ה'שראל'ת את תהל'ך התפתחות

להכש'ר את צ'כור המור'ם בישראל

זrטן הש  :iWlמהטראIמר~ מהעב"ן המש ,מהאלב

לפחח תכ)'מ  ,תכניוח ואמציע הוראה מתקרמ'ס.

להתענ"ונת נוובת מיללור 'תהדזה Iת ,

בתהליך ארוך קמו'ף בחנו את סונ"ח הנדרח

במשך השנ'ם פ'תחנו בהר הז)'ר!ן מק Iם לש

המטרות וה7jלח'ס של הלימוד ,בע'קר tשל דבר ,

הזרהות והקמנו אוסף עקנ של ממoכ'ם המהווה

גראה שהחלמ'  'lס פ' ' j7ו אח הקלח הא'ש' ו'עסקו

זכtההרrוקה -

בס " Oרבח קמן'ף לקחר השוואג השתתפנו בבעךןת

כחש'בות הל  Iמוד ובלרוונטיות לשו בח"הס ו  Mוכ

המחקר המק'פה והרחבה שפ'חחו חוקר'ס ומצר'

עת'דס בכמה מענליס  .המענל הראשו] הוא זהוחם

האונ'ברס'טאוח ב'שראל ות'אמב Iאותה  .בעבורחס

ענ' העם היה ו ד '  .כתוך מענל זה ה'דע הוא לחזק

זו הג'חו החוקד'ס 'ם ו דות מ  Iצק'ס לחקר השואה

את המחו'כוח האישיח של התלמ'ד להמשך ק'וס

מן הה'בט ה'הור' והצ'בו את ההכרח לחק ו ר אח

ער)' של העם ה'הודי  .כל אחר על פ' תפיסחו

השואה מתוך רת".חסוח עלולמו לש הקרב! ה 'הוף,

אח היהדוח ולע פ' הנדרתו אח ייעודו של העס

לח"ו 'תמקורוח'ו בחקל לבת' נפח ממקחר בצ'וע

ה'הו  .'lהידע במענל השג' הוא לפחח את ההכרה

צרח ה'הור'ס במסנרת 'הפתרו! הסופ' :

פידעבותס לש וארח הח  IIמ מדה  j7Iררכ ולש המרטש

)'חוח מעמ 'ק של הש')ו' שמתחולל בקרב

הדמקוריט ואת הנכונות להנו לע הערכ'ס ה " Oוףיס

הצ'ער  Iמ ב'שראל וקברב א'נ7jלטטוא'oןס' ,וצ  'lס

שלהס  ,במענל השל'ש' היעד הוא להפנ'ם את

צו'ע  'lס מחץו 'oןשלאו ר;ןב'.ר לט ארב'שת השעור

ערכ' היםוך המוסריים המשמשים בסיס קל' Iם

ב'ח הפסר בגו' לע הצלע הצפוב'ת של הר

ש'oועם לרת.מוח עס התארג 'תתת פידעות חארת

חובה כ'rןןלוח לש ה'ח' lלתקפד תכהבו 'תהדזהוח

הזיכרון  .וכל כ'תוח הל'מוך צופות לעבר ה)וף

חרשר~ למלאכת הח'גוך) .וכחנו ייעח שז'כרון

עמם ולפחח רנישוח ונכונות להניב לע פגיעה

המרה'ב של הר' 'רושל'ס  ,לבית הספר עיצוכ

השואה נה'ה מרכ'ב בבב"ן הזהות הקוקלט'ב'ת

כערכים אלו 'זכפ' הזולת .

זאח את האנוש' שכו ,

של הצע'ר'ס ב'שראל כשס שה Iא )ה'ה מרכ'ב

השואה ה'א מאוער ה'סטור' ייחוך' שאופ"ה

ייחור'  :ש'לוב ב' Iהמרומס לב'ן הפוקנצ'ו '.'n
החץו  -נוף ירולשים  .לב'ו רפ.ניס  ,כ'חח הלמ'וך.

''ט'Oנל בתרבות האוrנבר'oןסת הנצו'ית רrגערב'ת

הענ 'i7

בלכ תה'oןך

המתכנ ' Jס  ,האדר'כל'ם  ,המצעבים והבונ'ם

בחוייות המאה ה  20-באשר קלר'סת מערכת

לש למ'דה חשוב להכ'ר ללמוד את העלום ה'הויד

הקשיעו בנג" Iאת מיטב כוח צ''רתם ידכ להמע'ד

ערכ' ה'סור .תהל'כ'ס אלו הט'לו לע'נו אחר'ות

לפני השואה ,לס"ע לו להחקרכ אל עולמו של

כ1"I

מרחיב ערת ש'שמש כאסניה נאה למלאתכ

ה'ח'ד בשואה t"j ,ןרב אותו לחיי ה'ו ' Qיוס בקתופת

הח'נוך של השואה

לע'נו להעמ'ק ולהרח'ב את פעולות'ו של "

השואה  .ללמך אוחו לע המאבק הינם',ומי לשרוד

מ'רושל'ס ,

ושם כר' שעם מד'נת 'שראל '  01 ' 01נורס חשוב

ועל הצרון של האדס שנדו Iלהשפלה ולקעירה

בע'צוב עבורח הח'נוך .לכ! החלטנו בשנת  994י

של כל אנושיות שבקרב ו קל"ס ולבטא למרות

נרולרג

לה משמעות אוניברילסת ,

ב'ו

לp

.

מע" Iמפכה של מ'ס ח"ם

אכנר של I
'ושב ר אש הנהלח ' ד ושם

3

צ ' לפן'_ ____-

מאת וג 'אך ג '

•

תנר אריר ממףם הובצ בפג'  350אנש'

צרח המובין [_ חו;ןנ ילע}ו ללכ'ת דבירס ולא תנכוני

הכיב  t OIהדנשי סבףו תא מקמוו הייחן  'lלש החיננך

ח'נ  Iך מעשר'ס ושלוש מי  Iנ  Iת בטקס

ההוהאר לשס ידכ שון'וו)ו ילכונ להפינס תא העוסה

בהשקפת העולס של יר ושס  .בסיום אנומו העביר

הפת'חה 'זש הכינסו הב'' Iלמlא' השנ' לע

המצערת שתופעות אלו הו חקל ממושרחס אך

לשם את שר Iת הrןבור של'תמיח אמ'בר  ,המנהלת

נטקס  .שנערך נבקעת

נם להכיר בךכ משלטו ילעהס להתקמוס 'תהליחם

הפדניגית של ביח הספר  ,אימבר הצרתה לע

הקה'יי  )lהנףר באגר שלן ' ,ושב ארש הנהלת ' l

בהן :באואר הביא אח נרסתו למשפט המפורסס

היירעס החיניכוים והפדגוניים לש ריגנוס  .היא צייךנ,

וש.ם תא רזגשהtכ''Y :צ 1השענ תא המרבע מאותו

של  jTJארט ' :אנו נלחמים  ,מ שמע אנו קיימיס'

כי השואה איננה תחום בלדעי וuל ההיסטוריונים ,

א

ח'נוי ושואה .

רון

שע'קי

ע'ס  Iקן

בשואה התמקי )אבל
העונרות

ובב'רור

הה'מטור'n.

לרוך הנא

שמתלבט באיךו כייס

ח'נכ"lס 'זע" להשתמש
לשמור

כךן

o

על

הלווונט'ית שי השואה
בעולם

שי מעךכ ו ת

ערכת OIOI '.ר' Iת משתנות"? נקטס הפתיחה נשאו

ובו'ס נם תומ  Qאוסטךים  ,השר להשכלה גבוהה
שי שווד'ה; ' Iס' שריי  ,שר הח ] Iוך; וג ' ' ,ה Iעאןס .

סנו יושב ראש קיו הזירכוו לתרבות יהוירת.
יאחר שהונהרה המטרה צ<א אל דרכו כ ) Iוס .
 Iב Iהאצרו,ת קבצוות יר Iו .למ'זעה ממאה  Iארבע'ס
דסנאות יןמך~ ספIלטיג'ך~ מ Iז 'i7ן~ דעויות א'ש' Iת

אינטרנט ואמצעים ח'  11כ" 0

אחרים רנ'ס הוצנו

כשיטות ויקרט'  Iת ופדנונ'  Iת אפשר'.ת להוראת
השוןא~ מrן)ות מון ןאנ)יטךנ~ רילרטסוא~ אירטסוה.

קפor.יר גפ' טילא iו'סח Iישחנ לא ג'OUר ם'לשnיב
את טובי המומחים לשהן בתחוס .
רכוינסו אורנן חבסות סח המשמ'ה הבין'אלמוי
לחינוך  .זיכרון וחקר השואה  ,וםייעו במימונו קרן
הזירנון לתרבןת יהודית ומשח החוץ של ישראל.
הרב דר זעריאל מילר .נשיא ועידת התביעות
מנרמניה  ,היה יושב ראש מוש) הפתיחה ) .רבריו

סיפר שכאשר שירת כרב צבאי בצבא אצרות

הברית ביפן ,זיהחה אוח ו מצלרית מקומית כאחר
מ'אנש י א)ה פרקנ ' כר)ירר~ לכומר יהוrן  ,ושמקרה
זה הוא שנרם לו להביו שלע אף שנולר באצרןת
ה)רי.ת הוא נחשב נציול ש  Iאר~ הוא הצינ אח פרפו '

יהורה אבורא ,ראש המכ'ן הב י ן'אלמוי לקחר השוהא
)ריוש,ם פופח ' ואברא שנא רםףב במשא 'השפעחה

החיניכוח לש השואה לע תחרבוח בח'ומבבו ·וכירון
ואחנר .

א"ולי tניסינ ראלנן יבסס ל!עמי למוירם רלמוrm

ם

את בושא השואה לפני חמש עשרה או עשרים

.",..,

",,,

שבה  ,אולי היי)ן וזכים להתענייבות של תריסר בני

והבהיר  ' :ברגע שנפסיק להיאבק שרבע  ,לא בהיה

שהיר הורתא השוהא רכהכ lבמיעד החברר~ במיעד

ארם  :פ  Mבאודא את רירבו ירמז שחשי)ות מילור

קימיים עור  .הוא הזהיר שהרשע לש הצאנזיס 'תלע

הטבע .באמנות נבחחומים אחרים  .גישה וז הלכה

השואה התצעמה בתקופה וז נעיני אבשי חיבזך

להישנות והרעיף לדבר 'זע 'חוסר התקrןס' של

בעולם כולו ' .מרוע הגענו לאכן כולנין ' שאל ' .איו

השוהא מארש לע חייןrןן\iת לעו ךכ שר~ות שהשהאו

'זכ חאד מארתעב מ'י ריגנoו ' Iחר לשמא חאר :

קפס ששומה ילעם להלכטי את ההישנים החיוביים

קעבה תא הקתrןם לש צעמה  ,היא 'תכיה להתרחש

חיי היה  'lIם אבירפוה רזגזרחית והמערבית נין שתי

אם לא מגיש את החיוב.י לא

ש.בנ 'זואת הםיבה שאתס אכן  :מאר אבידא קללה

מלחמות עולס; מצ:נ.יע הפתר Iו הםפוי ; חיי היום·יים

לש המין האבושי

חהיה לכ

_]1

ממשעות לחינוך_[1

ןא אל לנו להחלעם

מאזיניו המרוחק ,

ו)תחחה בהמשך

הכינ . OI

לש היהוידם בלשוטן הצאנים; והע'תם חאלר השורא~

מן הצר האפל של הירח  ,הרי ככלוח הכול  ,זהו

ד'ר מוטי שלם  .מנהל בית הספר המרכזי

כל יוס נפתח בהצראות מרכזיוח שנושאיהן נידונו

אוחו הירח ,לפחות מחצית מתולרות האנושות

להוראח השואה  ,אשר ב)יי)ו החרש נפתח  ,ולא

לאחר מכן כקבצוות קטנות  .בשעית אחר הצהר"ם

ייטוריהם של יחידים  ,של עמים ,

במקרר~ ב' Iס פתיחת הכיניס  ,קידס ערכת בריכים

הוצע למשתתפיס מבחר מנ"ן ב י ותר של כמאה

המלחמה הבלתי פוקסת בין קבוצ ות של כבי ארם ,

הבאים את המשתתפים ליומו המלא הראשון של

יארבעים סדנאות שמטרתו ה"תה להציג שיטות

כרוכה בסבל

4

.

חיב Iך ולכי הוראה הנונע'ס לנושא שו אותו יוס ,

הוא הנדנל ביותר(; נ( המ:גצעים שהביעו את

פרופ ' רו מיכמן  .יושב ראש המכוו לחקר

מחאתם לע הפקורות האכזרי,ת וביקשו לעבור

הצרהא  tlע tררה וכיוח זע במיוחד לע השלאות

השוהא לע םש וא)רל 1ףןואנה פלק)יר ואבינרבתטיס

מהתפקיךים הב tראיים שהוטלו לע'הס )מםפרם

סא מלטות אמשה לע קהרבנות מפינ אוש התגנח

בר אילן  .פתח את מושב היום השני בהצראה לע

ה tא הקטו כיותח .

ואם האשמה וז מקלה לע הציבור הרחב קלל tט

ה/הוח היהוירח אבירופה ביו שחי מלחמות העלום ,

פרופ ' מכיאל מארוס  ,שהצרה אחרי  j7ווית ,

אחריו הצרתה פרופ' יפה לאיאך מברקולין קולנ '

הציג שאלות בו  j7בות " :מי יער מה  ,מתי והיכו לע

ובנאונרפיה הייחוךיים לה ,

אח ממףה הצעומים של הפידרה הנאצית  ,בחררי
הדיונים עסקו במושנ התננדות .

השמךת יהד tת אירופה]' דלכרי מארום  ,הסיכות

ר י ר חגה יכלונקה  ,מרצה בכירה במחקלה

משנעו מן רזגיעד לע הוזועות שהתרחשו באירפוה

להיסטוריה של אוניברסיטת בו נ Iריו lבבאר שבע,

רבגושה לחך tר לתוערה הציבוירת ה' tחוםר הצר tו

פתחה את היוס האחרוו של הכינוס בהרצאה
י הניצולים שדיברו :מה נאמר ומה הובוך והסבירה
כיצד עדויות הניצוליס יצרו ועיבצו את היער ואת
הזיכרוו של השואה ,
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אנש' ח'נוד

פרופי דיויד ס  Iרני  ,מנהל ספריית ו'נר והמבוו

ייברי הימים בני זמננו ולבדנוו פורפוסור להooיוריה
ולתרבות

מ ע ש ר ' ס ושלוש מ ד 'כות

יהורית

בת

זמ)בו

כאוניברסיטת

סאות ' המפטוו  ,נשא דבר'ס אחרי יבלונ  j7ה ודיבר
לע יהשואה בהווה :בטיוייה 'וש השוהא בתקשורת

השייך לסס'י 'וביברםיטי של ביו יוקר ' ,לאאך בשהא
הצראה מאלפת בנושא "השטעטל

.

