י
מנט וא o' I)o1ה ובoנr

האןoכP

Iהםפoןיה הדחש מנינן המפשהח

יה  0 " 11רביס  ,א ו לם ע  1" 1ח " ס נ' ) 11' 1י צולים

הש ו אה חייב להיות בירוילשם  ,בירתה לש המידנה

יד ושם לבין הוועידה" :צרינו שוועיות התביעות

קשיש'ס שאינם זוכיס לטיפול אנושי בסיס י או

היהוידת  ,ישראר ,מםביר רר זעריאל מליר .שאול

תותיר ח ו תס משמעותי על תחום אח ו מסוים

להשנחה לכשהי .כ '1לענות לע צורכיהם  ,הוועיךה

כנן ,הי ו yע המיוחד של הוועידה וסנן נשיא הוועיוה

בפעילות של י ו ושס· ומוסיף; "אמנם כל היבט י

מעניקה חמיכה יעיך  Iר לארגונים ולמוסרות כךי

לשעבר  ,מוסיף; " וע י דת התביעות הייתה ה נ ורס

העבווה שנעשית ב' l

ושם חשובים ,אך תרומתנו

שיפעיל  ,פרויקטים לאספקת קורח נ ג וש'רוחיס

המכריע בהקמת הבביין הראשון של יד ושס

לארכ י ונ'ס הולמת כמיוחי ה י ות שהיא מעניקה

מא ז  ,במשך עשרות שנ'ס,

לוועידה ת פקיו נכבד ביותו במשימת התיעוד

הסדרה

ובמאמצ'ס להבטיח שהחומר ישתמר ויתודע למען

)ם'םייס לנזקקים קשישים 'ו'וצ') שואה.

בירושל י ם ב· : 1957

לישראל שותפות היסטורי ח עם ועידת

האר נ ון מממ ן תכניות

מחקר

ווגמת

התנ  Iעות  ,נדוח השנתי שי הוועידה משנת 1998

הביי'מוגרפית מקורות וספר ו ת לש האסו ן פ!רו 'קט

רשומים תשעים ו א ח ך מ ו סדות וארגונים שקיב'וו

פנקסי הקהלי ו ת  ,המתדע את הקהילות היהוידות.

הוורות הבא'ס:
בראשית

המאה

ה ,21-

מתוך

מוועות

מימוו ףנ יצבע מנויו רחב שי פר וי קטים מחחומי

"ככל ה]וגע לתכ]יות העוסקות במחקר  ,בתיעוד

לטכבולוגיה המתפתחת בעולם כולו ,רואים מילר ,

הח Iחר~ המקחר  Iהח'נ Iך .שומית המט)'lם מורתבכ

ובחינוך כ)ושא השואר~ יד ושס הוא המ ו טב הנולד

כגן וט"לור חשיבות רבה בצעידה עס הזמו " .אם

מרשת של מעובות ' 0 1קלשישי  Qונתי באות ,אך

ביותר של הארגון  :אומר כנן.

לעי)ו להתייחס בצר' Jות לחינוך ,לתיעוד ולמחקר ,

נם מאוניברסיטאות  ,ממ  IIא  D')Iוממרכזי למידה.

מאז ג  tסד יו ושם  ,ה  IIתה ועידת התביעות

לעינו להצטייו בכלים ובאמצעים שיאפשרו ל Jו

כ'ן קמ'rןנ התרמוות :ביח באות עדו  ,ל))ייח מהא

שותפה

מסורה

לצנל כיאות את הטכבולוניה של היום :אומר

וישישם יח  f1Iח  11'1ינ~'rןו שוהא; הגאוהר למועטת

גמימוש תכנית האג "יו ושס

תרומתה

ט  IIלור  .דלברי מילר" ,הטכגולוניה המו ד רבית של

'  01קלשיש בצפת  ,להקמת מעוו  Iי ; Oוהאנורה

הנויבה להקמת ב)יין הארכיוו והספרייה החשד

היום מאפשרת לנו לשמר את החומר התיעודי

לחוחת קהשיש ואבנ ש.עב "והקמת קמוח שירות

היא גלדת רגותרת לש שותפות  .11קעיאב ולינקסי ,

צבורה טובה יותר  ,כך שהוא )עשה )גיש יותר

וב)ייה מחשד לש ראביעם מ ' IIJת לחוילם  .בארהם

בעשור מרב רI~ hע'1ד היה פליע במסי\!ת הפר i7'1טיס

לח  Iקרים ולכל המעוניין לעיין בהס בכל רחבי

פרסלר הוא )צינ הווע י דה באץר והיוyע המיוחו

לש הוויעדה בישלאר  ,לרבות ר*Qווע ילד וש  ,Oוהיוס

העולם :

להקצאת מימון למוסוות

הוא גזבר בכ ו ד של הוועי ד ה .

הקמת רשות הזיכרון לשוא;ן ולגבורה

•

יו

אסטרטנית .

בהיותה

: 2001

חשיבות התמ)'ה לש ועיית הבתיועת לבניית

מ ו Jה נועון ט"ל ו ד לס נן

בנ"ן הארכיון החדש מתמצית בדברי ו של שאול

על הר הזיכר ו ן בי ר ושל'ס הייתה אחת

נשיא הוועיוה  .ט"לו,ר המציג בעויפות נבוהה

כגן; "תרומה  11תחיה מעבר לתקופת חייה ם של

מתרומותיה הנדולות הראשונות של הוועירה

ביותר את השיח הפתוח והמתמשך עם קהיל ת

הניצולים .היא תשמש לא קר ויכר ו ן אלא מכש י ר

בישראל" .תחושתי היא שהמקום המרמי זליכר ו ן

הנציויל  ,0מסביר את היחס ' ס המיו ח ידס ב'ן א דכיונ י

ח י )וכי חש ו ב דלורות הבא'ס ולעולם כולו'.

ושס

-

בחושר ינואר 1999

תומכת

3

מאת ר  Wר ' עקב הוב'ק

נ

•

עולס העתקי ש'מרה החברה את הז,>:רוו

השו\"iא היא תהעפו מודר  'Jת ה 'Y1ש TIחכיזשהנ

הקוקלס'ב ' באמצעות ם'פור'ס וש'ר'ס ,

ימשיר )א)'Iצע' Oמ Iדר r .Q''Jנו'מר מורקrך[) דפס[)"iנ

ומפסר' ספ'ור'ס מצקו'ע'ס מ'לאו תפק'ר

של חוקר'ם המעש'ר'ס את הב נתס )אמצעות

מרכז' בהחנלת הז'כרוו .ה'ה להס ז'>:רוו

חק ' רה מחדש של חומר שהו נחל וההערכה

פנומנל' שש'מר את ס'פור' העבר בםננון ייחו '1

רוגחשזות לש המקורות 'לעשהס חמור זה :XCאבמ .

להס  I ,הש'רה  ,לע צקבה  Iחר ' TIה  ,לנמדה בלע פה

'tןא מץמא ושעתה את קורות הבער לנלחת המ :t

ראב'ו  'Jס ך l ~rת -
לש'מ  Iר הז'כר Iו .

שבענר ן(ן מ א'ןoן תקפ' lמרמי
נהיו הנורס ה מרמ' ביותר ,הס

ן

במ"' הב)'ייס רנתמו אר'לכףס ומאנ'ס משל'רת

המאנר העיקרי של העוגד ות שלע'ה ' jש לבםס

~ הס הנצחoו זוא רוגםףס ) o IIזרooס מרה'ב[)'

ולבחון )שנ'ת את ההבנה .הס המעדבה שבה

בטנטן נות' א Iבשףע כנ ' Oה מפוןא'ס קלתדולר.ת

רנoנ  Iת ק"מ  Iת מקלבות אי שור או מולשטת רצהה

אך הוא 'דע

והגנות חדשות מעובצנ.ת חעת למרס'.ת  11היא

זלהות 'זכ דמות  Iדמ ' ,nIזכ תמוהנ לכו רמז  .הוט Iו

רוגנ"ן הרחב לש המשתמ שים גאריכ  'JIם  ,לר)ות

ה Iצנח והוקפא כגרסה אחת בנחרת  ,לע פ' ר Iב

יוצרי התרגות  .ה'ט]' I oו'ר ם  Iמחנכ'ס  .תסrךאט'ס

הו ro

אמנם ההמ Iן לא ד 'Vקרוא

 Iכת,) I

בחר'תה באבו .

המדרש ה'הוד' הוא סוג ו'כרוו 'מודר)" 'וחר

וע'ת Iנא'ם  ,תלמ'ידס צע'ר' )[  Iהוני ערות 'ש'ש'ס

כולס חריס אחר ד 'Vוהב נה בארכ'ון .

בכך שתמ'ד ]שמע Iב Iק  Iל Iת רב'ס  ,לעת'ם

הארכ'ון ממלא את נם הצרב'ס של הז'בחן

קבקפlונ'ר~ אולם חמ'ד ה'ו הקולוח למדנ"ס .מקוד

הסמכ Iת של המדרש ה'ה ה"ררכ'  ,מטודת'  ,נעוץ

התמקדו באדם ה'ח'ד  ,באיש הקטן  ,קל וחומר

בזהותו של המטפר  ,חז'ל שא)ן את מסר'הס

בא'שה  ,שעל אף שה זוכרה ,קר לעת'ם רחוק Iת

מדבר'הס של ק Iדמ'הס  Iמקר'אה פרשנ'ח של

הכירן בקיומה .ארכ'ו )['נ מודרג"[) בעולם כולו

הטקםט'ס הקנונ"ס .טרם נשמע או על מחקר

מד  IIח'ם שמרג 'ת המ שחמש'ס בהם הם אזרח'ם

אמפ'ר' המב Iסס לע ]'חוח ב'קורת' של מקורות,

פרט"ם רוגקבש'ס לצמ וא מיעו לע ואר'lום פר'טים

ב'ווו העת'קה ה ' ן גם ה'םטור' Iנ'ס  ,בד'וק כפ'

ק ו דמ'ם  .זקרורי הה' טסוריה מוטסים כעת ממלכ'ם

אלו דמן ' Iתר למספר' ה' Oפ Iר'ס מן העבר הקדוס

וש ו יע ץוא ,מלפידומ oo
העם .

,

r
t

r

רגפר~ס ,הת פrך Jו הטןארים וג'ףס ה'ום·'.םו

מאשר לה'טםור'ונ'ס רוג Iדרנ"ם של ה'ום  .ן(ן לעה
בvדתם של ה'םטור'וג'ס עת'ק'ם אלו לאס Iף את

 1הספר"ה החדש  .המצויד'ם גכט) 1לונ'ה חד'שה

'  '1ע Iת'הס )ארכ' Iנ'ס  .אמנס ה'ן ארכ'ונ'ס בעולס

הדרושה לקפס את צרכ" לש צה'בךן צמא רוג.עדי

העת'ק  ,הנוvד'ס שבהס במסופוטמ'ה ובמצר'ם ,

א)ו מ"חל'ם ושוא פים למלא את מש'מתו של 'ד

אך תפקידם המרכזי של ג)וכ'ס אלו ה'ה לאפשר

ושס שרגגתס הנריד ה ב  :1953-לה'ת rה' 1Oד 'לעשו

למלך לגבות מס'ס  I ,קר Iב לו Iאדי שלפנ' המאה

ייבנה ' Iכרון השיא ר~

1'IIבכ" ר kא מ הני אגף מףס 'Doדע.ר

-

י

,

מחקר .

