,-,

המפשחה ה'הוrןת בשוהא

גנר לכ הסנ'ו"ם

יד ושס

-

תגובות

מ א ת פ ר ופ ' ' ש רא ל ג ו ם מ ן

•

'5-

ספנורה לש מפשחה

5

ידעצס ארשוינס

פל'עות ח'נ')ןת לש 'ר ושם טoואבoךה

•

הארס משאחויר השמ

מצבע א ' Oוף רפ' הרע נמשך

צפנורר~ נמחה ,פס'רה 'משא לש
זךנoוו מפשחת'

ו

,-,

'רל'j7מ המשואו.ת תש"ס
"מנורשנם אנו ,מנוףם"

11' 10

'oןפיOן )וסבאום ·האמן ומשפחתו

י

ר וםש נמעי ארהג ושחש מ  O'Dהת לש
"מפלנת החופש" לממשלת אוטטריה
האנר Jבןכ תסחר זאהרה בפינ המףטת
הרמ  j7Iריטוח אב'פחרג

הפאפנ'ור 'וחנו פאול ו ס השנ'

ושל טרור בכל תחומ' הח"ם ,

חמ'ש'ם וחמש שנים אחר' השואה  ,אכשר

ערוצ' ה'סלטות או 'חה למחחר.ת והפע'לות

יי'רכון השוהא 'ש חש'בות תרבות'ת ופול '' Oת

בתחום הצ'בו ,.פקסה או נעשתה במחתר.ת

בח"הם של עמ' א'רפוה וברחב' העולם  .אכשר

נוכח הקר ' סה של כל סרר' הקיומ והסחםור

םא ע" D'1וVות רמנוועדת שלוהא אכושר חשיםת

הנ Iרנ ן(fן הרף הייתה רמנפשהח ר~ה  '1Iת לזועמ

הוראת השואה מתחקז.ת מאריג שדאמ שש'בח

של התמוחות עם הא'מה  ,והתא המשפחתי

את מר')'ות האנצ'ס ושמפלגה שבמצעה 'סודות

ה 'mדכו האו שהשרה מטע אור ומחנר~ הער')ם

יכולים

!הקש  '1ם הא'תנ'ם וכשפנחה רמנפשחה הה'ףות

של חיסר סובלנות ושל שנאת זרימ

חאת רOו'בות שהאו'rכוס"ה אבוטסירה בחרה

nח'ות 'n i'lמע בחנמו ק  iWלש קבאמ לו,qך  mת
כל עור ה'א ה"תה 'חר וכל עוד נשמר בה ז'ק

 2ו ' 3ו

נה"דר קשורה לעוברה שאוסטר'ה נמנעה דע כה

הפוחם הב 'ו'אIמ' לע השוהא טשנוj7הIלם 15 ' 14

מל'מוד חקלה במלחמת העולם השנ"ה יבשואר~

גסציא!ת הכיבוש והגטו חלו שי " 11ס חףם

לא חשפה את האמת הה'סטור'ת ולא הורתה

במבנה המשפחה וגתפקודה  ,לע פ' רונ א'דג

.

rן  j7Iו

nוצואב ר'גבוש במרטש 'וש פיררnו
רמנהנ ' )ות הןנiותף רnמיואמ oחהשפי

להתקבל כשותפ'ם ק'ןואל'ציה ממשלתית,

במנוסה 'tוא תוחלת

מ

תח י לת הסלחסה ח'ו ה י הורים

r

חרשות

17'16

'rןףם

19'18

_.
ג

נל'ון סיוחד זה לרנל יומ הז'רכוו לשואה
ולגבורה מוקרש בהוקרה למשפחה
ה'הוףת :טאל ה'הףן'ה באלו ה'הוף;

אבח'יות למשע'ה ,עלמרתה אבותה התקפוה ,
'ש הרכח לחקז תא רול' !'Jהשהאו אבטסוךיר~

משום כ,ן בתח'לת פברואר שלח בית הספר

לעבורה כפ!'ה ולמחנות עבודה .גגס'בות אלו

המרמי להוראת השואה את ארש מדור אתות

ג תגלו ובלטו ב'תר שאח התוש"ה  ,האומ ץ

רוברות גרמ' 1ת לאוסטריה כר' לנבש תכנ'ות

והמס'רות לש האם והא'שה בתא המשפחת'.

משותפות לסמ'נר'ם ח'נוכ"ם ב'ר ושם בעבור

הה ' סטור י וו ה כ רונ ' קא' הגכ' ר של התקופה

מיר'ם ואנש ' ח'נון סא Iסטר'ה  ,קעב כן ייפתח

עמנואל ר'בנלבלום רשם ג'ומנו ב'וני : , 942

בחושד מטפסרב ב'ד וDש הוכס'ונ הראשון סתן!

'ה י סטור ' ו ן בעת'ד י צטרך ל ה קר'ש רף ה ו לם

לשושה מס'נrןם נשנה להוארת השואה בבעור

לא'שה ה'הור"ה גמלחמה  ,ה ' א תתפום רף

מו'ים מאטoוoךרג

חשוג הב ' OOו רי ה ה'הוףת לע אוץמ ליבה ולע
 Dשר מעדנתרג כמ Iתה לעה oבrן לאפ' מפשחות

לב.ת לאחות ולחא ; לסב'ם תסבתות וללכ קרוב'
המפשחה אלש

שm

•

בשראנ~ הוא משדקו למוסיו

ו'rןר ,

ג'ליון זה מ ו קשר נם ל'rכ בני מפשח ו ת )יצול'
שואה אשר דקנ'מ במורשת קניר'הם ולמלר'ק'
המשואות השנה ·זאב וידלמירז' פורט)ו' ) ,טה

לע בנ"ת עולם טוב 'ותר למןע rךלןהם ונףכה.ם

בצד מחו'בותו של העם היהוד' זלכור את
השואה וללמור את משמעותה  ,נם הקהילה
הב'',אלומ'ת הכר'זה לע התח"םתה לשה לפטח
את הח'נוך  ,חא רמנקחר ואת זiוIרכ'ו לש השואה
נפDח lשט1קהלום האושל :וoשס השנה .רי'חoI'1תם
זו ה'א הבחסתו לש העלומ  ,מו ' I'Jושה 'הא לוטבת

מ 'Iרמנ'ו הנאוש'.
מ' ייתו והשנה 'חחנ מףנות לבת ףכ צל"ו
את יום השואה ולהבט'ח שהעולם לא 'חר'ש עוד
Iט }rבצ>וע פש'עם ער האנושות עלולם ורעו

איבס נחמ'א'מס'נס

עורכת בפולע

2

•

דנ שום מקוע תא השמ'וש הפ''Oלו סש  '1Iה ועהש

מתמ'  .1הו חסכן מפ'ה  ,jואת המעט ח'קל1

בשורא~ דבוב'ם משוהף מפרמסת 'ש משום לוצינ

בקנער לין'ןoם  ,רבוח מהנשים עקסן גס גנע Iדת

גהטו ונס לש רכוזון השוהא במסנרת תוע' !'Jפיטי'ו, I

וערה טtפניי למ!ע ר )1Iנ"ס וה'Jע1ם ג'ותר צנ'בור

והם צמר'פם תא סוהנר לםנעחג שבמחכש'י השורא~

היהודי ', ,נגלגלוס מצ"ו ש ' בשגיל העזרה

הסצו'נ'ןא.ת הקזקוה תעה ל  Dחות ערנננם טשרם

•

קלופנjוצ'' '7'04ב'ה שרצו אהחן  .הם השומירם לע
זחנoנות'1ו .Dתא תרם'ות ' 001ואת לועמם וש  j7Iםיר

•

להתגבר לע א י מת ה'מים:

שנ'ס שעו לבJץו  ,הו קסעו בהברחה והשינו
אצמ'ע מחיה נעצמאנם לבתי חקו"ם ות Iך סכנון

אמoון נטינו ' ,ה  l1ה וכשרנפדל ,פלךוOן זרנמן ,קפול

הגחלת ונושאים את זכר משפחות' הם  ,את

האג

מיד את מק  Iר פרנסתנ ואת סמנותו

רדמoרiט' ארכש מפשחר~ תע'ח'ם קבח Iת קלנח

ל.p

ולמלז ,ל'קעב ולרחל  ,לסולוסוו ולחהנ וללכ קרוב

של תקווה ,

•

•

נשחק'  ,חשוגה מאוד עתורת כוחות חרשים '

של הנש'ס המתנרגות .

ףוודנ אר ' IIגנ הוא מלסף ה ' OOו  '1ה ומכח'ש שורא~
מופשט הףהנ ולש גנר רחoקורת רבורה פ'לטשטא
והוצאת פ '1גוו'ו המםת"מ ב'מ'מ לאו באננל ' ה
קממום וא ' ט מתק'וב לע yןה.ת לע ףא רשמנtכפש
מת"שב עם ' Oוחת רמנפשט

הבר ','O

צעם ק'וסו

הוא פג'עה בשכל ה ' שר משום שהוא מעמיר
בס'ושר דחא ואיצמת היסטתויוו Vrדבועו םע תונעט

שקר'ות ומנ י פולט'ב'ות  ,קשה קלבל !להאס'ו
מששפט מה כ'לו להתרחש גמצ'אוח לש !נ'מ' ,
אבשר גחר שאותם מבח'ש' שואה 'וערים הסנג

את העובדות האמת'ות לע ה'קף ממ" השואה
ולע הדרך שגה ה'א התחוללה  ,לכ כוונתם ה'א
לרnג'ש את העnבנת הה ' Oטוירות ףכ ללפס את
הררך קליומו ולהתחזקותן של תנועות  nקנל'ות
נאו·נאצ'ות ונאו'פש'סט'ות המהוות סכנה לעולם

ואלנושו.ת

בעמ'רתה של המשפחה שמור מקוס מ'וחד

ושותפות הגולר במשפחה ' הור'ח בע'צומה של

בקמ  O'lמ'Oעס צהרטפו מפשחות הoוrן ו ח -חJןצוות

ל'לר'ס  ,לרבות פעוטות בב' שבע ושמובה  ,ררך

הטרגד'ה  ,הטרגד'ה של אלו שבחפםו פעמ"ס .

ב'ערות  ,ובמחנות משפחה  ,כמו מחנה ב"לסק'

המנער'ס לנטו ששמרו 'וע'הס שוטר'ס חמוש'ס ,

ולשש ופא ' '1ו חמש פמע'.o

מ'וע החומה ותחתיה ,חמק ו מאות 'לד'ס לצד

שעלתה כולה קלרו Jכד' לה'שאר 'חד עד תוס

בכל המסנרות האלה בשב'ל' הה'שר ד ות

האחר ,ה " אף  :של הע'ר .שם פשט ו 'ד ובתחבולוח

והטרגד ' ה של האם שפנתה מרצון עס 'לד'ה

והמאבק

ובורר'ס

הש'גו כמו'ות זע'רות של א ו כל ,בלעו קמצוץ

חרכם האחרונה.

שהמפשחה האוהבת והתומכת ה"תה להם האור

רוטoגrןה לש רזגפשחה

ב'ערות ב"לורוס'ה  ,נצoלו נס משפחות 'הוrןות.

נותרו כמעט תמ'ד 'ח'ד'ס

בצעמס ואת ה'חר הב'א ו לרעב'ס בב'ח  .רב'ם

עס ח'םול הגטאות בא הקץ לע המשפחה

המא'ר את בפשס) ,תוס רוגלחמה תרו הנצoלו'ם

מהף'ןoס ש ''1מו לע ןכ בח"ר .00רוגשוררח ר~הו  '1ייה

ה'הוףח המםורת'ת  ,והשר'ףם ש'ר המצרח לא

זמ Iרב אחף אח או קרוב מפשחה שלכהו שאול'

הנקףה ולוונט ס"מה את הש'ר כשiטת בפלו'}ח

הש'גה ה'ו אחד מב' מאה  :האחרוב'ס שבמחבות,

נשאר בח"ס  ,בלכ מקוס שבו הקתהלו לזמו מה

בגטו ושרה לע · הגמר'ח הקט  "jחכשר לש מצרח

הנשעב'ס לע עזרה המושטת מבנ' עמ ' הסב'בה

אחרוג' ה'הו  ,0'1דנרכ' הבר'חה וההעפלה  .נתלו

גרמב' הרג אוחו  ,בשורות האלה j. :מא הרחוב ל'

והמסתתר'ס בעמק' ה'ערות .במחבוח בצoלו מעט

לע הק'רות בצפ'פות פתקאות הבושאות שמות

קונ! .חנץו גולר ח'נ  !~7Iו  j7lלע פשח"ס ! תקפא

מ Iהעוב  '1ס בחנא ' עבדוח  .גבר'ס 'וע פ' רוב ,

ו שאלות אס מ' מהעובר במקוס 'ודע לע נולרס

דאנה אחת ! :מ' לך יקרת הבפש ! ,מחר 'ב ' א עור

לבש'ס ה'ה קל 'וחר בזהות שאולה ובמסתור .

ואול ' לע מקוס ה'מצא Qשל קרוב'ם מבוקש'ס,

פת  :ב' Iהפ  O'j7lהמרגשים ב ' ותר של החקופה

במקר'ס מ' Iחף Qשבהס הדזמ Iר 'כ ן '

דל',

'וע פ' רוב ה'ו אלו ח'פוש' שווא  I ,קר במקר'ס

הוא ס'פור הצלחס של 'לד'ס )חפ'ס שנוח'ס

החחבטו הה  Iר'ס אס מ  Iתר להס לה'פרד ממ)ו

מעט'ס ,בדרך נס  ,פרצו קר'אות הקלה ובכ'

לבדס בחשכה מכפר לכפר  ,של נער בנ'ל בר

ו אס הפר'דה א'נה גוזרת על'ו עק'רת עולס

משוחרר של בב' משפחה כ ו 1ר'  0המתאח '1ם

מצווה שמוביל אח ואחות קטנ'ס ממנו וש ו מר

מהמשפחה ומהעס ה'הור!

מחשו ,

על'הס ושל 'לד קר ו ע בגר'ס ברחוב המאכ'ל

o.

להצ ''1

להומח'ס גתנוע1ת ההח Uחת גבאט ו ח בn'Jעת

בשק'קה את אחותו הקטנה של'דו  ,כפ' שאפשר

ה'ו צע'ר'ם

לראוח בחלצוס מן הגטו .

מרוגפשחרג בש'רוח הפרט'}'/ס ה'ה יOו דע מאוד

מעל לכול עומר'ס עצמת הקשר האבוש'

.

בנ'ס ובנות מש'מתס ח"הנ פר'דה

ךג Iנת ה Iא ה IOO;'Iף IIהו אש ' לש י ך שו ם ,

I

קלח Iלש השנ'.o

אלש ']תן לה Iממעד לש לומורות

3

נגד

כל
פ

ו

ר

למשפחח טרוסמן  ,כמו למפשחוח רבו,ת ה"חה

ח"ליס מנ י עים עם רובים  ,והיא החחילה צלעוק

וו קר ראשיחה של חקפtה קשה מנשו,א קתופה

' שמע ישראך  ,מיד החחילה בר'חה המוניח :

של ח"ם צבל המוות המא"ם שהחלה עם כניסח

אחד הדברים

הראשונים שקרו כשהנרמנים הנ'עו לר Iקיטנה

אם אאב שלי לא היה חוזר קלחח אוחי  .ה"חי

הוא הקמח היו mט " :הנרמ[)') צרו מירש hישהנל

נשאר למןח שם :

__

את העקס כשכ'לם  :מםפר משה  ' .וכר בכל

מחור ההמולה ברח 'חיאל ט ר ו  OOן עם בנו

כמה ומן ה י ו ה'ונןנט מםיריבע לט נ.זתח חשדות :

משה הפצוע אל חור היערות  ,בחור זמן ק צ ר

למסור אח חיוח הביח  ,סאלןף חכש ' 'Oם  .עלנונ

הצטרף אל י הם אח י ו הגדול של משה  ,בכפר
ברסניה הלבנה נ וvו למשה לובנו כי האם איטה

לסאי צהוב :

=c

~~אורית אוחיוו מדר
מאת
~cב~~

"

'-ב '. 901

כשהלחן שםועות לע הקמת }טן קrרנרנטי~

________.,

מ  Iל  .הרבה מול וחושייה של אבי

-

זה

מה שהחייק אח המשפחה שיי  Iחד ,
עזנה משה טר Iםמן לשאלה כיצך שרךו
הוא ומשפחחי ,מן רג כל כן כיערות.