הש תת פו ג ג'כוס ה ג 'ו-לאומ'

במרמ הצראתו עמדה השאלה אם אנו משלמים

שחוזר חיי

היהוריים במ  Iרח אירפוה:

רחגהנו כfןכ לחקר תחrז'ווהי והשפעתוהי מ'  945ו :

על הו ר א ת השואה

מחיר ק'ר מף מחבינה חיבכוית ידכ שהשוהא תזהכ

כדיוניס הקבוצתיים שכונסו מרי יוס לאחר

למקומה הראוי בהווה  .הוא ניתח את היתרונות

הצראות הבוקר  ,ניתנה למחנכים הה/דמנות דלוו

ואת החסרונות של המבצ הקיים מאז היה מפשט

בתולעת החינוכית והפרנונית לש המידע שהובא

להמאין  ,ח  Qtר כילות דלמיין שןבר מה כילו tjןרות ,

אייבמו אירוע חדשותי ביו·לאומי  .בע  Iרת מושניס

כפנ'הס בהצראו.ת ןכו קשללו תא הרריכם להנחלת

תהליכיס פוליט"ם  tהםחרת

המ'דע בנככי

מתורת התקשורת הבסיס'ת הראה ס  Iרני כיצד

הידע ה/ה לאחריס .מרריבי קבוצות הריוו  ,כמו

הכ' tר tקרטיה  ,מםקנת tהיא שנס כ'מינו איו להניח

התקשורת משתמשח בשואה כפידרנמה מוסרי.ת

טספו ר סמ'תי  ,מבהל המרכז מיכרוו השואה כ'ת

מראש שקיומו של המידע משמע tשהציבור 'ורע.

וכיצד ,על אף היתרוו החינוכי הטמוו בשמירת

שלוס באננליה ,הנחו ככישרוו רכ את הדיוניס

אזהרתו שאיו אגו צריכים לשא tל א' Tר ,מ'ער היה

הרלוונטיות ,החשיבות זויכרוו השואה המשותף

בקבוצות  .ריונים אשר שיקפו את ניסיונם העשיר

נידי האנש'ס אלא מה האנש'ס צרו ערלת  ,הות'רה

לעולם  ,ייתכן כי המח'ר המשולם לע הצנתה

כך

של המשתתפיס ,וכו את הדעות ואת אמצעי

בקהו תה' tת עמוקות על הסוניה  ,הלרוונטית נס

שתתאים למדיום החרשותי 'באמצעות אייטמים

ההוראה הרבים ,שמספרס כמספר המשתתפיס

לימינו ,

שערור"ת"ס וסיפורים שהם בררך כלל שוליים

.

בדיון .תפק'רו התובעני של המנחה היה לכווו את

קב tצ ו ת הד' tו כאותו היוס התחבטו בשאלות

הריון  ,אשר כקלות ה'ה יכול לנלוש ולהתפרס לע

אם הייתה אדישות "פעילה " וכיצר ה'ה אפשר

פני תחומים רביס  ,ולמקן אותו בנושא המסוים

להילחם במתב tנו מו הצד הממאן להתערכ קש"ס

מהקתדרה לע שם מלדנ לחינוך יהויר באונירבסiוט'

בלכ דא l'Iמאתנו  ,ייתכו שהבציוע צעמו 'וש הוזועות

העברית בירושלים  .אשר דיבר לע " נקורת מוצא

) 'lוינם כשונסו בעj7בז uהצראותןQoו 'וש מכימו

הוא הנושא שחקירתו תאפשר יותר מכול לענות

לה Iראת השואה כמאה ה'וב:

ושל אל'אך  ,הורגשה החשיבות הטמוהנ בהבנה כי

לע השאלה כציד קרתה השואר~ ה  t)'ttח לע נושא

שלשמו התכנסו הבאיס .

הקהילה היהורית באירופה שביו שתי מלחמוח

זה התפתח ונלש לעריונות אוניכרסליים.

נבוה מד.י

חתם את שכוע ההצראות פרפוי מיכאל רזוקנ

בשעות אחר הצהריים ניתבה למשתתפים
האפשרות לבחור מתוך סדנאות שעסקו בשורה

העלוס ~ ה"תה חאידה 'tזכ ~  ,ר'זוג היו תממיי

פרופ ' ישראל נוטמן  .המערו הראשי של יו

ארוכה ו Dנוונת ביותר של נושאים .קחר' Iברמן,

רעים כי הבנת עוברה  Iו תיונית ליכולתס של

ושס  .פתח את יומו השלישי 'וש רגינוס בהצראה

שהייתה מופקדת לע תיאום פעיל Iיות הכינוס

לע ארכיוני רינגלכלום .אחריו ידברה פרופ י נחמה

מאחורי הקלעים  .סייעה למשתתפים למצוא את

פר tפ י ק tברד קווית  ,פרופס tר לנרמבית וסנן

קס  ,פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת קונטיקט

דרכם בהיצע העשיר  .בסדנאות ה  Iצגו שיטות

ודונמאות לטיפול במירע שנמסר בהרצאות

המוריס ללמר לע הע tלם שהושמר כפי שהיה .
מנהל המרכן ללימוירס השוואתיים של רצת עם

בסטנפורך שבארצות הכרית  ,על יהתנגדות

באוניברםיטת מקייאר י בסיךני  .אוסטלריה ,פתח

והתגנחת היו  'lם בשוהא :קט הסבירה תא ההכ'ןןיס

ולהתמודדות עס הבעיות הפדנוניות והחינוכיות

את ה' tס השני הבצרהא מעוררת מחשבה TY :צכיע

בין התננדות מאורננת לכי ן התננד tת ספונטנית ,

שהולעו ידלו Iביתר פירוט קבבצוות .בסדנאות הפט

הפתחו הספוי :את המצכיעם חיtjן קווית לשלושה

ביו התנגדות מוזי)ת לביו התנגדות כלתי מוזינת

המסרים  Iהרעיונות שנשאו אנשי הח'נ Jך לע דוכו

סונים :א( המ~צעיס הבלהביס שביקש tלזכות

ובין התננד ו ת ר tחנ'ת לביו התננדות לבתי רוחנית .

הנואמיס לטקטיקה בכיתת הלימוד  I ,בסרנא  Iת

בפרסים; ב( המנqיעם אשר עם הזמו הלהכ  tפחתה

היא נם הפנתה את תשומח הלב לע tבךה שא tפ'

החחוללה ההתמוח ו ת הממשית ו המעשיח עם

בהס תח  tשת חוסר הנוח tת מביצ ו ע הפק tרות

ההתנגדות היה תלן' בסונ

בכל מדינה,

אתנר הוראת השואה במאה ה·וב  ,בסדנאות נס

הנאציות ובהררנה הסתנל ו אל האלימות )מפסרס

בטיבם של מוסדות המדינה וכן כטופונרפיה

הרחבה

הדיכ' t

נחשפה

במלוא

עצמתה

הנישה
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!הב'' Iחחמו'ח לש ריג ( ,OIJהחנלה המנ!(ן המשר'ס

הוראת הש(אה כרוסיה וגאוסטרל'ה ה"תה נס

ולח(מר 'ס חדש'ס ( ,מגווו הש'טוח הפרנ  Iנ'  Iת

לש מ(מח'ס שנאפס( !אב( לכ'נ(ס מרחב' לבת .לכ

ה'א נושא לסדנה .ננס' בראוו הפףהא לםפר את

והד'קדט'ות שהובאו בפנ' המשחתפ'ס בכ')וס

היח'ד(ח הח'נ(כ'(ח שש'טוח'הן הוצנ! בסדנא(ח

ם'פור המאבק של ואריא! פר" ,האמר'קנ' ה'ח'ד

כחש Iבוח פאשר'וח שלאל Iח ;ו'tה לע פ' לכ קהנ

קובצו לתור חקל'ט!ר '( I ,ב Oהאחד(ן של הכ'נוס

שה  Iעקנ לו אות חם'ד אווכוח העול .0

מ'דה ,ה'ה צעום.

בנושא הרחב לש ח" ה'הוףס במטשר הצאנ'

בקטס הס'וס לעוד נצrול' השואה ובנכוחות

ב'ן שפע הנושא'ם שה(צעו בסדנאוח ,הצ'נ

דנ ן דר םו)'ה מ' iכדנ'~ת :פרופ' "תר ,עופר ,דר

הןב מלו 'Oמלכיאור  ,השר ע'ו  ' J''1חגרה  Iתפצוו.ת

עמוס נולרברנ חקל'טור ששמו " Eclipse of
"  Humanityלע ת(דל Iת ס'(,ה'ה בש(אה .נרע(ן

ר Iשל נ ' םיילר ורחל הודרה מהה'בט של ש'לוב

נשאה דבר'ס נצrלדת השןאה רוח ברדנט כשס לכ

ת(דל rת ה)ש'ס לב'מוך' השואה .לודמ'לה לייבמו

'rןןצף השוהא שנכחו בטקס .אכשר 10'0

לה מארנן

נר"ף הקר'ן אח הסרט שש ערים ,שבאמצע(ח

ה(א הופץ ללכ המשתחפ'ם כrער ה Jראה.

ר Ooב'רה גדסהנ לשה כדצ' מ!  Iקה שנהבתכ שבוהא

הכ'נוס אפר'ס ק" כ' על'ה לס"ס אח דבר'ה,

(אחר'ה ,כאמצע' לה(ראת השואה ' ,כולה להע)'ק

אמרה ' :אנ' צר'כה עור זמו  ,אנ' תמיד צר'כה עוד

הזדוכנוח לגלוח את הה'םטור'ה דברכ'ס חדש  Iת.

זמן I :בכר הביעה את המסר האולט'מטיבי של

ברוו

ה)יצול'ס למחנכיס  .ה'ט'ג לנסח זאח פרימו לן'

ל'צירה ק ו לוח מטרז' ! המח'שה בשלמות את

במילות הסינס של השו ק עי ם והנ'צ ו לים ' :אנו

ה'כולת הטמונה באמנו'ות להנש'ס את הוראת

מחקש'ס 'ותר ו'(חר דלגר עם צהעיריס .אנו חשיס

הכ'צ(ע ה}פלא לש ב)טה קאהן ושל לאו

פ '!I

שוו חוגתנו  ,אנל עס זאח ,שאנן מסתכניס בכר

השואה.

' O'Oו משלאל ,השי להוכש.ר עךה' .וש שוו'י" תמוס
.אוOט Onטאי Iוש פ'!אר לאוש' ]מסוו Jאו'("Wמ וש!

' '01

י\"' )'I

 '1I!/ך

רע'ה קאל'םמן ,מתאמת כמרכן לח'}ור ה Iמנ'

ש]'ראה אנרכונ  OOים ,שלא ייטו לנו .ו'!א 'ש להסות

כוכ  Iואוו ל Iחמ' הנטאות  ,ול'ו ו'ל'אמ  ,0מרכזת

לנו א  Iזן :מעבר להתנסויות האיש'וח שלנן , ,ו]"ה

פרו'זQן'ם לבת' פסר אנזור הע'ר ((ש'נגט(ג הנ'שו

צכיבור ,עדיס לא'רוע יס  I '1Iלא ;'(פצ יסוד ',דווקא

ב'ומו האחר Iן של רכ'rנוס םדנה שנושאה ה'ה " אין

מפנ' שה'ה לא צפו'  Iאיש לא חזה אותן מראש.

השואה קשורה "?"לא במרנזה הוצגה ה  Iראת

זה קרה בנ'גור לכל חחייח; זה קרה אנ'רפוה; לא

השואה כקלח הומנ'סטי כלפ' קה'לות מ'ע Jט'ס

ייאמו :עס שלס ,עס חרבוחי  ,ש  Iה מקרוב 'צא

דונמח חלמ'ד'ס שחור'ס באצרות הבר'ת או

מתור רפור'חה החרבוחיח הלנהכח לש ו " Oר ,להר

ערב'ס"שראףס באץו .

בקעבוח'ו של מוק'  Iו שדמותו מעוררח ה'  Iס לענ;

רר מוט' שלס פ'תת סוג'ה זו ושאל" :מהס

ואף לע פ' כו  ,צ"תו לאדולף הלט'ר  Iר Iממוהן דע

קרר~ IבP

וה )'לד ך'ןjרוח שוב :זה ג'ערן

קטע'ס שצולמו ערב מלחמח העולס השנ"ה,

ההרגש'ס שצר'כ'ס נצVו את החועדה של הדור

לסאוו .זה

מספק מבט ייחוrך אל חור ח"הס של ה'ה Jד'ס

האנן א'  Iו השפעה אנו  ,כמחנכ'ס ,רצו'ס שתהיה

הדבר'ס ש'ש נפינו לומר )פר ') Iו לו ',השוקע' ס

בער'ס .דר אל' צור ו'  Iנח רוטב"ן נשאו הצראה

לשואה לע זהוחנו הא'נ  '1וו'דואל'ח והקוקלט'ג'חן

ו הני צ נ ל ' ס ,

מר'ס

מאלפת לע חפקידס של קיבוצ' ההכשרה שהק'ס

כ:צrד הצו ולכור חל לע ה'ח'ד ולע האנושוח כזtזכ

שוסטרמו'פדוגאנו  ,ספר"ת אופק'ס  ,ה,צאת עס

"החלןיו ושבלטו קבה'ןrה היהו<ןח באירופה שלפנ'

מהו תפק'רו של א'ש הח')ורן" מטרת הכ'נוס

עוב,ד תל אב'ב ן  99ו  ,עמ' (. 156 ' 155

המלחמה .האמנ  Iח ,הק(לנוע ,הספרות ,סרט'

ה"תה לחש  Iף את אנש' הח'נ  Iר לש'סות ,לפסרות

תרגמה

מא'טלק'ת

החע Iדה (התצל Iמ'ס הוצנו נס הס אכמצ'ע הוראה

יי'מ  Iד לע יהורי א'רופה ב'ן המלחמ  Iת .

