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מ א ת ק וב י רי ב ליו

ריאיונ עם דר ישראי זינגר

כ

•

מועצה הציבורית של יר ושם חברים כמאה וחמישיס איש ,ביניהם חברי כנסת לשבער ,שופטים

ברימוס ,אלופי צה"ל במילואים ,טופרים ואנשי אקדמיה והנות ,רבים מהם ניצולי שואה .
בעת האחרונה ,בראשותו של היושב ראש החשד פרופ' שבח ו"ס ,הרחיבה המוצעה את שורותיה,

פניס חדשות במכוו המחקר

5· 4

חינוך

' ·ו

ימי עיון וסיורים ,יוס עיון כזה כונס בסוף חושד מאי ,ונושאו היה " בית הספר המרכזי להוראת השואה ביר ושט

ספר התורה שניצל מייי הבד ו לח

8

כיוונ'ס חדשים ותפיטות חרשות בפעילותו החינוכית :בכוונתו של פרופ' שבח וייס לכנס פגישות נוספות

הנחת אבו הפ'בה למ  IIא  JIהה י סטורי

9

המכלול המ  IIא Iני החדש

11-10

 '-עשו בדווק את שעש'תס

קודס " -

וצורפו אליה חברים חשדים .ידכ להקד את הקשר עם חברי המוצעה ,ייערכו בעבורם ,נוטף לע הכינוטים,

•

של חברי המוצעה כרי להנביר את מעורבותם.
אלה חברי מוצעת יר ושם:

12
פרופ ' אבינרי שלמה

גב ' וירר שרה

רר צנר שלמה

דר אבן אליזער

רר וייט אהרון

אלוף )במ י'ל( נתיב משה

מר אופן מנחם

עו י ר וינשל שושנה

דר סבן אנור י

ניצב )גימ'( או ר ·צ 'יל אנ שי

מר וקסלר וי י לאם

נב' סולודר ערנה

מר אחיטוב שלמה

הרב ודרינר אברהם

נב' סמל נאוה

דר איסקובה אנה

ע' ורניק נ יזה

מר עמיר אלי

חדש ו ת

17 -16

נב ' אלמנור נילה

ניצב )נימ'( עו"ר זיגל בנימין

מר צעמון שמואל

ידיריס

19- 18

ריאייו עם פרופ' רנורה ייפשטארט
בקעבות הרכוש השדון

.

13

יד ושם מעות מחקרים 'זע גזל הרגוש
אמנות

15-14

המעגל נסגר ונשרך

פרסומים חרשים

20

נשער ; רנ Oשד המוכ Iי "מוואי)' החשד }ע '110ם  -10ו ון

יא נשכח את משנאינו

מר אנוליק בנימין

מר ויייי ה'ח

מר פרר נפתלי

רר ארר יצחק

מר זילברשטיין יקעב

פרופ' פווננטקי רנה

אלוף )במי'ל( אח חיים

רר זינגר ישראל

פרופ' פורת rןגה

מר אריאב מנחם

עו " ו זיסקידנ שלמה

מר פריר אריה

עו"ד אצרי יצחק

מר זלמנוביץ רב

פרופי פרילדדנר שאול

פרופ י באואר יהודה

ג'ב זמר חנה

עו "ר פרת שמחה

רר באומיננר אריה

מר זמרן ווו

רר צמרת צבי

גב' בונדי ר ות

מ ר זנבר משה

מר קול·נשר מיכאל

הש ו פט ידב)מוט( רר בייסקי משה

רר חמ י אל חיים יצחק

גב ' קילכר ציפי

מר בירעוים אלישע

מר ט  IIטלבאוס ראול

אלוף ) במי'ל ( עו " ר קין נחמיה

השופט )בrןמוט( בך נבריאל

מר טטטה משה

רר קלויזנר יוטף חיים

כל י'זי זכור מכיך

פרופ ' בכרך צבי

דר יבלונקה חנה

גב' קליבנטקי ברונקה

בי ,תמולגי למחרנו

אלוף )במי'ל( בן'נל יאנוש

עו י ד יהב יונה

גב' קניג שט Iלפר ליאה

קשך ידע-דע קנשנר.

רר בן'ששון יונה

רר יונס אליהו

מר קסוטו דוד

)מתין המנני הנועך נגט  Iוילנה(
תכנות הפיתוח " יד ושס

: 2001

ובל'מה ננ"ת

פרופ' בן'ששון מנחם

מר יוסטמן יהושע

פרופי קצבורג נתנאל

פרופי בקניר רוו

מר יופה יפיס

גב' קריגל וורה

המכלול המ  IIא Iני החשד ,מקבשת לבטא וישמך

הרב בקשי דורון אליהו

פרופ' יחיל לני

את אותו קהשר יבו חמליונ למחר)) והיא המחויבות

מר ברוניצקי יהורה

פרופ ' יעץב צבי

פרופי

לשס ולש החחת הבאיס ל,ךמ'כשית קייס ממשועתי

מר בחילי יקעב

מר יקעב יקעב

ח "כ פרופ ' רובינשטיין אמנון

שי הה  IIיה היהודית על כל גווניה  ,קיוס שיוזוני

פרופ' בחגיץ שלמה

מר יערי בגימין

מר רוזנבלט נר

השואה ו מבצעיה כמעט הלציח ו להשמי.ד

פרופ' ברט ו ב עומר

מר כהן אברהם

גב י רוטבנרג ודנה

בגיליון שלפניכם ניסינו להציג את התכניות

מר ראטין עמנואל

m

יך שמעון

גב' נבע אילנה

פרופ' כוכבי אריה

מר רותם שמחה

של המלכול המוזאו)' החדש  ,ולו לע קצה המלזנ ,

פרופ' גוטפרויר חנוך

רר כרמ  Iן אריה

גב ' צריינסקי שושנה

כמו כן ,תומו לקדוא ריאיון מיוחד עם פרופ'

פרופ' נודלברג יקעב

הרב לאו ישראל מאיר

פרופ' שאקי אבנר חי

דבורה ליפשטאדט  ,שזיכויה במשפ ט שניהל נגדה

מר נולן שמאי

פר Iפ' לויו וב

גב' שוסטר מריס

לכו  mן rןיוודי אי חויגנ שום ,פtאבן אייוח אילו ,יצון דרך

מר גילכבר אברהם

מר לייכטר סיני

רר שורקאי אנדרי

חשוב בלמחמה במחכישי שוהא ב!1אטימשים מסונו,

מר ניל צבי

מר ליינר משה

פרופ ' שוץר מאיר

פרופ' נלבר יואב

גב' לניארו בילי

מר שטיין שמחה

מר נלדע  -נודלמן מיכאל

מר קלט יחיאל

מר שטיינר נתן

לקרוא בכתבה " פנים חרשות כמכון המחקר :

מר נרינשטין יקעב

אינג' מאיצר'ק בנימין

מר שטרערג יצחק

יד ושם רבמך את ראשי מטן רזגקחר החשדים

פרופי ד ו ד בקניר ופרופ ' דן מכמ ו  ,שלעיהם תומו
עוד בגיליון כתבה על ספר תורה שניצל מליל

מר נרנטשטיין יחיאל

פרופ ' מכמו ון

עו " ד שילנטק י דב

הבדולח ועוד כהנה וכהנה.

פרופ' לדה פרגולה סרנ'יו

רר מכמן יוטף

גב ' שזליננר יפה

ב י ו תמלונו למחרנ ו הוא גם משה לש םאפjת

ח י כ ה י רשזון אברהם

מר מלך ז' I

מקורות חשדה לטקםי ו י כרון לשואה שהפיק בית

הרב רר הלפג Iט'זעריה בצי

מר מלמר אברהם

הספר של יד ושם בשיתוף משרד החינוך .על

עו י ר הצרוג י צחק

גב י מעיין מיצנברנ קלרה

במוצעה חברים נם חברי הנהלת

אסופה ז ו ולע פעילויות ופרסומים אחרים של בית

פרופ' ווקלוב שולמית

מר ע Iן בני

יר ושם )ראו עמוד

הספר תומו קלרוא כמדור חינוך בניליון .