ננך לכ הסיכ Iייס הלציחו לברוח משה עם א)'ן

איר הג י בו ה רגמנים ?
' הם ירו ללכ עבר  ,אני נצפעחי נברר ממור.

הנאצים לר Iקיטנה

השoמnoטן

ה

ש

ל

והאחוח ברחו נם הו ל י ערות  ,אר נערו כמעט

הלחיף יחילא .נאיו לש םרש~ חא ב' ת הםפשחה

שלושה חודשים רע אשר מצאו נם אוחו  ,בלכ

בג'חו של גו' שנר באזור שבו הנטו היה עת ' ד

אוחו הזמן נשאה האם אח בח ה לע כתפיה .

להיוח  ,ובני המשפחה בערו להתגורר בו .וכלכ

ביערוח ציפה לבגי המשפחה חורף קשה  .אר

שחלף הזמן  ,ב.זרות הנאצים הפכו את הח"ם

משפחח טרוםמו הצטרפה לפרטיזנ ' ם ובעזרח

לבלתי נסבלים ,

חושבי המקום הצליחה לשרוד נכפור  ,ברעב

ב2.6-

באוגוטס

1942.

ה"תה קר'אה אחרונה

לכנס אח ה'הו  '1ם  ,הפעם כף לחסל את

הגטו :

" באוחו 'וס שקראו לגו למגרש  .ה"חה כבר

ובמחלוח ,

ה א ם ה " ח ה ן'נאל ת כניח? ה אס ה י ה מקוס
ש הוא ר צה להג'ע א ל י ו כד י להינ צ ל ?

ועם אחיי  I ,אמן עם אחותו ממגרש השוק .שם

הרנשה אבוויר מששהו הלון קלחךן .מכר משר~

ל"א ה"חה שום חכניח  .מה פחאום?' הוא

אספו הנאצים אח תושבי  lי קיטנה  ,נמח ו ז של

'רע בערג אימא הלבישה אוחנו בעשה נופסת

מתפלא  " ,כל מה שעג"ן אוחנו באוחם רנעים

רובנו והאזור rוכ להוגולם להשמדה  ,טיפור ,שי

של גגד ' ם יכר הגענו למגרש  ,שם חיקלי אותנו

הוא למצוא אוכל ומחבוא כף לשרוד  ,איש לא

משה הוא םפ Ioרה לש מפשחה שה"תה נחושה

לנברים ונשים וספרו אוחנו:

חשב לע מחר וודאי שלא לע מחרח"ס:

לשרוד ,להישאר יחד.
נשנוס שקדמו למלחמה חוה משפחת

טר Iםמן ח"ס שלווים  Jקרבת נני משפחחם

מה ג ר ם לכם לרבוח מש ם פתאוס ?

זנמן שהותם ביער גליו חא ספיורם לש יהףן

" הם לא סגרו אח הצ'יאות מהמגרש  ,אחרח

רוקיטנה :מהמגרש הולבו היהוףס לרנכו,ת והו

ה"נו נהרגים .בכל מקרה  ,אישה אחח ראחה

קלחו Lאחם לניא ה 1'1ה בסרגר~ במחוז לש רובנו ,

המורחבת; ל'אבא שיי היה )ית מסחר שהוא
הקים נמן יד'ן  .נרנו בביח נדוך  ,וה  IIןו בהחלט
מפשחה מאירה :משה זרכו )ית 'ועב בציוו iו'rןן
צ!י')ן ; "ג'מ ישיש ושתב להםכ לתיב מס.ת לדמם

נניח פסר יהויר  1) 1 ) '11ייףש  .אנא ''''אפ תה
לעלות אלyו ולוות ר לע הרבוש לש ) ובא מץח
המפשחה הוא כשאר .

מהש היה P

שעב מדב רשאכ החיםי השחם

עמ החלת המטשר הסובייטי קnנ'i Oונ ) : 1939-
" כשהס Iנ"טיס נכנסו אנא נהוה שכ  Iר במפלע
קבר ואימ אח ביח המסחר שהיה לן :המפשחה

חששה רבוח לח"ו של האב  .כבר אז  ,מספר
משה  ,חוש"חו הרבה של האב והניסיון שלו
כסנחר ממולח הס שהצילו אח ח"ו.
הח"ס במשטר הס  Iב"טי היו קשים  ,אר

4

I,)',רא  Oר  I)OIו

צעךים ךאשונים
פעילות חינוכית של יד ושמ באוסטךיה
מ"א""ת"ר~~nל~דגc-cק,פ"ל"'IרC',',ג"ל"פ________l"',

מ

ש

פ

ה

ח

בטרנה קנברו  8,000י יהוףונ בשלושה קביר אחים.
דודו של משה .שנמלט עירום מהמקום והניע
ליערות  ,טיפר למשפחת טרוטמ! את שאירע ,
לאחר שני חורפים " .בינואר

, 1944

רוקיטנה

שוחררה ויכולנו לחןור  ",מספר משה  ,אך ייסורי
המפשחה לא תמו :באבי המפשחה ירו בובחצביס
ק)בוצת אוקראינים שלחמה ברוסיונ(  ,והוא קבור
שס דע היוונ " ,אבא שלי היה אדם מיוחד שעזר
להרהב שגאיס קתבפוה רש~ה קהש זעלור  .מפסר

משה בודעתו שנמסרה ילד ושונ ,
בתוס רלrגמnה בקושו מי המפשהח 'זנ/וות

ץראל  ,ןא הס גושרו מחפוי האyו לj7פסירי~ חא י ו
וג ' Oתו לש משה בכר היו מוא י ס

בj7פר ''! O

כצחי

שנה לפני כן  .כוששחרח אותם הבטירים הבירחו

אלץר את משה ב! החמש שערה  ffiוך קש  ,הס
הניעו לחיפה ומשס לעתלית  ,וגס משם הבריחו
את משה אחיו וגיטתי  ,הפעם כשהוא מסתתר

תחת החבילות שבמשאית ,
" כבר ביקרתי ברוקיטנה ארבע פעמיס עס

אחי  .עם אחותי .עס אשתי ועס ידליי  ,והקמנ ו יחד

מצבה לאבא שלי :ה ו א מסכונ את סיפורו צר ו ף
הנטיס .
כיוס משה טרוממ! חי עס אשתו ברמת נ! ,

והוא אכ לארבעה ידליונ וסב לעשרה נדנים .
o

o

o

0-

'  26בינואר םאנ ויקטור מילקה ,קלצנר

OOI 1999וiYבא שרב~ ק'מה מלפנתו 'זש ר~'1ר

א  OIטריה לשעבר ,לפני באי הפורוס

 27%מקול1ת ה) Iחר'  ,Dהשתתפו מרגסו גף'רנ,

הב ·אלDו' לשנהא בטש  j7Iהלום ודהגיש

ניאור ג םא"  I 1ג)ו'אל ואג מאנסטר'ה נכ'נ ן ס

כי 'הש ו אה איננה קר הפשע "מזזעע

הג'ז-לאמו' השנ' של ו הא לותיחן שןyנך ך)' ש! D

ביותר שא י רע במאה העשרים אלא נס אחר

גן"ג  ,1מא " ר  Iוא ג  ,הםתנגך 'ס בחצרות להיידן

הפשעים המזוויעים כתול ד ות האנושות .אדם

לוyrך  lג Iח ' ) ו כי 'והתע Jיי ג Iח )רחגת לש הקתשורת

שאינו אומר זאת באופ! ברור וחד·משמעי איננ ו

ממו ב'קורם באyר ,אך הם ג ם חשI

אי') ו ח Iת:

ראו' לשאת במשרה צי ב ורית לכשהי ,ל אומית א ו

מצד אח,ר הם 'ייגן את מירנתם ,שבערה ו הה!!ה

בי!,לאומית ראס משחכיש תא השוהא וא ממטיע

שלה הם בעגורם )ושא רג'ש; מצי אחר ,הם

אנ ו שיות שהן

היו מעוניינים 'והמש'ע תא התגנחתם רמפ'וגת

נ

r

בחשיבותה

איגו ניח! בתכונות

התאני ר)' Iדקום ללכ וליעפת חאתיאר בפלlיטיי'ה:

החופש'  Iומנה')ה .השיח הבע"חי שלהם עם

אירוני הרבר שהב בעת שדירבם לאו מאנח מ'וע

הה ' /OOףה 'וש א \ OOר'ה ועם הא'ר Iיעס הנחכוים

דובן הנואמים  ,עקס יורג היירר  ,מנהיג מ"פלגת

מאפשר לנו הצצה חטופה בלבד אי המצג

הח~ המינ י ת קצ'  ]jגץ במאש תמוו לע הרתנכ

המורבכ ש mםףן ם מנחםיכ ולתמםידו אIטסר"O

הקואליציה של ממשלת אוטoריר~ מן המצע

רםיב רוגבj7שים זm 'f

'tוומדו לע השואה טO'Yו'J

הפוליטי של היידר  ,התומך בשאנת זריס r ,עלה

בש Jת  1999הח'ו 'ר'ב 'ופ'.ד מנהו מןור

ירחה 'וש האאריIלונ  Iה הגתינעז הנאצתי Dותrערר

אצרות דוברות נרםג'ת בנ'ח הפסר הסרגז'

הפסק במחףבות ו לש ו""11ר מד'וקורvו~ הקהליה

להוראת הש Iאר~ לענן ,עם מרטינה מאקשה

הבי! ' לאומית  .ובמיוחר מרינת ישראל  ,הגיבה

ממשח הח'נור האוטטר' לע חכנוו ממונרים

הממשלה החשדה

לרגרשת  IDף Dא"רט D IQעקב הםצמא'ס ה(tו

באירטoור~ שנירר ישלאר הירטסואב הו mר מו~ iU

החליט משח החינוך האוטסרי לתמוך בארגון

במחאה דיפלומטית  .עם זא,ת בתחוס החינוך,

שלושה םמינרים בשנה גיד ושם החל בשנת

אנשי הטגל של בית הטפר המרכזי להוארת

.2000

בחריפות לע הרנכה של

השואה ביד ושס עו ] 'lם אבפו! הק nעונ מחניכם

בעת האחרונה הזמינה ממשלת אוסטריה

אסoוריים ףכ קלדונ את ל " Dו" השוהא בידמחנ D

את יריב לפיד להציג את המשנה החינוכ י ת ואת

מאמצע שנ ו ת השמוניס אוצלה אוםטריה

תכניות הלימוד של יד ושם לפנ י קפיףם ומוירם

להתמעת פנים לא פינם עונ הה  OOהורו ר)' Iורתנכ

בכיר' ס בלכ תשע מדינות אוסטריה .בישיבו ת

שלה בקעב ו ת חשיפת בערו האישי של ק ו רט

לאו רנני!ע מחנ'Oכ קוו!1מ מף  ':1ות ,כמו רר יוהנס

וולדהייס  ,נשיאה דאז ,המנעים ב'ן אנשי חי}וך

רילד ,ע נ יין רב בגישות החינ')ןות ובחוכוף הל " Dוד

בכ'ריס מאוטסריה נב'ן יר ושם בשנים האחחםח

של יד ושם .קעב הנסיעה  ,שנמשכה שכועייס,

היו המשכו של תהליך זה והיון ד- Jשיח צרוף .

כמה מףנות מתתעחת לארנן כצעמן מסינרים

הוא מינב תתואצו מו.תוישח חנשדו אוi7טובר

מקומיים להכשרת מוירם בתיאוס עם יד ושס,

הוזמן פרופ' פרyנ שימק .ארש

)וטף 'זע הסמינרים בירושליס .בעת ששהה

מזוחiח הפחיא ברושמ רןגי' onוש ןרנ'~

אב  OOIירה התראיין לפיד כלכי הקתשור.ת הבום

להשתתף בכי)וס הביו-לאומי הראשןן

רrו'עוון ח טס)דרם ורידוoו אלהמוי הירטסוא .0Rf

לשואה ולחינוך שהתק"ס ב'ך ושם.

בעקבות חוויותיו לפןו אומר יכ הוא ממאין

בקעבות הכינוס החליט שימ  j7לארגן

שהמ·ם הפדגוג'יס לש יד ושם ,המדנישים תא

ם ' Oפוזיון ב'ן-אלומי נאלשי ח'}וך בווינה

מלף;ןות ותא נלרוונ 'וש יח.םידי הונ יליעים מרוא

אב ;71טורנ  , 1998רחל דנ-קפןל ,רמת

ועוזרים למחנכ'ם האוםטר"ם ולתלמידיהם

0I ~1I

1996

תוליעפ 'חח תיבב ררפוג ריזכרמו להוראת

להתמוח עם בערם הלאומ '.רםoמי}ר הראשון

השואה .הוזמנה למלא תפקיד פעיל

למור'ס אוםטריים ביר ושם מתוכנ ן להתקיים

ב ) I'lים .בש}ת

999

י חתמו אוטסריה

בחושד פסמטבר.

!'שרלא לע הסכם תרבן.ת ובן מנזירכונ

בפיר Iש סמינרים לרכושרת מור'ס ביר
ו שס למחנכ י ם או טסריי ם ,
' ' 1ב ל  Mוממד בקצוה 'וש ג ינ ןע 1Iא  OOIר  Qlלע הש Iרא~

ו1'Oב'Oר הם חמר פי'M.ו nלדו מונהל Yזמ "IHצn 1Iבm
רנמנ'ת תיבב ייפסך המךמ' לר hחאר .ןש  Iוא~

כשבועייס לא ח ר בחירות אוקטובר

5
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ל

מחרש את והותם של האנשים  ,רלבר לע שמות

א מזמו ,בנרמניה ,
מורה

שהוא

פירושו רלבר לע אשניס מאתיי.o

נם

אל קר קכרבנות

ביקש

אנוינמ"ם .מיר אבשר קואריס ראלם במשו  .פאשר

מתלמידיו לאטוף

להתחיל להתחבר אלישיות לשן ,לקרע המפשחית

את משות היהוידם שנצרתו

לש) למאונותיי  ,למאצוו האגוגרפי ופאו'ן tלקמוחתיו

בשואה בסביכת מנוריהם ,

החברתיים·רתיים :

כומר

היומה

אף שהמשימה העיקרית של אלכסדנר ושל

הפרטית הזאת  ,המס  IIעת

צוות עובדיו היא לאסוף שמות ולהנציח את

אמדו אלסיוף המשות גענור

הקרבנו,ת מטרת המפלע איהנ מישרות לש משות

הילכ השמות של יד ושם ,

בלבד  .מטרה חשובה  ,נוסף לע ההנצחה  ,היא

משרימה לבא .איננה יחידה.

להוסיף היבט חדש לתינוך ולפעילות האקדמית

בי)ואר השנה כתכ ליד

לע השואר~ בנושא זה קסע ריגנסו יתיוער והצנחת

כפרויקט

ושם

בו

כיתתי .

השמודו שהתק"ם דינ ושם סnנתו דיעות התיבעות

ווינד בו השתים

שערה מסו אנטוניו כקטסס

c
2

ובקיש מאת"ם דפי דע ,הוא

~

",IC

רOוביר פשרוקיט רג רצמוווה

שלו הוא לאסוף דעויות של
)יצולים

למעו

יד

§
o

ושם.