קרול ר'טנר ,פרופסור יי'מוד' שואה וצרח עס
בקולנ' ריצ'רך סטוקט  Iו של ני( נ 'ר ן' בפומונה
שבאצרוח הבר'ח ,הנישה ש'עור נהוראח הש(אה

כוח

מאת ר חל דב  -קפלנ ודנה פורת

~~~~~". ------~~~-

המ'  Iדע קוה'לות נצור'וח ,כמן כו ,החק"מו סדאנ Iח

שעסקו גהוראה ח ( Iייח'ח של השואה לחירש'ס,
בהשפעח ג'קור'ס גפול'ו לע חלמ'ך'ם לא יה  Iד'ס
וגם'ור'ס מוךרrכם במחאונ'ס לג'לע אר"ה מונלבת
רר מאנ'ל וורמקר~ מצרה אנו  '1גרס ' Oאוח האנובר

!שנ"UJא IIיינ מרמ  '1ר~ רחנrה דסהנ לע '' 1כ 11הש Iהא
בפסרוח ה''1לס הנרמנ'ח.
'!)!רפ קוו'ח נ'הל םדנה לע סרט שח'רע צרע
אחר צעד את הוצאת שר'  '1הם של כמה מא(ח
'הףןס מקרב אח'ס .בדסהנ חארח )' Ilהנ הר;שפהע

לש הקמח אתר' א'נטרנט ח'נוכ"ס במחנ Iח  '1כ .II
ת'מס ן( , yמהנל המחקוה למנ  Iא(נ' ') Iרוו לש קרו

הט  Iפ(נרפ'ה של הטרור גגלר'ן  ,ערר סד)ה לע
הקשר הנרמנ' המ'וחך לפשע' הנאצ'ס ,הצנתו
כמו  Iאוו  ,מקוטו אD Iטוקה  Iקא'ו 'וש'ךה
מנ'ע'הס

ואת יעד'הס

הםב'רI

את

בהקמת מוואון הש  Iאה

הראש(ו ג ' 9ו .פר(מי שח(  '1הנףרה את הוכחולחוגיה
(את המטרות של ההררכה בנושא הש Iאה בצה"ל.

6

המש

מה

בירושלים

נ

וח המש'מה הב '' Iלאומי לחינור I ,יכרןווחקר השואה החכנס ב'רושל'ס ב'מ'ס  14 ' 13אנוזQן Iנר ,

בפורוס  Iה חבריס צן'ג' תשע מידג(ת :שו r Iךר~ אצרות הבrךת ,נר'טניה  ,נרמנ'ר~ ישראל ,פ(ל'ן ,
הולדנ ,צרפת ואילטיה .ב'וס הראשוו כ')סו הצן'ג'ס יש'בות עבודה במשח החוץ .וב'ום השנ'

הג'עו הצןיג'ס ליו ושם לבקיור עמ  Iס של סיוrךס מזדרכ'ם בקמפוס ,של הצראות ושל דיונ'ס.
באונ לשו  I ' ,שב ראש ההנלת 'ד וש.ם ערר לאורח'ם ס'ור מוורר בתעהכ'! nא' משק'nם חל'ח"ס:
ב'ד לדו I rבמבנה החשר של ב'ח הפסר המרמ' להוראת השואה .לאחר מכן הועקנ ללכ אחד מהם

חקלסrור המ  Iלט'מrךה עט Jר הפרם'ם ל"חזור ל!ח'וח' שהופק ב'ד ושם והעוקס בחוויוח'הס לש rן'rrצ):
שואה לאחר השחרור ,כמו כו ,נמסר לצן'ניס מ'עד מפורט לע חכג'וח הח')ור של ב'ח הפסר המרמי
להודתא השורא~
חבר' כוח המש'מה הצטרפו לכ'  350מ  '1Iס שהשתתפו בהאצרות הבוקר של )'rכר Iס הג'י'לאומי

השנ' לע שוהא וחיניר כשונס בחסות כ rח רמrש'מה אנוטידור'וס יד ושם .הס האז')ו בעב"ו רב להאצרחו
של רר ד'ו'ד ס  Iרב' 'השואה בהווה :ב'טו"ה של הש Iאה כחקש Iרח הכתובה כלכ' לחקר חודלותיה
והשלכותיה מזא

: 1945

לאחר מכו ס"רו  I'Oר מ ו דרך קבנעח הקה'ןrוח ,

במפנש'ס שכונםו אחר הצהרייס ניחנו כמה ס Iג', Iת לרבנת פרוקיט'ס חינונ"ס דעכנ"ס  ,מצבו של
תחוס חקר השואה  Iימ' זירנוו לשואה.

צניני המףנ Iח וכו להדזמנוח הrךנרה לשמוע באופו לבחי אמצעי אח סיפ  Iרו האישי של הרב הראשי
לישראל הרב 'שרלא מאיר  K1ו  .הרב שיתף א Iתס מיכחנוח חל'תו מע'ר מודלתן וממחהנ הר'כן' גכןנ Iו דל.

מ את דנ יא לה םל ו וואמ)וו ש קד
כ

ק 'Y

שנת

,1942

כשהיה בו חמש עשרה

השפעה עמוקה:

רתיעה ועה מצעם הרעיון לחוזר לאץר שגרמה

לבמ ,רבח בח פיריוננ מנטו ושרה יעלירה

מסירותו לש פרייברנ למוrעדת לrחינוך בנושא

לו סבל כה רב ושבה האנטישמיות עדיין חיה

טורובין  .משם קלנח לסוביבוך .כ 260,000-

השוהא צ'רה את שיתוף הפעולה ההקוד לשו עס

וטשמת  ,אלrם הוא נם היה קסיו לראות שונ אח

יהוסיר נצרחו שבשת אתי הנזיס לש מחנה

יי ושס  .הוא הצרה גנן אין-ספור פעמיס לפני

מחווזח ודל'חו ורכסoים לנםו.ע זמו צקר לחאר מכן

ס )lיברו במןש אותם שהעב רשע החשדוים שבהם

אורחי יד ושם בני לכ הניל'ס ומלכ האלומים  ,אנם

שוב התנקש פרייברג להדריך קבצוה המקנרת

פץר

במסירנים בין-לאומייס והדירך קבצוות נוער שנסעו

בפולין  .הפעס הוא הסכים קר משוס שאפשר ו

בסוביבור  ,ועם עוד כשלוש מאות אסירים

יפוליו  .כשפנה אליו יד ושם בפעם הראשונה

נם לשתי בנוחיו הבוגרות יהצטרף אליו " .מעדתי

ונח פ"רברג מסויבבור ילער .חאיר  \!JYJרר ,חוישדם

בקבשה ללוות קבוצח נוער לפולין  ,חש פריי)רנ

שט בטוניבור עם שתי בנוחיי בלכ צד כמצנח  ,יא

היה פרייברג במחנה.

מ

n

ב 14-

אבוקטובר

1943

קנרבו! " אמר .

ביער ,ביילו , 1 944שחרר אבצה האחם את הוכקום .
לאחר השחרור חיפש דוב מקום לחיות בו בפוילן ,

פרייברג מוצא נחמה רבה כאשר הוא מספר

וכאשר גילה לחרדתו שבפולין לא נותר לו דבר

לע קורות י ו במיחמה  ,אך בכל פעם מגיע הרנע

ושהנצאים השמיח את לכ מפשחתו ,בקיש לעלות

שבו הוא מחקשה להמשיך לטפר  " .משהו )תפס

ארצה .הוא הפליג ארצה לע אניית המעפילים

בחוכי ,ואנ י שונ רואה אח צעמי שם  ,אבי הבאב

אקסוד ו ס בקיץ  ,1947אולם הבריטים שלחו את

הזה אי) ו מונע ממני להמשיך הלאה בכל ואח:

כל נ ו סעי האנייה חזרה לאירופה  ,למחנה קעורים

נשנק

ואכן ,

ברנע

מסוים

בסיפורו

הוא

בנרמניה .ביבואר  1948הצליח לבסוף פרייברנ

מהחרנשוח ולרגע אינו מסוגל יהמשיך ולספר .

ללעות אצרה  .הוא התגייס מיד להננה והשתתף

אכי  ,כפי שהבט י ח  ,הוא מחעשת וש ו בר אח
השחיקה המעיקה נבדיחה ; ככי שהוא מזקון,

במלחמת השחר ו ר לכוחם בחטיבת גולני .
בשנותיו הראשונות באץו למד פרייבר) אחד

הוא נהיה רנשן יוחר .פרייכרג מוצא נם םיפוק

ממחהש רשעה הנציילום וכמחנה יבוסבו,ר צהשיברו

רב אכשר הוא עונה לע שאלוח לש הקהל משום

בישראל מסתיינ מסיפורי השואה ואינו מעו)יין

שהשאולת מאצלוח אוחו לחשוב לע נושאים לשא
חשב ילעהם קודם  OIפארשוח tו לפסר חא חוויתויו

" כל עוד

ביחר פירוט .

הוא ז  )lר שאלה חאח שהדהימה אוחו  .י ולה

בח עשר שאלה אוחו אם הצטער מעודו שנוול
יהודי  ,הוא הסביר יה שנודל וגדל בביח יהודי
נrד ףפונ ג כ'DI

מסורחי ושהמחשבה הואת אפילי לא עלחה
בvרחו.

לשמוע על השואה מפיהם של עוליס שניצלו
ממחנוח ההמשדה באירפlר~ א""יש לא צרה למשוע
אותנ ו  .התייחסו אלינו כאל אזרחים סונ ב  .כך

אספר את

כיום  ,כאשר הוא בו שבעים ושחיים  ,פרייברג

ער יעובדה שמטפר ניצולי השואה שעד"ו חיים
בינינו הולך ופוחח  .לכו  ,למעו הדורוח הבאים  ,הוא

הצניח אח סיפור ו בשלושה ספרים  ,כך שםיפורו

למדנו לשתוק :
קר במפשטו לש אייכמן ,אכשר קנרא ו נציולים

יחיה נם אחרי מוחו .

כמו פרייברנ להעיד ילספר על ה  Iוועות שראו

"ער היום חנאנו חאים שיש נאשים המfטישים

וסבלו  ,השתנתה נישה  Iו  ,והציבור בישראל החל

את השואה .האפר שנערם בטרבףקנה ועיין קיים ,

להתעניין בשואה  .פתאום מצא פרייברג את צעמו

אלrם איו זה מועג מאנשיס מס ו ימים להוע להכחיש

מו  Iמן תכופות להצרות גנתי ספ,ר בבסיסי בצא

אח קיומה לש הש ו אה " .הוא ממאיו שחינור מחמיד
לשואה הוא חיו)'  ,בעיקר קברב הנוער  .הוא רואה

ובמוסדוח אחרים.

"אנשים היו מקשיבים מרותקים לסיפוריי.

שיפ ו ר רב ברמח החינוך לע השואה בבחי פסר

הבנתי עד כמה חשו) מה שאני עושה  .אני  Iוכר

ישראליים ומחנחס בפופולריוח הרבה שוכה לו

חא הנא'שם שהוrלב ל'את הגזים נס  )lיבור  Iיקעים;

פסרו הראשוו שר י ד מסוביבור  ,שצ'א אלור במחש

' אם תישארו בחייס ספרן לע מה שהם עשו לנו

מהדורות  ,פרייברנ מקווה שכל עוד יש ספרים ,

אינ חש מחייתוב הא1'1

יnע  THמטלקוו.ת מ nא Iינם וחטיר לע השורא~

לספר לאנשים לע מה שקרה שם יכוצי .אנשים

חי~ פיסויר ר \1Joוהא קלוחי ר \1Joוהא גם rםחת

שיאלים איך ייתכן שיהודים הלכו אל תוך תאי

רבואים ,

אכן  .נקמו חא

מית)ו 1ל p

הנזים צכאן לטבח .אני סק ו יה שבכך ששומעים

את סיפירו האישי של אדם אחר ,לע מה שקרה
לי אישיח בשואר~ הם יילכו להבין מעט את צעמת
הטרגדיה של השואה .

אם מישהו מספר לך לע

לסיפו ן של אד ם אח,ר ווה יכ ו ל להשפיע עליך

בנחישוח " ,בל עוד אני חי ועומד לע שתי
רנייי  ,אספר אח סיפ  Iרי בכל מקום שב ו

מכrגים לשמוע אוחי  ,א י ן זה חשוב להיכ ו

זממיינם אוח.י ללכ קמום 'T'I!.Iמ Uאותי  ,באוא ווארב.

צרח של שישה מיליון יהו די ם  ,אי)ך יכול ממש
קללוט את זה ,אבל אתה יכול להתחבר י ו תר

"

אולם לעח עתה  ,אומר פרייברנ

זוב פרייונג מיד ל!\אר השחר,ר

דיב פר  IIנךג ח /ה/ים ברמלה  ,רחי העלייה

השנייה

.08-9221862 ,9
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•

ל רנל חנ Iכת בית הטפר המרכזי לה  Iראת

הניסויי " :חשוב שהכול ילמדו אח סיפור השואה

להבי[ לעומק את שא'רע ".

השואה ביד ושם בחרנו לשוחח עם קב Iצה

ל'אור ליפקי[  ,תלמידח ניתה יא באולפנה

של בני נוער ,עוד מעט ב Iנף מערכת החינוך

החורג'ח לאמנו'ית  ,טיכמה ' I ' :כרו[ השנאה בעבוף

הישרלאית ערב ג' Iט ם -צוב)( והצננו לפניהס

הו.א בראש ובראשונה  .צרו[ אידר לתק[ את צמיאות

הגר " :אם סיפור השואה יישכח  ,יהיה בכך

חיינו כדי להבט י ח שדברים דומים לא יתרחש I

מש  Iם ניצחו[ של היטלר  ,ולכן חשוב להקשיב

בעת " .

וללמוד היטב את הסיפורים האישיים של הניצולים

כמה שאלות.
מהו בעבורכם זיכרו[ השואהן

כרמל רפאלי  ,תלמידת כיתה 'ב בבית הטפר
גבעת גונ[ שביקר ה בפול'ן במשלחת של בית

האס חירכוו השואה יש בניעה בחיי היוס-יום
שלכםן

 Iיבינו את מהלך האירועים כיד לנסות למנוע כלכ
האפשר הישנ Iת של מקר'ם דומים בעתיד ".

ידכ שנושא השואה לא יילעם מהתועדה הציבוריח .
חשוב ללמוד  Iללמד אח )ושא השואה בהתמרה

הפסר  ' :זיכרון השואה בעבורי טרם הנטיעה לפולי[

אופיר יחיא  ,תלמיד כ י תה יב בבית הספר
ובחק  Iפה

ולעשות זאת תוך ביקורח עצמית מחמרת של
ההתנהגות המ  Iםרית של)ו ".

היה שילוב של בצעות נחלה  ,תמונות משפחתיות

דנמרק:

ותהיות רבות .מאז שח  Iרתי זיכרו[ הש Iאה בעבורי

האחרונה  ,היוח שאני מודע י וחר לנושא השואה ,

אופיר  ' :אנו  ,דזר הביניים  ,חייבים ללמ  Iד היטב

הוא המקומות שביקרנו בהם  Iהטיפורים הרבים

כשאב' נתקל בספרים הע Iטקיט בב Iשא  ,אב' עוצר

את הנושא ולמצוא את הדרך ההולמת להעבירו

שנחשפנו אליהס במהלך הנטיעה וההכנות

ו ק ו רא

לדורות הבאים :

" אני

עובד בחנ ו ח

טפרים ,

אנה גוטנyו  ,תימירת כחה י א בבית הטפר
הניטויי  ,טוענת שמערכח החינוך הישראלית נוטה
להרנ י ש אח הצד

הרנשי :

' חשוב שבעח י ד יינת[

משקל רב ')חר ללימוד העובך  Iח ".
מ  Iריה שוקר  ,תלמידת כ י תה יא באולפנה
החורנית לאמנויות" :עלינו  ,העס היהודי ,מוטלח
החובה למצוא 'זכ ררך אפשריח כדי לנ ו ד א שנ  Iש א

השואה לא יילעס מהחורעה הפרטיח שלנו כעס
ומהתו  Y1ה האנושיח בללכ .ברור שהנרמנים ישפאו
להשכ י ח את העבר ני ה ו א מכ Iער  ,ולכ[ חשוב
מאוד שאנחנו נמשיך ונזכור.

אסף נולומב  ,חלמיד כיתה יא בישיבח נו Jה

שמואל ' :בעת'ד לא יהיו עור דעויוח ממקור ראשון
מפנ' שתלמיד'ם לא יוכלו לפגוש ניצוליס ולהאזין
לספ>וריהט ,ולכ ן חשוב מאוד למצוא דרכים להבגיר

את המו  Y1וח לנושא ולהתת'ל ילבמוד נושא השואה
ב נ יל צעיר מהניל המקובל עכשיו :
עיינה ' :אם אני  ,לאחר ששבתי מפולין ולמדתי
קלראתה :

המעורריט את

העובדות  ,כיצד נער'ס בגילנו בעוד עשרים שנ'ס

פרק

עיינה וא'נ,ר נס היא תלמ'דת כ'תה 'ב בבית

,

ס