פרופ'  .ילז אלי

ח " כ נוה דני

מר שמיר משה.
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מא ת ל'סה ד  ' Iדסון

"ר ' שראל ז'ננר  .מזכז הקונגרס ה'הוד'

השואה ה"תה תמ'ן נושא פתוח מאון

העולמ'  .מנהל המשא ומתן הראש'

ך

בג'ת אב'ו  .והור'ו של ז'גנר מעולם לא הןח'קו

בעור  .אך הענ"ן הע'קר' הוא לגלות מה קוה

בא'רר )הארגון ה'הור' העולמ' להשבת

את 'ייכר Iגית'הס מהשואה  ,הם נהנו ייבר עס

ולספו את האמת :

הרכוש(  .חבר בוועדת  Iולקר לבד'קת

בנמ הצע'ר על קורות 'הס בא'וופה במלחמת

בש  Iו"ץ וםגן

העולס הש)ייה  ,שלא כמו הור'הס של רב'מ

'ייננר במסנרת תפק'יו קבוננרס ה'הוף העולמ'

ה'ושב ראש החןש של מוצעת 'ר ושם  .מםפר

מחבו'ו לכ'תה ששהו במחנות " .במשן שלוש

ה"תה הצלת 'הוד' רוס'ה , " :ו ה"תה הזדמ)ות

לע הז'כרון הראשון שלו הקשור לשואה  ,הוא

שנ'ס הוו" ממש הצ'לו בנ' משפחה רב'ס

להבט'ח שלא )ח  IIר על טעו'ות העבר בדור

החשבונות הרדומ'ם

בב  Jק'ם

·לד

ה'ה

המש ' מות

אחת

החשוגות

בעבור ד"ר

בן

ככל ש'כלו והב'או אותמ לאמר'קה  ,א'ן בהס

הזה .רצ'נו להראות לא)ש'ם שא')נו מחכוונ'ם

והרבר

שוס תחושת אשמה באשר למלחמה מפג'

למלא את תפק" הקרבן ושא'))ו מתכוונ'ם

במטבח

שהמ ה'ו למעשה פע'ל'ס מאון בתח'לת

לאפשר לאחר'ס לעשות מאתנו קרבגות:

המשפחה

המלחמה ובמהלכה והצ'לו אחו'ם ולא רק

במסנרת פע'ל  Iתו בקוננרם ה'הו ן ' העולמ'

ב ו ו'ל'אמםבורנ

את עצמם .אב' מאמ'ן שמרב'ת ההור' ס של

ה ' ה ו'ננו הבצ ' ג הרשמ' הראש ו ן של ארנ ון

שבבר ו קל'ן :

חבר" לא ס'פוו ל'ל ' ,הס את הס'פ ו ר מפנ'

'ה ו ן' ב'ן'לאומ' שב'קו בבר'ח המ ו עצוח

"םבת '.שנ'צלה

שחשו  ,שלא בצןק  ,אשמה או מבוכה על כך

לשעב ר  .בב ' קורו הוא נשא  Iנת ן עם הדרנ'ם

גם ה'א בןרך נם ,

ששרדו :

הגב ו ה'ס ב'ותו במוסקווה וחרס תרומה של

שלוש .
ה'ה

הדל'קה

113

'ייננר מאמ' ן שמאח ר שהשואה ה'א ם'פור

ממש לשחר ו רס של אס'ר' צ'יו 'רוע'ס .

נר ו ח על השולחן

םוב"קט'ב'  ,ה'הור'ם הם שצו'כ'ס לספו על'ה

ו"ר 'שראל ו'נ נ ר התמנה בעח אחוונה

הקטן בהושענא

ולא הנרמנ'ס  ,האמר'קנ'ס או לכ קבוצה אחות ,

לסנ ן ' ו שב ואש מוצעת 'ד ושס  ,לע אף שמוסד

שאלת'

שכן כל אחת מהקבוצות הללו מספרת את

'ן זשם שוכו ב'שראל  ,חשוב לעדתו לחת לו

אותה מןוע ה'א

הם'פור מנקוןת מבטה בלבר ; על ה'הור'ם

א  Iר"נטצ'ה כלל עולמ'ת ; "ל'הוד'ס שח"ם

מלו'קה אש כה

מולטת האחר'ות לפסר עללום מה קרה מאבת

מחוץ ל ' שואל 'ש תפק'ר ב'ד ושם  .נס הס .

וה'א

בעשר השנ'ם האחוונות התנלו ונכנתו באצרות

רבא ,

גד ו לה ,

ולא קר העס ב'שראל  ,מתמו  'TTס עם הטרגףה

הש'בה שהנרוח

הבר'ת כ  15-מ ' ל'ון מםמכ'ם במסע הח'פוש

שפקדה את העס ה'הוד' וכלו ' .ש ל' תכ' 1וח

כל

חאו האמת לש מה שא'ער בשואר~ יענג' '.נגר,

להתח'ל פע'לו'  Iת חרשות  ,למשל לאסוף את

' ש חש'בות ובה בעבורתם של

כל המסמכ'ם בחוץ לארץ ולהב'א לפחות

השג'ם

עותק אחן מלכ ממסן ל ' ד ושם  .עשר משוףס

הבאות ; עבודת המחקר שלהם

בו למ'זעה מ  55-מ'ל'ון מסמכ'ם  ,כן' לעשות

הס

לכזו

הח  Iקו'ס

גחמ'ש'ם

ג
רואווו

על כספ' פגס'ה  .הפ'צו"ס מאפשו'ם לח'ןת

עט

ד"ר

י n

ך

ושראל

זו נגר

את

ושם

'ר

של

ב'תה

הה'סטוו'ה

קווב' המשפחה שלנו שנהרנו בתאר'ן הזה

תבט ' ח שהאמת תצא לאור במלואר~ ' Iנגר צעמו

של

בע'רס גל'צ'ה  .כל ה'לד'ס  ,האח'ס והאח'וח

מעוג"ן במ'וחר להב'ן מד rע ננטשו 'הוד' א'רופה,

,

•  113נפש  .לכן תמ'ן הרגשת' שהשואה ה'א

בעבור ז'גגר  ,השואה מ"צגת חלק מרזכ'

השואה ה"תה

שולחן מטבח שעל'ו ) 113וות  .זו ה"תה

בצרף הה'סטור'ה ה'הוד'ת מפג' שה'א מע'דה

א'ווע

'הור' ,

האסוצ'אצ'ה הראשונה של':

על הצורך של ה'הוד'ס ללמוד כ'צד להגן על

ובמומו נעשה

ה

העם
ה

ו

ו

'.

,

~,

)~.

הוו'ו של ז'נגר ק'ב ל ו אשרות 'צ'אה

צעממ ולע חש'בותה של מד')ת 'שראל כמקוס

רצח

מהקונםול הם'נ' ב"'בה ןיו הו פגגשאן  .יהס

מבטח'ם ל'הו',ם הנתונ'מ גםכנה וכמקור

על

החל'טו לנוע מעובה ולהמש'ן לנןון  ,ובסופו

ב'טחון ל'הור' התפוצות  .כראש אוגוו פול'ט'.

א'דאולונ ',וה'הוד'ס הם שצר'כ'ם לספו זאת .

של ןבר הג'עו צלופת ומשס לאצרות הבר'ת .

הוא אומר שמאבקו להשנת פ'צו"מ א'נו גונע

לע'נו להנו לע נקוות המבט ה'הור'ת ה"חו  'lת ,

הם נמלטו  ,ולכן אג' ח' ה'וס .א'ב' שוכח שנס

לעבו אלא להווה ולעת' ר

לאפשר ל'הור'ס

זוהו הדבר שה"ת' רוצה לעסוק בן בתפוצוח .

אנ' 'כולתן לה'ות אחן מהנוות הללו  .אבל

לנבש את וה ו תס " .הענ" ן הע'קר' א')נו בכן

'ש לנו מסמכ  Iם שען"ן לא הנ'עו ל'שראל ,

אנ' לא ח' בא'מה  ,בכעם או בתחושת נקמה ,

שה'הור'ם 'קבלו חזרה את רכושס החומר'

ו ' ש ל' רע'וגות כ'צר להשיג א ו תם .בתפק'ד'

אלא עס הובה '.כרון מכ'ווו שכ'יי קט ן  ,הןבו

אלא שהעמ ה'הו ן ' ' קבל חורה את הה'סטור ' ה

במועצת 'ד ושם אנ' מקווה לשמש נצ'גס של

פסח ...