יבכוונת י למסור בצעמי את

~
o
"•z

כל הדפים שיוחורו לי ליד

בראשית מרס ,

מטרתן של הכינוס הייתה להראות כיצד
הנתונים האנפס'  Qיכולי  Qשלמש תחומי יעד ריבם
וכיצד אפשר לראות בן משאב דינמי .בכינוס

השתתפו חוקרי דמונרפ'ה  ,נאנלוגיה  Iאטימולוגיה ,
כלכלנים ,םוציולוגים  Iה י םט  Iר י  Iנים  ,כל אחד
מהמשתתפים היה יכ ול להיווכח כי השמות

....
•

וו
מבצע

אוסוף

י

דפו

השם

העד

נמ שר
a

ושם כאשר אבוא לירושלים כחודש יוני הקרוב

אלחר המלחמה הוא נוכח ערלת שאיש מבין יהו '1

המתועדים אינס רק מצב Jת

לרג המצווה שלי  :כתב בו ,

האזור לא שב לביתו  Iחש דחף לעשות רבר מה

שהושמדו אלא בלעי משמעות  Jתוכן אישי .שם

מליות לאנשים

רון חבד בו החמש עשרה מנ י ו זילדנ התרנש

ףכ לדבכ את ורכם .התצואה היא בעדוה משרמיר~

לבדו יכול ללמד לע המעמר החברתי ש ל אדם ,

לכ כך מביקורו ביר ושם בחושר אפריל אשתק.ד

זערה חשובה מאין כמוה למאקב העיקש של 'ר

לע צקמועו  ,לע מירת רתיותו ,לע המצוא האגוגרפי

שהחליט קלחת עמו דפי דע .ועס סב) נציול שוהא

ושם לאסוף את שמות הקרבנות כאמצעי

של משפחתו ועוד ועוד,

' יל י ר הונגריה  ,מילא שמ ו נים רפי דע  ,סבו של רוו

סדנה מעשית שה תקיימה ביום השני של

להצנחתם ,

נפטר בפסטמבר  ,וזלרכו החילטו רון .חבריו לכיתה

המפלע הצעום של יר ושס לאיסוף השמות

הכ י נוס 'וחדה לפיתוח העת' ד י של מסר מידע

ומורה מבית הפסר היהורי שבו הוא לומר לאסוף

חכה להח"הא מחושדת

ממוחשב של שמות קרבנות השואה .צניגיהם לש

שוב ושוב  ,בע יקר ב'וס הז י כרון לשואה ולנבורה

שניס עשר מוסדןת באיר ו פה ובארצות הבר ית ,

קעב מבצע האיסוף המחורש

בינ י הם מוואון  niciativaן erezinskaז ,מוואון אושוו'ז"

בשנה החולפת נפמlו עור כ  350,OOO-משות להס

ומוזאון ז י כרוו השואה באצרות הברית  ,התכבסו

המשות ] .בסך רוגל אנפסו ומוחשבו מ'וע ללשושה

בפעם השנ"ה בשלנש שנים ב י רושלים כף ודלן

ערויות מניצול .שואה החייס בניו זילנד ול העבירם
ליר ושם  ,הס לשחו ליד ושס שלוש מאות רפי רע,

,

חסירה ז  IIרמו מישראל י מילאה  024י דפי דע
לע לכ הנפסים בני העיירה

Holnany

שבפוליו ,

ציא יירך ןבכ שבתב 1954
של שנת

,1999

יזמה פרטית אחרת לאיסוף עדויות מנציולי

מ"ויון משות לאכסדנר רבאה.ם מלהנ הלכי השמו,ת

הנקתרמ  Iת מחשנ Jהמש ו ת בלכ אחד מהמוחסת

מק ו וה שבסיפו של רבד יתועדו בארכיון קרוב

וברריכם לשלב אותם במאגר המיעד המרמי של
יר ושם.

שואה שייכת למרכו לזיכרוו השואה ) Centro
 (Recordatorio del Ho(ocaustoבמונטווידיאו ,

לחמישה מיל י ון שמות .י ר ושם יחשר את מפלע

אורונוואי  .תוצאות הפרויקט הזה 'קרוב לאלף

השמות ביום הזיכרון לשואה ולנבורה השבה  .כל

עכת מלצשחה תכאלמ המחשוב לש התקיים

שם שנוסף  ,אברהם מאמי ן  ,מעורר מחרש את

הבלכי המשות כומטע הולשמה העונדה לע רעמתכ

היכל השמות קיבל בעת האחרונה גם כתב

זיכרונם של ח  IIם שלמים  ,ולכ שם חשר המתודע

תוות המיעד המקלה לע ננישות המיער בהיכל

רשימה של

בהילכ השמות הוא עוד )יצחון קטן לע תהוס

השמות  ,משאב זה עומד להיפתח צליבור רחב

השכחה.

יותר  ,המאמצים לאיסוף שמות קרבנות השואה

ומאת  IIם פדי רע נמסרז ליר ושם .

יד שכתיבתו ארכה ארבעים שנה

.

שמות היהוידם שחיו בקהילות קטנות בחמישים
וארבעה כפ  '1ם קטנים בהונגףה  ,מחבר תכב היר

"שם מייצג את והותו של הארס :מםב י ר

נמשכים בנחישות  ,ועם פיתוח היבט נ Iסף זה של

היה ח  IIל באוקראינה במלחמת העולם השנ  IIה

אלכסנדר " .שם אינו נבחר באקרא.י לכל שם

ו1פח'קט ,נעורתם החשובה לש צוןת הלכי השמ ו ת

שראה יהו  '1ם ריבס שnנע ביחיחת בעודת הכפייה

אטימולוגיה משלו  ,משמעות משלו  ,לפעמים שם

זוכה להכרה הראייה .

של צבא הוננריה והיה דע ליחס הנורא לכפיהם.

פא'ן toמיצינ את אישיות האדם" :אבו מנס ים לבבות

6

צ  Iפ  Iרה  ,נח מ ה ,
מאת א'בט נחמ'א-מם' Jס

ל

•

משא

ש

ס פ I
T

זיכרו

Tרה

משפחתי

פג ' כשבתיים ,בביקרו של '  01שיש' ,

בסלובוקדה  .שם שלטו הטרור והאלימות  " .אני

מחנה ריכוז .צפיורה  ,האם  ,טפילה ביידלס קהטנ'ס

נכנטה פQיךה ,בתס הבכירה שי  Jחםה

זוכרת שבלילה השני או השלישי לאחר שחזרנו

כשאמהותיהם י צאו לעבןדה  .בשובן אל המחנה

ושל אברהם קאופמן  ,ייירת ה  Iר'ה

הביתר~ בערו פ'רטיזנים ל' IJאים ' מבית לבית פtשטt

ב  27-במרס  1944ציפורה והיחים כבר לא היו

)'רושלי ,Qהת"שבה במטבח והחלה

ירו בדיירים  :מספרת נחמה  ,י התחבאנו בלעיית

שם .אישה שהתחבאה במחנה סיפרה לנחמה

בנוקר קלחת

לתדע אח קורות מאה נשואה  .מאותו בוקר החל

הגג לש מפשחה כשנה ברחוב פאנר י ו  , 15למלזנו ,

באותו היוס שהנאצים באו ב8:oo -

טפיוךה לש מחנה פנוס טא-טא במטבח ה'ר Iלשמ',

אמו של אחד ה'פרטיזנים ' הללו עבדה בשביל

את הילדים  .לע ציפורה לא פקדי להצטרף  .היה

לע קרע ב'חוחוח מקר העיף  ,הגפל' ע פוש בסנניו

המשפחה שלהם במשך זמן רב  ,והיא שמנעה

קור קמפיא ,וציפורה התקעשה שהיא אינה יכולה

י'טא' ומדעני שבת אחר'ם שנחמה נוהגת להב'ן

ממנו ומחבריו להרוג אותנו :הפוגרומיס הללו

לה נ יח לילדים ללכת לבדס  .היא )ראחה בפעם

כמ'  Iחך כדי לשמח את אורח' הכבוד הקבועים

שעשו הליטאים ביהודיס ושבהם טבחו ביה  Iדיס

האחרונה עולה לע המשאית בחלוק הוורור שלה

לשה  :דעלא הת"ל וארילא ,מ  1י'ר בתניעת הצופים

ואנסו אותם הי ,קר יריית הפתיחה של העתיד

ובנעלי הבית .באות ו הלילה הדהדו בכייו של

קלרוח.

האמהות זוקע ו ת הכבא ברתבי הנטו כ ו לו.

o

 -ש' J

נכריה,

rטמה )ודלה לב ', Oא שה"תה חממה של הג Iת

באונוסט  1941ביתם ברחוב פאנריו נכלל

אהבתה לש צפי ו רה לידל'ם מתנלמת מיד יום

יהוך'ח ושל לומוי תורה  ,לרב 'צחק בר Iכםין  ,גן

גאזיר הנטו הקטן  ,ושתי משפחות יהוידות נופסות

ב'  OIו בבעודתה לש נסתה פסירה  .פסירה רפפורט ,

הדור השלוש עשרה למשפחת רבנ  Iם , ,צליפורה

עברו לנור בו  .נחמה  ,לאה ושלמה עגדו מלעות

מ נ הלח המרםייה הפדגוג י ת בבית הפסר המרס'

פ"גא חייט  ,בת למשפחה אמיךה בלעת מפלע

השחר עד שקיעת החמה .נחמה עבדה בשדה

להוראת השואה ביד ושם  ,עובדח עם ידל י ם ו עם

כותנה בפו)ינז ' .אביה של נחמה היה מנהינה

התעופה קלאבס ט tבלילסת מלסיל tה נ חיתה בבעור

בני נוער ומסייעת להם למצוא חומר בעלודוח ביח

הרוחב' של 'שינת "אור ישראל  :ואמה הייחה

הלופטוואפן

חיל האוויר הגרמבי  ,הייתה  11בעודת

הספר .ספירה גם מלווה קבוצות היוצאות לפולין

מופקית לע ג'יול :ס',ל'ה לאה  ,שלמה ונחמה ,

כפייס מפרכת .

אחותס הקטנה רחל נפטרה ממחלה בנ'י צען,
מאור ,

-

לפחש מעדי לע חrזלIת מפשח Iתיה 4ה יא התקחחה

הפחד  ,הרעב והחשישות של אותס ימ י ס

אחר הרבע של משפחתה והניעה לכל המקומות
מביח המשפחה נרח '

חקוקים ה י טב בזיכרונה של נחמה ,אך היא ייכרת

שנחמה נלקחה

בבהירות נס את השתייכותה החשאית לארנןן

פאנר י ו בלסובוקדה  ,שס גלוה  ,שלטוטהוף  ,לףרבג

" ב ר ית ציון  :ארנון המחתרת הציונ י ששמר על

לשטנו ,י לברזון  .לנידרווארבן  ,להיהנק  ,להכט

חדות המחשבה שלה ונטע בה תקווה  .י דיברנו

ולשטרסבורנ

המחנוח שבהם נכלאה אחר י נטו

עברית  ,וקיימנו כ י תות לימנד והרצאות בנושאי

שנץ  ,אך עדיין א י ן םפירה

ציונות  ,הנות יהודית  ,שירה ונאונרפ י ה בתקייה

ציפורה והיחים.

שיום אחד נלעה לץרא ישלאר ותניישב בה  :אומרת

-

אליהס :

יודעת היכו קבורים

נעיני נחמה  ,נירכה אדעל ואריאל הם הניצחון

משפחת ברוכסוו התנוררה בנ'ח ץע ברח  Iב

פאנריו בסלובוקדה שכקובנו  ,גשכונה שהחנוררו
בה משפחות יהודיות בלבד ושהשפה השגורה
ברחובותיה ה"תה ייירש ]" .יבנה  :ג י מנטיה יהוירת

לבנו.ת למדה נחמה בערית וה"תה חברה בחנועת
הנוער היהודית " בתיה  :נחמה נזכרת ביום שבו

היא ותרבתה ציאו רבהצי במיח הפסר ירכ להפס 'j7
להניע לשדה התעופה ולקבל את פניו של
 ' ,גוטינסקי  ,שהניע לביקור בליטא.

ב' Iבי  , 1940כאשר שהה אביה של נחמה
אבצרות הברית במסע גיוס כפסים למען הישיבה.

עשו חי'ל' האבצ הדאום את ליט,א ותבוך שבועות
ספורים סופתה ליטא לברית המוצעות  .כבעור

שנה  ,כשאביה של נתמה עדיין שהה באצרות
הבף.ת פשל אנצiר הנרמ  'Jלברית המוצעות ועש

 Nמה נרכוס  Iו )ממש('זא  Iמא ה ה רנ  'Jת צ פ' Iרה פ "גא ת "' Oנ כrרס  ~ Iק בJנ ) ס  Iף שנית ה ' Oב

את ליטא .מאותה עת החל מסע התלאות של

ציפורה ושל יחיה.
המשפתה הצליחה להניע ברנל עד דווינםק,
ננב tל המזרחי עם ברית המ  tעצות  ,אנל כמ t

נחמה  ,בגטו קובנו קראה נחמה בםתר לראשונה

שלה על היטלר .ואח ספירה  ,על אף הדאנה

את כבתי הלצר והצרתה לע ההיסטוריה היהוידת

הרבה לשל ו מו של בנה דעלא  ,שמשרת ביחידה

במסנרת חפקידה כפלוגא י ח נדוד "מעפילים:

משפח ו ת יהודיות אחרות נקתלה בסירוב מ tחלט

בסחיו של שנת  1943קלנחה משפחתה של

קללב אישור כניטה  .גלית ברירה שבה אל הבית

נחמה עם עוד יהודים לגטו שץנ  ,שם חיו בתנאי

קרבית ונוהג בטבק פאטון  ,משמחת המחשבה

שציפורה מבתוננח בהס מלמלעה  ,גאה  ,מרוצה
ושמחה בשני ניניה הצעיריס .
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ד י Pי המש ואו ת
מ,א"ת~ק"ר !Iג,ל'___________________-

•

אגי'ן ח " הי ו לי זלרא ,

:::;;',

בט ה ~י כ 'כי

א ב ויי ח " ניתג ו ל י יע  ) Iן  IIם ,

ייא אב  .ייא אם  ,כ ו ל ם הומת ו ללא רחמ י ס ,

~  9ה אוסמו גטג'ו נולרה בשנת  1923בא'

נותרח י דג ו ו " וזב י דות לכ הח"ס .

קורפו שב'ווו  .שם נולרו נם אח'ה הבכ  Iר
ל אונ ה
ו אחר 'ה

ז א ב )ו לד ימי ר ה פ ו ר\כ בוי

ש ל  Iשת
אח' ות'ה

במיליס אלו סוגר זאב פורטנוי ,יייי ס ו צ'ין

'ה ו ר ,ת'

שנחנל ווליו באוקרא י נה  ,את הש" שכתב

אירו

לתיאור  nלאותיו נזמו השואה .זאב  ,יי  Iך
שנת
עוד

, 1932
שלוש

היה גן

אחיות ,

כ

כשנכנטו הנאצים לעיר הולדתו בשנת . 1941

שפרץ בנטו בספטמבר

. 1942

השלישית הצויחו להימוט מהגטו הבועי

לכפר ווסקוןבי אן שם נתפסו ונרצחו  .זאב,
הניצול הוחידי מב)' משפחתו  ,התרחק מאזור

ע"רת ה Iלדתן  Iבדד ב'ו משקי איכריס וגיערות

בזהות בדו'ה של 'לד פל'ט א  Iקרא')' או
פ  Iלנ'  ,על פ' הבס'בות .הוא הסת'ר את
'הדותו במשך תקופה ארוכה כל כ.ן ען כ'
כמעט ששכח את ב'ת הור'ו  Iאת 'לדותו.

ל אחר
השחרור

נזכר

.-

..,.
"

~

•

.

כ'

לאמו 01 ' 01
שח'

אח

בנובונרן

וול'נסק'
 1ל א

•
\
\: ... ·•.~,
•

... ~.

1.1"''-',

r" ..

n

ר

מאמצ'ם

ה צ ל

,

ח

ל מ צ ו א
אות
ב

ו

שנת

 , 1945זאב נשאר לח'ות בב'ת דורו עד 1952
ואחר גר למן ועבן בלג'ננרן .בשגת 1951
הנ'ע ררך פול'! ל'שראל  ,נשא לא'שה את
שולמ'ת  ,ונ  Iלןו להם שת' בנות
וט  Iבה

8

-

וש)' )כד'ם

-

')'ב-פנחס

-

בת'ה

ו'ש' .