רבות אח הנושא  ,איב י מסונלח להחעמת עם

הספר געבת נונ[ שב ' j7רה בפוף[ במסגרת מלשחת

סקרנוחי.

של בית הספר ' :השואה בעבורי ה'א הרהור'ס

הספר שאני לומד בו אף דואג שהטיפול בנושא

צrןך שעלוח יותר ב'זכ הקשור מ'ללור נושא השואה

א'- Iסופייס על ההחנהנות האנ ו שיח ועל אודות

השואה יימשך כל השנה ".

לע Iקמ מלכ הכיווניס האפשרייס תוך הדגשת הצר

ביח

יאמינו שהשנאה אכ[ התרחשה? לכן ביח הספר

דנלמ ו'עיהנ :ל"פ>נ הנסע'ה לפ>'וIו ן(ן הjחlשרה

הערכ' '.ש להנביר אח הנסיעוח לפולי[ כל עו ד

אצלנו השואה לחיי ה י ום,יוס ,אולם מאז שתזרנו

האתריס ששחו עומדים בשלמותס כי 'ש לזכור

מינה קוטנר  ,חלמיד כיחה יב ביש'בח נו  Iה

זה תופס איתנו ואח חכר'נו למשלחת פעמ'ס

ששיני הזמו פו נ עות נם בהס  .אני חוששת מאוד

שמואל " :בעבורי זיכרון השואה הוא מכלול גדול

רבות במשך היוס .כמעט בכל '  01אנו מטחכלוח

מה'עלמות נ  Iשא השואה מהזיכרון ומהתודעה

של דבר'ס :גבורה במוב[ הרחב של המילה  ,צער

באלבומי התמונות מפולי[ והמראוח משס שב'ס ,

הציבורית בחל Iף השנ'ס :

חהומות השפל שהיא מסונלח לחח אליה[  .אלה

רברים שקשה לי מאוד להבין :

עמוק

ו'דיעה

שבצד השואה

ה י הוד'ת  ,ב  Iמנ'ס

ע Iל'ס  Iמל Iויס איתנו 'כאו ".

כרמל; ' 'זכ אחד בדורנו ח"ב ללמור את נושא

ובמקומות אחרים ה'ה צרח נם של עמ'ס אחר'ס:

חדו טל  ,לתמיר כ'תה יב נניח הספר דנמ : jT1

השואה  ,ובעיקר להקשיב למי שנשאר ו-צובור את

הנר רענ[  ,חלמידת כיחה יא בבית הספר

" הנסיעה לנרמנ י ה במסנרת משלחת מטעם ב י ת

מרב היעד האפשרי שנולכ להבעירו ליידלנו .חשוב

הניס ן '" ":יכרו[ השואה הוא מושנ כללי  ,אולם

הספר זזעעה אותי מאוד ועוררה בי רגשוח קש'ס.

משערתכ החינוך תפתח את לימור הנושא ותתח'ן>

סיפור השואה בעבורי אינו כלל' כלל וע'קר .הוא

מאז שחזרתי אני חושב רבות על נושא השואה ,

בו  ,כרברי אטף  ,כבר בגיל צעיר.

מורבב מפאת עקני של סיפור'ס קשים שאי אפשר

וחמיר אני מניע למסקנה דע כמה חשוב שיש לנן

להעב'ר במלואס ושקשה לעמוד דע הסוף לע הפ[

מדינה וצבא משלנו ".

האנושי שמאחוריהס  ,ולי  Iה מאוד מפריע".
דנב 'מ'ני ,תלמיד ניתה יב בבית הספר נ בעת
נונ[ שב'קר בפול'ו במשלחת בית הספר  ,ציי[

הנר הדנישה" :לדעתי נושא השואה משפיע
מאוד לע חי' היוס"  Iס של) ,Iא Iלס  jT1כשנעש'ס
מודע'ם להשפעה  Iו  ,חשיס בה ".

שלפני שביקר בפוליו זיכר ו [ השואה היה בעבורו

לקראת האלף הבא ,אז יפחת מאור מםפר

בעיקר מידע עובדחי ' .אולס מא  Iששבתי מפול'[

הניצולים החייס  IIיכר  IIהשואה יייך ויתרחק.

התחקז צאלי צהד הרנשי :עש[ ומחקנ צבד הניסיו!

כיצי י ש להיערך ללימור ג  Iשא הש  Iאהן

לברר לצעמי כיצד התרחשו הדבריט ללא ינולת

8

מאי ז'דאנ ' .חלמידת כ'תה יב בביח המפר

דברי התלמידים מרתקים  ,נוקב י ם ומעורר י
מחשבה רבה .אנו תקווה שהצוות המקצועי של

בית הספר המרכזי להוראת השואה

ב'ד ושם

בשיתוף מור'ס ומחנכ'ס מהאץר ומחו"ל ימצאו
מענה לפחות לאח ר ים מהאתגרים החינ ו כ יי ם
שהציבו המשתחפים בשיח זה .

הכוחתנ ה 'א מחנתב בנ' ח רפ.oר המ רמ' זהיר אח ה שיהא .

'",.- -='""'-'==----
מאת איכט נחמיא  -מסינס

כ

ועשת הערב רוגוארחוח לש יוס ש).י אלחר

במחנה ריכון .מהסיפורים שלו צמח בי הצרון

בבית שבו אין שופטים ארס לע פי דתו או לע פי

יום מפרך 'זש הצראות ולש דסאנות ב)ינ OI

ללמור לע הנושא הוה  .כיום אני עובד באתר

צבע עורו  ,כשהייתי בת שלוש עשרה  ,נחרדתי

הבין'לאומי לע שואה וחינוך  ,כינם יריב

ההצנחה בטחיי Jטטש  .אין  Iו נעורה קלה בעבורי .

עמוקות כאשר נוער יל לע השואה  ,כשה"תי בת

לפי.ר מח)ך ביר ושם  ,שבעה ממשתתפי

יש לכך קשר לסיפור האישי שלי  ,אך לא הייתי

חמש עשרה צפיתי בסררה שואה  ,והתעורר בי

רוצה בעורה קלה יותר .

 Iעם לע מה שקרה  ,אהבתי היסטוריה  ,וצריתי

הכינוס באחת הכיתות כף שלמוע לע האתגרים

השוורית ננר

לעשות את הה ' OOוריה דלבר חי ונושס שיש בו

לפיד פתח את הדיון בהצגת שתי נישות שונות

נאיטמשיות ' :זמרתי מתמק'טה פוייקיה rךכ להיות

הפשעה לע העתיד .ה"תי מעורתנ במעס הסברה

השואה  :מעורבות אישית ונישה

אסטרונום  ,מדוע צריתי ללמוד אסטרונומיה? כי

גנר נ  Ylס.ת פמע י ם רבות מורה nשקוא מהקרתונב

אובייקטיבית יותר הבוחנת את השואה כאירוע

היא עוקסת בשאלוח הגדולות באמ.ת בתחילת

מצפיס לשמור על הזיכרון  ,אך השואה היא

היסטורי  .הנוכחים שיתפו את הקבוצה בסיפור

ש Jות ה'ס  9התחלתי להתעניין בשאלות הנוגעות

ההיסטוריה שלי כאירופית  ,כאדס  ,אני מרנישה

חייהם האישי וסיפדו כיצד הניעו לעיסוק בנושא

לנ  Iענות  ,לשנאת זרים ולאנטישמיות  ,זה הוביל

שהשוהא חייבת להיות נושא פתוח שרגת מויעדס

הטעון לש הוארת השוארג ל[לה קטעים מדבףהם.

אותי אל השואה  ,אני חושב שמרובד בפחד יותר

לו וי!רעיס לע א  Iרותיו )' .א אופטימיסטית צינית

ילט ניסטי  ,הקרן לחינוך לסומנות  ,יוהנס בורג ,

מכל דבר אחר ,פחד מהעתיר ,אני עובר עם

מטבע '.אין לי שוס אמונה בטבע האדס  ,אבל יש

ררוס אפריקה" :אני בת לניצול שואה  .את אבי

מסמכים  .מסמכים מדבדים ברע צעמם  ,אין צורך

לי יר אמ  Iנה כיר לעשות את הבעודה ה rאת ".

ואת אחיו הציל שיבחר  .לנרול בכית של ניצול

בררמטיזציה ,החלמ י דים יכולים להסיק מסק)ות

שואה פ י רושו דלעת לא רק לע השואה אלא נס

בצעמם ולנלות את הרנשות של צעמם " ,

רוגיוחףם שמעם הם מתמו  '11ס הבוארת השוהא .

להוראת

לע סח'יר אומות הלזעס ולע לצהת היהוירם בשואך~

סטפן ברוכפלר ,

הווערה

רר יאן מ ו ) 47מנהל אתר ההצנחה טחייטטשנ:

 )Iן ערלת ש'ןא 'זכ הגרמניס יערם י וא 7לכ הפלוניס

" ')א יהור '.שני הור" היו בטר  J"Iשטט

רעים  :עור מתקופת ידלותי הרגשתי את הצורך

את מפשחותיהס  ,נולותי בשחנ  .1946אני סצוילווג

לא קר ללמור יותר לע השואה אלא נם ליישם

בהכשרתי  .כשהייתי ילד ביקרתי בטר  Iיינשטט ,

ואיברI

שס

חא הע '1היה למןע החר 'עצiור .השורה החתתוהנ

דברים

היוצאים מן

היא '1ער'iה שתאה כילו לחבור .ישלדנר בחר  .יגרך
הבררה  .בירך הפאשרות שעלות את הדבר הנכון .

בקרן לח י נוך לסובלנות אנחנו מלמר י ם טובלנות
באמצעות ההיטסוריה :

איליה אלטמן  ,מנ'rכ המרכי הרוטי לשואה :
" הוריי נישאו בתקופת השואה .הם נאבקו כדי

לשרו.ר סבתי ה"תה בנטו  .אמנס הסיפור האישי

חשוב  ,אבל במקרה של ,הדרך להיסטוריה של
השואה עברה בעבורתי המצקויעת .אני ארכיונאי

והיסטוריון  .השואה היא חקל מההיסטוריה של
אצרי  .נאי עוס עם לתמיףם ועם מורים אל ברמה
הרגשית  .וא)' מציג לפניהם חומר ארכיוני כשאני
מלמד לע השואה :

רר מתיסא הי'ן ,oחרב כוח רוגשמיה הבין ' אלומי
לח'נוך  ,וינרו ן וחקר השואה " :אני מהמבורנ .אני
גרמ ' Jרגלי ,ובמפשחתי היו אנשים שעמרו מן הצר
והיו שהשתתפו בחפ'ה  .בתחילה חיפשתי מירע
לע חיי יהוירס במםמכים ובחומףם צאניים .לאחר
זמן מה  Jפנשתי עס ניצולים  .ה'ה מו  Iר לנלות

לשמעשה יעדת' הרבה יותר לע הספ'וףס לשהם
מארש לע הסיפוסף 'זש מפשחית .הס ה~ התלחיף
לקרע המשפחתי שלי  .לנרמנים בלעי קרע לא

שנעה

יהו<ן קל מאר לחההות עם קהרבכו.ת קלח קזעף
בהוראת השואה הוא הניטיון לעורר בתלמירים

אנשי חינוך

הדזהות םע קהרבס.ת ספיוף קהרבנוח הם תףילח
לה'סטוריה הגרמנית האישית שלהם  ,לרקע

ובבית הפסר נהגתי קלרוא שירה שנכתבה שם .

המשפחתי שלהם  .אני שיניתי אח גישתי לנישה

טחיי)שטט הוא חקל מחיי  ,כשהתחלתי לברר לע

לש עימות ישיר עם הזיכרונות הסותרים ש'ש לנו

הפאשרות בנ hוד שס  ,נעדו ?שהס קזקו'ס למלהנ,

בחברה הגרמנית".

החלטתי להציע את צעמי ולהתמוח לע התקפדי,

רר וויטק בלוריג  ,טגן מנהל אתר ההצנחה

בבעורתי אני משתח להיות צריולני כלכ האפשר ,

חט"טטשנ' :זמרתי ה'i 100וי 1ואבינברסתטי 'צ'חס

אבל פעמים רבות  ,בהזרמנ ו יות שונות  ,הרגשות

בפארג התנעייתני במיוחר בשםא הדריפה הפטילוית

שלי פשוט מציפים אותי ויוצא'[) החוצה" ,

והניענית בלמחמת העולם השניירג באי היה 'זכוא

פאולה ק'טצ'יננ  ,בית ספירו  ,לינ ר ון :ינחתי

מםפרים

מה הניע אותם לעםוק
נשואה

9

מ את א י בס נ חמ י א-מסיגס

•

א ם נ )וגה ה ר עה הנורסת שננ" ) 'ם משפ  Iע'ס על האנש'ס הרר'ם
בתוכס  ,הרי אחריות צעומה יובצת על כתפיהם של ארר  Iנל ' ס
המחנננ  Iם בת' פסר ,כ!אשר

נ' n

הפסר הוא ה'ח'ר מס Iני בעולם

.

ב'ח טפר המלמד ' nומ'י'ס  Iמחנכ ' ס מכ'ו רחב' העולם לע השואה

.

אחריוח ו לש הארר'לכ גדולה שנעת" . Q

חך נו ג נהיים  ,א ך ר'לכ יילן ' וושלי  ,Qה nמוח עם האתנר הזה אכשר עבצי
את הבג" ן החשד של נ'ת הספר המימ' לה ו ראת השואה  .בשיתוף הארר'לכ

יני א י מ'ץנ 'צר ג Iגנה"ס מ רחב צ'כיי' שב Iתלמידים ו מור  Iם ' )  0 ' 71להיפ ג ש,
'זלמוך זה מזה ולהתפחח.

לאחר שצ Iע י' ס בשניל המ שפח ה רי ך כ  Iכר המשפחה שע' צב ארריכ'ן
הנוף יו צ ו ר ,נכנסיס א ל קומת ה כנ'ס ה שי המבנה ,בכנ  Iטה לנ" Jן מתפעם
המנקר מבוהק אור היוס המצ'ף את חלל הכג'סה ,האור חורר לכניסה מבדע
לחלונות שבחקרה ושלאורך החוית הצפו]'ת של המבנה .ש ו רת חלו) Iת

,

או

החזית המשקיפה לע נופם המרהיב של הר י ירושל י ם יוצרת זיקה ג'ן המבנה
לםביבתו  .האבן הירושלמית המצפה חקל מהקירות הפנימיים של המבנה
היא מרכיב ) ו סף המצעים את הקשר בין הפנימי לחיצו)י שנ  Iננהיים הקפיד

ו א ב

I

לפסח  .ץע הניר  ,מתכת ושיש ·אלה החומריס האחרים שהא ר רס השתמש
בהם ושבאמצעותם יצר ק ו מפוזיציה מתוחכמת של צבעים ושל חומרים
המעניקים למבנה מראה
חשדני ואלננטי ,

למהבב לשוש קמוות
בקומת הקקרע נמצאים

כיתות המילו.ר המשיחם
של צוות ההוראה  ,אולם
רב·שמיושי מ!זנון .קנמ!ה
הארשוהנ 'קמות רגהסינ

·נמצאים משרוי הצ  IIת ,

חדריס

לסרנאות ,

רוגרימיה הפד נ ו נ ית מורמ

המו ל טימריה ,

בקומה

העל י ונה נמצא י ס חדרי
המחקר

ו משרדים .

מהקומה הלעיונה אפשר
להשק י ף לע בית הספר
במט אי הקמוה התחתונה

I

,

ו

רוגoרמי 'o1

ש

מב Uמהקמו ה

"פךנוגיח

למ

הלע'ו .-u

כ'תו ררו המרבח הפתוח
הנמצא כמרכז המבנה.

I

ת

חצרות מרצופות רחבות יירים המסוכות למשיח הצ  IIת מגודד ו ת מהפעילות

הרוחשת בחלל י ם הציבוריים לש המבנה  Iי Iצרות איים של פרטיות ושל ר ו נ.ע
האווירה המיותרת שיוצר מגנה ייחורי זה מצליחה לרומם את רוחן של

לכ הע Iס ו הולמר גו  Iיצורת םביגה פת ו חה

ומיענה ,

גית ]יד'ת קלשף נומלין ,

לתקשורת ולחינוך.
צנ ו ות האדי'וYרם שבציע את המכנה היו חר ]וננהיים  ,לאכס לבוך וח י אל
מיץנ ממשדר נו ננהייםלב/וך

.

ארר י לכים מ!תכנני ערים  ,או  ,כפי שא  Iמר ואת

גוננהיי ם  " :לא היי נ ו י) ו לים לה נ יע לתוצאות כאלה ללא ההגחנות ושיתוף
הפע ול ה לש הנהלת יד ושם ".כרמלה כרמי היא אררסית הפנים של המ ב נר~
ד ן צור ה ו א א דרילכ הנוף ור ו רית הראל עיצבה את השלטים,

11

'T

ןשם

' S,ןrli,
מאת ד ·ר תק  Iה פתל -כ נענ'