שלו  .ובעוכו  72 .000הגמלא'ס שלמענ מ א ב'

ה'ה  Iד'ס

ש ח ישב'ם כמ ו ה'הוד'ס באוץ אן

מנהל בחמש השנ'ס הא ח ר וג ות משא ו מתן

ער " ! ח" ם בתפוצות:

הראשון שא)' ז ו כר ))'א ו ח ג

אלא אותו שולחו עס הנרות:

או םדו

-

'הון'ם

ב O'O

3

פתל-כנעג '
~ תקוה
~~ " ו
מאת ,
~~______ ••
~~~-C

ב

חורש'ס הקרוב'ס ייכגסו לתפק'דס

בעיקר לרנל הוצאתס לאור של מחקרום ושל

החשד כ מסן הכ'ן'אלומ' לחקר השואה

םפר'ם

מיע"ס

כ'ר ושם פרופ ' דור בנק'ר  ,ש'ה'ה

ניו'לאומ"ם המתמקר'ם בתחומיס וב  Jושא'ס

ראש המכ  Iן  I ,פרופ ' רן מכמן  ,ש'ה'ה

מנוונ'ס .

הה'ם Oוריון הראש'  .פרופ ' 'הורה באואר ופר Iפ '

חדשים,

המכון

ועורך

בכספי

נתמר

כי)וס'ס

המד  Iנה

ובתרומות

'שראל נוטמן  ,הממלא'ם תפקיר'ם אלן כיוס ,

שמעגיק'ס לו גופ'ס פרט"ס  ,כמו הקתררה לע

'מש'כו את עכורתס ביד ושם וישמשן יוצעים

שם הברון פר'דר'ר קלר פוו אופנה"ס ומרכז
נרטנר לכ'נוסים נין'לאומ"ס לע השואה  .סיוע

מרע"ם למחקלות השו)ות.
בחורף המכ  Iו צפו' לעכור למשכנו החדש
ככנ"ן ההנהלה  .ש'עניק תנא' עבודה טוכיס

יות  lלחוקר'ם  .הקמת המכשן החשר התאפשרה
כוכות ס' ו עו של החו ר ם ראקנ נרטנר .

מ'וחד נתקנל מהמכון לחקר תרבות בהמבורג

למ'מון הכינוס'ם הב'ן'לאומ"ס האחר  Iנ'ס .
הגותגת ה'א המ ו ה לת הא ךמ ' ן 'םטרט'נ'ת של המכו ו
הג'ו'לאומ' לחק ר השי א ה .

המ כ ון הכ ' ן'לאומי ל חקר השואה הוקם
כ שנת

1993

כיח' רה

אקר מ ' ת עצמא' ח

כדי

לה ר ח 'ג ו להעמיק אח ע ג וךת המחקר כ ת ח וס
השואה ולעוח פר  ' Iקטיס מחקר"ס מתקרמ'ס .

רמ D oו פולע בררכ'ס מנווםת דכ ' להנש'ס " טרה
 .11מר' שגה מוענק'ס שמונה ער עשר מ לנות

שו

'EJ

מחקר לחקור'ם מתקרמים ולפ וDס'ד Iקטור גט'ס
מה  I1ץו ומחול" שתח  Iם התמ  ffiתם הוא תקופח
הש האו כמpו הרבח מקונ" רמו עקנים מתארחים
כיר ושם במשך ארבעה חושר ' מחקר ונע Tר'ס
בא רכיונים ובספר'  Iת באץו וב עיקר ג'ד ושמ .

ב

כמ ו כן  .האורח'ס משתתפ'ס ה שתתפות פעילה
בצוו ת הח  Iקר'ס של המכון שנ פגש לס'מפזו'ון

מ

ן

נ

ו

קבעו בלכ שנוע"ס  .כשנ'ס הא חרונות התארחו

במ כון חוקר'ס מבריטנ'ה  ,מ גרמניה  .מפול ' ו .
מה ו)גר ' ה ומישראל  .המכוו פועל גם למען
מח קר ברמת הקדם·רוקט tרט  ,ויד ושם מענ'ק

t

מרי שנה פרם'ם לחלמ'די ת אר שנ' ושליש'
ה Iכ תביס עבודות בנושא השו אה .אח הפרסים

קרנוח שהק'מו

ממ מנות

גו פיס המעונ"נ ' ס

לה נ צ'ח את ' Iכר וו השואה ו לק ד ם א ת חקר
הש ואה.

פעילות אחרת של המכוו ה'א פרויקט'ס
מח קר"ס בקשת רחבה של נוש א 'ס שלא )חקרו
לעו סק ע ר עתה  ..בנון 1iלם'קוו חס "' א ומ ות
העולם

.

ריכ  Iן סיפור'הם של חס'  '1אומוח

העולס ב סדרת כרכ' ס הערוכ'ס לע פי מר')וח ;
מכתכ' ס אחרונ ' ס

•

א'סוף  .נ'חוח ופרסוס של

מכתביהם האחרונ' ס של 'הr 1ןס שה)אצ'ס חפן

בארצות א ' רופה הכבושות במהלך מלחמת
העולם השנייה; המירה ת  Iלדות הש ו אה

•

מונונרפ'ות הממכמות את המצב הנוכח' של

............................................ ,
קתך י ת
א

חקר השואה בכל מרינה ,וכו כרכ'ס לע נושא'ס
מרכ  Iייס .

המכוו רואה חש'בות רבה גס

אןפנ הךך ם

ת הקת ר רה לע ש ס הנרוו פ ר'דר'ר

תש"ס  :פרופ ' א'נגה מרסוקל ·מחקר על

קרל פו ו א  Iפ ג ה"ם לחקר ה ג  Iענות .

השלנה לשלטונ!ת נ רמנ'ר"  1945-1933פורפו '

יי ס ר ה

ה'מין

האנט ' שמי ו ת
בפרסוס

והשואה

משפ חת ו בש ) ת  19 97כר' להר ח ' נ

גrהפצת מחקריו  .מחקלת ההאצrה לא ו ר הרחיכה

את

בעת הא ח רונה את פעיל ו תה  .וה ' א מתמקית

הב'ן'לאומ' ל חקר השואה.

היק ף

המחקר 'ם

הנעשי ס

במכוו

בהוצאה לאי ר של ספריס מרע"ס ושל ספרי

א ת מק ב ל' מענק קתדרח אופנה" ס
משפחת או פנה " ס מת  Iר רש'מ ת

שמע!ן רור)'צק'

•

ארג ), t

ה ' חס של

הקיצ  tנ ' בפולי ו ליה  Iדי ם .
אלה ה Tוכ'ס במענק המחקר ל שנת
תשס"א  :ד'ר מיכל או) נ ר

-

ב ח 'נה מחרש

של רמ  Iת ו של מררכ' חיים

 lו מק!בסקי

' Iכרונ ו ח )ראו עמ ' ' 20שער אח ו ר '  (.כמ Iכו ,

נ וח ר ת

המכון מארנן סימפו  Iיוני ם ל צוות הח ו קר'ם ,

חוקריס שא'שרה ה)הל ת ה מכ  tו הנ'ן'לאומ '

ק ו דך'אשוב

ל חק ר השואה.

הנאצ ' ס והשמדת האוכלוסייה היה  tר'ת .

4

אל ה הוז כ'ס ב מ ע)ק המחקר לשנת

בעקב ו ת

התפת ח ות המחקר

.

. 19 4 5-19 4 1

וד " ר סרגיי

ש'חוף פעולה של הרוס'ס עם

דוד בנק ו ר )ולד בגרמנ יה בשנת  947ו  .הוא
למר באוניברסיטה העברית לתואר בוגר  ,מוסמן
ורו  j7טור בה'  OOוריה של עס ישראל .הוא עמית ליירי
 '1יוים  ,עומר בראש ה  j7תררה לע שם לסזמון ווקיטוריה

כהן אבוניברסיטה הבערית ומשמש ראש מחר לימו'י
אנט ישמיות

של המכון

ושואה

ל יהדות

זמננז

באוניברםיטה העברית  .הוא שימש פרופםור אורח

באוניברסיטאות בלונדון  ,בארצות הברית  .ברדום
אפר'  j7ה ובדרזם אמר'  j7ה והיה מעורכ בפ יתוח מרמים

ללימורי יהרות באמר'  j7ה הלטי)ית ובטיפוח פרסומים

••
••
• השפעת השואה
••
• על החברה של ו מ ו נ ו
••
')- j .לאומי בארה"ב
••
~
•• ח
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•
••
••
•••
••
••
••
••
••
••
5
מאת אירנה שטיינפלר

)(

ו  j7רים מתחומים מגוונ'ם ומאצרות שונות

ושל ריונים ערים לע השפעת השואה

 j71ביעת סדר יום לעת'ד .הכינוס התקיים

הבריח ב'מים  29-26במרס  ,וארננו

לע

~

LJ

התכנסו ללשושה ימים לש האצרות
החברה לש '' Oנ  ,Iתון מבט אל הבער

באיניברסtכ'ת רבידנסי לש'ד בטסוון צראבות

אותו המכון הב'ן'לאומ' לח  j7ר השואה ביד

ושם ומנון טאובר לחקר יר,רות איר  Iפה באוניברסיטת ברנרייס בשיתוף המנון לחקר חברתי בהמגורנ .

עור השתתפו ב Iמוזאון השואה בוושיננטון ,הכינוס השנת' של תו  j7רים על השואה והכנסיות