ו

הא' .

ובטה  ,ער"ו

 Iכך נ  Iחך ואב מחוץ לגטו שכל משפחתו

הוריו ואחותו

ב

את

אצל איכר אוקראי)' שהתגורר סמוך לט  Iצ"ן .

נכלאה בי בשנת . 1942

ש

ו

האיטלק'ם

אנ'ן של זאב מצא לן עבודה כרועה נקר

לואב כן סבתו  Iשת"ס מאחיותיו נהרנו במרי

9 4

ו

נלני

מאוחר יותר נודע

ושרה

רחל .בשנת

בן למשפחה מטורתית שנה
תשע

!הו ד ה ש:כ ך ; ~לד

תלמירת

ב'ח ספר ת'כוו  ,הצטרפה לצלב הארזם .
כשהנרמנים כבשו את הא'

, 1943

ה'א

הצטרפה

ב' 13

בספטמבר

לארנוו

מחחרת .

בתחילה ה'א ג"סה כספים מהקה'לה ה'הודית

ואחר כך ה"חה מאזינה בחשא ' לרדיו כחלק
מצוות של חמישה אנשים שפעלו במרתף

תחת מועדוו של קצינ'ם גרמנ'ס  .נטה ה"תה
מפענחת

בעלוביס

את

החרשות

ששוכפלו

נרחוב  Iת .

שהיו

שכפול

בש)ת 1 94 4

מודפסות

ירני

ופוזרו

הודיעה

להם

המחתרת שהגרמנים כבר אספו את 'הוןי

סלוניק' ,אתונה ו'נ'נה וני עליהם להודיע
לראש הקהילה ולרב הקה'לה שעליהם לנקוט
צעריס מתא ' מ'ם  ,אולס הם לא האמי)ו
לחדש  fח מש  fם שחשבו שהג  fייס ב'ס  fלהפח'ר
אוחם  .ב·  3ו באפד'ל  1944נחקבלה פקו ד ת
נ'רוש 'הוד' קורפו  .נטה  ,בעזרת מחתרח

,EPON

הבר'חה

את שתי

נ'צלו .אח'ה נפטר ק  Iרם לכו

אח'  fחיה  fהו

בקורפ .f

בטה

ויתר המשפחה ג  fרש  fעם )  Iלם ררך ה'ס ,

הג'עו לפטרס  ,משם לאתונה ומשם ברכבות
לא  fשוו'ץ·ב'רקנאו .פרט'ז)ים ב'קשו להציל
את ז  9ה כשה"חה גלואה במבצר בקורפו
ובכל המקומות ביווו שבהם ה"תה כלואה ,
אך ה'א ס'רבה לעזוב אח ה  Iר'ה .הוריה בספו
באושוויץ ·

בטה אוסמו גטניו נשואה וחיה עם בעלה
ישראל בתל אב'ב.

יהודה שטרנפל.ד הב ו הצעיר במשפחה שבה

חמ'שה ילדיס ,נ ו לר בלודן' בש  Jת . 1930
בS -

בספטמבר

1939

כבשו הגרמנ'ם אח

לוןז ' ומ'ר החלו ברד'פות אזכר'ות של
ה'ה Iד'ם  .בתחילת  1940גורשו יהור' לורז :
ובהס משפחת שטרנפלר  ,לנטן לורז  :שנ"ם
מאח'ו של יהורה נמלטו  ,אחד לוורשה והאחר

לב'אל'סטוק  ,אולם שביהם בספו  .אביו של
יהורה מת

בגטן לודז :
מ

א

ן א ח ו ת ו

נ ש ל ח ו
לחלמנו
ו נ רצח ו
ב

שנת

י

9 4 2

,

ד

ה

עצמ

ו

נ

ה

ו

.

שאר

בגטו

ער

אונ נסט

 944ו ואו גורש לאושוו'ץ  .באושוו'ץ הוא
שהה כשבוע"ם ומשם )שלח לעבודה במחנות
קאופר'ננ בנרמניה  .הוא עבד בכמה מחנות

עד אפריל
הרכבת

משם פונה ברכבת  ,ואת

 945י .

בה

שהיה

שחררו

הכוחות

האמריקנ"ס ב  29-באפריל  .לאחר המלחמה ,
בבובמבר  , 1945עלה יהורה ,ה)'צול היח'ר
ממשפחתו  ,לארץ .
לפני כש  Jת"ס '  Iם 'הודה מפעל ה)צחה

ל· 433

)'צול'

שואה ,

שר'ר

אחרוו

למשפחוח 'הס ,שלעו לאץר לפנ' ק  DIהמר'נה,
התג"סו

לצה"ל

להקמתו

ונפלו

אן

למחתרוח

שקרמו

במלחמת העצמאות בלי

להותיר קרןב ומכר  .בכוות '  Iמתו הקרו

הק"מת לישראל מק'מה אנררטה לזכרס.

נורשה נס היא  .פליקס ודודו סנדר מצד אמו
היו באותו הזמו בעבודות כפייה מחוץ לנטו
נמלטו

ו כ ך הופרדו מבני משפחחם  .הם

לביתם של יאנובה ושל יאו פוחלםקי  ,שומרי

קופל עלה על אניית המעפילים 'לננב " אולם

נורש עם כל נוסעיה לקפריסין  .לבסוף הוא
הניע לישראל בשנת

יי

שנה

במאורה

וחצי

תחח

שנחפרה

, 1948

לצה·ל והשתחרר ממנו בירנת רב · סרן .

ביח הק י ץ של המשפחה  ,והםתתרו במשך
חדר

התנייס מיד

קופל קולפניצקי הוא אב לשלושה בנ'ס
וסב לשמונה נכדים .

השינה של מציל י הם  .אתם הסתחרו עור

שלושה אנשים  ,והיה עליהס להקפיר על
כלל י החנהנות מחמירים כדי לאפשר חיים
כה

בצפיפות

רבה .

בחוך

הבור ,

בחשכה

מוחלטת  ,למד פליקס מחמטיקה בעל פה
מפיו של רוד ו  .פליקס ודודו הם

הניצול'ס

היחירים במשפחה .

על האנךרטה חרוטיס שמ ות הנ ו פלי ם  ,והיא
תיחנך

ביער

המ~נים

) 8-

עשרו ת

במאי ,

פליקס זנ י מן בשוי לר ות ה ,והוא אב
לשלושה י ל יים ו םב לשמונה נכיים.

1....

1....

'"' "'-

ו'..-

קופל קולפניצקי נולי בלאחווה שבביילורוסיה

יהודה שטרנפלר חן בפחח תקווה  ,והוא

בשנת  . 1926קופל היה הבן הצעיר במשפחה

נשן'  ,אב לארבע בנות וסג לתשעה גכר'ס ,

ו אסרו

שבה ארבעה יליים  .עוד בשנת 940
הסובייטים אח

אביו

י צחק באשמת היותו

בורנ)' ופעיל ציונ '.הוא נשלח לקזחםטן  .שם
שוחרר בשנת

ו , 1 94

אך )שאר באורל עד

תום המלחמה  .עס הכיבוש הנרמ)' של
נע"רה

פל י קס  Iנדמו )ולד בשנת 1927

לאחווה בראשית שנות ה· 40

נשלחו קופל

נ  Iרדנן שבפולי ו  .בן למשפחת סוחריס מצד

ומשפחתו לנטו לאחווה  .משה  ,אחיו של

אמו ולמשפחת תלמ  Iדי חגמיס מצאצאי

קופ,ל היה פעיל במחתרת בנטו  .ב' 3

המגיך מקלם מצד אביו  ,בשנת  , 1941כשהיה

ביום חיסול הגטו  .פרץ

בספטמבר

, 1942

.

מרר ביזמת המחתרת  .משה הרנ חייל נרמנ.י

 Oכ'  Iוטגחותיו משני הצידים  ,הוריו אהרון

אך נם הוא עצמו נהרנ  .אלחנ ן  .אח אחר של

בן ארבע עשרה  ,נורש עם כל משפחתו

ונניה ואחותו מירה בת השבע

-

לנטו ג  Iרדנן .

בש)ת

קופ ל

כשהייתה

אמה מילקת ריאות קשה  .שנה לאחר מכן
ה מש פ ח ה

הירך אחוז

שי יהודה  ,אפשר לומר שיהודה " אימץ אח

.-....,רפ

. 1936

בת

ארבע נפטרה

בנט ו

הנטו

עס

נ ו רשו

יה וד י צ ' רנוביץ'

היהויים ברכבות

ולאחר מכן ברנל לטרנסניסטריה .במשך כל

ר)פל :,,""-.,ר\ר

התחייבו להנ יך קד  Iש על זכרם בזכות י זמתו

·",נ~~

שלושה ילרים  ,נולדה בצ ' רנוביץ ' שבבוקובינה

האחריס  .מן

הספר שלה ם  ,ותלמידים בישיגוח התיכ ו נ יו ת

') 1'''J''I

סילביה שרצר  ,בת הזקונים במשפחה של

רוכזה

גת י ספך החח")ן להנציח נופליס אלו בבתי

הנופלים כמשפחה" ,

סיל ב יה שרנ-ר \,הרו1

,

בני

המשפחה זה

ביד זה

כיי

להישאר יח.ד אולס במהלך הדרך נחלשה
סבתה של סילביה  .ואביה  ,כשרובה מכ  IIו
לגבו  ,נאלץ להשאירה בירך  .לאחר ימי גיודים
רביס ול י לית קשיס חחת כ ' פח השמיים הגיעה
המשפחה

ל מ ח נ ה

•.

אייישקובצ .י

סילניה
ומשפחתה

,

נ מ ל ט ו
מהמחנה
ב

.ן

עצת

הפרטיזנים
והסתתרו

ב

ב

ח

י

ברח

מן

ממנו החי ,פליקס  ,אמו ואחוחו ברחן מ ן

הגטו ,

אך

הגטו  .הם הפצור ו כאביו של פליקס שיברח

רצחו אותו

אביה  .אח י ה ואח ו חה של סילביה יצא ו לכפריס

עמם  ,אולס ה ו א סירג להיפרד מאניו  Iמאמן .

פרטיזנ י ם

הסמוכים להשיג מוזן  .אטקה )בי אטה(  ,אחותה

הם הסתתרו ימים םפורי ם  ,אולם אמו של

רוסיים .

בח האחת עשרה של סילניה  ,טיפלה בסילביה

לשאח את הפרידה מאביו

פסיה  ,אמו

בת השש כמו אס  .המשפחה חזרה למחנה

בבובמנר

1942

פליקס לא יכלה

נסגר הנטו .ונירוש היהודים

והם שבו לנטו  .מאז נויס פליקס לעבודוח
כפייה מחוץ לנטו  .פליקס ומשפחתו חיו
ער

בגטו

פברואר

. I 9 , 2
ב
ח

אות
ו

ד

ו
ש

ה תרח ש

נידוש המוני

לטרבלינקה ,
ומשפחתו ,

שעד

אז

ב ל ח מ ה

ל שמ ור על
אחדו ת ה ,

א יכר ים
ש

נטו

.

של קופל ,

וסבלה בן מקור  ,מצמא  ,מרעב ומכיניס  .באביב

.

כל בני המשפחה מלבד  ,סילביה ,

ו א ידה

1943

א ח ו ת ו ,

אחותה ונו רורה יייי בן האחת עשרה  ,ואנשי

ח ו ס ל ו
ב נטו

.

קופ

ל

ועי הקהילה היהודיח העבירו אותם למוסי
ית  Iמיס

בשרנורוד .

באמצע

פברואר

1944

נתקבל אישור להחויר כשלושת אלפים ית  Iמים

עצמו הצליח להימלט ונדי ביערות  .לאחר
כמה חודשי נרורים הצטרף ליחירת פרטיזנים
ונלחם בנרמנים  .עם חיסול היחירה התנדב

קופל לצבא האדום ו)לחס בצבא נרמניה
הנסוג  .לאחר סיום המלחמה נטש ק ו פל את
הצבא האדוס וניסה להגיע לארץ ישראל .
הוא עבר

כפטרו

י רך חתחחים במסעו

בפוליו ,

באוסטריה ובנרמניה  .בפולין הצטרף לתנועת
ירור ולאח ר מכ ן לתנועת הנוער של ב ית"ר.

מטרנסניסטריה לרומניה  ,ביניהס סילביה
ואחותה .

הן

כדדו

בין

מוסיות

ומשפחות

אומכות ברומניה ולאחר שנשלחו לרוסיה
הצליחו לחייר לרומניה  ,שם הן היו מסורבות
עלייה  ,סילביה ואחותה כלחמו בחירוף נפש
למען עלייחם למולית  ,ובשנת  1950על ו
ארצה ונקלטו בעליית הנוער ,
בארץ )ישאה סילביה למריכי אה רו ן  ,והם

הורים לשתי בבוח ולבן וסבים לארבעה נ כי ים .

9

חודש אפר יל של  1933ביקר גבלס  ,שר

מ א ת יהו ד ית ש ן  -דר

מכחביו

כ

•

משנות

גסקנרינגיה

הכפו יה

נלותו

הנרמני

המחזאי

ברטולט גרכט קובל על הכינוי

נםעו לפריז בינואר

, 1935

ומשם לביגיה ,

התעמולה במשטרו של היטלר  ,בווילה מאטימו

לעיירת הקיט

והרצה לפני עלית אנשי האמנות על משנתו

לאחר מכן הם עברו לנור בביתם שי חברים

של הפיהרר ברוח רבריו של היטלר בנאום

נשא פליקס

ברייכסט) במרס

: 1 933

אוםטאנדה .חודשים מספר

בנריטל  .שם  ,באוקטובר

, 1937

"דס ונזע יהפכו שוב

את פלקה לאישה  .אחיו יוסטום .שנשאר

ו הגזע הארי

נאיy

למקור ההשראה האמנותית

ו...

באוס נבריק ינהי את עסק המשפחה ,

שכונו גו האזרחים שכמותו החליטו לעזוב

וההרואיות הם הנושאים המרכזיים שעל האמן

יהנר משס ב-ו  , 193עם הארי  Iציה המוחלטת

את גרמניה עם עליית שלטון הנאצים " .השם

כי כאמן

ביולי של

שניחן לנו

בטעות יסודו  :שכן

וכיהורי אין מקומו תחת קורת משנה זו  ,והוא

אותה השנה הוא  ,אשתו ובתם מריאנה בת

לא הייתה זו הנירה מרצון כרי למצוא מקום

רומא כבר בתחילת מאי  .זמן קצר

השנתיים ברחו להולנד  .שס  ,עס עוד כמה

אחר להתיישב ג ו; לא מולדת חדשה מצאו

לאחר מכן נשללה ממנו המלנה  .הבנת השינוי

מהנרים כמותו שנאלצו להנר  ,הצליח להקים

להס המהנרים אלא מקלט בנלות ער יעבור

הגדול שחל עט עלייתו של היטלר לשלטון

-

חברה למםחר בנרוטאוח  .יוםט  Iס נוסבאוס

באה

קיבל הרשאה לנוע בתחבורה ציבורית ללא

לידי ביטוי ביצירתו הנושאת את הכותרת

הטלאי הצהוב  ,וב) י הבית חיו באמסטררם

.

זעם

מהנרים

הנאצי לטפל בהם" .פליקט

הבין

של עסקי יהוריס באוס)בריק  .ב 2-

-

" מנורשיס

של

קורותיה

-

הרט אירופה

אנו  ,מנורים" .

משפחת

עזב את

האמ[

פליקס

נוסבאוס מאוסנבריק שבגרמניה הם קורותיה

והרט תרבות

האט ון ה ג דו ל ) 939

המערב

-

ו( .

בביטחון יחסי .