4

~

.ם מנילרנם מו:בא'  O'1לפשיטr

עתה  ,אכשר 'ד ושם פותח את מבהנ האריכון

ה  19-לא לעה על דעתן של א'ש לער Iך בהס

t

-

הפ  Iסט-מודרנ'סט '.אמ צעי הז'כרון הקודמ'ס לא

שה'ו לר Iמא'ס שאבן בעקב Iת'הס  ,א Iלס הט 'Oו ףו  'Jס

f

---

י

--

מאת רות אגלאש

=• - - - --

א'ו אנו ' כול ' ס ואף אםור לנו לנתק את

שהחרחש בשואה החלו הרנה שנ'ם קוןם לכו .

ב'  968ו החל קרקובםק' לבעון בארכ'ו ' jן

צעמנ ו מו העכר  ,נס אס הרנר קשה

למעשה מ ' ן עם עלייחס של הנאצ'ס לשלטוו

ושס  .מש ' Dתו הארשונה ה"תה לסדר את החקי'ס

ב'ותר  :מצה'ר ן " ר שמואל קקרובםק ',

בגרמנ'ר~ הח'!עד נמשך ףא בחאנ'ס הקש'ס ')וחר

הקשור'ס למטפש' נ'רערג שהנ'עו לארכ'וו ב  '1קו

המהנל לשבער לש ארכ'ון י ן ושס  ,ב) '' Oוו

במלחמת העולס השנ"ה ובמן'נוח רבוח לאחר

באותה תע  .כאשר החמנה למנהל הארכ'ון  .החטף

להס ב'ר מ  nע הףקש שנ'ס הכ רבוח מח"ו לא ' Oוף

חוס המלחמה .ב'שראל קלח 'ד ושם לע צעמו

לרפ'.ח ח"ס חןש'ס בארכ'וו באמצעות ג'וכו צוות

מסמכ'ם הקשור'ס לשואה לוחק'רחס  .קקרובקס'

תא המש ' Dה  .רר שרה פר'לדונר ה"חה אחרא'ת

ציער לש ארכ'ואנ'ם  .סאתר ארו התמ)תה לסגנ'תן .

ש'מש מנהל הארכ'ון מ·  1978רע  , 1993חקופה

לע א'םוף ממסכ'ס דע שנהרגה ב· 1948במלמחת

ברונ ' ה קל'ב)םק' ה"תה ממונה על האוםפ'ם .

שבה ה'קף החומר בארכ'וו הוכפל ואף שולש .

השחרור .רב'ס מרמומס')ם שפסאו ואגונ'ס ואנש'ס

עמנואל ברנן לע החומר המשפט' ורר הרברט

"

ני י נאי
בחקופת

Jmקתץ לע הת11ע' '~.ר " במןש מזהו רא 'Jואנ 'O

המלחמה מצאו את

וה'סטור'וב'ס מבר ' ת המוצעות לשעבר הצטרפו

דרכם לארכ ' וו 'ן ושס .

אל'נן  ,ורבר זה ה'ה חשוב ב'ותר בגיי הכמות

ה'וס 'ש אנרכ'וו 'ן

העצומה של חומר בשפה הרוס'ת שהתקבל

'הון"ם

ושס 'ותר מ·  55מ'ל' ו ו
דפ'

האוםף

ב'ו הא'רוע'ס החשוב'ס ב'ותר שהתרחשו

הנרול )'ותר בעלום של

בשנות'ו הראשונות של קקרובקס' כמנלה הארכ'וו

ח  Dlר לע השווא .ףסואב

היה ה'רוק ה 'ח ס'ס עס המשרד המרכו' לחקר

מצו"ס ערו'ות א'ש'ות  ,נ"רת של מוםרוח ושל

פשע' ה Jאצ'ס בלורוו'נסבורנ בנרמנ'ה  .ועל אף

דבר הקשור כאופו כלשהו לשואה  :הוא אומר ,

ארגו)'ס 'הויד'ס

מ  OOכ' Dצאנ"ם  ,ת'ערו

קש"ס שה'ן  ,נתאפשרה קבלה שופטח של רוחות

" ולכו היה על'נו לעשות הכול כד' להש'נ חומר

לש מטפש'ס של פושיעס אנצ'ס  ,תלצומ'ס  ,סר'טס ,

חק'רה של פושע'ס נאצ'ס .חשוב'ס במ'וחד ה'ו

'ומב'ס א'ש"ם  ,נלויות  ,מכחב'ס וספ'ור' ח"ס.

הת'ק'ס של הווערה הסוב"ט'ת המ'וחרת לחקר

רר משו אל ךקר I ,נjוס '

"למלא אח ייעוןו של 'ן ושס  ,פ'רושן לאסוף כל

חןש".

לוא 'הו .o''1

מםמכ'ס ,

בארכ'וו שלנו  :אומר קקרובםק' .

" אןכ'ון 'ן ושס שונה מארכ'ונ'ס אחר'ס :

קרקובסק'  .בצעמו ]'צול שואה ,טועו שנ'ם'ו)ו

פשע' הנאצ'ס והארכ'וו של ה ו ועדה ה'הוך'ת

ו ונלד

הא'ש' בפול'ו הוא שהנ'ע אותו להתח'ל לחקור

האנט"פשיטס'ת פשלעה בשנ ו ת המלחמה ערית

לאומ"ס ,

אח התפקיד שמילאו ה'הוד'ס במלחמה בבאצ'ס.

המוצעות  .חוו'ה מרנשת במ'וחר ה"חה הצלחחה

ע'רו)"ס וקהילת"ס ' ,ש נס ארכ'ונ'ס של מפלנות

" בפול'ו נכתב וסופר רבות לע גבורתו של העס

של 'ר'נה ארנבורנ  ,בח ו של הסופר ה'הורי הרוס'

פול'ט'ות  ,של ארנו)'ס  ,של מוטןות  ,של מפלע'

הפול)'  ,אלוס מ 'tלא הווכר תפק'רס לש ה'הוידס

הנורע א'ל'ה ארנבורג  ,דמ ו ת מרכזית בווע ר ה

חעש"ה  ,של חברות מסחר'ות וכ'וצא בזה  ,כל

בצבאות ס  ' 1ר'ס  ,ב 'ח 'רוח הפרט'/נ'ס ובתבועוח

רמוחסות הלאה "צO'1מ ']יירת לוחאר מכן מט'לח 'O

ההתננרות  :הוא משחזר .

מסב'ר קרקובםק'  ,שנולן בוורשה ב· 92.6
בלוןז '' " .ש םונ'ס רב'ס של ארכ")'ס

.

ה'הוד'ח האנט"פש'םט'ת  ,להבר'ח את הארכ'  Iו
של גא'ה מרום'ה ל'ד ושס ,

א'לו מסמכ'ס 'ש לשמור למעו הה ' סטור'ה ".

לע הה'בט'ס הצבא"ס של מרר נטו ורשה

על  Dlחס א'ו ואכ'וו 'ן ושם קשור למסון או לארנוו

כתב קרקובסק' בעבורת המאסטר שלן  ,אולס

כמנהל הוא')וו לש ןו ושס  ,אך הוא רמוש'ך משלש

מסו'ם אלא לרע'ון אחד בלבן ·השואה " ,אנו

אכשר התח'ל לכתוב את עבורת הרוקטורט שלו

'וץע לארכ'וו במשך כמה שב'ס  ,אמ Jס א'ו הוא

אוםפ'ס מ'ער לע הפע'לות של מבצע' השואה

ואנ)'רנTוט' Oהשרו לע לח ')' Iה 'הידות גבנלרגרבננמ~

קשור עון לארכ'וו זה ש  Jת"ס  ,אך הוא ממש'ך

ומוסןות'הס  ,לע התנהגותס של המשק'פ'ס מו

נוכח לערת שא'ו זה מקובל בפול'ו לכתוב לע

את מחקרו במכוו הב'ו-לאומ' לחקר השואה .

הצן  ,לע מאבק 0

ב 1993-

ב'קש קקרובםק' לפרוש ממשרתו

וח"הס של הקרבנות  :אומר

נבורה 'הור'ת  .לכן עוב את משרתו כארכיונא'

לע אף המאמצ'ס הלבח' ל)א'ם של ארכ'וו

מ  OOכ'D

ראשי של המכון ה'הון' הה'סטור' בוורשה ולעה

'ן ושס  ,קרקובםק' 'ורע ה'טב שהעבורה טרס

לאyו .אכו עוח אותו פרופ ' יהורה באואר לרמוש'ך

הושלמה  ,ואנו  ,הג ' דול המתמשך ברכש ובא'ס Iף

כאחת

את מחקרו אכונ'ברס'טה הבעףת ב'רושל'  .0שבע

חומר ארכ'ו)' והקמתו של ב)ייו חרש לארכ'וו

רמוקלחות רמורזכ'ות לש 'ר ושם  I ,רר 'וסף קרמ'ש

ש  J O'Jררשו לו כף להשל'ס אח בעודת הרוקטורט

לtפסף'ה ש'אחםו את החמור  ,מ  'JIח ' Oקשקרוב' j70

ה ' ה מנהלו הראשוו ,אולס המאמצ'ס לתעד את

שלו  ,ולע'ה זכה ב'  1975בפרס 'צחק שרה.

קקרבו ,' j70

' וגס זא עללוס לא נלכו סאלוף

לע 'זכ מה שהתרחש ".
הארכ'וו נפתח באופו רשמ'

ב· 1953

צו : jT1

ער"ו רבה המלאכה .
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•

ה'לן'ס 'וןע'ס מה

הראשונה  .ואנו  ,העוסק ' ס במלא כ ה  ,אף שאנו

ש'נא בערח' I [_ 1הס

משתדל'ם לשמור על האמ'נוח הה'סטור'ת ,

מאון רג'ש'ס לזה '

מבקש'ם מהם לספר אח ס'פור הפרק הנורא

} רב'ה קנר-קאופמ[ ,

ב'ותר בת,לר Iת העם ה'הויד כפ ' שהם ח  Iו אותו

לע בשרם .

חה ונעור'ה עבר Iלע'ה

לבוח ' וברוו)סבר '(_ j7
"אף אחן לא אמר

הכנחו ח ר\ א ארש rכ זוו ת.ע1'I1

-

אמ.א בוא' חספר' מהתחלה
ען הסוף מה

חאן1_1

שעברח  ,אף

"

'חר){'פ פר Iף  ,Dלבא

ב'סון'וח לא ס'פרח' לאף
אחן ] _ ד צ)פןרה ץנ מבוUtור~

טר Jםליבג'ה ,נושוה אלושןו)"(.

אף אחך

שח' המא'ר ו ח הקוטב'ןח

הללו מאפ"ב  Iח אח ב'צול'
השןאה המוםר'ס

ה'ןס אח

rרעחס ב'ן ושס  ,את הנציילוס
המנ'ע'ס אל המןןר לגב"ת
עןו'וח לספר אח ס'פורם

הא'ש'  ,להצנ'ח עולס שחרב
ולחאר אח הקורות אוחם
בתקופת

השואה

לא אמי-

מתור

חחושח מחו'בוח ל ' Iכרו[
הה'טסור'.

ראש'ח

הת'עוד

של

א'חיע השוהא השענ אברכ'וינ
מחחרת שהק'מו בגטאות
מרכן"ס ,

כמו

זג נ ף rכ אר"ו צף 'חח שוהא )oוכ נרח הrכח ר ל Jב  Mח ודע 'ו .ת

ורשה ,

ב'אל'סטוק ואחר'ס  ,לע 'ן' א Jש'ס בלע' מודעוח

) מעובד' אןכ'![ ר'בגללבוס בגטו ורשה( .מר'ס פלג ,

ה ' OOוףח נבור"ג עס תוס הלממחה היקמו מרס'ס

שה"חה הדמוח המרכו'ח בוודעה לעורת 'הו  '1ס

ה מ דור

לגביית

לנב"ת עד' Iוח במקומות רב'ס בעולם דונמת

עדויות

בקרקוב  ,ה"חה וכנהלח המרור אחר'ה .