א  j7דמיים בשפה הספרדית .עבודת הדו  j7טורט שכתב

בפנסילווניה והמרכז לחקר נרמניה ואירופה באוניברסיטת ברנדייס .הכינוס נערך בסיוע מרכז דאנj7

עס  j7ה בחברה הגרמנית ובאנטישמיות הןאצית בשןים

נרטנר לכינוסים ב' ו 'לאומיים על הש ו אה ,קרן הזיכרון לתרבות יהורית ,מ"ג'ס והנס לופטר וקרן

,1938,1933

בשניס האחרונות מעס'  j7ים אותו שלושה

תחומי מח  j7ר ע'  j7ריים  ,והוא הציג אותם במאמרים

ובהרצאות בכי נוסים מדעיים; יח ס ים בין יהודים לבין
לא יהור ים באירופה הכבושה  Iהא ינטרא  j7ציה בין

תעמולה לבין מוביליזציה פוליטית בת  j7ופת המלח מה;
הנירת י הודים מנרמניה וש'  j7ום חיי ה  j7הילה של הם
בארצות אמר'  j7ה הלטינית; עמדות גולים גרמ ניס

אנטי·נא צים בעניין "השאלה היהו'י ת  :נושא ש '.ע7
הוא עתי ד לכת  Iב ספר ,

ססיל  Iרות נר'נוול.ד ה'ה זה הכינוס השליש' בסררה של ]'כ ו ס'ס משותפים שה  j7ודמים להם נערכו
בירושלים ובוורשה ,

הכינוס נערך י מ'ם ספורים לאחר ביק  Iר האפיפ'ור בירושלים וגיר ושם  ,אירוע היסטורי שהוא

ציון דרך חשוב בהתמודרות העולם המערב' עם השואה ועם השפעותיה ושבע'נ' רביס מעורר תקווה

לפחיחת פרק חרש ביחסי נוצריס-יהוד'ם ,

בכינום הצרו חוקרים מישראל  ,מאצרות הברית  ,מקנדה  ,מגרמניה  ,מפולין ומבריטניה  ,המושבים

'וחדו להשפעת השואה 7ע ההיסטור'ה7 ,ע המשפטים 7 ,ע התאולונ'ה  ,לע הפילוסופיה 7 ,ע הספרות ,

על החינוך ועל מרע' החבדה בתקופה לאחר

,1945

הד'וניס עסקו במשמעותה של השואה נוכח

צריחות העם האחרות והפשע'ם }נד האנושות שהמאה ה 20-

ה"תה דעה להם  ,ב"תוריות של השואה ,

בהיבט האוניגרסלי שלה ובשאלה אם ק"מת סכנה של א) Jיברסליזציה של השואה ש7עולה להתלעם

ה

n

מ

ק

ך

דו מכמו נודל ב מא  nooם ,הלודנ  ,בשתב , 1947
וה  Iא פרופס  Iר לתולדות עם ישראל בעת ר,חדשה
באוניברסיטת בר א'לן .הוא עלה אצר;ן נילד בש}ת

,1957

כאשר אביו יוסף מכמן נתמנה למזכי ר ללכי

של יר ושס  .לאחר שירותו הצבאי למד ה \סטוריה
של עם ישראל ולשון עברית באוניברסי טה העברית
וממנה ' j7בל תואר דו  j7ט Iר בשתב  1978על עבו ר תו
הפליטים היה  Iדים מגרמגיה בה  Iלבד בשב'ם

, 1940 - 193 3

בשנת  976ו הת  j7בל לאוניברסיטת

בר א'לן כדי להור ו ת בה בע'  j7ר את נושא השואה ,

ומש נת  983ו הוא ראש המכון לח  j7ר ה שואה על
שם פינ  j7לר שבאון'נרסיטה .בד ננר הוא פיתח
 j7ורס א  j7רמ' מ ' j7ף על תולדות השואה במסגרת
האונ'ברס'טה

הפתוחה

-

"בימ'

שואה  Iפ  Ij7דה"

)תשמ " ג-תשנ"ב( ; ה  j7ורס תורגס גם לספררית
לורוסית  ,פרופ ' מכמן הרבה לפרסם םפרים ומאמרים

נשפות שונות הן על תולדות יהודי הולנר  ,הן לע
החברה הישראלית והן על היבטים מגוונים גח  j7ר
השואה  :היסטור'ונרפיה ,בעיות הפליטים ה'הור'ם
וההנירה  .חיי הדת  ,ה'ודנרטים והה נהנה  ,ההתנגרות ,

מערב אירופה  ,שארית הפלטה ועוז  .פרופ ' מכמן
מעורב בפעילות המרעית והחינוכית של 'ד ושם
מראש'ת שנות

ה' ,80

וזה שניס אחדות הוא חבר

הנהלת המכון הבין-לאומ' לח  j7ר השואה .הוא חבר
מערנת 'ד ושס

-

קו בץ מ חקר י ם

וחבר הוועדה

המייעצת של בית הספר המרכזי להוראת השואה.

מהיותה חסרת תקרים .

פרופ ' ישראל גוטמן  ,המדען הראש' של יד ושם  ,דן בבעיות המרכזיות בחקר השואה  ,אולם

הכינוס לא רק עסק בממד האקדמי של חקר השואה אלא נם התמוח עם תפיסות הזיכרון  ,הנחלת
סיפור השואה דלורות הגאים  ,החינוך

וסוגיות פול'ט'ות  ,כנון החזרת הרכוש

היהויי ושאלות
הב'ן-לאומ'

-

בתחום המשפט

נושאים שממש'כ'ם

לתפוס מקום בכותרות העיתונ'ם ,
סטוארט

א"זנשטט .

סגן

שר

האוצר של ארצות הברית .דיבר על

שוד

הרכוש

הנדול

בהיסטוריה

האנושית שלנ המרינות השתתפו בו ;

סוניה זו  ,שער"ן נמצאת במשא  Jמתן,

נותרה נפצע פתוח שיש לטפל בו.

הוא ד'בר על הש'נוי שחל בדיונ'ם :
הם א'נס ]עשים עור בחשאי אלא

 IOOראט א י ' lנoטש,

ס I-I

רש האוצר לש חוצרא הנרי.ת ביכ  OOהנ',/מIאלי

גפומבי  ,לעיני כול ,

דר ישראל זיננר .

מזכ"ל הקוננרס ה'היד' העולמי וסגן

יושב ראש מוצעת יד ושם  ,הת"חס אף הוא לסוג'ות המוסריות והפ  Iל'טיוח של הדיו  jהציבורי הזה ,
הדיונים בחשיג  Iת החינון לא הונבלו רק לשתי הסדנאות ש'וחרו לנושא  .גם רוברים אחר'ם

התייחסו לסוגיה חשובה זו  ,וברבר' הסיכום של הכינוס ר  Iבר על חשיבותו של החינוך ועל הציפ'ות
העצומות ממנו .

רבים מהמשתתפ'ם בכינוס ציינו שמצר אח.ד יש בימינו תופעות של צרח עם  ,של )או  -פש'זם

ושל ברבר'ות ואנו ערים להפרות בוטות ניי ות והולכות של  Iכויות האדם ודליכוי מתמשך של קבוצות
נרדפות; מצד אחר  ,הרנישות געולם לאי-צ  r jTlלרזיפת מ'עוטים נרלה ואתה נייה המודעות לזכויות
הארם ולחובחה של הקהילה הג'ן-לאומית להתערב לטובת החלשים והנרכאים  ,המשתתפים נם

ניסו להתמורד עם השאלה אם החברה מסונלת להנחיל את לקחי השואה ולחנך לעת'ד טוב יותר .
פרופ' יהודה באואר  ,ראש המכון הנין-לאומי לחקר השואה ג'ד ושם ,סיכם את הכינוס באמרן

שהעניין בשואה ה ולך וג  Iבר ככל שאגו מתרחקים ממנה בזמן .הוא עמר על חשיבותו של הירע

כבסיס לש'נוי עמדות ומכאן על תפ  j7יד ו של עולם האקרמיה להכש'ר את הרור הבא ולצ"רו בידע ,
כך שיהיה רור טוב 'וחר,

הכוחנח היא מחנכת נב'ח הספר המרכןי להוראח השוהא .

-,.

פרס' יד ןשם

כ

תש"ס

י

מ את " Tל ת  Tננברג

לתעורת ורוקרה מיוחרת

' Iס רב'ע 24 ',במאי  ,נערך טקס חלוקת פרס' 'ד ושם ימפלע'ס

וכה

בית הפסר הר וניא מקיבץו רפגה  .ששם

ח'נ Iב"ס במעמך סנו שר הח  Iנור שאול יהלוס  ,ב' Yני משפחות

לו למטרה קלרב את תלמידי .לנושא השואה  ,וה  tא עושה ואת בשיתוף ·יד

התוומ'ס  ,יושג ראש הנהלת  Iד ושם אגנך שלן ') ,ציל' שואה ,