~~~~~~~~. --------

במכ  Iן

ב)'וס  Iר~ ה'oו הראש Iן לש רכו'ב  ,OIאלוס הרtאצוoת

ואה מקסכןח' .שו פרפ ' tנמטוו  .שב ' Oס את

' '1ן רע) רoגבסו

ה'ה ן(ןמ דע ספא קמוס  tלמ'זעה מ'oושש מרoגסo

כך הצראחו 'זע 'ווכנ' ם  ,לע ע'חונ' מחחרח ולע

'א'רופה חחח הכ'בוש הכאצ' והשואה' ,

ה  Iקדש ופוך'ו וו'הור'ה שהחנוררו בה מאות

נשאל מדוע נערן הכ'ב Iס דווקא בפ  Iל'ן.

בשב'ס ' ,צרו בה וח'ו בה ח" תרבות עש'ר'ם

(א מע  nח הגפ'tס הפ''Oלוייס פש'rוע נוכחתרח

השאלה החחרדה כאשר נועד לע'חוכא'ס שזו

מבח'נה חרב  Iת'ח  ,ח'נוכ'ח וקה'לת'ח בצו

הפולכ'ח ווכד'נ'וחס כלפ' ה'הוד'ם ע  Iצבו בשנ'ס

הפעס הראשונה שכה המכ !Iהב'!'לא Iמ' לחקר

ההחנוכו'וח  ,השנאה וההחכחשו'  lח .

של אנט'שמ'ות מתעצמת שקדמה ומלחמה ,

כ

מס'בח

שבערכה

הע'ח  Iבא'ס

הה  Wוף ה'הו'י ) IIהשר

-

השואה ג'ר  Iשס מק"ס כ'נוס מדע' ב'ן'וא  Iמ'

פרופ ' ט  Iמשבסק' עסק בה'סט  Iר'וגרפ'ה

מחץו ל'שרוא .פרפ ~ I ' 'iטומשבקס '.ראש המרמ

הפולג'ת עו השואה  ,פרופ ' פו'קס ט'ן  ,ראש

על שס מררכ' אב'לג'ץ ' שבאונ'ברס'טח ורשה ,

המכוו הה'סט  Iר' ה'הוד' עסק בש  Iאה ב'ומג'ס

נח! כמה חשובוח; בפול'! ה'ה ה"שוב ה'ה  Iר'

 Iזנ  )lרונ ו ח פ Iונ"ס ,ואון הצו א ח ן לש פרפ' 'iשראל

r

ד ח 1ת רשמ"ס ;

וחקל כ  )lר מהם רגל בהנ'רה כפו'ה כדרך לפחווו
הבע'ה ה'הןד'ח בפ'! 1ל .

כינוס מדעי

בין-לאומי

של יד ושD

•

הנדול גא'רופה; מקומה הגאונרפ' של פול'!

נ 1טוכו ,הוכעוו הראש' שו 'ר ושס  ,עסקה ב'חס'

מפאשר לנשר !'ג מזרח א'רופה לב'! מרמ ומערב

'הוףס'פו ל 'Jס כפ' שהס משתקפ'ס בה ' IJOור'  Iנרפ ' ה

א'רופה; 'ש מחקר'ס לא מעט'ס לע נולר 'הוך'

 lנספר 1ח הו ה ' ה 1ר'וח וה ן הלא 'הור'  lח .

פול'ו .חשוגה בוספח שנחו פרופ ' ט  Iמשבסק'

פרופ' ג  Iטמו החמקר בשלושה ענ"נ'ס:

ה"תה ש'וע אדמח פול'ו ה'ו מחבוח המוות שרב,ס

א( השפעת הג'ש ו ת ןוגףב'  lח של פזו' ו לפנ'

הושמר חוק ג'כר מהאוכך  Iםייה ה'ה ו ד'ת שו

רוגךחמה 'זע ר:כ'oב  Iש ולע גו'זר ה'הור'ס בתקופת

השואה ' Iחסס לש רוגחחרח הפ 1לנ'ת ושל רובף

א'רופה.

לואס אכוש )')[וחב אח הענ-ו קמtע )7מאצו 'D
שנושא ה'חס'ס ג'ן 'הוףס 'tןא 'הוףס בפלו'ן הוא
כושא מורבכ וטעון ב'ותר) .כ II

בוורשה

שנ Iשא ה'חס'ס ג'ו

החברה הפולנ'ח ל'הוד'ס בתקופח הנטאות ,

'הפתרןן הסופ' -ובגח'ב ההלצה .

0

העפשת רוגרטש הרגמ') הצאנ' לע הסח''ס

'M

מ "' Oו משווא  '1' :מוoשכךס~ ,רש'וא ]  OOו ,נIו"דtYו'
שחתכבקס' ופל'" 0j7טר

0

הלכ' ר וח א' 'IJ :Iייהוף ' Dה'ו ח 1ח'ס בקתפtח

ה'ה tףס ךב'ו הא'זכו lס"ה הוכקומ'ת באצרות רב Iת

ב 'ן ה'הוףס ךפלו)'ס

'חס הא'זכווס"ה הפלונ'ח

ר:כ'oב 1ש בפוך'!  ,אס כ  tבחוג'ס מסו'מ'ס ה'ו נס

עד"ן ךא )חקר על  rnק  ,lא  Iךס משקך מ'וחד נועד

'להוףס; הגרמב'ס ה 'ו אףבס רוגקהב Jלש הפ'זונ'ס

אגש'ס מעט'ס שה'ו בעבר אנט'שוכ"ס וכוגהק'ס

ךמערכת 'חס'ס זו כשמדובר בפוך'ו .גם ה'וס

 Iשו ה'הו  'lס  ,וךנו כשא לת השאלה אם הפףןוח

וחל נהס ש'נו' לטובה .אך בדרך 'tזכ לא הנ'שה

ה'חס'ס הס 'חס'ס שך קרבה ושך דח"ה חון

והטרור החמ' ' '1ס נגד שב' עמ'ס אלו 'צח ב'')הס

המחתרת ס'וע ך'הוד'ס בחקופח הנטאוח  ,וב'כר

ב'ס'  Iו ובבותס מחשר  ,הפעס עס מד'נת ' שראך

הבגה וא Iו'רה לש סלו'רף Iת ולש פליעוח משוחפת

הבלד ג'ו הכחות ממשךח פוו'! הנ 1לה בך 1נד 1ו

נ( הוכרכ'ב'ס השונ'ס של הוכאבק 'ו t j"tס;

ךב'ו הכרוזת הכהנת המחתרח לע אומת פול' ו .

ךפילון 'וחד 'וס מוא לש האצרות ולש סדאנ Iת ,

ה'חס'ס ב'ו ה'הן  '1ס לפולג'ס בח" ה'וס"ןס  Iהס'וע

נ( בקתפtת הנ'רוש ' ס רב'ס ה'ו משע' הא'בה

 Iכו פנך  ,נ1סף לע ערב מ' Iחד צל'ון ש'ש'ס שכה

מדצ החברה הפווג'ת בפליעות במחחרח ובתנועח

ןה הסנרר) ןא וב'ס ומרנש'ס ה'ו נס משע' הזערה

ופרץו המךחמה שה'ה מ'ודע בקערו t"jוהל הפוךנ'.

ההחנגדוח.

ןן iהצוה 'זע ףא ר D'Ooו רוג'דחו רש;ן,oךרכ נןכ בפףןג

ועם 'ה1ד' הע Iךס .

12

ההרצאות בסד)אות על פוליו עסקו ביחס

לעםוק במחקר עיו)' של השואה .לע כן שימש

רגנסייה הפלוינת המחרתת הפלונית

הכי)  OIמקום ה י ווודעת לש חוקירם מרחבי העולם

להשוות את ה י חסים ב י ן יהור י ם ללא י הוריס בין

הממשלה הנולה  ,ארנונים פוליט"ם וארנו)' ס'וע

בנושא וב)ושאים הקשור  Jם אליו .כל חוקר הביא

שיש אצרות

האסfמו"ה -
•

ליהורים ובהשתקפותו במםמנים  .התמו)ה

עמו את מחקרו  ,אח נישתו ואת

ניסיונו.

השואה ביר ושם  ,את השאלה אס יש 'tזכ מקום

האצרות השונות  ,במיוחד משום

שיחע 'ועיהן מטע מאו.ד התשבJה לןכ היא חיבוית
בשל הסיבות האלה :

המתקבלת היא אכן מורכבת ומחייבת מחקר

הכ י נוס זכה להר בעיתונ י ם ובתקשורת

מתמיר ומעמיק  .הריונים לע יחס הנרמניס אל

האקלטרונית של פולין  ,ויוחסה לו חשיבות רבה .

א( האירא Iלוגיה הצניות-סוציאליסטית חדרה

היהורים בתקופת השלטון שקרם למלחמה

נשיא פולין קילב משלחת של משתתפיס ככינוס ,

למקומות שכבשו הנרמנים ו התקיימה לא רק

ובמלחמה צעמה ועל הסיוע ו ההצלה בצרפת

וקבוצות וחבריס יחיירם מהמשלחת הישראלית

במלחמה ,אלא גס אחריה.

r

ש''תב הפת 'חה לש )'),ר  OIה ב · לא  '1>Iב וו.ושר לש המ םו הב'ו· לאמו' לקחן השו הא
ובאצרות אחרות היו מעניינ ' ם ומעמיקים  .שורה

נפנשו עם שר החוץ  ,עם ש ר התרבוח  ,שניהל

של הרצאות התמקרה ביחסה של האוכלוסייה

נם את אחת הישיבות  ,ועס תת·שר החץו ויוצעת

הנרמנית ליהוריס בנרמניה מאז ילעיתו של הלטיר

ראש הממשלה  .הכול התעניינו מאוד בכינוס וה Iדן

נן למרות שהיהור ' ס מנריר ' ס את עצמם

למארננים לע צעם קיומו בפולין .הנשיא  ,הפורע

הנדרה שו)ה במקומות שונים  ,יש להס מאפיי)יס

רר טרורה מאורר מנוטי)גו  ,נרמ)יה  ,תיארה

לחיוזק הקשר י ם באמצעות ב ' j7ורים בישראל ו ביד

משותפים שהופכים אותם לעם.

יחסי

ושם והרואה חשיבות צעומה בפית  Iח הקשרים

ד( יש הב'תים בין מדיניות הנרמנים במרס

את השפעת

בין שני העמים  ,צ"ן את חשיבות נושא הכינוס

אירופה ובמערב אירופה לבין מירניותם כמזרח

המשטר  Iהאווירה הפול י ט י ת באותה תקופה

ותא צהורך בש ' j7וס היחסים ני ,הפלונים  ,הנרמנים

אירפוה  .רי'זדב.ום יש נם בתוך מערב אירופה ואף

בנרמניה לע היחסיס בין שתי האוכלוסיות בחיי

 Iה י הורים .בפנישה הצהיר הנשיא על )כונותו

באותה מירנה צעמה  ,כמו בולנריה  ,שהצילה את

היוס-יום תון שהיא מתמקרת בשלוש נק  Iרות

לתרום להפקת ספרי לימור להוראת השואה

יהוירה באל שלחה להשמדה את יהוד' תקריה

מפגש שבהן היהורי היה קלוח של מוכר גרמבי ,

בשפה הפולנ י ת.

לשלטון·
בהרצאתה " שכניס  ,לקוחות ופציינטיס
'הורים·לא יהורים ,

" 1943 ' 1933

•
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הייתה אנטישמית מהסונ

הנזענ,י והיא הייתה תופעה אירופ י ת .

ומקדוניה.

מטופל אלצ רופא נרמני או שכן ומכר של נרמ)' .

פאשר לומר שהכינוס השינ את מטרתו בכך

ה ן השואה היא קודם כול של הקהילה

מסקנותיה של ד " ר מאורר הן כי בשנים

שהוא הרחיב אופק'ס והעלה לריון את הנושא

שהושפעה ממנה  ,כלומר הקהילה היהידית  ,אבל

חלה התדרדרות במערכות יחסים

המורע לש יחסי יהוירם·לא יהוירס בפוףן ואבצרות

משמעית השואה אונ י ברסלית  ,ולכן זהו נושא

אלו והאוכלוסייה המקומית הקימה מעין חומה

אם המסקנה המצערת היא  ,כפי

1943-1933

אחרות  ,נם

למחקר בין·לאומי.