·הוועדה הה'סטור'ח" בלובל'[ ,בפר'ז  ,ברט'סלבה ,

עם הקמת וכ[)[ד 'ד ושס בהר הוסון ב'רוילשם

המא'7jר'J

הועבר אל'ו בהורנה נם הוכןור לנב"ח עדו'וח.

 Iחאףם n .ע'יח ארשו Oת לש נציוףס שהנ'עו ץראל

העןו'וח ננבו וננבוח נם ה'וס בכוכה שפות .ה'ו

בשלה' שnב  1942גבתה הסוכנוח ה'הוףת.

דע' Iות שברשמו מפ' ידעם  ,ה'ן שהוקלטו  ,ובעשור

·דעו הiו'ו  '1ס המשוחרםף· זאבור רכו'בוש

בחושד מא' של שנת  1946בפחח ב'רולש'ס

האחרו[ מרב'ח[ צולוכו בונ'דאו )חט'בה (.03

ברחוב המלר ג  rרנ ' "מפלע 'ד  Iש "Oבראשות רר

על רקע וכפעל'ס אחר'ם לנב"ת ערו'  Iח

שרה פ  '1לד  nר ,נעוות הוכפלע גקכ~ה בלש פרץו

הק"וכ'ס ה'וס בעולם  .נשאלת לא אחח השאלה

וכלחוכח הצעמאוח  ,ועס קוס הוכידנה החל רע'ו[

אם אפשר להצב'ע לע וכאפ"נ'ס הוכ"חן'ס את

הקמת 'ד ושם כרשוח ז'כרון לשואה ולנבורה

הrדע'וח לש 'ד ושם  .רר קjתננ  ,'j7Dמנהל הארכ'ון

קל'רום עור ')ו  '1ס  .הונה היערו[ ה'ה מחיכ שנהב ',

הקודם  ,מרג'ש שגבב"ח הrדע'ות לש רrגחר ה"תה

וצלדו פרופ ' בן צ'ון ן'נור ,שר הח'נור ואן  ,אשר

הקפןה רבה מאון לע הףוק הה'סטור' בעובדות

בשבח  1953הנ'ש לכנסת הצעת חוק להקוכת

ווכוס'ף שהרבה א'ר  Iע'ם חשוב'ס שקרו בשואה

רשוח 'ד ושס .בתקופה ראשונה וו ה'ה הוכוור

לא ת  Iארו בשום וכמסר שווכ' שלבהנ  ,לזכו החע'ות

לגב"ח עדו'וח המוור החשוב ב'ותר ב'ו נשם.

העדו'ית ננבו בתל אב'ב  ,ולאחר כמה ש' Jס

הו הוכקור הבלער ' לת'אורם .
ה'וס  ,למעלה ממחצ'ת מאה אחר ' השואה ,

עבר הוכדור לב'ח ווהל'[ בנבעת"ס .הוכנהלח

הידעם 'דע'ו מג'ע'ס ל'ר ושם מופסרס גלח מברבע ,

הראשונה של הוכחר ה"תה הסופרת רחל או'רבור

הם  Oגולל'ם ס'פור' ח"ס שלמ'ם  ,לעח'ם בפעם
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כיאי תמפוי

מהתחהל. .
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מאת אורית אוחיון  -מרר

•
יותר כמו אלבומי לוח ' או אלבומי א  Iשוויץ ' .ונא

יי דבקה של מבוכה סולה

'tוא פסק המרנש ביותר הוא כשעr Jךנס ממש עם

אל אלדב את האמ 1נה באלוקים

פריט ששייך לנציול או קלרבן  ,כמו הברכה הזו:
מספרת ורןה  .אבל לא רק ערכו של המםמך

דעי שאחרי לילה שחור

משפיע על ההחלטה לשמרו כאשר הוא מניע

למעבןת השימור  ' :ישנה חשיבות רבה למצבו

יבוא '  01של אור "

הפיזי לש רזגמסר  ,אומרת וךןר~ ' כומוגג חשיבותו
ההיסטורית קובעת נס כן :

מעבןת השימור החרשה של יד ושם עברה
במילים אלו ביקשו שלוש חברות י ה של צילה ,

זה עתה למשכנה החרש .ורןה מםפרת על

םאירה במחנה נעודה  ,לאחל לה ברכת יום הודלת

יתרונ Iתיה לש רזגדבעה החשרה " :ראשי,ת רזגדבעה

שמח  .היה זה באוקטובר  943ו  ,יום הולדתה

גרולה יותר  ,ופיזית נוח יותר לעבון בה  .בנוסף אנו

העשרים ושמונה של צילה  ,והיא שהתה זה כמה

אמור'ס לקבל ציוד משוכלל י ותר  .מעבר לזה,

חורשים במחנה צילרתל·ארןמ  Jםדורף  ,מרשת

המחשבים שנקבל יסייעו לשלוף אינפורמציה על

מחנות הענורה של מחנה הריכוז נרום·רוזן .היא

המסמך ממחקלות אחרות .הרנר ישמש כאמצעי

בעדה בבעורות אףגה וטוו"ה דצב תבחתיר~ םאירות

מחקר וחיפ ו ש לעתיד .
בתהליך השימור כמה שלב'ס  :תחילה בנקדים

יהודיות נם הו .

הברכה הזו  .שביקשה לשמח את צילה ביוס

מרכיביו של המסמך כדי לדעת כיצד לטפל בי .

הולדתה  ,רשומה לע )ייר אשר חברותיה קיפלו

לאחר מכן מנקים את המסמך בעזרת שטיפות

כמה פעמ י ם רע שנתקבלה צורה של לב ואשר

במים או גחומרים כימיים  .אם אי אפשר לקנותו

בכשות -

מיען משקח אוףנמי שבת כו ו

באמצעות שטיפה  ,מפטלים בו בנקיוי יבש  .השלב

" אל

האב הוא תקיון וחיזקו רזגסמך .הטפ'ול הספוי הוא

תאמרי שהחיים משעממים  ,יש בח"ס קדות אשר

פ'JIעת רזגמסך ברYט~ קבהספ tאו תבי'~ העטיפה

למענן אדכי לחיות ולסבול :צמוירים בה נס כמה

מבוחת את המסמך ומשמרת אותו  .כל שלב

נפתח בכמה

רשמו כל אחת מהחברות מילים

מעוחות :

פרחים  ,וחרנותיה לש צילה חתומות

'זעירJ

ולשב דושר מיומנות רבה ירכ לשא לפגוע בממסך.

את המשך הברכה אי אפשר לראות כיום לע

כזו למשל ה"תה הנעורה לע ברכת יוס ההולדת .

פיםת הנייר המעוצבת והכתובה בלבביות  .אחרי

' ישנה חשיבות רבה מאון לחומרים אשר הממסך

שנים רכות הניעה צליה ןאנפךף למםור את ודעתה

בא עמם במגע  ,ולכן נם בחירת החומרים צריכה

ביר ושם מוסרה את כרטיס הברכה  .שנשמר אתה

להיעשות בקפירה  :מדגישה ורוה מוכסמת " :תמין

המעבדה לשומור

של דאנק נרטנר

כל אותו שנ י ם  ,לארכיון יד ושם  .חשיבותם של

ראיתי במענרה מעין בית חולים נעור המסמכים ,

ממסכים באלה היא בנגיעה האיש'ת שנהם  .ברכה

וכך אנו גם מטפלים בהס  :צוות המרבעה מקפיר

זו וממסכים דומים חארים הם אשר מפאשר ' ם לנו

שתהליכי השימור העוברים על המסמכים יהיו

ילרורות הבא'ס להכיר את הפרטים הקטנים לע

הפיכ י ם  ,כך שעם פיתוח שיטות שימור חרשות

ניצולים ו'זע קרבנות :פניהם  .רנשותיהם  ,ואויל ףא

יהיה אפשר לחזור ולשמר את מסמכים מחרש .

את אשר עבר 'זעיהס .

' אני

שותפים חשובים במלאכה ז  Iשל ש י מור

מוסרת כמתנה  ,מוסרת ברנש  ,את

הקשקושים

האלה - •...

אלו המיל'ס האחרונות

ממסיכם לאנו הס ועrךנ המדבעה שלמיור ממסכים

שאפשר קלרוא בברכה שניחנה  'flילה  .ההמשך

של ין ושס " :אנחנו בפירוש מרגישים שאנחנו

אינו קריא וחבוי בין קפלי הנייר .

עוש'ס בעוןת קושד  :מפסרת ורוה נרוס  ,מנהלת

יד ושם ממשיך לע Iח את הציבור למםור לו

המעבדה " .אנחנו מקבלים הרבה יומנים  ,מפות ,

מסמכ'ס וחצפ'ס אישייס לש קרבנות ושל ניצול'ס

מתנב'ס  ,לצתומים וציור'ס  :היא מסבירה  ' .הברכה

ןוגמת ברכת יוס ההודלת של צילה .

הזו רינשה אותנו נמיותד .אכשר היא הגיעה אילנו ,

כ י וס הברכה שמורה בארכ'ון יר ושם  ,ותהליך

היא הייתה כל כך רעינה  ,ה"נו צריכ'ס לפטל בה

השמיור שהרבכה עברה במרבעה יפאשר גם ודלרות

ביתר והירוח כף שחלילה לא ת!כ'גע יוח ר; אמרה

שריר צהוב

הבאים לחזות בעדות האנושית הז ו

.

ודעיו  ,עורו מקופל בצורת לב  ,ובו א י חולים לימים

בהתרנשות.

" מגיעים אלינו מסמכ ' ס רב'ס  ,חקלם ידועים

טונ'ס יותר.

חב ס Nל מגעךת השימור החשוה
מוגייו משללא  N ,לב Oרנ ר.ו טרבקו ווררה גר  ,OIמנהלת המדבעה
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•

ארכיוו והספרייה של יד ושם עברו למשכבם החדש שבנייתו
הסתימיה אד מרע .מקהומה התחתוהנ צהופפוה בניניו רrגיהנלה

עברו אי בנייו רחכ '  '1ים

-

שיושת איפים

מ"ר -

ח  '1ש ומצויד ,

העונרים מרצוים  ,כר ממה  ,מו השינוי  ,ואייו היה פאשר רלבר
בשמם של אין'פסור הממסכים  ,התלצומים  ,הסרטים  ,הודעיות והפסירם

המאוחסנים במחםני התיעוד החרשים המשתרעים לע פבי  1,500מ " ר ,
יש יהניח כי נם לאלה רווח כעת.