לילר· בקיבוץ לוחמי הגטאות באמצעות פרויקט מיוחד של הגצחת קבוצה

של ו  3ן י'1לם מנטו קוב)ו שנשלחו להשמדה  .עשרים ושלושה יולים מתור

אנש' ח'נוך  nlלמ' . 0 ' 1
ש  Iש  Iם וחמישה תלמ  Iר'ם מ]ל רחג' הארץ הב'שן עגוךות בנושאים

הילרים שניצלו חיים כיוס בארץ  .והם שותפיס פעילים בפרויקט  .נצינ

 Dג  D'JIIלע השנאה  ,כ Iלן מעמוקות  I' 110' 1ת  ,ובטקס הועקני להם ש  Iותעודת

הניצולים יקעוב מריאש קיבל את הפרס ורינש מאור את הקהל בנאומן.

פרויקט ההנצחה הוא פרויקט לימור נדיר המשלב לימור מעמיק  ,הנצחה

השתתפות בחחרוח.

הפרס הראשיו עלבודות םצט")  Iת מהקיו לע שס מקר 'יבילר ,יל ולונה
'  Iב'לי  ,ת'נר'ן לחיים ארוכיס  ,הוענק לתלמייה עיה קמפג")ן מהתי)וו

ויצירת קשרים

ש  Iרה בהנח"ת רחל עופר.

בת שבע רנן קיבלה
ה  Iקרה

תעורת

כפסיכולוגית,

אישיח .

כמחנכת

,ל" ,את הפרס תורמת אמו סנדרה גרנר ל  Iכר Iשל גרוני  ,שנטפה בא Iש ' IIץ

וכיוצרת ,הייתה בת שבע

השנה הוא הוענק לדיר יה וך 'ח רונו על ספרה

בפיתוח

כשהיה בן ארבע שנום

וח.' Y

ויסקי של חרובים .

הפרס על יחידת הלימוד המצטיינת הוענק ל"המעורר"

וללימודים חלופיים בקיבוץ רביד

רנו

החלוצה

תפיסה

בטקס הוענקן שלושה פרסים מהקרן על שם חונו ובלימה נ  IIמו ו·ל .

.

 .מרכr

להדרכה

לע מנוון של יחיד Iת לימוד העוסקות כולן

. -., .

תלמידים לבין ניצולים.

התורני לבנות נווה חנה שבאליו שנ  Iח על עבודתה אחן' אושוויץ ת'תכן
מ  '1שנה מוענק פרס לספר ו ת ילר  Iם ונוער מהקיו על שם ברונן ברנד

חמים בי,

,

.

....
-י'

חינ  Iכית מנובשח

ובעיבור

~

חכני  Iת לימור

-

בנושא השואה לבני הנ ילים
הצעירים.

.

זחכו ורפרס הישא~ הדע )!}'ץמוויי ךוכ~ת חא ורפרס
מםנו ש ר ",ר י )ור שאזל ' החס

בעיצוב תודעת ויכרון השואה ומיוערות לתלמירים  ,למורים ולאנשי מקצוע

העוסקים בנושא  .פרס למפעל החינון המצטיין בנושא השואה )יתן לבית
הספר התיכון התורני הניסויי לבנוח אולפנית שח·ם בקריח אתא  .על
מחויבותו הכוללת והמעמיקה ללימוד נושא השואה ולהנחלת ויכרונה  .פרס
לאיש חינור ניתן השנה ללאה ננור ,מ  IIסדת ומנהלת מרמ משמעו·ח קנרית

הקראה JIלקםים ןכאירןעים
מ א ת פ' oר ה רפפ ו ר ט

מוצק'ן ·

כ

תחום העיוני של הוראת ורשואה הופק והוצע למורים במשר שנים
רבות מגוון רחב מאוד של חומרי לימוד היסטוריים ואחרים  .אולם
בעיצוב המתכונת והחכנים של הטקסים הקשורים בשואה איו די

ילכם שסיייוע ב ''1

םהינר ראשןן כהחננים הרןהניה
מאת קתר'ו כר חו

ה

המוףם והלתמיידס  .זאת לע ףא קסשסי ההתייח nת

במוסדות החינור בישראל גפ וצ ים כמעט בכל בתי הספר בישראל ,בצה·ל
ובמסנרות חי)ור אחרות במנור'ם שונים  .העוברה שבעשור האחרון התרחב

מפלע מסעות בני הנוער לפולין ,שמשתלבים בהם קטסי התייחדות שמפיקים

שנה התקיים ב יד זשם סמינר ראשון לאנשי חינון מרומניה ,והשתתפו

בררר כלל התלמירים בהנחיית מוריהם  ,הנבירה עוד יותר את הצ  tרר בהפקת

בו עשרים וחמישה מחנכים מא  IIר י ם ש ז נים ברומניה .הסמינר נערן

לכ י עור ח י נוכי שיוכל לסייע בעיצוב הקטסים ובבחירח תוכ]יהם.

בתיאום ב'ן משח החוץ של ישראל ,בין משרד החינון של רומניה

המקראה ב ין תמ ולנ ו למחרגו נורעה זעלור בתכנוו קטסים ואירועים בנושא

ובין דויד סרוננה משנףרות ישרלא בבקורטש ,והוא תאצוה לש הסכם

השואר~ וה יא בנויה כר שהמורה או צוות התלמיrןם המכינים את הצערת יוכלו

תרבות שנחתס בין שתי המדיבות  .אנדרה מארנה .שר החינון של רומניה .

להרכיב בצעמם את המתכונת המתאימה להם מתור מנו Iן רחב כדכ הפאשר

התעניין מאוד בפיתוח הסמירנ.

של חומר לע פי צורכיהם החינוכיים ותור לכשול הנוש,א המקום  ,התכנים  .הנלי

הקבצוה הג1iע' לץוא ביום ו במאי  ,רעב יום ה rרכי tן שלוהא לוע tררג חברי

ואופי הקהל שהטקס מיורע לו .

הקבוצה נכחו בצערת ה  fיכר Iן המרכזית ביר ושם ואף השתתפו באירועי יוס

במקראה קלט מקורות המצויים כ Iלם במרכזייה הפרגונית שבבית הספר

הזכירון לחללי מרעכות ישראל וביום הצעמאות הם  )Iו לחוות ממקור ראשון

המרמי להותאר השוהא ביד וש.ם והם כחעים לפי ףצר הטסיוף  :הקתפוה שביו

את התחושות המיוחחת המל fות את פקר הזמן הזה שבו היש'Iןאךם צמיינים

שתי מלחמות העול  .0לעיית הנצאיזם  Jגזרת הלטאי צהה. Jב " הפתרון הםופי :

אירועים חשובים בתוחלת העם והמrןנרג

השחרור ומפנש החברה הישרילאת עם שאףת הפלטה ועם מוראות השואה .

רר ליאון וולובריי מהמכון ליהרות זמננו אבוניברםטיה העברית ורר רפי

מ דבב לקט המקוחת מתמדק בנושאים האלה  :הקרב Iהיהוף lIמ  Iת Dלש

ואנו מאוניברסיטת תל אביב היו מעורבים בתכ1ון ורסמינר  .ההצראות נישאו

בשורא~ היש,nm

ברוםנית ובאנגלית  ,והסמינר נסב לע שלושה צירים; אקרמי  ,פדנוני וחוו  IIתי ,
תור הרגשת השואה ברומבירג

המשnתפים נפ גשו םע שבעה צינףןם מרמוינר~ מהונגףר~ מפ'לוו מוגרמנירג

הם בקורו במוזאוו ישארל .בבית התפצוות נ בדצמר~ צ'או לטיול לש לשושה ימיס
בצפוו האץר והשתתפו בו ביום לימוrךם מלא בקיבץו לוחמי הנטאות  .בומנה
הפנוי ביקרה הקבוצה באתריס אחרים בירושליס ובבית ספר לידלים מחוגגים.

6

הרחצוי.ם העמוrןם מ Iהדצ מועלת סחייד I)Iאות הלועם  ,םידלי
עמירה והתנגחת רוחניח ומוזינ,ת

1)1

ציעב Jזיכרון הנפסים בחברה הישראלית .

השירים  .קטעי הקריאה  ,המכבתים  ,קטעי התפילה  ,העדויות והצווא ות
החארונות הם אצמ'ע רב ·צעמה להמחשת רגשות הייאוש  Iהקתווה לש קרבנות
השואה ולש ]צ'ולי השואה.

המקארה ה/פקה בשיתוף מנהל חברה ונוער במשח החינון ,יש בה ס 24
עמוףם ומחירה

10

ו ש·ח.

אסופה כתוכדות השואה בערב'ת

ש'תוף פעוכה

חאת ד"ר עירית

עם תרכז קתוכ'
כהוראת השואה

אנר n

םקי  -ילבי

"ה י החת היא בהכרח
י

מאת רחל Tנ  -רןלפ,