בינה לבין היהודים; נם היחסיס עם האזרחיס

שהיטיב לנסח אותה פרפו' טי.ן ש · אירפוה נכלשה

הכי) Iס הוכן בש'תוף מכון  ' ,יך  ,האוניברסיטה

הנרמנים שהתגנח למירביות הצניות-סצוילאטסיית

מחביהנ מסוירת ו חרבתית נמיוחד במאה השערים

ביישרה יהמכון לתקר תברתי בהמבורנ יבתמיכתו

התערערו .

המתקרמת:

לאחר נפילת הקומונ  rם ן(ן התגונה אבצרות

מבירם שנשא בנעילת הכינוס  ,ה'ועה פר Iפ '

של ברית המוצעות לשעבר במידה נירכת היזמה

יהורה באואר  ,ראש המכון הבין'לאומי לחקר

לש מרס נרטנר לכינסוים בין'לאומיים 'וע

הש IארJ

ה נו ח ג ת ה י א המנהל ח ה א ך מ ינ ' Oטןטי ב ' ח ש ל המכוו
הג'ו·ל אמו ' ל ך ljnהשוךא.
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מאת  '.נה גל

•

וו ר' Ooייר תאבר רה'ו מלצוח יב'חר .תא ההצלחה

ע'ד .כל '.התלמידים לסייר בקעב'ח קהילח

·התערוכה מעניינח מאוד ] Iוגעת אלינו  ,במיוחד

אנ! I .קפיס לא •• ירח ההדרכה הנעימה .

יה Lדי העיר ורשה שבפוליו  ,קעלוב אחר השי)'יים

מפני שאנחנו צעמנו יידלם  .מענייו לראוח איך חיו

ההדרהכ האתימה לנלי החלמיירם .לרמחס .

שחלו עם כניסת היהוד'ס לנטו  ,לשמוע לע המדר

הידל'ס או  Iאיך אנחנו ח"ם היוס " ",התרשמתי

החלמידים החעניינ .באתר  ,החעשר .ביyו .חור.

בנטו ליד האנדרטה של האמו רפפ Lרט  ,להכ י ר

מאוד מו התערוהכ של חצפי היידלם  .היה יל קל

מהביק'ר מלאי התרגש.ת .רשמים  :כך כתבה

חסידח א Iמ Lת ע!לם שהצילה ידל יהודי מוורשה

יותר להזדהות אחם :

ר  Oח בחרחית לש ביח הספר אהרו צקיר רבחבו.ח

בחקופח השואה  ,לשמ  Iע סיפ!ר בריחה מקרוו

המנמה להדרכה מציעה לחלמידי חטיבות

לאחר ביק!ר של תלמידי כיח.ח ח ביד ושס .

.לס"ס את הביקור קניר ורשה קבנעח הקהליות

הביניים גם ס' Iרים בחארים שנציי'ו Iהש i lוא לנמחו

ב י ח הספר המרכזי לה  Iאוח הש  Iאה כיד ושם

לחלופיו '  Iכלו התלמייים לםייר בקעבות קהילת

ט iס ב.לממחת הצעמא Iח או  'Oוףס יmאב הנצחה

שארבשו מועד דר מיטו לשם צמ י ע מגו Iו פIל'ע' Iח

יהודי פרנקפורט לע ]הר המייו  ,להכיר את חיי

 Iזיכרון לנםפים בשואה  .סיוריס אלו מסחיימיס

ותכ 1יות חינוך לחלמיירם ולמורים ;

הפרט הוקהליה קעלווב רחא השיםייונ "ב nר~הירום

בבקיור ביד ושם .

באמצעות כחות ואלבומי עדים המספרים לע

המנמה מפליעה נם ניידח חי)וכיח ליכתות ט

rו'ןoתם לפינ ילעית הצאנים לשלטוו זבומו לשטונם .

'·ו המניעה לבחי הספר ברחבי האץר  .הניידח

מיירם

פורסת בכיתות ציוד חוזתי ,נמאבצעותו התלמידים

החלמיירם יס"רו ב.אתר בעקב.ות אחת הקהילות

גם בחערוכה "איו משחקים ידלותיים· שענ"נה

ע  Iסקים ב}!שאים ויכרון אישי  IIיכר  Iו קוקלטיכי

ו'  Iכלו להכיר למשל את קהילת לובומל שבפוליו

ציירה  ,כת י בה ומשחק לש יידלם בקתופת השואה.

והמפגש ב'ן הנציול י ם לכ'ן החברה ה יש ר'ןאיח ,

יעירה יהירות טפיסויח שמשרה

כך כתב.ו תלמיירם שביקרו ב.תערוכה :ו ·,הפעם

משחתפ י ס בפע י לות הע tקבח אחר חייהם של

חשה באמת את הש  Iאה

~

הענסה ל ה  iiכ ה מציעה לתלמידי חטיבות

הביניים הדרכה מתאימה בביקור באתר יד ושם .

לע בגלו

אקואריהנ .

בלכ אחד מהמלסולים הללו יקנרו הm

1)1

שלושה ניצ Iלים ב.זמן המלחמה .

לע ןמצ ',1וJ '1Lפ iYITIה.rוו1jן nיגולסO::ר רבעוה ?להת

הראשונה בחיי

שי] ו י עם חיררח חנ Iע נ ח ההלכשה נהציוונת מחוך

מתוך כל התצלומיס והחפצים .המקום הרשים

לתלמידי כיתוח יא ו·יב ולמשלחות היוצאוח

ראחעב םיפלא יבב ךהןהלי .תיmיה שג םישrגו דחאו .

א ו חי מאוד וקירב .אותי למציאות של השוא ה ",

פלילוו או לנמרניר~ צמiרע' המנמה להדרהכ מס י ירנם ,

14

שא)'

מיי יעון  OIיוירם אנחר .הזת'מיrןם קנמירם במוזאון
הה'  OOורי ובאתרי הויכרון שביד ושם ומשחחפים

במסינר מילוד ב)ושאים כמו העתם היהוrן ב'ן שחי
רלזגמnו,ת חיי היום·יום מטו ,תנוועת הגעור ורמויר ,
מהנינוח יהו  'lת בתקופת השואה ועור.

כן כנתה מורה מתיכון עירו)' יר מתל נאיב:

"בחרתי להביא את תלמיר י המשלחת לגרמניה

..

~ נהס גוו~' ת מ ' 1ם וערכת קורסי השלתמות

למורים בבחי הםפר ה ' Oוד"ם ובחט יבות הביניים
קורוoיס למוםיר תנבי ר!)Xןר התוכיםיינ .לכ קהרוoיס

מטים לע·י'ו משח החינוך כקמנ ' Oזאכות לגמת
השתלמות  .בקורםים אלו אפשר ללמור פ7iיים
בהטoיוריה לש השואר~ בפסרו.ת קבולנו,ע בהנות
ואמנית  ,וכן לרכוש כלים לעב  Iדה בכיתה בזערת
מנוון חומיר הלמירה פשוחחו במגמת הפיחוח לש
בית הפסר .

אנשי חי)וך יכול'ס לבחור להשחלס בקורס
שנתי  ,בקורס קצר ב)ושא ייחורי

א ו בימי עיון.

הקורםימ מתקיימים ביר ושם ובמק ו מית שונ ' ם

ברחבי האץר ,כגון אילת  ,באר שבע ,אשקלין  ,ניר
נלים  ,רחונות ,ראשון לציון  ,תל אביב  ,קדומים ,
פתח תקווה  ,אלקנה  ,כפר סבא ) ,תניה  ,חדרה
וגבעת חביבה .

מורות שהשתתפו בקורס הש 'mמוח למור'ס
כתבו;

"זוהי

אחת

ההשתלמויות

היסוריות

שהשתלמתי בה  I ,זו הפעם הראשונה ששמעתי

לע נושא השואה צנורה מסודרת לכ כן מזווית
ארהיי שוהנ לןיaלח ממה לשמרתי רע היוס :חאYי
עם מYטן רב  ,וזה מעוח אותי להתעמק בנושא:

את המנמה להגשרח מוירם מנהלת כרמית
שגיא .

 ..סנמת ה '~ ת nl

של נית הפסר מציעה לאנשי

השוהא מהניל הרך רע ר' OOהנ ה"ועורנג בערגות

לימוי כרזות .קלטות ,ספרים וחוברות ,מפות
ותגניות מולטימrןה  .עליכות מצורף מדררי למורה ,

ונו רציונל והצעות לעבודה)ראו עמודים ( 17-16
ביאש המגמה לפיתוח עומי בארהם מילנרם.

נ מן נ ז '  ,ה~ גוג ' ת של ב'ח הםפר Iחמר רב,

סרטי תעודה וסרטי לעילה ,קטעי עיתונות ,ספירס
וחובר Iת  ,עבוחת גמר וחיקי נושאים  ,חומיר למידה
ואצמעי עור.

תלמיףם זענר'ס במרמייה הפדנונית להגחנ

לסיור ביר ושם כחלק מתהלין ההכשרה של

המשלח.ת הביקור במקום השאיר רשמים עזים
מארו .רמודהכיר שעתה נערוה ימפות שעtתה תא
הבקיור ל'מתי נשכח:

המנמה להררכה מציעה את שירותיה גם
ו JO":Iהיא משכירה סילג הוהאר העקסוים בהדרהכ
אנתר ובהוראת השוהא במסנרת הצבא .ביר ושם

מוצב בקביעות

מש "jT

)מדירן שאינו קצין( המדרין

חיילים חונרים ,מס יי ע למש " jTיות המניעות לאתר
ועtזר להן קיעבר t"jוארת יום השורא~ צוות מדיכירם

וערן סיוירם בדי שום לח'ו'ןoס רrגשתתפים קבורסים
מקצ ו עיים ובקורסי צקי)ים ולמפקרים.
תא המגמה להדרהכ מנלהת

קירי בודנהימ'ר.

בעורות בנושא השורא~ מוויים משתמש'ס חבומיר

הלמייה להגנת נעודות להוראת השואה בכ י תרג
המקנרים במימייה הפדנונית יגתים מ'וj"t
צעות  ,םיוע ור),ו  Iנה לחומירם מתאימים ממנהלת
רrגרימהי הפגרגrתי פסריה פפררוט צמוווח רoירנועo
במקום .

..

רrגנויים הרבימ

-

נחי פסר  ,מוירם להטסיוירר~

פסירות ומומיות דפגוג'ות  0'100 .ממנוון הOשאים
המפויעים בכתב העת .

אלה הנושאים שיקסעו בהם הגי'ןוו) Iח הנאים:

ר))oיס J'II

אביפחה בשראנ~ ר.הנונה ')הliרתי בשראנ~

עולם המחנות  ,יה ורי רומניה נתקופת השואה,

הייסחם ב'ן היהויום לבין סיבבתם קתבפות השוהא
ועור .

גך גתב מנהל המרכזייה ורפרגוגית של יד

שלמה" :זה עתה ס"מתי לעיין בשלושה גיליונות
של בשביל הזיכרון שק י בלתי גמ)וי חשו .אני חןוב
לומר שזהו מפעל חשוב ממירנה ראשונה המציג

צ)ורה פפותרית היבטים שונים 'וש השוהא םקמוחת
מעריים ומקצועיים  .התמקר ו ת גל חוברת בנושא
אחר עושה אוחה למקשה אחת הינה מrמצה )רע
כמה שאפשר( את אותו הינט  .גם הצד האסתטי

והגרפי מולצח ונותו עוי לנושא החשוב ".העורך
הראשי של גתב העת הוא רר י)יאל נלמטו .

לבית הספר פעילות ענפה ונרחבת עם אנשי
חינון והוראה נרחבי העולם :

•

מגמת  ,שתלמו ' ות למ ן'מ נ  ,ו'ל ע'רכח ב'ך

ושם השחלמויות  ,סמיגר'ס  ,קורסים וג)םים

חינוך באץר ובעולמ מגוון חגניות ללימוד נושא

•

ואירועים מתוגננים .

נ ת נ עת :ביח הפסר המרגזי להוראת השואה

מוציא לאור את כחב העת בשביל הזיכרון  .כנת
העת יוצא לאור חמש פעמ ' ס נשנה  ,וכל ניליון

קסCע בנושא חאי .בלכ ג'י'וו מאמירם הרנים בנושא
הננחר שכותבים אנשי מקצוע  ,חלק דייקטי

ניו'לאומיים בהוראת השואה לאלפי אנשי חינוך
מעשרות מיינות בעולם בפשות אנגלית  ,פסידרת ,
צרפתית  ,גרמניח  ,הונגרית  ,פולניח ורוסית .

בראש מנמת יישתלמויות למוירם בחו  7ע  OIר
אפרים ק" .

•

מי ו ן פט ' לות חו'ל מאךג ,םמ'נר'ס ח' ]O"'I

בחו'ז  ,עורן קורס'ם ומשתחף בג'גסrים ביו'אל  OIיים
העוסקים בה ו ראח השואה בעולם  .הםיור יוצר
קשר צרוף עם מורים ועם אנשי חינוך מגל רחני

העולם נעיקר ררך האינטרנט.
בראש מדור פעילות חו-ל עומית רחל בד

קפל!.
למיעו ולה/מנת הירכוח  ,נייית חינכrיח  ,מסינריס
!ימי עיוו לחטינוח הביגיים  ,יחטיבות הלעי!נ!ת

וצלבא אפשר לפנות לרונית  ,המנמה להררגה ,

לטפון .02-6443632
למיעד תהשרמיי t"jוורסי ההשתלמות למוירס

אפשר לפנות רלורית  ,לטפון .02 ' 6443647
למרכוייה הפינוגית אפשר לפ)ות נטלפוו

.02 ' 6443635
להזמנת כתב העת בשב י י ה /י כרוו אפשר

לפנות לדעי)יי  ,טלפוו .02-6443504
הנ ונתת היא רמת הררנת יטחבות נ'" Jנ. i

שגותבת אפרת בלנרג וסקירח ספיים חיש'ס

15

ח

I

I

דות
תחנןת

ןאתרי

מפה

סרט ' Iואו

סרט ה' tייאדו שנ Iא'ס  I)Iנ  Iר ' ם  ,שהפקתו הושלמה
)עת האחר Iנך~ מפסר את ספיורם לש 'הוrן נרמנ  Iה

ב

ה

מ גמ ה לפיתוח תכניות לימוד'ס שמה

י

לה לרטמה Iלר~ת םיכרצ 'Oכ"Dח פל!חת
את הכלים הנחוצים להתמוחות ,הו

מצן']'ס המחנות שהי.