כשתכP

האדלכיר דנילא לבקס! ריל' חפיר~ את בביין הראכיון ורפס.יריה

החדש  ,נוץע צבוות של עוף:ב הארכיון כדי לברר את התפק'  '1ם שממלא

ארכיון יד ושם  ,והם נתכו לו משוב במ אחר משלבי התכנון .עם צוות
הארכיונאים נמנו יורם מיוקר  ,מבהיו ישעבר של הארכיון הציוכי המרנזי;
דר יעקב זלוביק  ,מכהל אגף הארכיוכים ביר ושם; כעמי היפרן  ,סננית
המכהל; ואסתר אדן ,מנהלת הרישום והשיטות שי המוסר,
עיצ ו ב הבנייו משקף את ייעור ו  .בהיותו משנן לארכיון ולספרייה  ,שני

פנים לו :חיצוכי ו פנימי .החקל הפנימ.י המופנם של הבניין משתרע על
הקומה התחתוהנ ילע קומת הביניים .בקומה התחתינה מ האולמות הם
מחסנ י תיעור ממוגנים .בקומת הביניים ,נחזית הצפונית המוצית מאור
השמש ,נמצאות מנעדות המחקר והשימור .בחוית הררומית נמצאים

אולמות אחרים ,ובהם שמורים הספרים והמסמכים  .עובדי הארכיון

ב rJ

האריכוו והOפךה" ךשרחו

בנייו הידע
והפסרייה ביבר רשאים להיכנס לאזורים אלו  .צבר החיצוני  ,הציבורי של

הבנייו  ,קבומה

הלעיונה -

היא קומת

הכניטה -

נמתחת שורה תפוה של

חלונות הפותחים את הבניין אל סביבתו .שרשרת החלונות כמתחת
מאולם הכניסה ,ררר מרמ המיער אולם קהריאה ואולם המחקר ושופטת

אותם באוד יום .ודאי קשה יהישאר אריש אל מול הנוף עוצר הנשימה
של הרי ירושלים הנשקף מהחלונות ,אלא אס בוחרים להתנודד כאחד

מביו שנים עשר החררים העומרים לרשות הקהל באולם המחקר  .מנער
להם נמצאים משחי המינהלה של הננייו.

"ר ציתי לתת תחושה שי מקיט בטוח  :אומר לנסקי כאשר הוא
נשאל מהי התפיסה העומדת מאחורי עיצוב הנניין שקר שתיים משלוש

קומותיו חשופות לאור יום .נעודתו שי יבקסי מאופיינת ברנישות מיוחרת
במינה ,בפרט באופו שבו הבניין משתלב בסביבתו ומפסק מכש Iלממסכי

וו.אם הגנהסי

ארכיון וסביבת עבנדה ימחקר .בעזרתם שי מצעבות הפנים ליאורה
ויבונח ותמר כרמי  ,ארריכל הנוף רו צור ודורית הראל אשר עיצנה את

השלטים  ,יצר לנסקי איזוו ארכיקטטוני במקום שנו צריכים להתקיים זה
צלד זה כוהרמוניה מסמנים  Iבני ארם תור שמירה לע קשר בין הבניין
לסביבתו .

8
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•• דפי עד בהיכנ השמות
 207מםמכ ים
 u 60ד  Iי ו ת
 72ספרים בספרריה
הערה :מספריס אלו הם אומדן בלבד .
תוצאות אלו הן בגרר חזו ן עתידני ביר

ושם  ,אולם המאמציס לקראת מימושו נבר
החלו  .תהליך המחשוב של מםךי המידע ביר
ושם החל כבר בתחילת העשור  ,כשניהול

הספרייה

הועבר לתכנת "אלף  :וקטלונ

השמות  ,התצלומים והתיעור הארביוני נעשה
בתכנת
מיושנת .

" קונטקסט :
ענף

אשר

המחשוב

כיוס

ומערכות

מתקדם בקצב מהיר  ,ובשנת

1995

אפשרות לג'שה ררך הא' 1טרנט בשלב הבא.

במרכן כולו הוא מהחדישים ביוחר בתחום

מבצע המחשוב זכה ל " וחיפה " ניכרת בזבות

ומאפשר תקשורח מהירה ויעילות מרבית .

פרו י קט מחשוב דפי העו שבהיכל השמות

ושיטות

נחשבת
המידע
גובשה

אסתר

בתכנה

ארן ,

מנהלת

בעבור הוועוה לבריקת חשבונוח הבנקים
בשווייץ  .הפרויקט  ,אשר היה בעיצומ ו בשנת

הח ר שה  :המשתמש שיישב מול מסוף מחשב

תכנות

באולם הקריאה יוכל לבצע שליפות פשוטות

המחשב ביו ושס  .את הפרויקט ניהלה חברח

או מורכבות  ,והמערכת תאפשר נם קישורים

תדיראן מערכות מיוע  ,והיא שהציעה לאנף

) (Jinks

בין מסמכ'ס  .מתיך רשימת המסמכים

מסדי המידע לנהל אח כל המידע שבארכיונים

שתינתן

בתכנה חדשה ומח קרמת ,

המסמכים שברצונו לעיין בהם כפי שהם

שיפר מאוד אח

הציוו ואח

למשתמש  ,הוא ייכל לסמו את

התכנה החושה מיועות במקורה לניהול

שמורים בארכי ון  .אח הרש י מה י של ח המחשב

ספריות  ,אולם ביד ושס שופרה התכנה  ,והיא

למחסני

יוכנו

עתידה לשמש לניהול מסדי המידע  ,שמחשובם

המסמכים ויישלחו לאולם הקריאה .התהל 'ר

התאפשר בסי ו ע ועידת התביעות בראשות

עצמו יהיה מהיר

יובל

הרב ו י ר עזריאל מילר ותרומה מקרן האחיס

להשתמש בסימון המסמכ י ם גם לצורך הכנת

באן  .יתרונה של תכנה זו הוא בהפרות שני

רשימה אישיח נוחה בעבורו .

הארכ י ון

והספרייה ,
ויעיל ,

ממשקים :ממשק לניהול המיועו לעובדי יד
וממשק

ושם

בסביבת

ופועל

חל  Iגות ,

מערכח

המחשוב

החרשה ,

למשתמש'ם חיצוניים  .הממשק למשח משים

חרשה  :היחיוה

חיצוניים מוצנ כמסך שליפה בסב'בת אינטרנט ,

עומות יהורית לויו  .עס הכ)םח התכנה החושה

ויתרונו

ן

ב

לשימוש ,

יופנו

החוקרים ,

התלמיו י ם

והמשפחות

את

אחראי על המחשוב ביו ושס  ,ולכן הוקם
אנף מערכות המידע בראשוח מיכאל ליבר .
אנף

מערכות המירע

בבך

שהוא מוכר

ונוח לכל

מטפל בכל

צורכ י

המחשוב של יו ושס  ,ואחד מתחומיו העיקריים
הוא מחשוב הארכיון .

הצבנו לעצמנו כמה מטרות  ,מספר

ויר

יעקב לז  Iביק  ,מנהל אנף מסוי המיוע  ,רצינו

מערכת שחאפשר לבצע שליפה אחת שתולה
חומר מהספרייה ומבל מסדי המיוע :מסמכיס,
תצלומים  ,ספרים ועוו; עוד היה חש  Iב לנו

כל

המחפשות

שורשיהן

המחשבים

למסופי
שבאולם

הקריאה  ,באולם עצמו
'ועץ

יישב

שתפקידו
והכו ו נה

יהיה

מיוחד

להעניק

למחקשים

סיוע

בתפעול

או למחפשים מיוע

אום

מורכב  .נוסף על יועץ  Iה ,בחרר נפרד יישבו

המנוסה בעבווה באינטרנט' .תר על כן  ,בעתיו

י ו עצים

שידריכו

תהיה הנישה למסוי המידע ורך האינטרנט

אנשים שהעורה באולם הקריאה לא תספיק

מומחים

שונ'ם

בתחומים

קלה ופשוטה  .התכנה תומכת באפשרויות

להם  .צוות היועצים יורנב מעוברי יר ושם

שליפה מורכבות  ,כנון שליפה על פי כותרת ,

בספרייה ובמדורים של אנף מסרי המידע:

מילות מפחח  ,תאריך  ,מקור החומר  ,מקומות

ארכיו I

אחרות .

קטנוריית

החכנה

החושה

המסמכים  ,ה י כל השמות

וארכיון

וביI

התצלומים  .ה י חירה תיערך נם למתן תשובות

תספק

לשאילתות שיישלחו במכתבים  ,בפקס וברואר

הקשורים בחומר ושילובים שונ'ם ביניהם

טיפלה בהם הוא הצורר בנוף מיוחו שיהיה

מוקמח

לשירוחי קהל שבראשה

המערכת

של בל הארכיון  .אחו החחומים שחכנית האב

והמשתמש

יחיוה

n

ביד ושם חכניח אב מסודרת למחשוב עתידני

ושם

נוסף על המעבר לבניין החוש ולהפעלת

ש
מ
ה מ ד ד צ

מרמ הת קשוב

רישוס

בארכי ון  ,מתארת את שיטת העבודה במערכת

, 1999

סרטיס

4

לבנות מערכת נוחה לשימוש הקהל עם

מירע  ,חמיכה

החדשה ועו.ר

הציוד

לנבי כל פריט מירע כללי וחקציר  ,ולנבי דפי

אלקטרוני .

העו והתצלומים אף את המסמך שנטרק.

חהליך המחשוב של הארכיון נמשך היום

יהיה אפשר נם להופ'ס את המידע לנוחיית

במלוא

עוו מרובה ,

המשתמש .

והנניש  Iת לציבור תיעשה בשלבים  .בארכיון

מרבז התקשוב החרש שביד ושם מטפק

המרץ ,

מצפים כי בשנח

העבורה

אך

2000

תהיה בהררנה מערכת

הרשתות ואת כוח

המחשוב החרשה מבצעית וננ'שה לחוקרים

האדם המיומן הנררש לצורכי המחשוב של

ביר ושם עצמו  .למערכת הוכנסו תקצירים

'ו ושס בכלל ושל הארכיונים בפרט  .במרכז

של רבבות מתיקי

ואפשר לשלוף

התקשוב  ,שהוקם בסיוע חברת סלק ו ם ישראל

בה רפי עד מתוך קרוב לשני

את

החמרה  ,את

חיבורי

הארכיו ,I

מיל י וI

רפי הער

ענק ,

שבהיכל השמות  .כבר כ' ו ם המערכת מכילה

ובהם הכמויות האוירות של המיוע המאוחסן

תקצירים של התצלומים שבארכיו Iהחצלומים

ולרשת

תקצירי

בעימ

והתורם

בארכי ו I

כולו ,

דאנק נרטנר ,

יש

שרתי

חיב ו ר לאינטרנט

המחשבים הפנימית של יר ושם  ,ציור א בטחת

ו סריקה

של

התצלומים

עצמם ,

הםרטים ומידע על הערויות שבארכי ו ן הערויות.
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קפות הjתצ לש ובnה ק  IOO'1סשנ'שI" Iאר~ 1887

• •

ל

ע

יי

מאת א' כט נחמ ' א  -מס'נס

אב'נו

מלכנו

פתח

ת

י

•
שער'

שמ'ם

הקר'אה ,

שה'ו כ'מ' קרס

ן )סעו

כצוור'ס ח"ס בתוך

הקה'לה  ,עמיו

לדתות העץ של ארון קורש של ב'ת

'הור'ת ענבר  ,מנהלת אגף המוואונ'ס  ,וחב'בה

כעת

יוממ'ס

אבולמות תפ'ןoה

כנסת אדאונצו' .לדת וו לש ארון קהשדו

פלר כרמל'  ,מנהלת א'םוף החפצ'ס  ,כרחב'

שומם'ס  ,חש  Iכ'ס

קור'

הוכהא אצוה כמצבע הגלח ב'ותר להבערת חצפ'

ר,מנ'ה כר' לעלות על קעגוח'ה של הקה'לה

עכב'ש ,

ר'ק'ס

'וךא'קה  ,עס שכע'ס פףט'ס אחר'ס מנת' כנםת

ה'הו  '1ח שפרחה שס ולמצוא שר'ר'ס ממבה ,הן

ח"ס ,

ברומב'ה :כ'מה מג'ת רגנסת לש סוחר' התפוח'ס

ב'קרו בבח' כנסת גער'ס בוקרשט  ,ב'רלאד ,

כ'אש  ,ע'ט Iר צנורת )שר גלע ש ' Jראש'ס מארון

ראדאוצ'  ,קלו:ז ט'מ'שוארה ' ,אש  ,דורוהו'

)' i7ולאה קן ' אל ) ,ש'א

הקורש של ג'רלאך  ,הכותרת הלע'ונה של ארון

וקובסטגצה  ,וג'לו בהס שפע של חפצ' 'ורא'קה

הקה'לות ה'הוי'ות ברומ ' Jה וחנר באקדמ'ה

הקוךש מקלו:ז פרוכת קטנה מבוקרשט  ,אצנע

ורה'ט'ס הה  Iלכ'ס  Iנקרג'ס בחוך מבנ'ס רעוע'ס

למרע'ם של רומג'ה  ,פתח את שער'הס שי כל

לקר'את התורה ועשרות פר'ט' ר'הוט ותשמ'ש'

שנוחרו םנור'ס מאז 'מ' השואה ,ארובות הקוךש

כת' הכנסת כפנ' השל'חות  .ראש' הקה'לות בתנt

"

10

לתפ'לתנו" •  11הכתןבת החקוקה על

ועמור'

קדושה מגח' כנסח גרחג' רומ)'ה.