יותר

.

גזע ולא דעה דתית )...

היח  ,הסצד י לאיזם  ,הדמוקרטיה

-

ו לכ מה שדוחף את בני האדם אל הנלעה

לכ אלו ממששים ליהודי מאצעי לבבך להשגת

מטדתו  :ס י פוק תאוות הכסף והשלטון  .פולעם של היהודים יביא בקעבותיו לידי
את ה"תה אחת הסדנאות הוכונות

שחפת-הגזע בקרב העמים  .ומאכו מתקבלת המסקנה הבאה  :אנט י שמ י ות מטעמים

שהשתתפתי רב~ ידnnנ שעבםף שות"ס

רנשייס טהורים תמצא אח בטוייה האחרון בצירת פרעות  .אנטישמיות yןיונאלית  ,לעומת זאת ,

שנות הוראה  :צ"נה י Jיה צ  I'rא .' OIק

תוליך בהכרח ליף לחימה מחוכננח ביהוף באמצעות החוק  .ולביטול  Iכויות היחר בהן הוא מחזקי

מ Iרה לכיחות ח· ,עית פסר דחי נצנף

ומהן לא נהנים שאר הזרים החייס בתוכנו ) ח  Iק הזרים(  .א  Iלם המטרה האחרונה חייבת להיות

שהשתתפה בסמינר של  Iד ושס )נ  1ינסנרג ,

בהכרח סילוק היהוי י ם בכדו ) מחוך חיב Iרו הפוליטי הראשון של היטלד  16 ,בספטמבר , 1919

פנס  Iלננ  Iר~ ה י ה זה סמ')ך להררכח מ Iף  Qבנושא

מינכן( ·

"ז

פיתוח מקצועי שנערך )  9-נמרס ,שנ Iע"ס לפני

מקור זה הוא אחד המק ו רוח בתוך ה אסופה לתולךות השואה בהוצאת יד ושם ובית לוחמי

גק'יר .ההיטסן  'lלש האפיפיור יוחנו פאולוס השני

ה ג טא  Iת  ,אשר הוחלט לפרסם עקב הניסיון שנצבר בנושא המ ו רבכ של ה ו ראח השואה במגזר

ב'  1ושם ,את הטמי)ך ,שהשתתפו ב  Iכשלוש

הערבי  .ייח  Iדה של אסופח מקורות ניסיוניח זו הוא בהיוחה ערכה ללימוד הש Iאה ייוברי הערבית

מאות אנשי חונוך ,ארנו המרכז הלאומי הקתולי

בישרלא  .בערנה ממסכים בערביח ובערבית המתידעם אח החכנון ואת הבציוע של מכ ו נח ההמשדה

הול קיךג '.

הנאציח  ,וכן אח עדויוחיהם של קרבנות ושל

הול קול נ ' נוצרו קשtךם

ידע ארירי Jובוגשך מאבויס 7יעטן פסחח רלזגםיומ

חוקים ומיוחדים במינם  .האחות-הנזורה ~ ' מה

לע השפעחם של מאורעות השואה לע החברה

מעירנת

הישרלאיח כיים  .בסיום הערכה מובאים קטעים

מאוך בתםיות החינוך לש י ך ושם וה שניס רבות

ממאמרי הם של אינטלקטואלים ערבים על

מלע  28י מחנכ י ם

הרלוונטיות של נ  Iשא השואה צליבור הערבי

קח'זז"ס להשתתפות בזxכיםירנ א' Jנט  'Oס") בנית

ו י ח י דת מילוד מ י וחדת להוראח השוהא צמאבועת

הטפר המרכזי להוראת השואה  .שלישה עשר

אמנ Jח .

להוראת השואה

')1

) INCCHEנ Qט II

י ך ושס יביו

1100

לר-חקה  .מנהלת שוחפה

,NCCHE)-

מאז הקמתו ג"ס NCCHE

אנשי חינוך

מNCCHE -

מטרת הערכה להציג לפני הל Jמר רובר

השתתפו בםמי]ר של

עשרים וארענה י ו ם שהקת"ס

קב 'Y

הערב י ת מבח ר בסיסי של מסמכים לע ח Jודלח

זה.

אמנם  NCCHEבכר עחו מחנכים קחלlיים

השואה ל>dןביר~ והיא מיודעח לטס Iתיטם  ,לפרחי

רבים לבוא וללמור ביד ושם  ,אך מסינר ההדרכה

הוראה  Jלחלמירי חיכ Jן המבקשים ללמוי את

הוא מסינר מיודח ה' Iח זשו הפעם הארשוהנ שהנ

סאבפוה ממסכים

רl:ו Jשא מח Jן קמ Iחת

מנווינ.ם יבניהם לע נoי אאדי rn
J

אשני חינ ו ך מיר ו שם רl:וחו דסאנות פרנוניות בטסון

ה'ן> .ודליה קי'ן>ור  ,מרמת

מם,NCCHE w

ארש .D"1J

גיי.ם חקו י .ם ה Jאר, Iת

קטעי ' Jמגים  .מכתבים  ,דע Jיוח ממשפט אייכמן

צפיתה

ו ממשפטי נירערג וקטעי םפר Jח  Jעיון .

לנוכחות של מאה מורים  ,אולם כמעט פי שלוש
נרשמו להyןאות של שולמית אימבר  ,לש אפרים
קיי ושל אריה ספוז ' ניק .שליש מן המשתתפ י ם
ה י ו מוירם נבתי פסר סיוrןים  ,והם התענ  IIנו במיוחד

בשטיות ף  j7lטיות המתאימות לחני פסר יםוד  IIם
וביקשו עדלת כ1צ' ללמד בהם את קלחי הש ו אה.

התנובות למסינר ,שנערך בחסות ההנמונות
של העיר נרינסברנ  ,היו ח י וביות  ,מלע ומעבר

צליפיות  .הח י רה בי'וסירן איילר  ,מהנלת

Aqui nas

'ח'דת הסברה צבא'ת חאת ע ד " oל"ה
"פ

עמים רבות ביקרחי ביד  Jשם בהזדמג Jח ',ש  Iנ  Iת  ,אך להגיע לכאן במדים התח Jשה
היא אחרת  .תחושה לש אנוור Jבפעם הראשונה אני חש דזההית הנ נלחה עם רוגושרת

aA demyוו בנרינסבר) אמרה  r :מסיוב ההירהנ [
כאדם

היהורית והמדי נה  .הס'  Iר תרם לי רבות  ,ילכן אני מאמ'ן שכל חייל ז לכ קציו צר י ך

ו כ מחנכת :שון הולאפ  ,מורה בבית ספר ת י כון ,

להיות ביד ושם לפח ו ת פעם אחת במהלך שירותו הצבאי" ) חייל  .צוער מבה"ד , 1

ה י ה מעורר מחשבה ומאתנר בעבורי

-

הוסיף  :ל"א היה לי הרבה קרע לע השואה דע

ב' Iם יעון ביד ישם (.

ה י ום ולמדתי כאן הרבר~ התכנית הייתה יוצאת

חייל י ם מבקירם ב י ד ושם מיום הקמתו  ,אך בעת האחרונה לעה הצורך למםר את הביקורים

מן הכיי ואינפורמטיבית מאוד .המצרים ה י ו

ללהו וt"jויימם מתוך מטרות מונדרות ומובנות כן שהבקיוירם יהיו חקל חשוב בתהליך ציעוב זהותם

נפלאיס:

לש חיליי צהיז. -

רחל בד-קפלן  ,רכזת פעילות חו"ל של בית

בח1שרים ינואר פוברואר ה Iקמה בבית הפסר רוגרמי להוראת השואה ביד ושם יחידת הסרבה

הספר המרכזי להוראת השואה  .מתכננת כעת

יומה משותפת של מפקדת קצין חינון ו נוער ראשי ושל הנהלת ב י ת הספר המרכזי

צבאית

-

עם וידלה קי'ן>ור מסינר נסוף  ,והוא ייערך לא רחקו

להוראת השואה .תקפיד היחירה ה Iא למסד את הקשר ב'ן צהל" לב'ן מוסי יד ושם  ,ו היא אחראית

הקשר

לנך שהחיילים המקנרים בי ד ושם יקבלו תכנ י ם ויחוו חוויות אשר יחזק ' בהם את תחושת הזהות

בין יר ו שם לבין סט ו ן הי ל קולנ ' הלציח קלדס אח

והשייכות לעם ישראל ולמורשת ו  .היחידה  ,בשילוב מנמח ההדרכה של יד ושם  ,מפתחת תכניות

המועדות לשואה נבתי ספר ק ת וליים  ,והוא מופת

מ'  Iחד Iת  ,בונה ימי עיון ם'וחדים למפקד ' ס  Iמכשירה את המפקרים ואת סגלי החינון לניקורים עם

לשיתוף פעולה חינוכ.י

חייל'הם בי ר ושס.

מהעיר פ י טסבורנ בשנת

2001

או

.2002

7

מא ת מ ' כא ל ט
~~~~~ל• ____________-C