במערחכ החינון הפוומלי והו במעוכת החינון

פרוםים ברחבי אירופה  .המפה מאפשרת למתבונ ו

הלבתי פוומל.י עם )ושא

הוראת השורא~ והיא

בה להבחי! ביו מחנות ריכוז  ,מחנות עבודה  ,מחנות

מבקשת לתת תשובות דיjתטי.ת הן לחברה

השמדה  ,מחנ ו ת מעבר  ,אתרי צרח המוניים ואתרי

הישואלית  Iהו קלהל י ם מגוונ'ס בחוץ' .צרכים

צרח שהיו ש"כים למבצע האותנסיה .למפה מצורפת

שוניס צמירכיס ילכם שונ'ס ,לוכן הפק'ה המנמה

אושוו..,.

בשנים האחוונות עו כ ות ובהן כחות וחובוות

במפה זו 100X70J

שנוא'ס ומנוד'ס

ב

מ

הריגה עיקריים

בתקופת הנאצ'ס

•••

I

(0'0

מפה לש מחהנ אושיי .,.ולש מחנות Iלהן"! לש
מחיד :

33

והורכ~ מפות להוהאר בכירת~ תכיגות מייטחכיק

שיח

פסוי לימוד שטיתיים ועוד.

במ' ' השלטוו הצאנ /מ'ועיית הילטר לשלטון )'נואר

לפניכם דוגמאות של ערכות לימוד שואו

 1933עד  -ל'י הבדולח' וערב מלחמת העזדם

אור נעת אחר Iנר~

הנשייר .בוסט מ  D'1QJהועק יילעלהת לש המלפנה
הנאצ'ת ללשטוו  ,מ  'lב' Iחה לכפ' ה'הוירס וחנונת

•••

הצינור ה'הו'י למצג הקשה והטרני שקנעל 'זא'י ,
וער םשייב'ס )סרט קטעי nעת א''שת לש 'ה O'1I

איתא,

תה זה

רחוק"?

יוצאי גרמ 1יה שחי .נה כגע ' 1ס בתקופה הה'א

ערכת ילמוד ) חורבת שרייס ותמונות וחרבות למורה (

ואשן מספריס את ס'פ Iרס הא'שי נגוף ראשיו.

מטרתו

של הסרט להקנות לD'l'om

שטרם

למדו 'זע השואה מושג'ס )  0 " 0 ' 0של ס'פ Iר
הטoי Iף מורבכ הספיור מספור עצמאבות השחקו

זערא  1ג[  .אשך מחאר  OOIג'  1אח השתללשות
העניינים מתוך רג'שות רנה ,

הסרט  ,שאורכ tשלושום ושס Iנה קדות  ,מיודע
ל nימ'י' חט'ב Iח הבינייס והחטיבה הלע' ן .ה)
סח'ן:

8S

ש"ח

•••

אימא  ,מה זה רחוקן הוא קוץנ שירים לע יולים

ובזאת לא הטתייס הט י פןר
סוכ שנה לייל-ל הבדולח"

ערכת לימוד )כח ות  ,קלטת וידאוותוונת(

נתקופת השואה  .המצבים המתואריס נשיויס  ,הו

בשל תוכנם והו בשל צעמתם  ,טוידרם את נפשן של

הקורא ומעיררים נו שאלות  Iתהיות.

ערכת הלימוך מםפות את סיפורס של ה י הוד'ס

את השיויס כתנו בפולניח משווו ים יה Iדים ולא

הפונרום ביו

יהוירם שמצקתם היו בגטו ו חז  .את הזוועה לע בשרם.

בגומניה הנאצית משנות ה'  20דע '1 ''1
 10 •'19בנובמבר  1938המכונה
בשמונה עשרה הכווזת

''1''1

הבדולח :

) 70 X5 0

םימ( יש

תצלומים  .אמירות ותאריכים היוצרים צרף כוונ ול וני
היסטווי .

ה"אוש והתסכול שהיו מנת חקלם של ת ושבי הנטו.
צקמת השיר י ם כתובים נפשטות  ,והם חופשים לפנינן

את הפונווס .

 . 1938 ' 1933קטעי  Iכיוונות ווועיות והצועת לפוליעת

סננונס הילד ו תי והתמים והיעדו אמצע י ס ספרות"ם
מתוחכמ  Jם  ,הם נונעים יי)ו של הקווא .

הערהכ מיודעת לתלמיירם בחיטהב הלעיונר~

עם התלמידים .
הרעהכ הפוקה בשיתוף האגף לתכניות מילו  '1ס
מוינהל חברה ונוער במשור החינוך.

190

הם שירים פשוטים  ,תמימים וצעובים שכתבו ע ד י

ואייה  ,דבו המקנה לשיר ' ס אמינות  ,ולכן .על אף

בחובות מאמו לע נורל יהודי נרמניה בשנים

מחיר :

בשיריהם הם מנסים לתת ביטו' לתחושות הפח,ד

לנשון מדובר,ת נלויה ו ישיוה מצגים מחיי הנטו  .אלו

בקלטת הווידאו קטעי דעוי ו ת של יהודים שחוו

16

שהתנסו בחו Iיות קיומיות אנושיות ויהו  I'1ת יואצות פודן

שיח

מחיו :

54

ש'ח

I

ה !JOר ש"ואה חכ-רןו"

וד

ש

מאת נעמה 'ןולג

•

ב חשדו אגנטסו ציא ואלר הפסר שוהא rןכoחן הבהאצו
משוחפת לש יד ושם ולזמו שזר ,את הפסר כבת

א

ה

ש

I

ה

א

פרופ' ישראל גוטמן בשיתוף נעמה נליל וצוות
ממנמת הפיתוח בביח הספר המרכזי להוראת
השוהא ביד ושם .הספר מיודע ללתמי  '1החטיבה הלעיונה

•••

כקלח מתמית המי'ודוים החשדה בהטסיוףר Jפסר המי'וךן
ודמוה בחבורת ימורר~ הבו זעצהת ידד17טיות והרבחות לש

חנוות האזר

תןףכת המיסועית למווה בהרואת הנ.אשו הספר fט iאלשירו

!Ji1געJה rב נצ"'לו שהאוה ל'I urב
באrר

-

ז'תן'  Iתצ'א  Iת

•••
בf

משדר החיבוך  ,ובבך

}יתנה

הouי  lריה למזבה

ערכת לימוד ) כרזות וחורבת למורה (

יהודי י  Iג  Iםלביה

שחיס עשרה הכחות הצבעוניות מבוססות לע כחוח

ח ו ברת

שה Iפצ) tייש  Iב העברי באץו ישראל בשלהי מלחמח
העולם השנ  IIה ובשנים שאחריה  .בערכה משו'ובות נם
תמונוח מקוריית  .הערכה מנויית את סיפור המפנש

נ'ן )יצויי השואה ' ,וצאי המחנות  .לב'ן הייש  ) Iה'הורי
באץר י שראל .מחוך הערכה עולה החמונה המורבכת

שי מערכת הך  I D"lrYהעמחח 'וש ה"ש Iנ לכפי הנויה
ולכפי הניצולים ותה'ויכי קייטתה ש'ו שארית הפלטה
נה  IIיה הישראלות הקשה שי אותו שבים  .מטר ו ת
הערכה הו לחשוף את הדרמה האנ ו שית שבמפגש

ולשחף את החלמ'ףס בירמה זו  ,יחח אח רנישותו
של החלמיי לאחר ,לחרש ולשונה שלעתים אנו

מתייחסים לאיו בריחוק ובינכור .הערהכ מבררח ס Iנ' Iת
של קייטת עלייה הרלוונטיות נס היוס  Iבהקשי י ם
אינקלQט  Iא'ויים.

" הנענו ) '11אור  Iבכ  IIנI

מאור האץר :כתב הסופר

אהרו אפלפדל ובטיא במידה רבה את מnכ oה"סוrךם
של קליטת נ י צולי השואה בישראל ,
העוקס בנ ו צ ול ום  ,קטיע דע Iיות והצעות בעלודה בכ י תה,
הערכה הופקה בשיתוף האגף לתכניות לימודים
ומנהל חברה ונוער במשח החינוך,
ערכת הל י מוד מוודעת לתלמידי חטיבות הבינייס
והחטיבה הלעיונה,
מחיר:
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גושפנקה

במבחני הבגרות .
נספר

יהודי יוגוטלביה חיו בקרב עמיס ששרר ביניהס

מקיף

מתח רב )של אנטגוניזם דתי  ,לאומי  ,תרבותי

השואה

מידע

על תקופת
ועל

טור ' Oוריאלי .להוויה זו כשרמסה קנשרים החיונ"ם

ה!עפשתיי) ור"א בוחו

')  Iחר של החברה הייתה השפע ה קימוית טרנית

את

משני

 Iאכזרית על רקע התפרקותה של יוגוםלביה

היבטים

עיקריים:

כחלק

ממכלול

וביבושה על '  '1הנרמניס  ,האיקלט י ם  ,ההונגרים
והבולגרים  .מלע הכ ו ל בלטה האלימוח הפול י טית
והגזענית

במשטר

הפשיסטי

שקם

במדינה

הקח'טאת נחרתה 'וש גרמניר" הבהנגת האטסושה

) . (UStna

ריזרס הלאוםני הקרואטי שהנהיג אח

השואה

האירויעס הבטסיוריה

העולמית ובהיטטוריה היהודית  Iכניס'  Iו יהפיק מתקופת
אימיס זו קלח'ס שיתרמו לניבושה 'וש תועדתנו הצעמית
היום ,כיהודים ובכני דאם .

המד'נה כאשר שיתפה פעולה עם הנאצים .כמו

הפסר נכבת מתוך שאפיה להתעמק ביעד ההיסטורי

פוליו  ,נס ייגודסביה החפקרה ולא ה  IIתה עוד ישות

קהברש ר.....יטס Iרי הרבח 'וש תודלות םע לארש' ו'וש תוTתת

פ  Iליטית  .התפרקותה ליחידות טריטוריאליות

העמים תוך שילוב תחומים מגוונים והסתמכות

לעיהם :

בשלטונוח הכ י בוש השוניס עיצבה את מורבכ ו תו

הטסי Iךף" מאני,ת פסרות והנ . Iת נשנים האחחנJר lהתפתח

של גולר היהוידם אבזור ז רג ובןב נלמה יוגולסביה

המקחר בנושא השוהא  ,ונחשף חמור תיעויד רב לע היב 'Oם
שונים של התקופה ,ובכתיבת הספר נעשה בהס שימוש.

מטרת היחיךה 'tומד הו לע גולרם לש היהוידס

בפסר הודנשו תיאור על1מו התרבותי לש היהויד וחיי

בתקופת השואה והו לע היחסום ביו יהודיס ללא

היום·יום לשו הן בקתופה דקשמה ל 'mחמה והו בקתפות

יהודים באזורי הכיבוש  .היחידה כתובה כיחידה

השוהא .השמיוש קבטעי ""נים  Iבחעיות מקתפות הנטא  Iת

ביויחחומית מודולרית יבעיקר היסטוריה וספרות

ו המחנות נודעי קלרב את הלומד לא הפרט ואל הקהילה

ויש בה הצעות לפעולוח ומערכי שיעור  ,קלסיקוו

היהו  '1ת בקתפוה תוך רגרת ה'ןrןמ  tת האנוש'ות והערכיות

.

וביבליוגרפיה עחרת.
החוברת הופקה בשיחוף מכוו מופ " ת .

ש"ח

רשמית

לערכו ולשימוש בו

מאזורי כיבוש אחריס )אירופרנ

זמוברת ההדרהכ מואביס ממארו 'וש וא[רו לפאדלפ

139

-

שואת

ימעשה

היחידה מיודעת לחלמ יד יס בחטיבה הלעיונה

ובמללכות .

שה'ה לעיהם להתמ  Iח עמו,
בפסר שולבו צ'  Iףם מהתקפוה צו' Iףם צש' Iר Iמזו קצר
לאחר המלחמה בסחנות הקע  Iףם .ציורים לאן  ,שנמצאים
במ! Iאנו מאלג Iת בדי ושם  ,ת Iרמ'ס ףא רםו ציוורת rכאפ'תה

והזדהות לצא הלמtד 'פכ 'rמושאי התקופה .בפסר נעשה
שימוש במוצנים מאוסף החפצים של המו  Iאוו ביד ושם ,
שחקל מהם ידעין לא הוצג ,בפומבי .בפסר נם תצלומים

ידנrךם ,רננם מארכייו ר'וצnומוים בדי . Iש DהרOובר הרנחב
צשורף לתמ  Iנות לאן נודע קלרב תא הסיטוצאיה המצל1מת
לעלומו 'וש קהור.א

מאמץ רב הושקע בהחאמת הספר צל  Iרכי הל Iמד:
עציוב הפסר ,ציוו המ Iשנים המרמ"ם ב'rכ פקר ,ל' Iוי כ'r
פקר שבואה חבמה בושולאת םכין  •0ןכו שבזלי מפו.ת ק'ןnו
שmות )כמו מפת ר) Iחנ Iת מופת הגטאו(ת .לפסר צמורף
נם מ'וי Iן מוחנים ' ,וכו מונח המפועי בן צו' Iנפסר בנכמי.ת
הזמרז למ Iרה למווה בביtיובגרפ'ה 'mtצnמ ב'מ פקר
ופקר ,וכ Iברשימת סרטיס שאפשר לה'rער בהם לבימוד
הנ  Iש.א

17

וOW

"T

ארצות הבר·ת
הא י חע השתנ י לש אגודת היrן rן ס האמר י קנית ייקח"ס ) -ו ב כ בגסונ .

אבירעו הועקנ פרס זהrרכ'ן לש  Iד ושס ל ג ' ק פגטי  '11I'11ף לב י צ ר  .א דרג
רבונפמ ן היה ה י ושב ארש הוכל"י לש האירוע . ,יושגי רא ש עמ י ת י ם הי ו
ז י נמונד ו י לף ור ר ישראל ז י נרג  ,המוכי ,הכלל י של הקונגרס היה ו ד י

הע'ודמן  '1 .ווח מפורט יפורסם נגייייו האנ שי -וד ושם י ר ושייס :
)שג ' j7י ה א ר י קראסן בתע האחרונה ב'  1ושם עם אשחו דנ י אל ,ע ם
אמ ו ) ' ,ל י ה ועם אחיותיו מא ר שה ס ו לדנו ו ב יו )  Iקהם ן  .ה וא החל יט
להעגק' תרiוr IDןנהב דיל שום זלורכ לש באיו איז י רוד קא ר ט Jזר :רבעשל

ייע ורם 'זש הפר ס ' ' Iנ ס .

א רי ה ו סם הלפ ר י ! ח י קז ו אח מחויבותם ייי ו שס לאח ר שלמךו לע
ה ה תפתחו י ות הממ ו  , ),ת שע ו שה הס ו ס ,ד ו הס נמ ני ס ע ם
לש י ן ושם

1-ו benmcton

.

נעת ו1אחרז נ ו 1נ י קרו ביך ושם '1ו  'lךים הקרו ב יס א " רה ד רי ק ווה ,

מרק פלמר  ,ו י ייאס מנ'וד ואש תו  ,ריט ה ש פ יגל  ,מייסד אר נוו 'ז רעי
הלשוס ' ג '  IIואאלן ו אל '  Iרjמה א אלמו .