בשל'חותו הראשונה לרומב'ה ב· 998

מכתב החתוס

ומכוס'ס

מארם ,

ב'ר'

נטול'

פרופ '

התאחרות

ממי r

וכשולא :גמיה מגיח הג]סח וש סוירח החפ  I1Iיס גיאש קלחו ועיו tוש

n

ר

ארP

קלח ע' tl"1וש ןא~ קושד מגיתאך

קושר מיאש

n

I

•

]

ה

לחבינה פלד כרמלי אור ירוק לבחו Iאת פריטי

בעח ביקורו ביר ושם אח האישור הרשמי למסור

בכבור הראוי לו  .חניבה פלר כרמלי  ,שירי פלס

הריהוט ואת תשמישי הקדושה של בתי הכנסח

את הפריטים לירי יר ושם  ,ארגנה פלר כרמלי

ולבחור את הפריטים שיובאו ליר ושם  ,באמצעות

אח הובלח האוצרות היקריס ארצה.

אבנר של  ,IוכI
רומניה  ,ה'  IכאI

ההיתריס שקיבלה מאת הרשויות היהוריות

ובעירתם של

סור' Iזיוליא,I

מזכ"ל התאחרות

עשרת

ארונות

הקורש ,

הפרוכות

הקריאה נעטפו בקפידה ביריעות

מגI

,

א  Iצרח משנה  ,יהורית ענבר ,

אלכס
ועמודי
ואוחסנו

סיוו,I

המייצג את קהילוח

כךי לקדמם בברכה  ,נרנשים ימלאי החפלעות.
באוויר עמרה תחושת  Iךאית

וביטחו Iשכא,I

)יך

הקהילות היהוריות ברומניה; של אלכס

סיוו,I

בשטחו של ביח הקברוח היה  Iרי 'פילנ תרופיה י

ושס  ,קיומו לתחייה ארונות הקושד ועמוף הקיררא~

סגI

נשיא

בבוקרשט .בר  Iן ועדינוח השמורוח בררן כלל

ישמשו ערים ויספרו את סיפורם של כמחצית

הקהילה היהורית בבוקרשט; ושל פרופי ניקולאה

העלמ'I

מבני הקהילה הרומנית ,אשר  ,שלא כמי אוצרות

מנכ"ל ההתאחרות; של אוסי לזר ,

קזיא,ל נשיא ההתאחרוח

.

ניצחה כרמלי על

לספרי חורה  ,נלקחו הפריטים מביח
והובלו אל ניתם החרש.

מבצע ההענרה ,שלכ אחרי שלב .לאחר שראש

בהגיעו ליר  Iשליס ,בשחי מכולות ענק ,ביום

הממשלה לשנער של רומניה רארו ואסילה העניק

חורף שטוף שמש ב)ובמבר  ,התקבל האוסף

הקהילה ,לא ניצלו מהשואה.
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ם הצעיר שבתלמיד'ס

ג

יועד :םא צרבוךנ לצמוא
אחד המקומות

מידע ,

רםיבnג לשפח JוIא Iהוא
הספר .בםפריית יד ושם מצוי

האוסף הגדול ביותר בעולם
)שמונים לאף כותרים בקיןוב(

של חומר מורפס לע השואה ,
לע שקןם לה ולע השפעותיה,
ולפיכך זהו מקום שרבים-רבים
פונים אלי ו בחיפוש אחר מיער.

יש המבקשים ללמור על נורל
בגי משפחותיהם ששמותיהם

עשויים להופיע בספר י זכור
מםוי,ם יש רrגפחישם פטר מעדי
מםוים  ,כנון מוען בגיית בית

הכגםת הגלח בוורשה או מדעו
ניחש יהו<ן שוור~ ויש השי'ואנם

שולאת שהתשהבו להן צמ;ךכף
מחקר מעמjו' בכמה מקורות.

אפשר

לא

ללמור

רק

מתוכגם של ספרים אלא נם
מעיון

בהיבטיס

מסוימים

הקשוירם לפרסומם .יער מסונ

זה מכוהנ ינ"ממוטירר~ והקטלונ
הממוחשב בספריית

יד ושס

מפסק את המיער החשוב הזרג

דלונמה  ,מבט מהיר לע היקף
הרכישוח של ספדייח יר ושם

בעש ו ר האחרון ')ול ללמדגו
רנ ו ת לע העניין הנובר בשואה
בשגים אלו,
בשנת

990

ו רכשה פסירית

ין ושם קרוב ל· 1.800
90%

פריטים,

מתוכם טפרים .בשנת

] 1998וספו לאוסף 3,800
פריטים .

בשנת

1999

עומד

מספר הרכישות על 3.400
שלהנ רעלך ,פחתו מהןג ' :lןכש
רביס מעוניר הספןייה נןתמו

לפןיוקט מחשבו משות י.בטת

השוהא והףקשו זמן רב למנען
לא הב")ן החשו .ה'לעיה החדה
בהיקף הרכישות מלמדת על
מנמה בחרה לש לעייה בכמות
רrגיער רrגץפו בוסף שטת

ה 9<r

לעומת תחילתן.
ורק לשפע הפרסומים .חלק ממנה )ובע מן

את היכולת לנלוח כותרים  ,ונם התמיכה הןבה

אולס אין

השימוש נכלים משופרים לאיתור חומר .רשת

שהעניקה ההנהלה הנוכחית של יר ושם לרכישת

לייחס את העלייה החרה בהיקף הרכישות אך

האינטרנט לע מאגרי העקנ שלה הנדילה מאוך

פרטומים בעבור הטפרייה מילאה תפקיר חשוב

אמנם כיום מתפרטט חומר רב מאוד בנושא

השואה לעומת ראשית שנות

12

ה .90-

ספן  Iם

מ את ינ י ע ו ז יא ל

א

•

רכי Iן הלצתמוים יהטרטום הוא ומשעה ודעת רא"ה ימא Iוערת הש Iרא~ זהוא קלח חשן)
נאגף מםדי המיעד  .המןור ממלא כמה תפק'  'lס  .ראשית  ,הוא אוטף חומרים ח  IIת"ם
מלכ O1ו Iג'  0בנישאים הקש  '1Iס שלואה .החומר סאנף קזעבן בצמאועת רכש םראכ' Iףס
באyו nבנ  Tlצמאבוועת תמח tת גאמש' Qפטר"ס או מ'ע r Iנתט בתחוס הסר  'lJס פסאנים

 0'010תיעי  'lים  ,סרטיס קמ Iר"ס וסרטי 'זע'ן1ך~ שנית  ,הוכחר חאג לאחסן חא החמlר חאסון נאות

בהנבדת הרבישות .

אם בוחנ'ס את הפרסומים לע פי השפה .

ובתנאים ·בריאים :לכ החווכר שי המדןי שם  Iר כיו  Qבבנ"ו הארכ  Iוו החדש נאזור הנגיש קר

מתנלה מיד כי לבל אורך העשור האחרון ה"תה

עלבנךיס וכורשים) .מן כן  ,המךןר עוקס וש Q),,וכדויק של המוער 'זע החומר המאוחסן בן .הדגר

כמתו הפרמוסםי

הפשנ הגרמ m

רשהשכ ר !X>Iיירה

צמריך עלתים מחקיים ה'ט Ioר"ס םעם ' j7יס וחיפוש אסמכתאות בוכקורות ארכ' Iנ"ס אחרום או

קבועה למיי  .ב'  1990עמד מספרם לע , 729
ב'  1995לע  .662וב 1999-נרשמו 766

פריטים.

לעומת זאת .מספר הפרסומים באננלית לעה

בהתמדה .ב·  990ו אפסה הפסרייה קרוב ל· 4oo
פריטיס באננלית ,

ב'  1995כ' ,8oo

ובשניס  998ו

Nc

עד ף

ו '  1999עמי מספרם 'וע  , I 00ו בלכ שנה ' .ועייה
 Iו משקפת כלכ הנארה התועררות לש יועין מחושד

בפסרות המקצועי.ת חנמה למחקר  Oה היא פענוח

בשואה במדינות יוברות אנגלית  ,ולע כך מעיי נם

אפסtים :ועצמאבת השוואת לצתמוי קקרע למtזצתי

ייסודם של מוזאובי שואה מר  Oייס באצרות הברית

לע תצלומי הקקר.ע

ובבר'טביה .

<רבוע המודר מפר' OOם מrן עפם חא מיאצמהם

נם בשפה הרוס'ת רבו הפרסומ'ם בעשור

האחר Iן  .ב1990-
ל· 70

המירע

על כל תצלום

מוקלר למערכת

מצאו את דרכם לםפרייה קרוב

ולדלת אותו צמאבעות מליות חפיוש ונושא י חפיוש.

פר'ט'ם רבוסית  ,ואולי ב'  1999עמד מפסרם

לצתמוים קהשQ Iף

לע  .220פשה חארת שבה התרבחו מואי אצורוח
הספיריה היא השפה הצרפתית.

')1990

רכשה

הפoר"ה  75פר '' IJם צברפת'ת  .ומ'וע  360נפlDו
לאוסף

ב . 1999-

ש Iב  .קשה ליעת א'זה חלק

בחמר נאצמים ) 120,000-
 20,000תצלומים ב' 335

אלבומים .כמו כן  .יש

המיהניל לש 'ד ושס  ,והם משוrןם בנפח  .אבופסי
ו  112-םר  'Uם לע נלגלים .

בלכ שהנ מתקלבים כ' 5,000

פיטירס חשדיס

ממגמה זן קשור לילכם רמותוכnמים אליתור מי.ער

לעייה חרה בכמות החומר הנכנס מכות חומרים

 Iףא 'וע פי כן  ,ההבלדים הנ"זrדם בכמו'וח נצמיvים

כשנם מדור תצלומ'ם וםרטים בער לבניין החשד

גג'חר לע כך שנם בפשה רצהפת'ת נרכית לעייה

שבמסנרתו הניעו כמויות גדולות של תצלומים .

נ'ן הפרוטים ה  IIחיר  IIם ששוכורים ורשומיס

בה'קף הפרסומ'ם בנושא השואה.

לע ףא הנירלו בכמות החומר ,חוקר' השואה
ףע'ן אל

'm

ע"וומקם לש לכ ההיבטים המורע'ס

וכהמחנות

א Iש .Y'II

אםטר  IIגן I .סטרנ  Iיק ודכאו;

אלבומים ובהם תצלומי rך  lקנא Iת לש ) 5,000-

z:

~
rו

-

c

z:

rו
-

I I

rו

תצלומי אושוויץ שהיו בכמה
א ו ויר של המחנה ]למד רב ו ת

בכתבי עח מקצועיים .