פ

וחשוב נמסר נעת אחרונה

לייפצ'ג ס'פור התגל'ת של ספר' התורה ,הג'ע

ל'ד ושס :ספר תורה מב'ת כנסת

למ  Iכ'רות הארגון בתל אב'ב מכתב מאזרח קידו

במכתג 'רע צ'מר לטפר על קבוצת ספר'ם

ר'ט

ייחו '1

הקורש 1קרע לג Iר'ם.

בלייפצ'נ שנ'צל מהשחתת הספר'ס

ששמ ' Iצחק 'שראל צ'מר  ,והמכתב פתר חלק

אחרת שב'צלה גלייפצ'ג גאותו הל'לה  ,אך הם

בל'ל הבדולח .הספר 'צא ללא פגע

מתעל Jמת ספר' התורה  .במכתב כתב צ'מר כ'

לא נשתמרו קכבוצה אלא נקלחו ב'ח'ד rת והוצאנ

מהפוגרוס הנדול שעשו ה 1אצ'ס בל'ל ה' g

אב'ו ח"ם שנטפה בשואה ס'פר לו שבבוקר

מגרמנ'ה  .לכו נראה שהספירם שבתגלו גפסר"ת

ברחב'

 9 · 01ב]ובמנר בשנת  1938הג'ע אל'ו של'ח

הא  Iנ'ברס'טה הם הספר'ם שאב'] הצ'ל  ,ספר'

גרמנ'ה ואוסטר'ה .את הטפר מטר למ  IIאוו 'ד

ב'ת הרואר למסור לן שמחכה לן ש'חת טלפוו

התורה מב'ח הכנסת ' גרורר שול  :אך

עד"1

ושם ארנוו 'וצא' לייפצ'ג ב'שראל בראשות חנה

במןמ"ה .בש'חח הטלפןו מסר לו אדם אלמונ'

עומדת פחוחה השאלה כ'צר הנ'עו הספר'ס

משטוטגרט שלקראח הל'לה מחוכננות פרעות

מגנ"ן הקרו

אל המחגוא גתוך

כאשר

בכל בח' הכנסת ברחב' גרמב'ה .כולן נסער ,

הא Iנ'גרס'טה ומ' )'ול וצרה בתקופה זו גגרמב'ה

ה Iחלט לשפץ את בנ"ו הספר"ה של אונ'ברס'טת

הלך ח"ם לג'ת הכנסת " בר  Iרר שול" ברחוב

להסת'ר םפר' תורה של 'הוד'ם.

לייפצ'ג ,בנ"ו שבפנע פג'עה קשה בהפצצ  Iת

ק"לה שנהנ

ב  Iמו מלחמת העולם השב"ה .בש'פ  Iצ'ם בתגלתה

נו

)נובמבר שנת

1938

ככת'

הכנסח

נ'לדונ'.
ספר התורה

ב'ו

ק IרIת

נג

נמצא נשנת

הספר"ה

998

קב  Iצת

ו,

ספר'

תורה

מתפורר'ם ומוטות גל'לה .

להתפלל
]מסר

את

תוכן ההורעה

מ' טמו את הפסר'ם במקום המחב Jא וכ'צד?

למחפלל'ם

ה'ה ברור שהספר'ם הוסתרו במכ  Iוו  ,בתקופת

שהתאספו

הנאצ'ס  ,אך לא ה'ה 'ר Iע מה'כן קלנחו הספר'ם

לחפ'לה ,

לאחר ו'כוח

נמ' החב'א אותם.
מב  '1קת טפר' התנרה התברר ש  Iנהי קבוצה

של כתר'סר ספר'ם

שכולם  ,מלבר אחר ,

מתפוררים עקב תנאים קש'ס של לחות ושל

מ'רת

על

'בן

א מ

ח

ההורעה

רט'בות .שמע התגל'ת ,שהתפרסם בע'תונ'ם

ה  Iח

המקומ"  ,Qהג'ע ג  Qלארנון 'וצאי לייפצ'ג ב'שראל .

להצ'tא קגוצה

ראש' הארג'ן ב'שראל 'צרו קשר עם הקה'לה

של כחר'סר

בלייפצ'ג  Iהב'ע Jאח רעחם על כך שמקומם

ספר'ם מג'ח

ההולם של ספר' התורה הוא ב'שראל  ,במקום

נסח

שב t

מתגורר'ם רוב 'וצא' הע'ר .

ספו

הק"מת

ה

כ

ל ט

,להעב'רם

התווה Wנ ו) Y

לאחר הת"עצוח ב'ו נורמ'ם שונ'ם הוחלט

למננה שה'ה ש"ך קלרן הק"מת ושה'ה מונדר

ארגוו 'וצא' לייפצ'נ ב'שראל החל'ט שהמקום

להב'א את קרע' הספר' Qקלבורה  ,לע פ' המנהג

רכושם של גת ' נ' בר'טנ'ה .ספר אחר נשאר

ההולם לשמ'רת ספר התורה הוא המוזאון של

המקובל לקבור ספר' קודש פגומ'ם .את ספר

לצורך התפ'לה גג'ת הכנסת.

'ר ןשם  ,והספר נמסר ל'ר' צוות המוזאון בטקס

התורה ה'ח'ר ששרר החל'ט  tראש' קה'לת יהוד'

גאותו הל'לה התרחש פונרום ל'ל הנדולח

לייפצ'ג למסור לארגוו ב'שראל מתוך אמונה

שגו נהרטו בשרפה בח' הכנסח שבע'ר  ,ה"ברורר

שא'ו זה ראו' להשאירן על ארמח גרמ' 1ה  ,אך

שו"ל לא נשרף  ,שכו אדם שראה את המתחולל

קרע' הספר'ס האחר'ס נטמ 1ו בב'ח הקברות

כ'בה את האש )והוא ש'לם על כך במעצר על

ה'הור' בע'ר ,

התננדותו למשטר(  ,אך תכולת ג'ת הכנסת

זמו קצר לאחר שפורסם בע'תוו 'וצ א'

8

הושחתה לגמר'  ,וספר התורה שנשאר באר  Iו

שנערך נ'ר ושם נחודש מא '.עם הטפר במסרו

ש  ' Jחלק'ם של מוטות הגל'לה,
הספר  ,שכגר עגר ע'שוו ננד מז'ק'ם ' ,עגור

ש'מור קלף במעגרת ה Jייר .
הנותנ הוא אחרא' חדר אוםפ 'ס נסוזאוו של 'ד ושם .