שנקלעה

כמו רבים מתושביה היהודיס של אוסנבריק

ב ינ תיים הירררר המצב בנרמניה :בליל

למערבולת המנוסה ללא תוחלת ,וסיפורה

נם הוריו של פליקס  ,פיליפ ור חל  .עזבו את

הביולח נשרף בית הכנסת באוס נבר י ק  ,בת י

ממחיש את הניסיון הנואש למצוא מקלט

נשארו

היהוריס נב  Iזו  ,וכל הנבריס היהודים ה ו בלו

בי)תייס בע י ר כדי לנהל אח עסקי המתכת

ידכאו  .במאי  1939החליט ו פיליפ ורחל לעזוב

המשגשגים של המשפחה .לאחר שהייה קצרה

את נרמניה וברחו לאמסטרדס להתאחד עס

נלהבים של המפלנה הבאצית בכיכר העיר

בשוויי y

את פליקס

בנם הבכ ו ד  .באמתחתו של האב הי ו יצירות

אוסנגריק באפריל , 1 933נאמר " :אין זה קרב

ברפאלו .עיירת דינ לחופי הריביירה האיטלקית.

רבות של פליקס בבו שלא העז להשאיר

נני היהורים כיהודים אלא הקרב על נשמתה

השמש והמקוס השכיחו את המלחמה  ,ואת

מאחיר .

של גרמניה" .פיליפ נוס באוס  ,אבי המשפחה .

קיy

 1934בילו פליקס  Iהוריו בלי לדעת שזוהי

עם כיבוש ביניה והולנד במאי 1940

משפחה

של

אחת מני

רבות

ומחבוא בנכר .

בנאוס שנישא

לפני של ו ש י ם אלף תומכים

העיר.

האח הבכ ו ר יוסטוט ומשפחתו

נסעו ההוריס לפנוש

היה פטריוט נרמני נא שהשתייך לארגו[ ותיקי

פגישתם האחרונה  .מצב רוחו המרומס של

)אסר פליקס בדירתו ונקלח למחגה סן סיפריאן

מלחמת העולם הראשונה  .עס עליית השלטון

פליקס התבטא בצבע ים מרנינים  Iבנושאים

בררום צרפת  ,כמו כי התושבים הזרים .

לוותר על חכרותו גארנון בשל

נטולי כל דאנה של יצירותיו מתקופה זו  ,כמו

המאסר

השבר

הציור החוף נרפאלו ) . 11934

בעבור

החרש

אולy

יהדותו  .בדברי פרידתו מהארנו[ אמר" :בפעס

בסן

טיפריאן

היה

כקורת

האמן  :מעתה הוא מנין לאשורה את

האחרונה  .חבריי לנשק היקרים  ,אני מצדיע

הוריו של פליקס לא התגברו על נענועיהם

גודל הסכנה לחייו כיהודי במשטר הנאצי .את

ונס אס מחקתס אותי

הביעו אח רצוגס לשוב

הביטוי לכך נתן ביצירחו החשובה נ י ת ה כ נסת

לכס כחייל ]אמן

ו [...

לנרמניה ובשנת 1935

מרשימותיכס  ,אני נשאר על אף הכול עמית

למולרתם ,אך בנס פליקס  ,שהחנגר לכך

ואס יקראוני שוב אל הדנל  ,עומד אני

בשיר

המסמית את הבנתו של פייקס כי הוא שייך
היהודי  .היה זה ציור ראשון

] ,1...

בעוז ,

שכתב

אח

השורה

האחרונה

סן סיפריאן

) .( 1941

זוהי

יצירה

ייחודית

הפרידה של אביו" :ואם יקראוני שוב אל הדגל

ומשויך לעס

אני עורק  ,ודווקא למרחקיס I :ו הייתה הפעם

בנושא יהורי זה שנים רבות  .ציור עי היהודי

באותה העת בנו הצייר פליקט  ,שזכה

היחירה שפליקס החננר לדעותיו של אביו ,

הבודד אשר מתיבט באשר יהשתייכותו לכלל
והמהסס עדיין להצטרף לתפילה .

מוכן ומזומן ".נוסבאום האב  ,הפטריוט הנרמני .

נודה מנשמתה של גרמניה.

קומ y

שהיה תומכו הרוחני והכלכלי  ,ושראה בכל

סטודנטיס גרמניס בווילה מאטימו  ,שלוחת

ביקורת  ,אפייו נגד המשטר הנאצי  ,מעשה

באוגוסט  , 1940אחרי שלושה חודשי סבל

במלנת לימורים יוקרתית  ,שהה עם עוד

האקדמיה לאמנות של ברלין ברומא  .באותו

אנטי-נרמני  .אולם לאחר ששבו הוריו של

בתנאיס המחפירים בסן ס י פריא ן  ,מתוך ייאוש ,

פליקם לנרמניה  ,הס נאלצו למכור את ביתם

הג יש פליקס בקשה להחזירו ינרמניה  .בדרכו

זז
באוסנבריק ויעבור להתגורר בקין מתוך

חזרה  ,כשהניע לנקודת המעבר בבורדו  ,גמיה

תקווה כי האנונימיות שי העיר הניולה תנן

בלבו ההחלטה לברוח ברכבת נ וסעיס לבריסל

כרי יחזור לאשתו האהובה .

עליהס .
דרכי המשפחה נפררו .פייקס וחברחו
שלא לשוב

הבלגיס דאגן למחסורו ואף סיפקו יו סטודיו

יגרמניה .היו ברשותם ו יזות לצרפת  .והם

התקופה  ,בסכנת

לחיים פלקה פלאטק החליטו
החףו  Uפ/וא נאוש לע "נן; ~ •1~ 3וUכורת 'חאש ןוא'וב'.oוסירג
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מ 1940-

חי

בוטבאוס

במחבוא,

וחבריו

וכלי

ציור  .בכל

אותה

ה'חשפות תמ'ד ' ת וללא תעודות ברות תוקף

לשה"ה בבלג'ה ,נע פל'קס ב'ן ד'רת המסתור
לב'ו

הסטור'ו של ו

ולא

הרפה ממלאכת

מכלו .בסוף אותו החורש הם נשלחו

וב 9-

לאושווי,Y

בכדור

הארy

המא"ס המוצב על רישולחו; נם

באוגוסט נרצח שס פל'קס )וסבאוס.

פתח החדר הקרוע לרווחה א')ו מקור תקווה ,

נשלח ב 3-

בשלכת

אחיי הבכור י  Iסט  Iס בוסבאום

שלושה

ועורבים העט'ם על המח ,כאילו ידע האמו

הרטה ,גיסתן

כ בר אז כ' א'ש מבב' משפחתו לא יינצל

של פליקס ,ומריאנה ,אח"ניתן .בסוף אוקטובר

מהתופת .כמעט עשור שלס שרר פליקס ,

באוגוסט

 1944בשלח יוסטוס למחנה שטוטה  Iף  .שם

נגר כל הסיכו"ס  ,ואר חורש לפני שחרור

עסקי

הוא נפטר כחורש"ס לאחר מכן מתש'שות.

בר'סל נתפס נם הוא  .אולם 'צ'ר Iח'ו ממש'כות

הגרוטאות של יוסטוס ,אח'ו של פל'קס.

זוה' כרונולוג"ת ההשמרה המוחלטת של

לספר את סיפור ו הוא  ,ס'פורה של משפחתו

האמנות שבאמצע ו תה ב'טא את הפח.ד את

הרדיפה ואת הקללה הרובצת על ראש'הס

של בבי המשפחה.
גורל משפחת בוסבאוס

1943

הוסרה

ההננה

נחר.Y

על

עובר '

בספטמבר מ Iוסטרבורק
ימים אחר כר נרצחו

לאושווי.Y

ובחוY

מצ Iיר'ם סמל' הכ'ליוו:

עY

באוש  Iו' y

נאסרו

משפחה אחת שמטע בר'חה של שנ'ם לא

ונשלחו למחנה וסטרבורק  .חצי שנה אחר

מ'לט אותה מצ'פורנ'ו הארוכות של הקלגס

'וסטוס  ,אשת ו  ,בתם מריאנה

כ.ך ג'  8גפגרואר

,1944

והור'ו

נשלח ו פיל'פ ורחל

נ ו סבא ו ס בטרנספורט מו ו סטרבורק

הנאצי .אירופה כולה נה"תה

לארY

לאושווי,Y

ב'צ'רתו חזוו א י ר  Iפ'

-

ו'מיס מספר לאחר הג'עס נספו .ג·  ZOג' ו לי

לירי ב'טוי נושא חוסר

המוצא :

 944ו נאסרו פליקס  fפלקה ונשלח ו למחגה

הלופת את ראשו ביריו אי)ו מוצא מפלט

אנו,
פליקס נוסבאום

-

הפ ל'ט

אויב  .כבר

) ( 1939

בא

וס'פורו של נורל העס היהור' .

הנ  Iתנת ה'א הא  Iצרת הבג ' רה במ  IIא  tlלאמנות
נ'י  Iשמ .

הפל'ט ה'הוד'

מנודים"
)ברטן?ט ברנט(

האמו ומשפחתו במנוסה ללא תוחלת

11

ן
י ו חנן

פאולוס

מאת פרופ י י ש ראל גוטמן

ק

ן

השני-דיוקן

•
אחר'ם הוא מטג'ע את חותמו הא'ש' כמא'ץ

ודףנו עב)ייו ה'ה  '1Iס ואו ' ן(ן מענ ו לfiזח מהפלו ינ ,ם

יוחנו פאולוס השני  ,נויי בשנת  920ו

חהל'כ'ס  Iאף כמחדש  ,ד ו נמח 'ומו ח 'ו המפלסות

לרבוח שנא' רג ג ס"ר~ שנס ג '' Oט לאה ן(ן החעבח

רול ייטילה  ,משנת  1978האפיפיור
ג n IIאבצוך~ עיר יא ג דלוה סרוס מערב

כח'ב'ס להבנה  Iקל'רו ג ג'ו ככס'וח כ צדrןוח שוג Iת

מהאנט'שמ'וח .באפ  '1ל  1986ה'ה 'וחכו פא Iלוס

פו'ויו  .נ'ן קקרוב דא Iש  IIיץ  .בצעירותו

לב'ן הרחןת המו)וחא'סט ' ו ת האחרות  ,וב"חוד

לאפ'פ'ור הראשוו שג'קר בג'ת הכ)סת הגדול

נמשך לכתיבה וחיבר שיריס ומחוות .הוא רכש

קר'אות'ו לה'רגרות עם ה'הדות ועם ה ' הור'ס.

בר ו מא  ,וב'ו השאר אמר או " :ב·ו ג'וג '

, 1919

תואר ווקטור לפילוסופ י ה ולתאולוג'ה ושומש

'וחנן פאולוס השנ ' רואה באח'קה  Jבהומכ'ז Q

בזמן ב'קור' במחבה המוות בא  Iש  Iו'ץ  ,בשעת

פרופסור באוניבךסיטה של לוב'ויו נשל קיקיב .

המושnת'ס לע הדח מסחוס נפיב מoעוח'ס Jא IDט ת

התפ"'ה למעו הקרבנוח הרב'ס בג' עמ'ס שונ'ס ,

)  1946-מונה לכומר  1963- ) 1יחשמ .Iיוחנו

שהתנלמו בא'דאולונ'ות ק'צ ו ')  Iח  ,במהפכות ,

התעעת' במ'  Iחד מול לוח עס כתובח עבר'ת .

פאול ו ס השני היה האפיפיור הלא ',טjt1א הארשין

במשטר'ם טוטל'טר"ם וגמלחמות שפקרן את

את אשר הרגשת' אז ב'טאת' כך :כתוגח זו

לאחר יותר מארבע מאות שנום  .צעם בחירתו

א'רפןה  Iאת העלום גמא ,-Iה  .20-הקמעת המאוהנ

מ'ועה את  Iסוו העס שאת בינו  Iאת בטת'ו הוןךזע

O.v

של החשמו ויסייה יראש הכ Jםייה הקתודית לא

וק'רוב ב'ן רחוח הס  ,לפ ' חפ'סחו  ,מחסוס בפכ'

להשמ ד ה מוחלטת.

העבנ קר מההרכה בטנתותיי האישיות לש המומער

הסונבח האורגוח ן(ןםשות מעפ'ם רונת הבפועתז'ו

שה ו א בא מאתנונו  ,לפ' פאולוס התרס' .העס ה  Iה

אלא נם מהכ  IIנה להעמיך בארש ה)נםייה דווקא

רפ.ומב'ו,ת ))' j7וףו בפףןו  Iבפג'שות'ו עס קכוצ ו ת

שק'לב מא ל וה'ס את הףגר ל'א תצרח ' התנסה

אדס הבא מץוא הכובלה גנוש קהמוויטסינ  Iהרמjרג

'הור'וח עסק גשואה ) גדרך כלל הוא משחמש

גצעמו באופן מ' Iחר בהרנ  .לע פנ' לוח זה א'ש

עם זאת  ,באמונה נ Iצrןח-קת' Iוית .

נמוכח העבר'( ובאנט'שמ'ות .במכתב ו משבת

א'נ ו רשא' לחלוף בא  'lשות I ' ".חנ ן פא ו לוס השנ'

האפיפיור יוחנו פאולוס השני ווכה להוקרת

 1998לרנל הופעתו לש המסמך אנחנו זוכר'ס :

הנףר אח תופעת הא ג ט'שמ'ו ת כחט א ו " צו ר ות

המאמינים ולפופולריות נרחבת  .על אף ש נ פצע

מחשבוח על השואה מטעם הוורע ףחס'ס דח"ס

שונות של אכט'ש מ'ות ו א פ ל 'ה ל רעה לש 'הו  '1ס

גיף מתקנש ער בחחיית דרכו כראש ה)נסייה ,

עס ה'החח  ,נאמר " :בהזדמנו' Iת א'· Iפסור במשך

כמנ Iנדות לרוח הצברוח :ג·  1984הצה'ר :על"ס

הוא מצט"ן בפעולות מתמדת  ,הכוללת  ,מלנד

כהונח' הזכרת' בהרנשה של עצב עמוק את

ה'ה ו  'lהח' נמר'בת 'שראל והמשמר לע אדמתו

חוטת'ו השופטות ברומ.א מסעות מרוב'ס ל'בשות

סלבוח העם ה'הו  '1במשך למחמח העולם השינ'ר~

את הרעך הרג שקנורות'ן ואבמותנו ,אנ ו מקנש ' ס

ולאצרות כלכ רחב' כדור האyו  ,ובהס הוא פוגה

הפשע שכ ו דע כשואה נשאר ככתס שלא יימחק

לשוס מ' Iחל ולשווה ראו'ה ,שהס Iכותן 'tןא ערעור

בדבר' הטפה ובטקס' תפ'לה להמונ'ס בשפות

בקורות של המאה הבאה לס'ומה  :ו זכר השואה

של לכ עס ותבא' ח"ם וק'רוס של לכ חגרה".

רכות .הוא מרבה להב'ע את דעתו בבע'ות 'ס ו ד

' הוא מרכ'נ הכר ח ' בע'צוב העת'ד "  .על ה'חס

פסילו ' ות וחרנת'ות בבתכ לעבו פר~ למודב מ  'lאנ'ס

ל'הדות ול'הו  'lם דן רבות נכנס"ה הקתול'ת ער

עס ה'ה ו ףס  " :אב' חושג שעס 'שראל ה'וס ,א ו ל'

ואנש' שס הוא כוהג לה'פגש ולהחל'ף דבר'ס עס

האפ!)''ור 'וחנו ה  ) 23-רוקנילא(  ,שש'מש '')!פא Iר

'ותר מבלכ ומן ,הוא במודק העינ'ו של מע' העלום.

קבוצות ועם 'ח'  '1ס פשוט' העס .

נמשך חמש שכ'ס מסוף שכ ו ת החמ'ש'ס  ,וכ ן

נעש'תס אכו קלול אזהרה נדול לאנוש  Iת כולה ,

שפתחה

ללכ העמ'ס  ,ללכ המשטר'ס וללכ ארם :ב, 1983-

דו-ש'ח עם 'הד rת ועם 'הור'ס  .רבר'ו של 'וחכן

לרלג אריעבס שהנ למדו גטו ושרר~ אמר " :ה"תה

מרבה לטסות מעמחת מ  'lב'ות מקולבות בוות'קו.