סנו י ושב ארש ה אגודה האמריקנ י ת  ,אשר הוה פריטזן במהלך רמו ימזוה .

החםר

הn

'נןנ'

מ את ל ' סה ד ו' ד סון

פ

•

רס הזיכרון של 'ד ושם לשנת  1999הוענק לנjז ה ' פכטר בא'ר ו ע השנת' של הא נו דה
המא  j7'1נ'ת לש 'ד ושם  .פכטר ,ה)מנה עמ '  '1'1ו הקחב'ס לש ' ד  Iש.ם הענ ' j7ענת הא תרוהנ
תרומה נכבדה להקמת הב)"ן החדש של ב'ת הספר המרכז ' להור את ה שוא ה .
נד~ שבצעמו לא זכה להלשים את חוק ל'מוףנ  ,חש צורן מ'וחד לה'ות מעורב בע ו לם ה ח י)ון

ומ"חס משנה חש'בות לתרומתו לב ' ת הספר המרכז' להוראת הש ו אה  .י עברתי תהל'ן א' ש' של
ח'פוש אחן רבן ש"וותר וש'תמיד לאורן

Iמ,I

צר'ת' לעשות משהו שבאמצעותו ינענר מסר חינוני

דלורות הבא'ם  :אמר.

פכטן .ה'ושב ראש של n gement.lnc..ג  Maז tג riSז ושל ) ,JHP Developmentודל "ר) ו ב r

בפול'ן .

כשה'ה רענ צ'ער ]למט למזרח עם הוריו שרה ומקס ועם אח ' Iת י ו נ"ן  ,חרה והלן  .ש.ם נבףת המ ו צעות ,
נצערו יגלכאו  .ב'ן  Iיכר Iנית'ן המר ' ם ב' Iתר מאותם הימ'ס הוא  I ' 0'1נ Oשל בני משפחתי שלוב לכפרם
ן"וב'ץ לאחי המלחמה  .בדיך נורע להם כ' א'ן טעם להמשין את מסעם לשם  .שכן הכפר )מ ח ה
מלע פני

ה אימ .ן.

ג ' ק ווכ ר בית פליטים נק7jר  lנ ש המשפחה שהחה בן לזמו מה י ;rכש ח ק  , ),רגל עם ח ב רי י

-

מש ח ק שלדע לא ישכ ח  'r .פחע הח ח י ל י ה פולנ י ם ליר ו ת לע הנג " ן  ,ואימא שי· תפרה במהירות א ח
כספ י החסכונות שלנ ו ב'ן קפלי המכנסיי ם שלן למקרה שיפר י דו בינינן  ,באל לבטו ף הצלחנ ו ל מ צוא

נ  jTדר נפטך

כמ ה חיידיס רוסיס  .הס ירו בפולניס וא נחנו )יצל)ן! "
ס פו"ון t1מש  )lה משפחת פכטר לליyנ שכאוטסך י ה  ,ולבטוף ה י נרה לאצר ו ת הברית ) 1949 -והשקתעה שם  ,גק' ש  Iר ת צנבא אצרות הביית  ,ולאח ר
שחר ו רו החל קריי ר ה בתחוס הנ"לר ן .

ש מ  Iש ל גק' פכטר ופעילותו הפי ל נתרופית הענפה מזוה  Iם עם ארגוני ם יה Iך "  I Qישראל"ס רבים  ,ו הוא מכה] נחבר הנאמנ י ם של הב ו נדס ו של הקיו

הק"ס n

ל י שרלא ,

1)1

בארגונים ) ו ספיס .

 Iד ושם נ אה ומתדבכ להניע את הוקרתו לגק' פכטר לע מס  Iריתי  .לע ידנ) Iת לגן ו'וע מנהוג,תו המשמשת אות ום Iפת והמשך מפלע ההצנחה
לש קרבנ,ת השואה .

קנדה
ה~ התנש ' לש אטדת ה'  '1ד'ס הקנ  '1ת הקת " ס ')  8בונבמב ר ,וחרבת

הפ לרמנט לש קדנה אל'נ  Iר קפלן ה " Jlה א Iרחת הבכו.ר  '1ו Iח מפ ו רט לע
הא ' רוע פ' ו רסם בנ'ל'ןן רQIן לש ' ייר ושס 'רוילשם :

-

•,
,

ח נ תכו מ רמ המלlט'מ  '1ה שתרמה משפחחו של לסל ' ד rו ח נ ו כ ת
האגף ה  i7ג  '1ענרכו בנוכחות למל ' ו אנה דן ומפשחתם ו במעמד ח"ס

רח)' ה ע ולם  ,ו)אמצע ו ת ת כ נוח המ ו לט'מר'ה שבו הם י'וכוו ללמ ו ד את
הה'םטור י ה
השואה .

של

האנף

קהrךנ ייהמ מכו ת

נד י בותה

של

רמןן  ,השר ינעל') ' ;ם'\!Jלור' מ'נאל 'זב  .ש נ ר'ר קדנה ב'ש ר לא ; ו חב ר' ס

אנודת

ב אנודת ה'י ' ד'ס הקגי'ת  .למל' ין תרם נס לפ'תוח םררח ת כנ ות

הקנ'יח ארבשותו

מ rלט ' מ'יה בי' ו ש ס  .מ רס המ ו לט ' מד ' ה  ,הממקו  0באנף הקנ  '1ש ל בית

ה'ד'ד ' ם

'וש הנק רוזאבגו.ס

הספר המרכזי להוראת השואה  ,ישמש ח וקריס  .מ ח נ כ'ם ו  OOורנט'ם מכל
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מ משלא ו'ל' : Oהגק רחאנבו.ם י<'זrנ ד~ הגא י .rרדשo
 D''fIרמ  jו ור< "UItIר ם)''וא 'מ

,ו'ל',ג

חקם~קן

ח"מהקונסטנט'נר ' ,חד עס ב)'ו ר ו רבטו  ,ארחורו  ,ו'קטור  ,חאודרו ו לאוו  ,הר'מו חרומה נבכדה להקמח

אייס הןואnח '1ננייו ב'ח הספר רוגר 'Oלהותאר הש Iרא~ חרכ אשחו נמאס ה;ןאוהב נ ' וו 'ןד ,קוגססנט'רב,
חבו קרוב של 'ד ושס ומנחח מכוב,ד )דל 1בל'טא וה'נר למקס'קו בשנח •  ,193חחוס הח'נוך בביי
והוארח השואה בפרט ה  Iו 'rןעס חשוב'ס חוג ,

&1

,

כ  Oלן

'םסו ~ anוו V..גdז
רשית הזיכרין לשיאה ילנבירה
סנגי 'ויר המצעוה

רבו'' Iאלמו'ת

דן צ'קח אדו
פרפו" ילא וילז

'ויו ררוהנולה :

באגר לשו

נ ' וו ה"חה פע'לה מעורבח בחונום ספרות בנושא השואה לספרד'ח למעו ')ב הנוער בקה'לוח
ה'הוד'וח בדרום אמקירה ' .ו ושס מוק'ר אח זכרה ,

, o". n

דצת כ ר

19 ') 9

מנל"כ ' :ש' מערמ'

ברז"ל

ראש רוגכוו

בעת האחרונה ב'קר ו א ד מונד ו םפ ד 'ה  ,בש'א בנק

 deגCid

8 ncoג  ,ומשפחחו ב'ו ושם.

הב'' Iלאמו' לקחר
רמוfעl

צרפת

מקס' מודכ' ל'ברט '  ,נ'צול או ש  ' IIץ  ,מ'מו אח בב " ח נו ' י יי' ס ללא 'לרוח' שקבו מ פקלס החשר של ב נ"ו
ב 'ח הםפו ה מ וכ ז ' להווא ת הש וא ה ,א ח הוו'ו ו א ח אח'ו החב'א בומו המל ח מה מעב'דו של א ב'ו ,ומאוחר

הש ו אה:

פרפו' 'הודה באואר

הראש' :

פר ' ' !)Iשראל גומטו

חבר ' הנהלח
' ד ושס :ל'נרה אולמרט ,דר אב' בקר,
דר 'ואל נרומ' ,פרופ' ' שראל

'וחו הו א הוכר כחם'ד א ומו ח העולס ,

נומטו ,פטסו נר"ק ,באוהס ו ו נדבנ',

נו'צ ' וו לו ,אל' זב Iוונקס' ,

א  Iם Uרליה

ראיי פסווטה  ,וב פווו,

חרר ה'ש'בות בב Iייו האוכ'ון החדש

הוק 0

'וס' פרל ,נח פולנ .ח"ס קל"ן ,שוה

בחוומחס של 'וםף והלו פוול'ר ווםט  ,חבר'ס מכובףם של

טשרו'דטון  ,שמא'

הקה'לה ה'הור'ח במלב ו רן  ,זלכר בנ' משפחחם שנצרחו בהר' קוםוב בפול'ו בצר'חוח ההמוב'ות שגעשו

ב·  17בו· 8

ו אבIקטובר

ו . 19.

.rכשעIגIנ r

מעותכ כנת העת:
עורתכ ואש'ת:

"שראל

ף)('א רזובנרג

ועוכת נפולע

ארש'ח :

נחמה ומחח'הו צ  Iקרמו מחל בא'ב תרמו חר Iמה לב'ח הפסר רוגרמ' להוראח השואה זלכר מפשחח

בתכות

םדובםק' ומפשח ת צוקרמן  ,שנפסו שנואה .

חברח מעוכת:

o

א'בט מחנ'א-מ 'נס

סילה  Ol'flוו

ומ Iח מעוכת  :קרן נל
Iאףח חרב

 Uק  Oהנחת אבן ' 9נה רבנ"ן ה'נר
השהות החדש

עוJט' השלוו:
חונוס:
ם'וע:

ב םפטמבר החק"ס טקס הנחח אבו הפ'נה לג)ייו ה'לכ השמ ו ת החרש ב השחחפו ח

רחל בו-קפל ן

I

שע'ה נ 'ייהורה

האמר' ק ג'ח של ' ר ושס אל' זבורוב ס '.ק 'ושג ראש "קר ו ק'ס ר 'ה אד מ ו)ד ב)'מ ' ו

קתו'ו בומו

ר ה'רוטש'לד הברוו בנ' ) ' Iן דה  -רוטש'לד מצרפ ח  Iס נ ו 'ושב ראש הקר ו אברה ם ב'נר .

רחל נקוא'

ב)"ו ה'כל הש מ וח ה ח דש ייבנה בם' ו ע תר ו מה נו'בה מ'קרו ק'סר' ה ארמו ב ד ב נ' מ 'ו

'ו'ב לפ' ו
באוהס מ'לנרס

וה·רוטש'דל.

פאר'ס ק"

בה'כל השמוח שמור'ס ופ' הדע  ,ובהס

דו שמואל קקוובק'o
דר מט 'lלשם

שמוח ו פרט'ס של מ'ל' Iנ' )ספ'ס בשואה .
הקמחו של בב"ו ה'כל השמ Iח החרש ה'א

צן'ןoם:

חלק מחכב'ח הפ'חוח ' ייר וש ' 2001 Q

ומורחב  ,ובו 'וק 0

ששון ת'וס

נס מכנה ה'כל השמו.ח
'ש חש'בוח

הפj7ה:

רבה בהפצה לש מ'yו רב ככל הפאשר לע

צ'ענו:

קתפוח השו;ןא 'OשJאל רב'בח העזלם ת'דrn

רפסו קל
פוxוגי וווח' צ'עננ

•155."10793 ·697

לעול ס ' ,אב' מקווה שבחרומה וז ס"עח'

כח Jבn

במטע למען מט ר ה  Iו:

בה'כל ה ש מוח שלושה חקל' ס  :מקוס

רמוערנת

כנת העת ' lושס 'ו tילשס
rת ' 3.77רוילשס •  03ן 9
לטפון  ,02 ' 84.34 13פקס 0:Z-8 • • 3.09
d htm.org.ilן;s\-גspokc:spO)-

לב הה'לכ  ,מקוס ה נ ג'זה

ש ל ד פ' הדע וח ד ר לח'פוש ש מ וח במאצע ו ת

מח שב  .א ת מב )ה הה 'כל ח כג)ו וע'צבן
ה א ורלכי מ שה פס'ד ה ו רוג בצע ח חר' ח ה רלא.

.

חו אונ

 Oפאשר צלטט ח.ר צ'וו הוכקוו ,

הבא'ם כו' שטרגר'ה כ  IIלא תקרה שוב

Iל)'רוו וה ח "ח חח .

'צחק ר 1oר'

'ורס לה"מו
רג'לא מ'yנ

שבמםנרחה ייבנה מזוא ו ו ה'םטור' חוש

מףנו בטקס מאר הרבוו

אלכס}ור אברהם
שוימ'ת א'מגר
א'ןoה פאלנו'ס
'רוו אכשנז'

שר הח ' נו ך 'וס' שר',ד ראש היער 'ר ו לש'ס אה ו ד א ו למרט  ' ,ו שג ראש א ג ודת ה'די ד ' Q

)'

פב'בה לו'
רוח' באלטי

מ ') I'Iמשו(/ו  :באנן לש~ הבןוו ב I'I>'Iךה·ן ' OOיי ,
השן

' '01

שן'י ו ןאש ר\!ו'ר ~הוך (/יימןט

sh" c:m.org.ilג\d

)'ג• \I ~W

רשפא ניnmל

 Mתוליעפ ומ ררפם ,.לnסoנ ל.IרתאIםןן ייייי יךםיnו

'o.םזmר

nשמ החיטר 'Oש'ן ,ו(ןנ yrדקלם דזוע'ת ווא 'ו'!נ הספי מעור הח'כמ'ת

המרמ'ת ""יימון השואה  ,להננת סמות האנטימשיות , ,ןפש'זס ,הגצא'זם
ושנאת ה  Iר'ם אבשר הם ל1הפנמת ער') הרמוקרט'ה  ,הטומנות והפלוולרזם
האנוש' והתרנות' ·.

חבר הכנ Dת אמנון רובינשטיין
ע

ם כנ ' טתו של חנר הכנטת אמנו! ר ') Iבשט"ן לתפק'ד שר הח'נור

) 1993-צה'וג fו אשבי '1

ושם תא התםית להקמת חיב הספר רוגרס

להוראח השואה  .רובי)שט"ו חמר ב'זמה  ,א'שר את ההלחטה ו"שם
אוחה בטיועו לש מנמ המשח ראז רר מששוו שושני .
לרגל פתיחת ב'ת הטפר  ,בתכ אמנ!ו ר ') Iנוכש"ו ליר ושם  · :אנ' גהא ל)רר
את ' י ושם לרגל חנוכת ח') הספר המרמי להוראת השואה  .אני רואה בבית

הטפר עמוי תוור בפעילותו החשו)ה של יי ושס  .כשן התפק'י הע'קר' של
יי ושם הוא כפול :להקים 'ן זיכרוי לנצרחים !ללמן את קלחי הצוח הזה
קלח יהוף ואנ ו שי:

-