רזגמוחשתנ לש הרא!)ו~ ופאשר
לה ' OOוריה לש השואר~ מתכום

בן כ 50.000-

מולצתיס מהאוסף

רזגןןך יש ) 2,100-לקטות ויואד

מלכ הטונים  .בשבת 1999

לחה

שנאספו מתוך תיק' הארכ'ון
ובזכות מבצע איסוף רפי העד

בוכדור  :איבן

QID

םק  Iי"ם

טרט ניתי וכקורי מגטי ורשה;

מיהו'י נ  1'11ועוך.

הכרוכים בתודלות השואה ובהשפעות'ה .נושאים
חדשים רונמת עבורת כפ"ה  ,גורלו של הרכוש
היהו'י ושנים בשואה זכו'ס עבת האחרונה לתשומת

לב נוברת  ,אך ועיין מועט מספרם של המחקר'ם
שמצליחיס לגעח בלב הטר גריה

.

נורלס של

היהוrןם  .לש מפשחותיהם ולש קה'ןoותיהם

בשוראJ

תולדות'הס של נטאות  ,של מחנוח ושל אתר'
צרח רביס והסיפורים המנולליס את חייהם ואח
מותס לש היהוrןם בקממוות ך,ז ('fףעין אל נכבחו .
אחת הבעיות קהשות ה'א 'עביח הפשות חקוrןס
צ'עrןם רביס מהyןא מוצראות הברית פשטו א' Jם

צמוירים ביףעת הפשות הדרושה ידכ לחקור את
השואה  .חוקר'ס ממףנות הגוש המזרחי לשבער
מתחילים לבחוו את ההטסיוריה המקומית אבוזר

מנוירהם  .והם מ tסיפים מ'עד חשוב למאנר היעד
שלבו  ,אולם כמעט לעולם !'א הם מאמצים את
נקודת המבט היהורית בהשקפתם ההיסטורית.

האתנר שיד ושם עומד בפניו באלף החרש הוא
לא קר לרכוש חומר'ם שצ'או אלור לאא נס קלדם

קףoח חמשח ראנכ'וו התצ'ו)Iן'ם

כמו שאר הארכיון  ,נס המחר ע ו בר תילהך rןנלט'יצrיה מוץא .לכ האוסף ההיטסורי בכר נםךן~

את פרסומו לש חומר אכיותי לע השואה מקנודת

והקצביס נמצאים לע ה  ':iךת rר (serve

המבט לש הה'םטור'ה היהוףת.

המד ו ר סוקר לכ לצתוס חשד מ ' 1שכהוא מגיע ילאו ,ו בבוונתו לצבע בתעיי 'ינלס'יצrיה לש הסרטים.

רג וחג הנא מהנל פoר  Mח 'ר ושם.

הוכחג ר~א ראש מחר מו'וצח'ם.

וקשור י ם למרעכת לדיית המיעד ר'ולכוית של הארכיון  .כיוס

13
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ר

•

בקה צונק .' Qנערה מלאת שמחת חייס ,

מפשחה וחבר'ס שנצנלו והממלא'ס דפ' דע.

לע כך  ,חר הנצ'ול'ס כבר מבוגר מאוך ומנ'ו שזו

ה"תה דnמ'דת גמ'נס'ה בפ'ייו ' ,הער לגנו

ערב 'וס הז'כרו Iלשואה ולגבורה  ,באפר'ל

בג\)'רה והייתה חרבה קבו ת} \ Yת ב'ת " ר

 , 1999פחת ' lשוס בעצבמ וגאלי אל' Oףו לורiוחצ)r

ב'ו , 1941 '1

'וש משות הנפ'oס נשוארג מרטת המצבע לפנות

לע המצבע נעח יחד כמה מ  jtmות ב'ד ושס.

אכשר בצהא הגרמנ' עש את יער הדלותה קוד'ו .

ל'מ המקבש'ס להנצ'ח את קחב'הס " .מצבע זהכ

הנהלת 'ד ושס בראשות אבנר לשו והמנכל" ' ש'

הסקמו'.ת שנרת חה" נקטעה

רוב"' צ ~7tI)l

כr

נןנח ~ ח תעט

 "mר jמr h

ש)!'לזפ ) ם ךן!כ Iח

מאו 'עדה רףפ  Iת ור.בע וה'א נאצלה לנדוד ב'ו

ההזדמנות האחרונה להצנ'ח את שמות הנפם'ס
ואת ס'פורס .

rY ).

מולאו

עמרמ' ק'דמה את המצבע ותמהכ בו  ,צווות המ

1999

השמות ענד שעות ארוכות לע קל'טת המ'עו,

לה'ענות מרה'מה ; אס בשנות ה 90-

דפ' רע' ,מומר

לע ב  '1קתן ולע יעבוח .אנש' מערכות רזג'עו לש
'ר ושם

במערכת המחשב'ס

אלכסנדר אברהס מ"חס את הה'ענות לע'תו'

שש'משה את המבצע .ה'זמה למבצע  ,ק'רומו

רבקה ה'א אחת מלמלעה משנ' מ'ל'וו ב' 1

המצבע .בשנ'ס האחחנות  ,הוא טועו ,נושא ז)'רוו

פורסמוי  ,וכן נ' Iס תורמ ' ס  Iחס  I'Iת  ,ה'ו ב'ף אנורת

האדס אשר מוצנח'ס בדפ' הוע השמור'ס בהול

השואה נמצא לע סדר ה'וס של מר'נת 'שראל

מאב)' 'ר ושס ב'שראל שבראשה עומר 'ורס ברנר.

השמו.ת דפ' הרע הס עלת'ס iרבצמ 'חידה לנפ'oס

ושל העולם  .בשנ'ס הראשונות לאחר המלחמה

" אחח מהצלחות המבצע הנדולוח  :מספר 'רוו

כמו רקבה צונק 'Qשאף מקוס קבורתס א'נו ' דוע .

התקשו מאוד הנ'צול'ס לרבר על הנושא  ,ולכו

אשכנז '.מנהל האנורה " ,ה'א בפנייה וב ' 1וס של

ו 'ד ושס אוסף את שמות הנפס'ס

רב'ם מהס לא מסרו אז עדות ביר ושם  .כ'וס ,

מגזר'ס שונ'ם .מלבד ש'תוף הפעולה שק'בלנן

כשואה ומנצ'ח אותס .אחד המקורות הע'קר"ס

ארבע'ס שנה לאחר משפט אייכמו  .שה'ה קנ ו דת

מכל' התקשורת והס'יע מא)ש'ס פרטיים ' ,צרנו

לשמות הנספ'ס ולמ'דע על'הס הוא עדויות כני

מפנה ב'חס לנ'צול ' השואה  .הא ' IIרה שונה .נוסף

קשר עם ארנוני נצנול'ס  .במ'וחר לע" להרנ'ש את

הכפר'ס אנtזר מוייתרג לליה אחר בשנת ,1944

30,000-27,000

כשהייתה בח שבע עשרה  ,צ'אה רבקה לחפש

לבדה מואלו למלעה מ· 320,000

מtזו ונלעמר~ ולא נותר ממנה זכר ; לא קבר  ,לא

לעייה של פ' עשר ו ' ותר  .מנהל ה'כל השמות

מצבר~ ואפ'לו תאר'ך מותה המח'ק א'נו 'רו.ע

מאז שנת

14

955

דפ' דע בשהנ  ,הר' כשנת

ר,שק'עו

רבות

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2000
הריתמוliח לש התאח nת רJ11ro

יטם הארציח

למשמירג ההnחאתח  1הס" שעחת  II.JQדניטם

ש

נת העבורה  1999הייתה מאומצת במיוחר ורבת-הישגים .את תכנית הנעודה של שנת 2000

יאפיינו

ב'עקר השלמת בציוע התכניח -יר ושם  "2001בתחום מסף המיעד ובתחום החינוך.

נתחום מטך ' המ'דע

-

ייחנך בנ"ן הארכיון והספרייה  ,ויופלעו חררי הקריאה באמצעות מערכת ממוחשבת

רש>:פו[ חרעו המצבעח לש הבמצ.ע הם נערו

י'לד'ות מיעד מהארכיונים מIהספףיה ,יפולע פח 'j7ט נלוד ,רב·שנח ',אלסיוף קמיף ושטיתי לש ממסכים ואבכיונים

ב'ן הנציוליס שביקשו זערה וסייעו במיולי רפי

תכנית משטרתה לה'ועוח קלח מרזגגאר אלינרטנט.

העד ,כיום האנזרה בוחנח אפשרוח לפעזלה
משוחפת נם םע חנזעות הועט ברבתי הואץ:
תופעה

מעניינת

במבצע

היא

גברמניה  ,תולשם רס ' j7ת ה'וצחמו'ס למאגר רזגמוחש,ב

ותו P

'יישר איסוף משות הבפוכים שבואה צמאבtעת ךיפ דע ,יירעך כינ  Qlמיער בתחום מקחר השמות ושטיות מחשוב

הספרייה תחו)  Iלשרת האינטרנט תרשת הספריות האצרית באמצעות חכנת "אלף:

הקשר

ביח הספר המרכזי להוראח השואה במשכנו החדש בהיקף מלא מחוך כוונה לממש

המיוחד בין דור הניצולים לבין נבדיהם ,הדור
השלישי ,לעחים קרובזת ,מטפר אלכסנדר ,

תא הלזוnט מnש

עלןןה בממפר המבקרים בי Tושם

הח יב ו ר

הסב או הסבתא מספרים דווקא לנכדיהס
אח סיפורס ואת טיפור המשפחה ,כר שנוצר

~

טוב מהוריו  ,והוא שמעוח למלא דפי עד,

;:t

בצמ שהנס מכיר את ההooיוףה לש מפשחה

2,500,000

ההכרה בחשיבוח הדור השלישי במימוש
המצבע ה  '1הע תא בית הספר להורתא השוהא

E.

חלמיר ילמד ביר
ושס '  Iס לימ  Iריס
חאר לפחות לאכף

8

;;

שכל

2,000,000

M

~

;;:

בישראל

מורים

יוכשרו להוראח

~

השואה

};:

ביד ושם בראשוח ד"ר מוטי שלם להפיק

1,500,000

~
~

"'

ערכות לימוד  .ובהו יפי עד לכל חטיבות

;;:

~

"t

הבינייס והטחיבות ה'לעו)ות בyרא  ,ירכ לציור

!..,-

מוnחח לwנמ ו.j11מ' תא זערת חהר ר'ש'לש,.