פא1Oל Iהשינ למו ו 'ם עלח'ם גב ' Oה א'ש'ח מקiרנlח

וו וקעת ייאוש למןע ה  Iכ Iח לח"ס  ,לח'רו,ת ל'וצהת

בהקשר וה 'ש לראות את מערכת ה'חס'ס של

המלמרת לע 'חסו לשואה קעב )'ס'ונו ') IIרונות'ן

כב  Iר הארם  :וכשד'בר על ' Iכר  Iכוח'ו באחת

הכס הקדוש עס ' שראל ועס הפלסט'ב'ס

ממלחמת העולס הש  Jייה.

מהופעות'ו  ,אמר  " :אב' ווכר ראש'ח כול את ג'ת

'וחכו פאולוס השב' בחשב א'ש כנס"ה שמרג'
הנרתע מרפורמות במכנה הכגס"ה החגמת' וא'נו

בהכרוה

 leס Nos[fQAel

בש)ח

,1965

))' j7וח בפוףן ב 1987-

וה ראש'תו באגרהם,

מאר הפא!)''ור במפנש

רזגשמרiפת הבךoרנוח רrךמ,ינח עס 'שלאר ב  993-ו

האפ'פ'ור דן ג) Iשא חורגן ה'הוד'ס לא פעם

הספר ה'סו'י בווא 1 nצ'ב~ שם בכ'חה לפחות רעב

ועס הפלטס'נ'ס ב ·  ,1996וענח האחרונה גהסכס

בג'קור'ו בפול'ו  ,שבהם הוא רואה לע' ן ת לרנל.

מלכ הלתמ'rוס ה'ו גחור'ס 'הו  .0'lמו הrוו גקמום

לIאס גחתמו'ס

אח הפא!)''ור מעצף'ם רפ.ולב' ס העצרה 'tוא נבלו,

וה להזכ'ר את קונח הער'ם של' עס אחר מהס ,

שחנתס עם רעפתא יבעב'ו
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'ח'לש n

חדש:

ספר

' השואה

'" T

קלוגר .הוא ]משכת  ' 0 ' 0ספסל הל'מןך  Iם דע

חערג לפנ' יענ" א'ב רןiדא כתמוהנ חנה את היה Iףס
הה Iלכ'ס ב'  OIשבח לג  Iת הכנסת שהוה iובי)ת
ג'ת הפסר הת)'ןן לשס  .אח שתי החטיבות הדת'ות ,
קת ו לים ו'הור'ס ,ח וג ר ה ,ךכ אני מנוח ,הוךועה שהם
מתיללפם ל אותו לא ,לע אף ההגת בפשה הושתתו

התפ'ןוות בנכס"ה ובב' ת הנכסת לע א ו חם הטקסטים ,
ואז נאה מל חמת העולם השנ"ה עם מחב ו ת הךיכוז
וההדמשה יימנuמווו שנורה הארש Iהכ ה'ו j7יב  I1ח'ה

נניס וננות של העם היה ו 'י  .וזאת קר  Oש  DIשהיו
יהורום ,כל אדם שחי אז נפוליו הוה מוכרח לבוא

במגע םע זן~ לפחות מרך ב  .D"}lזה הiר' נם ר')'Oןןן
האיש' ש"ז  ,שאנ ' נושא בתןכ ' דע היוס  .א Iש  IIז ,
שהוא מהאר המסל הב' rוס )'ותר לש שואת העם

ה'הוד'  ,מוכחי דע איזה שלג לעולה להג'ע שוטה
הגנווה לע סיורות של שנאה גזענית ושל חתורה
לדאגות שלט ) Iית של עם אח.ד א Iשן  rlאו)ו ח'ח

לזהה'ר םג ה'י.ם א Iש y llי ממשוע אנ 'Oמש'ןת שהיא
טחא נלח 'וכפ' האנ Iשזת  ,ממשעז שטחא נוול נגד
האנ  Iש ו ת ה ו א 'וכ נ'לו' של שנאה גזענ'ת הנ  Iרמת

'tוא מב  Dlלרמ'סת האנ Iש Iת :
נם אם התיאור הא''ןף' 'וש היחס'ם ב'ו הפולנ'ם

לב' ו ה'ה  '1Iם  Iב'ו הדת Iת בפול'ו שדכבר' האפ'פ'  Iר
רחוק מלשקף את המצ'אות שב'ן המלחמות  ,הרי
'ש ערך לעוכרה שכן הם משתקפ'ם בעינ ' ו או
שלפ ח וח כן ה'ה רוצה לראות

א ו תם "1' .ט ו רוב': Y

הוגה ופולביציסט פולני שהיה ממקורב' האפ'פיור ,
בתכ "' :וח Pפלואסו הש') מעדו ללח'טוו לןכ שהחורj,ב

Holocaust

או

השואה [...1

הניםיון היחיד מסונו

לרחגרה פיז'ת לש עם לשס  ,אינ ו מהווה מ"עו א'רוע
משבר' קבורות'הס לש ה'הו  '1ס לבדכ  ,לאא הוא נס
אתנר ייחויר לנוצר'ס

ו [...

דברים שאווכר בענ  IIנ'ם

לאה וה'ס 'nס ב'ן נירצוס לב'ן 'הו  '1ס[ פא!)'יור פזל')

הספר

ו הע ול ם

הנוצרי '

השואה

הנוצר'

והעולם

ש'צא לא ן ר געת
האחרונה

THE

HOLOCAUST

בשפה

ה אג ג י' ת

ANDTHE

הוא

CHRISTlAN

פרוןjtט מש ו תף לש

\M)RLO

)יח הספר המרכן'

יהארlת הש Iהא גךו
ושם ושל המרכז
חכיזלו השIהא "ג'ת
שלוס" בגר'טנ'ה.
הטפר

בוחן

את

החפקיר שמילאו הכנסיוח הנוצריות גזמו השואה ואת השפעתו לע ההנות
הנוצר'ח ולע אורחות'ה ב חק ו פתנו  .מטרת הפסר ל הב'א לפנ' הק  Iרא חמ  Iנה
מאוונת לש ה  LJשא המורע הזה  ,להצ'ג א ת שלא Iת המפחח ן פאלשר  '1ו ו פת ו ח

ואמת'

על

החג ו) ות

הנ וצ רי ן ח

לשואה

ועל

יחס'

ב  Iצר' ם '· הור ' ם .

בפסר מגחר רחג של מאמר'ס  Iלש מק ו רו.ת עיקר הח ו מר מו ג ש גחי) ן יר ם

קצר'ס שכתגו מיטב חוקר' השואה ה ירוע'ם בע Iלם  .הספר מספק קלורא' ס
הדזמנ ן ת מעלור לע תקפןtה לש הצנחת קתבפוה רצאגו'ח לוהחמוח ע ם התאניר ם
שהשןאה ממשיכה לצה'ב נם ה'ום  .הוא מצ'ג תמונה נג ' שה ימא Iזנת לסןניות
המורבכות ה'tוו  ,וא'[ בו ש'פ  OIערכ ',אלא הוא מג'ח למעשים ולתגזב ו ת ייבר
בדע צעמם  .עצמאבות הנגרה זהירה ב 'ן תג:ענת ש Iנזת הספר מנהס להדג'ס לפ')
קהואר תא מגוו[ התנ:ע Iת התרב שה;ץ שבנרא~ חמור רב מצוג ועצמאבת חגמא Iת

ח"ב'ס להפש'ע מאוד לע ההקשפות ו לע העמרות
לש ב נ' עמו הוא  .הקר'אה הקפדנ'ת בח'נור'ם של

לש חקר קמרה  ,חו  I'Iת א'שיות ו ממoכ'ס .

' Iחrב פאלו Dlהשנ' מפאשרת להג'ן דע כמה הרא"ה
שלן את ה'חס'ם ב'ן נוצר ' ם לב'ן 'ה Iר'ם נביית
מערות נפוצות גם כ'ום  .האפ'פ' Iר ס)ור שבתחום

 ustםCaroI. Stephen Smith. lrena Steinfeldt (eds.). The HoIoc

erתRitt

 Iה המצב משתפר .א'ן קפס ש  Iה קורה בפלעו מםת
הרונמה הא'ש ' ת לשו  ,פעל'ות  I Iתורתן :
רג  Iנת ה  jא ר j\tוטoיף~ הח' Iש וש 'l

שום.

r( !heם
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ndם
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על

הניו-לאומי

השואה

מ א ת פךופ ' 'הודה באואר

=',.- - ' - -''''''-'''-''""'--

א

'עח מיוחי במ'ט התרחש בטשקרהלום

הח'}וך  .הכי)וס הנ'- Iלאומי הראשוו במסנרת 1I

ב')ואך :כ'נוס ·פורום

היה רגוניס הנין-לא ו מ' לשואה ולחינוך ג'י וש ס

שט  Iקה  Iלם ל' nנ  Iך .לז'נרוו ולחקר

באוקט ו בר  .1999מפלע חינור ראשיו למעורבותו

אריעבם ו שבע םrךטת לשחו

לש מלשח ו ת ממ'י)ות טח הממישה מקום תעכ

צנ  Iג'ם פ Iי'ט"ם לכינוס  ,מתוכו עשר'ס וחמש

'צבכ'ה' .ש קל  IIת כ' בקעב Iת'ו 'קומו פר' Iיטן' ם

מ  I) '1ת ש'נ,ו נשיאים או ראש' ממשלות ) .מן

במ'ינ Iת נ Iפ l oת .

בימ'ס

28-26

הש : iV(I

צפר.ת גךמר'נ~ פ'לוY !.צ  Iה .סל I iI'j7)Jואגנט'רנ~

לע קרע זה הצ'ע פרס Iו קלןם את הפצת

ה ררכ  Iם

ה'ןע על הש  Iאה בעולם באמצעות פור Iם

הייתה

I1

הפעם הארשונה שהשואה

.

יחני .ללמך 'לעה  ,יהצג'ח את ו'רכוהנ קלורם

בטשקוהתם ש"ואו 'וזמנו ' YJנiו'ן הפYtתיי ם לש

את המחקר 'זע'ה ·הובאה קלדמת הנמה

המ'ינות שהשתתפו בוו'עחת לע נכס' ה'הוףם
ז'מ mו םנוש'  Uט Iן  .הפורוס ו(ו נזע lח'וו בנושא

הפ'ןןט''ח הנ'- Iאלמ.'4ת
הפורום כונס ב'  Iמתן של ראש ממשלת
שווירה נוראו פרטוו  .ונראה שאת ה'זמה הנוע

נכס' ה'הו'ים אלא בסונ'ות העמון.ת 'זבב להנ
של השורא~

המצב המ' Iחך ששוו'רה מצו'ה ני  :טקי' עדת

בפורוס הובלטו שת' משמעו'  Iת ע'קר'ות

קהי קברב הנוער נשווףה צהב'עי לע ה'חשלות

של הש  Iאה  :ה"חון'  Iת של השואה כטרנ'יה

מםוכנת שי התמכיה דנם  Iקךט'ה ו'וע הפשעה

'הrדrת סחרת קח'ים והפשrעתiו' האונ'רני'וסות
של השואה כסמ ל לתופעות ש ח ו ב ה על

הולכת וגלדה של הכחשת הש ו אה וש'ן

רע'ונות אנצ"ם  .בק)"  1991יי סןה

פאוא ממלשת שIו  '1ר~ בתמט;

רחהג לש הפתמנט  ,תמית

;.

ששמה living History

 Projectושמטרתה
ללמן לע השואה  .שנ '

ה ' סטוריו)'ם צעירים

;:::...

םתכ פסחן שמשו רפס

וז זערה למש ת תפ'ס להביו

את הנושאים שלע הפקר .
ובמו ב ן מס ו'ם נ ס הענ'קה

~

ואלפי

כ"O

מוריס בערו ב'גת"ס קורסי

•

הכשרה rדכ שימו ללמר אח

Vכ

~J'TA

הנושא ברמוח שוגות נגתי הOפר.

בחושר מא'

G

0

א .'1TIגא 'Oמש'ות ונםעזת ג iוש'

להם ממן מע ש י ' YJ .נ יס
רב'ס רא ו בל'מון השואה

י ' יי' ך ,המנולל אח

1998

n

נ נ  -צר ח םעQ ,חנ רזגונ' ,ט'ה ו ר

"t.

?::י

ס'פור השואה .

0

\.<. H

הא Dשות ה)או רה להתדגנ לה ן לוהתורt

נרמה יזמה אחרת

של פרסון להקמת כוח המשימה הבין-לאומי

•

אחן

הצעןים

החשנבי ס

רלתאו הח r nnu

ב -מואל",

'עילה 'ותר עלו Iלות שנורמים
בנ' דא.ס
הפורוס היה חסר תקרי ס  .אח

הנאומים המרכ  Iייס נשאו ראש הממשלה
פרסוו  ,אל' ו'זי .יהוןה באואר  ,ק'וצור גרמניה

לחינו.ך ייטוו תקחר השורא~ וה'וס משתחפ Iת

גרהרט רדרש האויי דט~ rב ר)' Iזג'Oח ר"Oמדקאו

שוךףן Jוצראת הב.תיר ריבטירבJ

ה'ן החקור הרגמ') הדונע בארהרט י'זק ,oרrגמור,n

הולנ,ד נרמניה ' ,שראל  ,פולי ן  .אי'זטיה וצרפח.

האפרו-אמריק 'Jמס'אטל 'נבןט  '1לוק ו'שרא ל

הטח הוא קבצוה פיטילו.ת וחא ') '1ו ס'אrל'oj7'Oפר

גו  OOו מ'ר וש ס  ,ששנא אח נאוס ר' Doוס בתחוס

מל  D'IIמומח'ס על השואה מו המ ן'נ וח

הקארמ' .ע ו ד נמאו נש'א'ס וארש' ממשלוח  ,וכו

המשחתפות בכ  Iח  .עיקר הרעיו ן ה ו א ל ספק

 YJיגי ם פיולמוט"ם אחר'ס  ,ב')'הם שר

'וש

"מטר"ה " פוליט ' ת למאמצ'ם הגעש'ס בשןה

בר'טג ' ה רוב 'ו קוק ו סגן שר האוצר של אצרות

ם

חעש rןמ)ת- r

הח yr

י ך ושם ננינוס
מאת ר חל דב  -קפלו

בשט  Iקה  Iלם

•

פורוס הב'ו'לאומ' על השואה שגונס בשטוקהולס ב ' מ'ם  28 ' 28ב'נואר

ה

א'רח עשרה אנש' 'ד ושס  ,ב'נ'הם אבנר שלו  ,יושב ראש ההנהלה .ט  Iבי
החוקריס והמחנכ'ס בנושא השואה  ,ראש' מר'נות  ,פול'ט'קאיס ,ד'פל Iמט'ס,
קובע' מד'נ'וח ואנש' דת התגנטו ובא ו מארבע קצות תבל אל הכ'נוס ,

שהיה הראשוו מטו ג ו כעולם.
המטרה הראשונה במעלה של הכ'נוס ה"תה להא'ר את מקומה החש ו ג של השואה
בה'טטור'ה של התרבות המערבית המודר]'ת ולהביא ליד' כך שבשובס לארצ ו ת' הס יהיו
קובע' המד')'  Iת משוכנע'ס בצורך לקדם את הח'נ  Iך על השואה ,לשמר את  Iיכרונה ולעידד
הבר'ח  Qט  Iארט איי 1נשטאט  ,ה'דוע בממשל

את מחקרה ,למעלה מעשרים ראש ' מד'נות ,לרבות ראש הממשלה אהוד ברק  ,השתחפו

האטרוק)' כפעיל המרמ' בע)ייב' הש Iאה) .מו

ב ' 1ונ'ם.

הקוינו בוויאדו רבידם שנשא הכש'א "ו7jבטןן.

אנש' הסגל של 'ד ושס נטלו חלק פע'ל בכ ' נוס ,אבנר שלו הנחה דיו ו בהשתתפות צוות

כחמ'ש  Iם אנש' אקימיה מרחבי העולם ,

מומח'ם על תפק'דס ועל ניס'ונם של מוסדות לא ו מ"ס בחח ו ם הח'נו,ן הזיכרוו והמחקר

מומח'ס בהיבטים שונים של הנושא  ,השתתפו

על השואה  .פרופ' 'הודה באואר  ' ,ו עץ אקדמ' בכ'ר של הכינוס וראש המכוו הב'' Iלאומ'

נמפסר רב של סדאנ ו ת שעקסו נח  Iגוך .ם'כר Iו

לחקד הש ו אה ביד ושם  ,נאם בטקס הפח'חה החג'ג' של הכינוס בנ ו כחוח הזוג המלכות'

ונחקי השואה  .ריו]' הפורוס הולעו לע רשת

השווד' ו דבר'ו התקבלו בהסכמה  ,פר ו פ ' ישראל נוטמן  ,המדען הראשי של 'ד ו שם  ,נשא

האינטרנט ועתיידם 'I:ואת לאון נפרסוס רשמן

דבר'ס לפני הצירי ס ב ' ש'בח הנעילה של המליאה ,ו יהוד'ח ענבר  ,מנהלת אגף המ ו זא ו נ'ם ,

,p

של ממשלח שווךיה.

הנחחר ,ס ד נה בנושא " תפק'דם של מ ו זאונ'ם :השגת א'זוו גיו ח'עוד ו ז'כרווןי שולמית

מהו התוצאות המעשיות של הפורוםן

אימבר ,המנהלת הפדגוגית של ביח הטפר המרכזי להוראח השואה ,הציגה את הפילוםופיה

דרכם של פ  Iליטיקא ' ס להצה' ,הצהרות I ,זI

החי]וכית של יד ושס בסרנה יפדגוגיה :תאור'ות  ,כל'ס ו חוצאות  :ומלכה תור  ,מנהלת מוור

מטרתו 'וש הפ Iרן  Dצההרת הסכיוס שהjחולבה

הדעוי ו ת  ,ה"חה בי ו המ ו מחים שהשתחפ ו בד' ו ו לע השימושים החינוגיים האפשריים בעדו ' ות

פה אחר הגדירה אח השואה כטרגייה של

הניצול'ם ,דר מ ו ט' שלס  ,מנהל ב'ח הספר המרכז ' להוראת השואה  ,ה'ה ב'ן חברי המשלחת

העם

היהו 'l

 Iפ'רטה במפורש את סשסעי'יח'ה

הישראל'ת ,שבראשה עמד השר לענ"ני חברה ו תפוצ ו ת הרב מ ' כאל מלכיאור,

הא tנ'ברלס' Iת .החת Iס'ם לע ההצהרה התחייבו

ר ח ל בד-קפל ו  ,רכזת פעילות חו ' ל בבית הספר המרכז' להוראת השואה  ,הק ' מה עם

קלדם פר Iיקט'ס של חינוך  ,של מחקי ושל

טל'ה לרור פישר ממשרד החוץ חער ו כה מ'וחדת המ"צגת אח מד ' ]ח ישראל ,התפיסה

זיכר Iן נסך'נ Iתיהם .הצהרות הו תמ'ר הצעד

הח ' ]וכית שעמדה מאחורי התערוכה ה"תה לג ר וס למשתתפי הכ'נוס להביו הבנה עמוקה

הארשיו  ,ואיו ה ן אלא צרע אחד rךקמר~ משיסחו

יותר את הדרכיס שבהו השואה מכר'חה אותנו לחשוב על הגחות ה'סוד של) ו על טבע

של כוח המש'סה  ,ואולי של גופים אחר ' ם,

האדס ועל טגעו של החגרה ו של המדינה המו ד רנ'ת .מגווו רחב של כלים פדג  Iג"ס

חהיה להפוץ את הידע לע השואה ,להעל ו ת

ב'ו'תחומיים שפ ו תחו בבית הספר הב'' Iלאומי להוראת הש ו אה ביד ושס  ,כמי כרזות  ,םרט Iנ'

את הגושא'ם הקשור'ם בה במ מקום אפשרי

ו'דאו ' ,חידות לימ ו ד ועזרי מולטימד'ה  ,הוצגו בתערוכה בצד פרסומים אקדמ  IIם של יד ושם,

ולהצב'ע על השפעת השואה על בע'וח

למשתתפים ניתנה נם ההזדמנות לשוטט בעצמס בתוך העולם הנפרס בשנ' התקליטורים

ב'' Iלאומ'ות בנוח זמננו  .המלאכה א'נה קלה ,

החדש ' ם

וכן באתר הא'נטרגט של יד ושם

אך הפורום הוא ללא םפק פריצת דרך .ה ו א

המצינ ,ב'ן ה'תר  ,חלק'ם מ אלגום אושוויץ  ,עם מבקר' התערוכה נמנו ראש ממשלת שוודיה

מ'קד אח חשומח הלב העולמ'ת אל השואה,

גוראן פרסו ו  ,ראש הממשלה אה ו ד ברק ,ה ' ושב ראש לשם כב ו ר של הכ'נוס אל' ויזל  ,יושג

שנה " חה לםמל הרשע הק'צונ'.

ראש

that Dark Night

הכנסת

 toתו

ו ity-ת,Eclipse of Huma

אברהם

הם'קור של התקשורת ה'שראל'ח את

גורג  ,מנכ"ל משרד

הא'רוע  01 ' 01מאכזב :בלכ רחב' א'רופה ו'וותו

החוץ של שו ו דיה Iאזף

הoעתוג'ם והטלוו'ז'ה לע הפורום בהרחרב~ וץואנ

ה  IIרט ו נס  Iו )שה ו א גס

הא'רוע כמעט לא הוזכר ' .ש קל ו ות שג'שה זו

'ושב

תשתהנ כו' הפורום ייתפס צכדע הראשוו דנרך

המשימה הב '' Iלאומ'

ראש

כוח

הארוגה שעוד נכונה לנו' .ר ושם  01 ' 01שותף

לח'נוך  ,לזיכרוו ו לחקר

חשבו רבסגת לפוחם  ,רמולשתת הגלחה שש'נר

השו א ה(  ,ראש ממשלת

אל'ו השתתפה השתתפות פע'לה בד'ו}'ם ,

מקרו)'ה

ל'ובק ו

וההצהרה המכסמת נתאשו אח חותמו .במםגרת

גיא ו רג"גםקי ואחריס,

הנרחבת והמעמ'קה של פע'לותו בתחומ'
המחקר  ,ההצגחה והח'טך' ,ד ושס מחו'ב דקלם

את ה'דע'ם שלמענס התכנס הפורום .
הכובת הוא ראש המכון ר'נגו'לtאמ י יקח ר השואר~

הנותנת ה ' א רמת פ'עלות
תו'ל ננית הספר
להוראת השואה,

המרנ' r
סמיןלא1נש' :1מסולא פ!'וא .ספור ןוצ-יי שואה  :נגנ'' Dו מ'  ,1שנ'א רחoא lI ,הךףמא'1ו

לש צ')'יי שוהא 'הו  '1ס  :רלח דנ'קפול  :ורנבא 'ושו

15

ם

I
'ד ושם ב  IJוםקווה
תאת ד"ר עירית

כ

אברחo

קי " -ב:ל'

ימיס  31בינואר דע  2בפברואר )ערך במח  Iו מוקסווה  ,בחבר המד  Iנות הצעמאיות .

הכינזס הנ'- Iלאומי השבו'ע במערי ה  Iהדוח של ארנו! 'ספר :ב)')יס השתתפו שלוש

הוינךן
ב

ם

ש

ד

מאות אוש ממף] Iת נריח המוצעית "ושענך ומאצרות אחרות שעוסקים נתחומיס
שונום של מיעד היהח.ת צעם העיסוק המ'ער )יהדוח

ה'ן מבוקתות ממורשת יהוזוח מושורשים יה Q' '11

במף}nl

שבמשך שלושה חרות

משרים ניותר  ,כייס יש נחנך המזונות

העצמא' nl

התעניינות רנה בתרבות ובהיטסור  Iה של עס ישראל שתקיפת השנאה תופסת נהו מקום חש Jב
ביותר  ,בקבוצת הייין 'זע השואה היו כחמישים משתתפיס ,והם דנו בחירוש מחקרום ו)רילמןת
בהוראת שואה נרחבי ברית המ ו צעות לשעבר  .רר פנחס אגמוו מבית לוחמי הנטאות ,דך '\!יית
אנרrנםק י -ני" מ  Iד ושס הצ י גו בכינוס את ק ו וי המתאר הע י קריים של התכנית החינוכית העתי'דת
המיועדת במיוחד דמיינ Iת ברית המוצעות לשעבר והנקראת 'שואה  IIה Iת י הוריח ".משתתפיס
רבים בכינוס  ,במיוחר מקבוצת הריוו 'זע השוא ה  ,התענ"נ ו מאור בתכנית החינוכי ת  .ניכר שבמדינות

אדו עףיו חסריס מור י ם  ,ספר י דימור ותכניות דימור בנושא .

•••••••••••••••

פתיתת יוס הזיכרון לשואה ולבגורה יוס
ב '  ,נ"ו בניטו  ,י במאי

i:

 11: 11I1ע צרת הפ>תחה הממל'תכת ליצןו יי ם יזחונ ןו לשיא ה
לובגוהר גrכעדמ נסיא הודמנה יואס הםrכלשה

 ~; j ~ : 1111ע וג יעין א)ידוטוירים
יוס הזיכרון לשואה ולנבורה
יום ',נ נ " ז בניטו ,

2

במאי

קורם'ם כ  IJחנכ'ם  IJחו"כ
מאת קתרין

ע

 111 :1111ח '~,ייה""

ברמן

שרנס ושישה אנשי חינון מוסריס מאוסט'ורנה  ,מקדנה ומאyןות הבףת בחרו לפתוח
את המילנ'ום החשד בקורס חורף שד יד ושם  .הצטרפו אדיהס שני מורים רוברי
אנגדית בשדזחות שר י החינוך של לטביה ושל ליטא  ,וכו צניג אחד מסווטו בדרום

ה Dלוn:כה .יסי ג סאר המס.ח נ  'tIא ינת הסמספ הילע ןו,

אפריקה ב  Wחות קהרו דחיבוך דסו'ובנות בסוטוו .

בחושר פברואר )ערך הקורס הרבייע דמחנכנם מדנמקר  .את השתתפותס קבורס מימו הארנוו

ndItllVlaגto Sc

~ 111.11 j

קטס הnנת זהירם הכ ס חחןפח נ"שא הידוננה ,ואס

ksחhaד .את הקורס פתחו יושב ראש הפ'ורמנט 'וש רנמקר איאבר האבסו  ,שנףר

רבמקר קופואד·האנסו ופרופ ' שבח ו"ס  ,יושב ראש מוצעת יד ושס.

הותסיי ,םל"כפ הסמטרה ,ייסג ואס הםיג . Uח ניציבם

לש אuרנ י הנציילום ,לתמידים ומלשחיח מוחינ האץר
ביכרכ נוס ישרה

עור התק"ס בפברואר הקורס השלישי דמורים מהובנריה  ,והשתתפו ב ו נציג'ס מבתי ספר
ומאוניברס'טאות מכמה אזוריס בהוגגריה  ,ובהס בודפשט  ,דברצו וסיג.ד ע ית ונאי מהקב ו צה הכיו

ווחות 'ומ"ס 'זע הנעשה בסמינר  ,והם שודרו בחיו הונגר'ה .

במרס נערך סמינר ביזמת הפורוס ננו השמצה שד ב'ור' ו  .ב'ו המשתתפים היו מנהד הפורוס

נ גד השמצה ,וכו המנהד ,מורה ואחד ועשרה תלמיויס מ · z stischenוpubli
 Nachwuchses e.V.שבב'וויו.

 nstitut zur Foerderungו

סמינרים רביס אחריס מתוכננים בהמשך השנה.

 111 ::111ל"לב איש י ש סס"  -מעדמ הקראת הסמןת לש
קוב  Uת השיאה לגו ידי היצמר הרח ג גאוהל יזגיר
כרן במשגן הגנסת בחס ות יושג ראס הגנםת רבאהם גיוב

והכשתתפות ) 'tIא הידוננה ,ראש הממלשה  ,סירם ,הוגנ'ם
הואשייס ,חב'י ממת ואייזנ יצמר

••••••••••••••
 !JOר חדש עכ בר' Uנ'ה ,עכ השואה
ועכ רכוש הקרבנות מאת קי י גל

 I:f: III1קטס אכורה מרמי אב ולה יזסר

 I::111וו  I~ j "":ה,תח מ''Vמ לע סה"'ה Mב'י'>טף ן מ

ערב השואה הפקידו בכר'טכיה את כספם אדפ י 'הוףס שחשו את אדמת
אירפוה בוערת חחח רג?הס  .א'זוס א"וחר השואה נ'ןoו היהן  'lס שף  'lמחrנת
המוות והנטאות כ' מאונם הננינות הבוכף'ת היה מאוו שוו.א זה ו ספנורס 'וש
וי יהור למטחו; ןכ כי)ו הפקיףם הב  'IYIם אח הקרבונ.ת נתי)' המף)ות

I1 i:I1I1

אזרכה לש ארזרב ייתקי המחתרת וההידות צברתפ

אנזןןטןיר י ם

נרמג'ה זמי ר'חגמnר~ רכושם הוחרם ושמ'ש דפצזוי זאוחים ב'ט'רם
קמ'הם' .וכ הביסיונות ש7נוח מף)'.ת 'ובתי הוג)ח  Iו דעו תבוהו .

איחמר חיו  .מחבר הפסר או'ינ הוד מדכוחו וראש מערכת החשר  Iת 'וש

Ili: :fll

נדובס  ,ה Iא העיתונאי הבודט בעודם בחשיפה ובםיקור 'וש נ'וזת רכוש

' ,,בו'יית הש  Iאה ובמאבק להשבתו .ניד'Iו תרמו חרומה שד ממש לשינוי
בעת האחרונה כמדיניות הבריטיס .

אויב' הור מדכוחו אצ' דאור בהאצוח משח הבורט'וו  ,ירוילש.ם תש " 999·Oו.

16
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אוונ ה ילהידו היירגנה קבנעת הקהילות

nרצן>  ."",סד"" ,מu Pן'"''''

_ סולה> ,הל"כססד

קוצין יתנךר ראוש ובהסתתפות אלפי לתמrןום וחגיר
תכו Vוח

הכועי ביכגר נטו ושרה

...

שוט

השתחפו במפנש אףנר lומרמן לגרפ' ,ויס Oומחן י"גטסי~ ג~ן ובן שףיבמן
וףהנ ולוא ' ס פיינן .
אנמ'] '  lושם ב'שלאר דקממת נם השנה את צבמע אסיוף מש Iת
בש Iרא~ ב'ן ה'רת  ,בבת' האבות ץראב .בססנרח זו )קו ח ) '  lיםש

I

תענ החארונה סהנ"ו שוח בת' הבאות סגילד ה'ס הת)' Iי  Iצנ'ג'ה) .לרשת
זו נח' אבות בבת וס

לב'צילו ש ו אה  .דב'אל ג ' Yב הוא ב'וע החגרה OPertieSזP

וקסיונסין .ג'ן המשתתפים היו מרוו'ן  Iגורובקסי  ,ויל יאם מגת  ,ג  jTנורה ,

ג~רג"ה שלואה I~ ,פרנס'ס ומורי צ'ר נ'ק ול'לי ואייג מלנקי  .בואס אורח

ומטפנ'

במפגש ה'ה דר מחכי פיי'א,ל מנהל מחקלת חסיף אומות העולם ג'ר

rעףי'וא המףן ת  lמtה

ושם .