~

יונמה לחשיבוח מעורבותס של בני הדור

::;:
~

~

'"~

השלישי היא רון חבר בן הארבע עשרה מניו

בקורס

לימורים
יורחב

i

1,000,000

~

500 ,000

ארוך ,
היקף

הכשרת

המורים

:r

ולראשונה

ייערכו

סמינרים

מחו

למוףס מ.-כסואין;

ו?דג .רון ב ' j7ר אנץר בחושר פא'ןף אשקתד ,

חכניח מלוטזכו  '1ה

שמע לע המצבע וקלח אתו לניו וילני רפי

קמפיה לע השוהא

רע רביס  .שס ישב עם סבו הניצול  ,ויחד הס

2000

מילאו כשמוניס רפי רע ,הסב נפטר חושרים

פoוףם חאלר מ.p

רון רזגשיר בעצבמ וזענרת

חבר'  Iלכיתה מולאו כשלוש מאות רפי עד

1999

שואה נעשה ביר ושס צעמו ,במוקד הטלפונ'
שאיישו טס Iדנט'ם ציעףם" .בהתחלה חששנו :
מספר אלכסנדר " ,מהחיבור ב'ן הדור המבונר

1995

העלום ,קנרב בחי

הספר יוץפ ספר הלימור החשר ש ו אה  Iז יכ רון בלוויית המרריר למורה  ,יהיה פיתוח ניסיוני של הוראה באמצעות
רשת האינטרנט ,

ונשלחו מניו  Iילנד ל יד ושם ,
חיבור מעניין אחר ב'ן צעירים לב ' ן ניצול'

1998

1997

1996

חופץ בכל רחבי

נתחום המוזאונ'ם

-

' Oת" Oשלב התכנון הלכלי של תצוגת הפקרים ההיסטור"ם במוזאין ההיסטורי החשר,

ויוכנ Iהשטחים המיועדים ל'מ פ  j7lסי להתקרם בתהליר התננון הארריכלי המפורט  .צוותי העבורה ,ש'ושב'ס
נהם היסטוריוניס ,תחק י רנים ,אוצרי המ  Iזאון ומצעב המוזאןן ,יחלו בתכנון מפורט של תצוגת המ  Iזאון החדש

'וע פי הפקרים ,

צלעירים  ,שאינם מומחים בתודלוח השואה ,

הבין-לאומי לחקר השואה יקיים כינ Iס מרעי באוניברסיטת ברנדייס באצרות הברית

אולם במהרה נ'ליבו כי נוצר קשר מצו'ן ב'ן

לאחר המפגש באץר בין אנשי המכוו לב'ו חוקר ים בני הדור השלישי מגרמניה יכ Iנס מפגש נוסף בנרמניה ירכ

שני הידדצס .הטסודנטים בבחז את הנציולים

לקתפוות לש ארבעה ,

וזערו במילוי רפי העד בהצלחה מלאה :
המצבע )משר כבר כמעט שנה  ,אולם

המלאכה רחוקה מלהסתיים  ,ניצולים רבים
טרם מילאו רפי רע  ,וחקל מהם קלחו רפי
רע וטרם מ'לאו ושלחו אותם ליד ושם  .יש

דוע מתוא לאפי מש Iח שפארש ל'ןזyה לוהנצי.ח

להרחיב ולהעמ ' j7את השיח ב nח Iמי ענ"ן משותפים .המכ!ן יארח ח Iקר'ם מהאץר

ומחו 'r

שישה או שמונה חורשים I' ,גבר המחקר בתח  Iם ש Iר הרכוש היהורי באירופה,

נתח !ם פנקט ' הקה'לות

-

שן' פקנסים חשרים יציאו אלור  ,ועשרה פקנסים נמצאים בתהףכי נעודה  .נמשר

רזגפלע המקיף להוצאת תקציר לש הפקנסים אכצניקלופ  '1ה באנגלית מנהל הפסרייה דר ר  Iברט ר Iזט וע Iרר
הפקנסים דר שמואל ספקטור עוףנם לע מפלע מקיף  :הפקה באנגלית של אצנילקופדיה של השואה לנ Iער

בשית  Iף מוציא לאור פרט.י

-

יפ  Iרסמו עשרים וחמישה ספרים חשד'ס ואחת עשרה מהדורות חדשות של פסףם

אמור לאכסדגר קוורא ללב מי שהזמ'ו דפי דע

נתח  Iם ההוצא ה לאור

למלאם ולהחזירם ליר ושס  ,ולמי שידעיו לא

שיצאו לא Iר ) .משר תהליר הטפי Iל במחישים ושבייס פסרים שנצמאים בתהליר הפקה  ,יציא לאור הכרך הארשון

הזמ'ן רפ' דע צ"לור קשר ךקהנם עם יר ושם ,

של קלם'קוו חסיד' אומות העולם ·כרך צרפת.

רפי עד אפשר להשיג באחר 'ד ושם

באינטרנט וW'N'N,yadvashem.org.i
בלטפון .1-800-257 ' 777

או לפנות

חבול" פאשר לפחח

לאנורת היךידים המקומ'ת של יך ושס,
לארנונ'ס יהור " ם גרולים  ,ואף לשגרירות או

ן I j1נס  Iליית ישראל,

בתחום ההטברה וההנצחה

-

יום הזיכרון לשואה ולגבורה יעמיר במרכז את הנ Iשא 'גולר המשפחה היהו'ית

נשואה ".אתר האינטרנט 'פותח עם אגפי החינוך .מסרי המיעד והמיזאונ'ס  .אגף הסברה והצנחה ייערר לאפשר
נישה ישירה למאנר י המיעד באמצע ו ת אתר האינטרנט,
נתחוס חט'  ' 1אומות העולם

"יר ושם

- ' 2001

-

יטופלו כשבע מאות פנ'  tת להנרה נחסיף אומות עולם ,

במסנרת התכנית הרב-שנתית יימשכו תהליכי התכנון והפיתוח  ,ובללכ זה תחל בניית המבואה

לאחר שיסתיימ ו עב ו רות הכ)ת התשתית והחפ'רה .קניץ תחל עבורת הבג"ה של המוזאוו הה י טסורי ,

.------------------------------------------------------------------------------

"השפעת השןאה עכ התרבןת בת זחננ ן " -

כ'נןס ב'ן-כאןח' בארצןת הבר'ת

ה

חאת ד"ר תקוה פתל  -כנ  Uנ'

)ינ Iס השלוש' מבין שלושח הכינוסים הב'- Iלאr Iכיים שעורך המכון הביו-לאומי לחקר הש י אה בשבים  2000 ' 1999ועסוק בנושא "השפעח השואה לע החרבות בת

 Iמנ  ' 11וייערך בשוחוף מכין טאונר ללימורי 'הרוח אירופה באוניברסיטת )  0 " 1)1שבאצרות הברות ,שם הוא נם 'כונס ,נימיס  29-26במרס .2000
בכינוס " nנחן השפעח השיאה לע כמה וכמה נושאים :המחשנה הפוליטית ,הפילוסופיה ,התאולוגיה הנוצרית והתאולוגיה היהודית .הספרות ,ההיסטוריוגרפיה

המערבות במאה ה  .20-החינוך והיחם לצרח עם .עור ייד Iנ Iנושאים כנ  Iן אלן :החוק הביו-לאומי אחרי משפטי ]'ונגר ,1ערויות ניצולום  tהתיעוד ההיסטודי ועיצוב
הזהות הלאומית והאתנות יאחך השואה.

אבבר שלו ,יושב ראש הנהלת יד ושס; יהורה רייבהyו ,נשיא או)')רטיטת ברנרייס; ברנד נ  ,1 ")1ר Nש המחקלה יה  Iסטי ' 1ה ותאוךיה של האיומות )מגוו לחקר חנרתי
בהמבורנ; ומ"לס לרמו ,ה י ושב ראש היוצא של המוצעה של מ ו זאוו השואה בוושינגטוו ,יבכדו את ערב הפתיחה בברכות .במושב הפתיחה הוזמנו לשאת דבר'ס סטיוארט
א"ינשטאט ,סנו שר האוצר של אצרות הברית .והסופר אל' ו'זל .את הכינוס 'סכם יהורה באואר ,ראש המכוו הביו-לאומי לחקר השואה ביד ושם.
כמו הכינוס בוורשה ,נם הכינוס בברנדייס יתחקל ביו הצראות מליאה לביו סדנאות.
ביו המרצ'ם המ  jזמניס לכינוס; שלמה אבינר '.שולמית אימבר ,גבריאל ב.ך ישראל גוטמו .שבח וייס .דו לאור ,לדיה עופר ,דינה פורת .אביזער רביצק.י אניטה שפירא.

, Norbert Frei. Ulrich Herbert. 5ara Horowitz, Henry Hvttenbach ,ח a n. Helen Feiת A negret Ehmח Michael Berenbaum, Irwin CotJer. Vahakn Dadrian ,
 laub, Charles Maier. Michael R.ח  ger. DOוa s, Relnhard Koselek. lawrence Larזז ard jaeckel, Mary johnson. 5teven Katz, Imre Kertesz. Vera King-F iוEbe rt
 Singer.ו Rittner. john K Roth, Marcia 5achs-littell. IsraeסCarו a P. Reemtsma,ת s. james Reid, jח  iam Parsoו! , Wiו  aw Musiaו  isתm 5, Reinhard Merkel, 5taנ Ma
 ard Weinberg.וych, D. Cameron Watt Ge rtז RogerW.Smith, Feliks
הכינוס מאורגו בש'תוף המכון לחקר חברת י בהמבורנ ,מוזאון השואה בוושינ נ טון וועירת החוקר'ס השנתית כתמיכת מרכ  Iנרטנר לכ י נוסים ביו-לאומיים לע השואה
וקרו הזיכרון לחרבוח יהוריח.

ד"ר 'ן  Oף בןרג

-

ערב הת"חדןת מכרן

ת א ת רזרו לג

ע

תאת צב'

רב הת"חד Iת במלאות שלושים יום לפטירתו של הרב ר"ר יוטף בורג ז-ל,
יושב ואש מוצעת יד ושם .נערך בא Iדיט Iר'ום ש ב יד ושם בט' בכסלו תש  -ס.
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בנובמבר . 1999הטקס המר נ ש נערך במעמד המשפחה  ,הנהלת יד

וש,Q

חברי מוצעת יד ושם ואנשי ציבור,

במהלך הטקס פסר לו חתנו פרופ' מנחם בו ששון ,רקטור ה א וניברסיטה

העברית :

ב'ו Qשפוש מו הכנסת והממשלה ,נינש אליו אז הרב הראשי הרב גורן ואמר לו:
'הדבר שיחטר לך עכשיו יותר מכול הוא הזמן

-

חטוך לעיו ,שמוו אזתו' '.אתה חושב

שאשנה את הרגל" :שאל לא את נורן אלא את צעמו בנוכחותי ,הרי שבדרך שבה
אדם מענ י ק א ת עצמו לזו ל תו אינה נק ב עת לא על סמך ג'ל ול א כתוצאה משינו"ס
במשרה ,אלא היא שאלה של המידה שאדם מןדר לזןלתן .וכררך שמח ברוחב לב

זלולתו משנים בע ר ו בזמן פנ וי וב א וזן כרויה ,כך המשיך דע ליומו האחרוו .כדר ך שאדם

מודר מודרים לו".
דר בורנ נמלט מנומניה בשנת

,1939

אלב מעולם לא שכח את עבוו ,כפי ש א מר

בנו אברהם בורנ .יושב ראש הכנסת  ,כשםפר לו" :אבא חי בנענןע .הוא היה אדם

מתנענע ][...
מע Iלם ו [...

והנע נ וע הוה היה כע'ו תחבושת אספלנית על פצע כריתה שלא הנליד

הוא זכר מי היה איפה ,וזה היה חקל מחיין".

בעת ה מ לחמה ואחריה הקדיש ד " ר ב Iרג את חייו לעורה לעם היהודי  ,ובך ספד

לו באנר שלו ,יושב ראש הנהלת יד ושס" :אנחנו אירבנו יידר ותומך ומדריך ומנטור חשוב
לנו מ א וד [_.ו ומלע מורבע לכול בקיער אדם כלמוא ועקמ הממשע. Iת מה שקנאר מענטש".
עוד נשאו דברים בטקס ד"ר יצחק אר.ו סגו יושב ראש מוצעת יד  Iשם ,ואליקים

רובינשטייו .ה'וץע המשפטי לממשלה.
פרקי חזנות ושירה בביצוע החזן אשר היינוביץ ליוו את הטקס .להיינוביץ היכרות

אישית עם ר"ר בורג ועם אשתו ,והקטעים האהובים עליהם שבחר רינש  Iאת קהל
ה מ שתתפים בטקס.