לBooks & Resources -
Center

שיוקם סמיך

דבכ"[

המבואה

את שבי האירועים גפלורירה ארנן שרגא מקל  ,מנהל הפיתוח של
אגורת 'ר'ף יר ושם האמר'קנ'.ת

מלשחת לש שיהש ניצולי שנאה מטוסון שאבריוונה ערכ ו גקיור מרנש

])ג'סה י'י ישם .
סנהל'

Katz

במ'ל וקוי,

אלכס גרוס ובתו ינטה צימרמו ,החזו אייזק גורפריר ,י ושג ראש ועדת

ונכפר סג.א(
ווד

מפגש אחר ארגנו קרוליין ודנ'אל ג ' Yב בפלורידה  .קרלויי ן ה'א גת

גיד וםש  .במהלך הביקור הס השת תפו בטקס רכורה בחמיף אומות העולם

תניעות

קלר וג"'ן ג')רפ רמוnס  .00היות שבני זהוג לא הותיר ו אחףהס בינ מפשחר~

הנוער "פרח' היגד

שאת חייה הצילו בשואה .

נ)" I,ת נת'ו° l

קיגל n

Iצגיג'ייI

ביקח 'גן ושם

) 27-

את התעודה בשמם ברטי

הת Wדה

]ראחבפ .הגקoןן נרען בממנרת

בח 'JU

השחnפ Iחס

לש בנ' הנוער מהמגזר החזר ',אבמצעות תנועות הנוער ,כמבצע א ' Dיף

משית הנפסים בשוהא ספן דע בנפע 'ל  I'Iת אחרות .

לjמוב ': Y

תועבר

Vhכ rשהואנ ,לש
המרמ קההילתי

רידוה\ IIO'OJ

וoש

תוצג קלהל.
ב'ן

הבר-ת

 !!Iח'~,ייח בח מממפים סנס' )מנ Iת עכת עמ הת Iרס'ס
:

את  j7ומת הספרייה

בנג"I

ה  Dר D"D

של יך

הארכ'ןן  Iהספר"ו lהחדש תרמה קיו

t

ןח,,,,מ Jמ  l' .שום מדוה לג ' jTא ולב ' ,וש ב ארש

מונ'ח .Betz Enterprises

לע תמ')תן הדנ'נה ג'י ושם .

שב ' קר ו

ה'ו
I

משפחתו

הםת"םה הצגת התערוכה ' א'ן משתק'מ 'דל Iתיים " נא  Iנ'ברם'טת

לטאבנטה בארשות

גJT

ולאבר ; גץו ובן שר"גמן; רוז זארוק ',תמוכת ות ' j7ה

פיילךפ .ה' בא'ר Iע הנע'ייי אמר אר'אל נרובםן  ' ,ושב ראש סגיף "ה'יי"

ג ' ד ושם ; ומפשחת

oo

'לר מ'וונטמיור .

ו

מעכ'קה

למבקר'ם

בחורש מרס .גכ'נוס השתתפו א)ש' חי)וך מבת ' ספר צ'ב ו ריים  ,פרטיים

בעולם

ה'ל',ם

ההנהגה הצ'ערה 'וש אגודת ה'  'l'lס המארקי)'ת בראש ות ילא זיננר קוח'י'j

בתקופת השואה

n

דשות

ר<זג הלןירפ Vfלו

מלהנ ר'מDוQף) למחנ[)') מחוז; הירא פס'7jנ'ח ; דור מ[לו

'בא קורא ל'זב דאם

המנהלת החיכונית לש האנודה האמר'קנ ' .ת משתתפי רגינסו צפו בצהנה

18 ..r.:
ד-.f-
 ...... :י. --

המנו'ול את תדלוות השואה.

ל ה צ 'נא 1'1
התערהכו נפתהח מחשד בת  '70nת אפ'ןף

ואנעב אמות האורחיס שאבו אל'עח צפו נעבז  nnיו לש

גמרכז הקהילתי היהו<ן בממפ ' ס. ' 0:1\) ,

לש ' ד ושם לשנת

לש

הילקתטIר Edipse of Humanity

שרIג·' j70ולiןו.o

חגrו ההנהגה הצע'רה לש אנודת ה'  'l'1ס כיגסו אירזע מ' Iחד גנלrו'ת

וא'לטייף ).<Ar1Iife

האמן יעקב אגם  .רון אנם  ,לצם מוכהל הנלrור~  'lר.נ 'וע המאנות לש בא'ו

'Iזרמן ג j1'Iה' )יעשה( כפרט  I .יכו פרס הזחניו לש הגאודה המאקףנית

. 1999

רמור 'Dלהוארת השוהא :שלומית א ' Dגר  ,המנלהת הפדנונית; פאףם

,"17

אלש חוו'נו גבער.
שג 'ףו ההזדמנות

התערהכו קבה'ןoתג שעלות

ויהו  'lים מחמשת הרבעים של העיר ') 1יורק .את הסמינר ארננו חגר'
ראפר~ שותפ'ס לארנוו הסדאנות לוהנחייתו ה'ו אנש ' הטנל של ב'ת הספר

גדרכ'ם

:p

הכי]וס השבי לפיתוח מקצועי של הוראת השואה

.

" הוראת השואה

קלראת המjן Nהבאה ' ·מטעם אגודת ידיד ' יד ושם האמר'  j7נ'ת התקיים

פאורשת להתדקמ

~

נ'רלד כה ן

מהאנודה

I

-

בעת

האחחהנ ב' 1ושס

המקמו'" :רעתiסl

-.......
..,

הידידים

ולע קהשר לשו שלורא~

איר nו מפנש גביתס אשר גבוקה ראטון,

דטiס ה  ffiת באן רפ;'oןנ למ'זבלו רמו ו זאו Jהחשר  Mרעך ג  3-באמי  .גטקס
ג ' ווף

פל Iר'ור~ בנושא חכ')וח הוארח השואה לש יר ושם  .אח האירוע הנחחה

ישתתפן יושג ראש הקמפ" Iלמימוש תכנית האב 'ייד ושם

שולמ'ת א ' Oגר  ,המנהלת הפדגוגית של ב'ח הספר המרכזי להוראח

ו'יף  ,רעייתו אל'זתב  ,ריעיתו של האר' ' Iלף המנזח נ ' Iריח ו'לף  ,לינ ו'לף ,

בסקס חנחכו גית רפסור המרמ'

מjת ו ' לף  Iז'גמוכט ו'ןoף  ,וכן משלחת מטעם אנודת ה'  '1ד'ס הא מר ' קניח

רשוראוג ג ' j7פכוס ס!כ'ר 'וע

השחחפוm

דש'" ,להרזאת הש  Iאר~ שהוא התורם הפרטי הגדלו גיוחר לבנייתו  .עור

t.......

f' ~....רן

1-""":

ו'ושב ראש האנ  Iדה לא' זבור Iבקס' .

ו ' 2OO

..

8

'ל·וו

ו.

נ· la

.ם.-מ

.םם z

·.מ

~ Iסaa ~ DוIווd VנY

רשות הזןורכי ושלהא לוהרסנ
נורווגיה
בראש'ת פ ב רואר ק'לבו תשעה אזרח'ם )ורווג'ם

את אות חס'  '1אומות העלוס בסקס חג'ג ' שנערך
אנוום הקוצנרס' ם שו אוסוו  ,את הא'רוע ארגנו
הזתו קהג 'ושב ארש אנדות 'ד''1

'l

ושם ב)ורווג ' ר~

,.

,.

.

ועמוס ) ו א'  ,שנר'ר 'שראו ב)ורוונ'ה  ,ו השתתפו
בו כמאת" ם ו ש'ש' ם או רח'ם  ,ע ם ה וו בר'ם בקטס

•

..:,. ....ו

.. ~~.
..

~~.

• ..; . . ... ,..

נמנו הרמו קר~ ; רו ב רט ץכ) ,ש 'א הקהי'ה ה'הו'דת;

~

~

~

," .,

י

a

- f

,

ו' ר א ' ר ו לו ו ' ו  ,פ ר ו פ ' ב א ו נ 'ברס'טת אוסו ו ; אוד

,

'UO

'WID ytוiר :

n ,.",בש "'"

' ytהaנעצה :

רד צ'קח זוא

פח>!'
רד לארש' רג>ז
"" .".,

ררו'והנוה :

".

שאר רDמוו

רב'oו-אלמו' וחקר

~ יי נר ו ורום  ,ש ר המ ש פט'ם ש ו נ ו רווג ' ה; ושע'ה
כר'סט ו מאמ ו  ,חס'ו אומו ת עו לם  ,הועקנ התואר אורח ע ו ד של מד'גת 'שראו.

המדןע

הושהא ;

פפח ' 'הדוה בוארא

הרא'ש ;

פפח ' ש'לאר נמוגוו

חבר' הגהלת
די oשו :

,ןמטונ פםoו ,קףנ ונאר~

,'D"DJl

<לא נחaוו ,'joלואר רסרופ~O
mכrלש ע'Oח'  ,וב ררופ,
'  '01ופ  :fחנ )fןפ 'Dיח r.י'וק

פאול פש'נל ' ,ושב ארש מוצעת ה'הו'דם המרמ'ת בנרמנ'ה  ,מונה בעת אחרוהנ וראשות אגוות

' ' '1ד ' ד ושם בנ ר מ) ' ה  .א'נץנ בובסנ  ,ה'ושב ר אש הקוום שו האגודה  ,נפטר באונוטס . 1999

רשה וטשו  -גסוי 'אמש ןיונונועמש

ש"עה בו 'הוור~ מנלה א נ ף קש'י חyו ,ב ' j7ר בנרמ נ 'ה בסוף ' נ ורא פולע ומןע ח '1וש הקש'ים

רעמתכ בתכ העת :

' ו ושם ,

פ ר קנ קאו y iו ומ פשחת ה"מן 'ה'ו אורח' 'ו ושם בטקס 'ום הז'כרון לשואה לוגבורה .
ק או וyו 'שתתף בטקס זוכ א'ש 'ש שם " באוהל ' וכור  ,ושם 'קרא את שמ ו ת הנספ'ם

רועתכ

בש וא ה ס ע'ר ה וולת J
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וק ר'טס ' א ו וסט ר ב ח  ,מהנל החברה  ,ב'קרו ב'ן ו שס ונפגשו עם הנהלת ' ד ושם

וע ם ה'ושב ראש א ב רנ ש ו י  .הב ' j7ו ר הו א פר' 'זמתם של ראובן מאקל  ,גש'א חט'בח החקלאות
שו  ,IBCו שו 'עקב קרח  ,מנ הו החט ' בה  .המבקר'ם התרשמו מאוד מפע ' לו'ות 'ד ושם והצה'רו

'שארת :

m

אoיר'

בנרג

ייעתכ בפלעו
nבתכו

ח ' ו ב א ווג  ) ,ש' א חב ר ח זמסו ו לייעוץ עםק' ופ'ננס'
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רר ' ..וא 'סחב  ,פורפ ' 'וארש
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Tmכ '010\1 .... :

ב ו 'ה ו וה  ,מנלה א נף קשר' ח yו ב'ד וש ם  .עמוס ובא' הענ' ק את ה מת' ו ת ואת התעו וו ת  .ו ה אנם
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ך)''וא ועrז'וא
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'ד'ו 'ן ו שם מק ס ' מ חכ' ו ' ב רט ' ה צה'ר לע כ ו ונתו ל תמוך ב נ ו ' אנוש קוצר ' אק  ,נוס ף לע תרומתו

פאר'ס ק "

ונ ו 'ייrן'ן t' 0וא ' חוח ".

רר

סכ'ף נ' צה לש אגודת ךrך' 'rד ו שם הצרפת'ת שבהנהלת ן " ר ז ק' אלואה תק"ם קוצנרט

ררבום m

ט

צoול'  :צ'קח הר 'י

ז)'רו ו לרנו 'ו ס הוטון שווהא תגבורה ב ·  2במא ' במוזאון הת 'ךכ' לע שם מקר שאנו  ,קבוצנרט ,

ש"קרא "בעקבות מגנ'נת הקה'וה ה'הון'ת שנלעמה' ' ,שתחף הכ נר בע ר ' נ'לט'ס ,

רהjופו :

שמונה וארח'ם צרפח'ס ק'ובו את אוח  nס'  '1אוסוח העולם בקטס ' וקרח' ש"ערך בבנ " ו

ציעבו :

הא  Qפה הואוס'ת בפר'ו שתארנו אגוות 'ו'  ' '1ו ושם הצרפח ' ת ,

0

ךפוכו לjו

פם'1 o

ותח' ציעבו

רשפא םטצל ךות 'ציו המק'י:
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תכnבו ררעמותכ :

חם ענרהכ קלבת פג'ם חמה למעו תמ)'ה בבעודת ש'מור המםסכ' ם

המג'"ע ם לארכ'ו ו 'ד ו שם .הנ ו אם האורח ה'ה סח ' קלרפסדל  ,חבר המוצעה ש ל 'ן ושם וחבר

ע וד ב הנהוח אנודת 'ו'ד' 'ו ושם הצרפת'ת  ,ס'נת'ה האפט  ,מנהות הוסק הצרפת ' של 'ד
ושם  ,נכחה אף ה'א בקטס  ,וכן רב' ם ממכר' 'ך ושם הו ו ת'ק'ס והחןש'ס הנ ו למ .
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ד~ ו PUרjחופ oןמטש ר..-ניפאW .י Iפ'IUIום יגשה rכ
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יהרינא -מאונית .אהוו nרזס הרבאבם ופנק

"",לה את ייןפ לא י"'''''' '
םא םOבצענ תרקדםע הנכת'''ייוחם לס

_

סךלהמב הההירnנס tונוס םלב למ" ולא..
ןהשקבב מךמ מהליח .ונא ונtסקבנכ הלייחתב
דחאלות אמת עם עם  ,הרב.ת-

לסןןtים 16 ,סוםב 1000 ,

י ו חנן

פאולוס

ה שני

ביד

ו ש ם

מאת איבס נחמיא-מסינס

~~~~~~~,. --------

כ

'  23נמרס  2000אנ האפיפיור 'וחנו פאולוס השני לביקור היסטו',

השרע כפי קשרה

ב'ך ושם  ,בקסס רב רושס ומרנש שנערך אנוהל יזכור  ,הלעה יוחנו

ראש הממשלה אהון קרב ליווה את הפאיפיור נביק Iרו ביד  Iשם ובאנומ ו מאר :

פאולוס השני את אש התמיד ונשא נאום לפני קהל של אנשי ציבור ,

'אתה פלעת ' rחר מלכ אחן אחר לממש את המפגה הה'  OOור' ש'ום האפיפיור

של נציול' שואה ושל אנשי ית,
"באתי לין ושס לבכד את מיליוני ה'הוrךס אשר ננזל מהס הכול  ,במיוחד
כבוד ס האנושי  ,ושנצרחו בשואה .יותר ממחצית המאה עברה  ,אך הזיכרונות

למלי'') r

הקרבטת התממי'ס 'זש הצאנים :אמר קלהל הרנ נש ,

יוחנו ה·  23לנחג rש את הפצ'עם שהוח'רו ב'ניט מאוח שנ'ס ארסוח מוח.ת טןא

ה' or

לאוהל ז'טר נךו  rש Oהוא שיאו לש המסע".
נבjו'ורו ינד  rש Oנפ נש

הפאפיי, r

םע נצ'rלו שורא~ ינ'גהס פרפו ' לשמה חנןיינ ,

נשארו :אמר האפיפיור קלהל שנכח נין ושס ולעולם כולו' ,נבר'ס  ,נשיס  Iי'lלO

פרפו ' ישרלא נ rמטו  .אלי זבורונטקי  .אrךח צירר ,איב rן ח rו  rןניאלה טשינyמ  r ,אף

הבוכים ממעמקי השאול ש " Y1ו 'איך אפשר שלא לכרות א ווו ולקעתס? איש

נפנש עם נציול'ס בני עיר ו ואןוניצה .

אינו יכול להתלעם ממה שאיער .איש אינו 'כ rל להמעיט מממדי הזוועה  .אנח)ו
רצrיס חכ Iר  ,לבא אנחנ rרוצים חכור שלס מטרר~ לכומר להבטיח שלא עוד יצנח

אבנר שלו  .ינשב ראש הנהלח ין ושס  ,העניק לאפיפיור רפל'קה של ציורי
הת"נך שצייר צייר יה tןי לבגי  ,קארול חיטיש ,שנצרח באוש . ttיy