16

ת'עןד

ה

השחןת

ברנהרד U

כינוס השני כנ ו שא תיעוד השמ  Iת י תכנס בחורש מרס לרנל
פתיחת בניין הארכיוו והספרייה החדש ביד ושס .בכינוס הראש Iו
שעסק כנושא השמות כשנת

,1996

נדונו ההיבטים הקשורים

למחשוב השמות I ,בו הצינו מומחים מיד ושם לפני משתתפ'ם

מחו'ל את המערכת הממוחש ב ת של המוס,ר שהכילה אז כ· 2 40.000
שמות ממ  Iחשבים.

הכינ  Iס יהיה שונה מאוד מהכינוס הראשוו משום שבמקום להצינ מערכת
חביתלויה ,תצוג לפני המשתתפים מערכת משוללכת המכילה יותר מלשזשה
מיליוו שמות .מרבית השמות האלה נתו ממקורות יר ושם .וכ  15%-מהם
מקורם באר ג  Iנים אחרים בעולם שהשתתפו בכ'נום הראשוו ויצרו כיניהם
שי ת וף פעולה מבווך.
הכינוס השני יושיט יר לחוקרים בתחומים הקשור'ס לתיעוד שמות

וצייע להם ללצנ את מאנר המיעד האידר של י ד ושם כמחקריהם .פרפlסורים
ב'וע' שם ידגימן כיצר אפשר להשתמש ב מ אגר המיעד של יד ושם במחקר
אקדמי בעשרות תחומים

שונים -

לא קר בהיסט Iריה אלא נם בדמונרפיה,

בבלשנות .בכלכלה ובתחומ'ס א קדמיים ר ב יס אחריס.

מאנר המידע של יר ושם יולכ לספק מידע לע מחנות הריכו  Iולענות
ע ל שאלות כמו מניו באו הקרבנות ומתי הס ה נ יעו למחנות .אך הוא יזכל
לעשות הרבה יותר :למתעניין בקהילת ל ו ח :יוכל המאנר לספק מידע על
אלפי אנשים שחיו

בה -

ל א קר את שמו ת יהם אלא נ ם אח מקום הוולתם,

את מקצועותיהם ,את רמת השכלתם  Iאת מ צ בם המשפחתי.

ב'ד ושם מקווים שבאמצעות הע מ קת היער לע היהוירם באירופה לפני
השואה ובתק  Iפת השו א ה!' ,כל הש'מ  Iש במאגר המיעד לחדר אח העוב ר ה

שמד Iנר באנשים פרט " ם בלעי שם וזה Iת אישית.

פרזפ' שבח ז"ס תזנה כ'זשב ראש תזעצת 'ד זשס

מ

משלת ישראל מינתה את פרופ ' שבח  0 " 1יושג ראש מוצעת 'ך ושס במקומו של רר יוסף בורג ו " ל,
פרופ ' שבח  ,0 " 1ניצול שואה  ,נודל נפולי ו נשנת  1935ולעה אצרה נשנח  ,1947כשה י ה ייי.
ל  IIייס תארים רב'ס  ,ביניהם פרופסור למעד המדינה ) האוניברסיטה העבר י ת )יר tשיים  (,ב ו נר ביחסיס בי- Iלא Iמ"ס ) האוניברסיטה
העברית(  ,מוסמך כ י הדוח בת ומננ ו )האוניברס י טה העכרות ( וד ו קטור לפילוסופיה )האוניברס י טה העברות(  ,ו הוא בונר הפקולטה

למשפטים )אוניברסיטת תל אב י ב ( ובונר מכ  Iו בר  Iקי]גס בוושיננטיו למנהיגים ואינטקלטואלים  .כמן כן  .הוא היה פר ו פסור אורח בחוג למער

המדונה ובחוג למשפטים נא Iנינךס ' Oח תל אג י ב וראש התזנ למער המרונה באיבונרם'טח חיפה.

פרופ ' 0 " 1

הוה חבר כנסת במשך שמונה עשרה שנים  ,מהו שנע שניס סגו יושב ראש הכנסת וארבע שנים י ו שב ראש הכנסת

השלוש עשרה .

הוא פרסם עשרות ספריס  ,בעיקר בתחום מדע המדינה והמשטר בישראל  ,אך גס ספרים בנושא השואה.
ב  1975-זכה פרופ ' שבח וייס בפרס לע מחקר בתחום השלטון המקומי  ,ואת הפרס העניק לו דר יוםף בורנ
כן  ,בפולי ן הוא זכה בפרס ממלכתי יוקרתי

,

" פרס האח אלברט '

-

-

שר הפנים דאז .כמו

לע תרומתו לסובלנות  ,דומוקרטיה ולמאבק בגזענות .באץר הוא וכה בפ ר ס הסובלנות של התנועה

למען אץר ישראל טובה; בפרס " אמית י  :העמותה למינהל תקין ולטוהר המ י דו ת ; ו בפרס מטעם התנועה למען איכות השלטון .

התקדתזת תהכ'ר הבנ"ה

גרתנ'ה תתתן

פרז'קט רב-שנת'

כהשכתת א'םזף
התםתנ'ס תגרתנ'ה
בעבזר 'ד

כ

אוקטובר

זשס

מסר

שנריר

נרמניה

בישראל תאוןור וו ל או ליושב ןאש

הנהלת יד ושם א בנר שלו את

התשלום הראשון למימנן פרויקט
רב-שנתי להשלמת התיעו

l

הארכיו) ' ב נרמנ י ה

בעבור ארכ י נן ין ושם  .עלותו הכוללת של

הפרויקט היא כשמונה מיליוו מאקרים.
במסירת התשלום הראשון אמר השגריר
ולואו כי הוא ג אה שגרמינה משתתפת בפרו '7וט

מרכזי זה  ' .כל הדר נ ים הפוליטיים והמקצ ו עיים
תהליך הבנייה של מרכז המבקרים

-

המבואה

-

בנרמניה מסכימים לע חשיבותו'  ,צ יי ן.

ושל מער ך החנייה החשדים מתקדם  ,בניין המב ו אה מוקם

הפרויקט  ,שיימשך כשמונה שנים  ,הוא פrו

בתר ו מתם של דוד ופלה שאפל מלוס אנג ' לס ובסיוע ממשלת ישראל 'משרד התיירות.

יומה משותפת של יר ושם ושל א ינץנ בוביס

בתמונה :הכנה ויישור של השטח שלעיו יוקם מרכז המבקרים

ו " ,ל שה י ה יושב ר א ש המוצעה המרכ ו יח של
יהו ד י גרמניה ויושב ראש אנודת היףףם של ין

פרס בזנתן חאת קיי

ט

ושם ב ג רמניה .

"

את הפרניקט יבצעו חוקרי א רכ'  Iן יר ושס

טקס חלוקת פרס הזיכ ר ון של קרן יעקב בוכמן ז ' ל נערך ביד ושם ב  23-בנובמבר  .את הפרס קיבלו

בשיתוף חוקרי המכון להיסטוריה בת ומננו

השנה פרופ ' דניאל קארפי ודר שלמה בר ג יל .פרופ ' קארפי זכה בפרס לע ספריו תעודות דיפלומטיות

מכו ו פןלרי במינכן  .החוקרים יב  j7lו את כי

השלטונות האיטלק"ם ויהודי

הארכיונים ב ג רמניה  ,י ו הו וימיינו את המסמכי ם

-

הלרוונטיים  ,צ' למו או ת ם ויע ב יר ו א ת התלצומיס

איטלקיות לתולדות שואת יהוד י יו Iן  1943-1941 -ו בין שבט לחסד
צרפת ותוניסיה נימי מלחמת העולם ה -ו ו.

-

ד ר בר ניל קיבל את הפרס לע ספרו מחפשים בית

מ וצ אים מודלת  -עליית הנוער בחינ Iך ובשיקום שארית הפליטה . 1955-1945 -

-

לארכ י ון ין ושם .

אין זו הפעם הראשונה שבה דרכיהס של שני חוקרים אלו מצלטב Iת  .בשנת  1951הניע לאץר לשנת לימודיס

באנר שלו צ"ן שקעב הפרויקט יהיה ארכיון

נעבודה מןר י ך השומר הצעיר מאור נ ו ו אי שלמה בר ניל  ,ומ  Iרו הראשון במכון למןריכי חו"ל לש הס Iכנות היהודית

י ד ושס מאנ ר מרכוי לחוקרים מכל הע ו לם

היה לא אחר מאשר פרופ ' דניאל קארפי .

המבקשים לעיין במסמכיס מס ונ ים שונים

לקטס חלוקת פרס הזיכרון התלוותה תכינת אמנותית  ,ובה ביצ Iע בכורה ליצירה אלוהיס בחן זבכות השתיקה '

וממקומות שונים בעולם ' .הפרויקט יחרום

מחזור שירים שכתב יקעב בחילי והלחין יורם מיוחס  .את הצ-ירה בצ'עו הזמרת מי ר ב משולם והפסנתרן יולב אדמוני .

תופסח של ממש לארכיון ין ושם המכ יל כיום

קר ו יקעב בוכמן מוקשרת חכרן של אסתר ושל חנהיה בוכמן ו ' ל ,אשתו ובחנ של מייסד הקרן  ,שנפסו ב שו א ה.

מלע 55

מיליון דפי מסמכים  :אמר.

מטרת הקר ן להצנ י ח את זכר קרבנות השואה ולהעניק מןי שנה את פרס הויכרון לסופרים  ,לאמנים ולחוקrום לע
ע בו דה הקשורה לנושא השואה  .את פרס הזיכ ר ון בישראל של קרן ב ו כמן מעניק י ד ושס.
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תושר זחןחכי ושלהא הרםנלר

פנחה
יד ושם מוקיר את ,יםה איי'נמו-ש  IIץר ואת משפחתה ומורה לה לע תרומתה להקמת אולם הקריאה

בב)ייו הארכיוו ורפסו'ייה החשר הכרם של

1id

קייריה -

בלעה רחמיל ) רפ(לא שווץר ובבה שאול שווyר' .סיה

ר"וי רהצעו- :IDפורפ nבש Iי'O
ינגט יי' רהצעaנו ;

פח>!'

איי'נמו'שווץר ומפשחתה ישתתפו בקטס החנiט 4הרמשי של הב)ייו .

יי' וייהלהנו:
פרן

ה'רש ל'טמנוב  : YOש'תמנה בקרוב לYביג האנורה הפרואנ'ח  ,בקיר ',ב ושם בסוף בובמבר.

ןנצוארה
בנס'עתה בעת האחרונה לווYב Iאלה נפ ג שה פלרה ח rו  .מנהלח דקס המד'נות הלט'נ'וח ורוברות הספח'ח
באגף קשרי חנץ של 'ד ושם  ,עם הילו אוסטפלד ועס אלכסנדר אסטר)סק' ' .ריר'ס קר ו ב'ם ותומכ'ם של

רר קחצו דרא

....

לrו

רנבא Iלש

'rכננכ  :יש Oםרםע

...,

ךןוכ>o

ך-ץב-oי ךקnל
ו\'iאIשו :

'פחפ 'Mז iראואב

וןע01ו : vnn

'פnפ לארשי ןמOט

חבוי הנ'ןהת

י'

Dשו :
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,.,

יד ושם,

לאגי במחי  .פרכ nלארשי
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מאריצה פיוקנ Jבסק' השלימה את תרומתה לסמינרים המיועדים לדוברי ספחית .

."",p

אר ' ק קרפל הכריז לע תמכנחו בעתיי ביר ושם ,

'זז.....
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