_
מ"'א~ת_י"'<"Oה~ךי"~'ך~ס'~ן"• ____________-

tב

קס הנחת באו רפ.יהנ למוזאון הה ' IOOף

המוזאון החדש  ,אשר ייננה בזכות עזרתס

החיש נערן בראשיח מרס בנכוח Iח

ותמ  Iכתם הנידבה של מפשחת נ ' וז ף ואליזבת וילף

מאנוו jופ'ל'-Iדחש~ שר הת"ךIח שלבער

ושל משפחת הארי  Iג' Iיית וייף  ,יוקם )מטנרת

כו' Iם שר התחבורה ; שאול יהלוס  ,סנו

חכנית האג  -יד ושס

: 2001

נ ' Iזף וייף  .העומד

רש החןמ' ; מפשחת ייף Urצראמ הנ.ז nרחoמרו 'O

בראש הקמפ"ן למימוש תכנית הבא -יך ושם

המרמ"ס להקמת רזג  IIאןן  :הךנ רר rעrךלא ,'''' 0

 : 2001נכח בטקס לנוו"ת יעריתו זילא.תב "לאידוב

נשיא ויידת הבתיrע,ת התורמת '7jlעוי י ת למוזאון

• )נן של הארי  Iייף המנוח ושו נ '  Iך י ח  ,ת י נח

n

החשר ; מהש פ 'l oר~ דאלכיר המואזון  :פרפו ' שnב

'ו יים אכחים

ו"ס  ,יושג ראש מוצעת יד ושס; אלי  Iבורובקס ,י

וייף "ינמזךנ ,בנן 'זש גזrף ,חדעג רעצלם מן וג!,וjס .

'!שב ראש האנ!רה האמר'קנ'ת למען 'ר ושס ;

נדבר ' ס שנשא )טקס הדניש נ '  I ,ף וייף את

.

מIקר  Iייף ' ננו לש נ ' וזף  .נ ' וףת

החשיבות של שומון

ואבנר שלן !' ,שב ראש הנהלת 'ד ושס .

הזיכר Iו :

הנחת

•
אכן

'הדור שלנן  ,שהיה

•
הפינה

•

למוזאון
•
 1' 0 ' 0יש סאל ; אב נר לש י  ,י' א ונרך ו ' י ף  .מ  IIה ש ר ש א וי 'היוס ,ג ' ו  Iף ו' יף  .השר אמנ וו יפoן- I '7שקזו  ,הרב דר זע ר 'א י ם ' י ר ,
אל '  Iבח ו"'ף  ,מקר ו ף'" ומשה פ'oי ה

י'"v

"~ 1

.

I..

;;.'~~"'.

'--

'

דע לשואה  ,מתקרב כעת יימדומ' הח"ס ! ,אנו

של הש!אה ברור!ת הבא'ס  ,כאשר הבצ!-ל'ם לא

חש ' ס כ' מ!טלת לע'נ! האח רי ות להק ' ס מבנה

'ה'ו ע!ר ביני) Iכ'י לפסר את ס'פורס  .התער Iכ Iת

להצנחת הו)'ר!ן !למעו הנחלת מ!שרת המנה ' ג Iת

ש'!צגו במ  IIאוו 'שתrכש! בכטנולוג י ות המקתןמות

יי Iר!ת הבא'ס:

ב'ותר רוגתאrכoות רצלב'ה לש רוגהא ה ·  .21רוגמואן

השר אמנ!ן ל'פק' - Iשחק ת'אר את תפקיד!

ב"  Jג א'ח'עס הט I'oף'ס ועצמאבת תמונו.ת טקסט'ס

!את חש'ב!תו של המ!זא!ן החרש  " :זהו הפרו'קט

ומ ו לטימדיה  ,וחפצ'ם איש"ס 'ספרו את הס'פור

הנדול ב'!תר ]בלע הצעמה הרבה ביותר המסמל

משחא  jו  Iהס  .רוגמה יהיה לינ'אף  .אורכו 'ה'ה 175

תח"ה  .י ן !שס ה!א א'בר חי של מן'נת 'שראל ,

מטו  ,צורתו המשולשת  ,תח'קקרע'ת בע'קרה .

ה!א בנשמת ה ע ס ה'ה!ן ' .זכיר!ו חי !תס''י :

אל' זב Iרובסק ' ב'רך את משפחת !'לף !את
'ן !שס בשם האג  Iדה האמריקנית 'ן'ד'! יד ושס

),

v

-'. ,

ההיסמורי

ברחב' העולם .
הrכ!זא!ן החשו  ,ש'היה ג'תד פ' לש!ש מהמ!זא!ן

תתמזנ לתוך ההן  ,וקר חקלו הלע'וו 'בלוט מלע
לוכס ההר וכיניס לבנ"ו און יוס .

המ  IIאון ההטסיו" החשד הוא חקל מרrגלכלו
המ  IIאוג' החשד ) ראו עמ '

(11 ' 10

שגס ממשלת

'שואל מס"עת לבנ"תן .

ההטסי!ף הנכ4ח'  ,נג;ןנ ידכ להבטיח הצנחה פל'עה

אי ' ונ ו רונמק ' נ וש א רנ ר 'ס נס ק ס ה נח ת א נ ו רפ ' .נה .

9

l

מ א ת א' בט נחמ' א -מם'נ ס

~~~~~. ------~~~"-
ג' )'נש אל מש'מה זן בע)ווה י

"א

-

במ'ל'ם אלו פתח משה ספר'ה  ,ארר'לכ המכלול המוזאונ' החרש ,

את דבר'ן בקטס ה)חת באן הפ'הנ למוזאון הה'סטור' החדש ב'ד ושם .י הרגשת' שאדר'לכ Iת שנרת'ת

.

של ס')")ב וחדר'ס

.

א'ננה הולמת  :אמר וב'טא בלשון של אדר'לכ את התחושה שעולה מאמרתו

המפורסמת של ת'אוחר אדורנו שאחר'

אושוו 'Y

לא ת'תכן ש'רה ,

מלאכת התכנון של המבנ'ם אשר 'כ'יו את הה'סטור'ה  ,את האמנות ואת הז'כרון של השואה ז'מנה אתנך
מ'וחר לארר'כל'ם ,ע'קרון ברור אחר הנחה את 'ר ושם בתכנו ,המכלול המוזאונ' :לשמור לע שלמות הר הז'כרון ,
המלכול המוזאונ' החשד משורע מהמוזאון ההסיטויר  ,מה'לנ המשו.ת מהמוזאון למאנות השאJה ,ממרס צפ"ר~
ממרס למ'רה  ,מאל1ם לתערוכות מתלחפות ומ'ככר  Tטו " 'שמור לע ח ' IIת התנועה ב ' ן פנ'ס לחץו בבעור המקבירם
ולע הקשר ב'ן האדר'לכות

לב'ן הטבע  -אופ'ו של תאר
'ן

ושס

הדא'ןyן

מאז

תכP

ומעולס ,

מב')ס שא'נם

מתחר'ם באתר'ם הק"מ'ם

אלא םק"מ'ס עמס ש'ח ,
ואדר'כל'
אהרונםון

שלמה

הנוף

וע)ת שרה ראנו

משלר חא צהמח"ה קה"מת
וףא לה  Iס'ף לע'ה ,
המוזאנו

הה'סטור'

החשד  ,שחטשו 'ה'ה גלח פ'
שלוש מו המזואוו ה)וכח',

'ה'ה ברובו מתחת לפנ'
הקרקע,

'ה'ה

זה

מבנה

ף')איר ,אורס 'ר'iר 175 iמרט,

ו  j71ח  jt1ו הלע'וו 'לכוט מלע
רכס ההר נ'כב'ס לבנ"ו אור

' ,01

'ה'ו בן שבע גלר'ות

לחצונה

לפ'

נ  Iשא'ס

שהארשון בהם 'ה'ה י העולם
שבחרב ,

' 1933-1900

והאחרוו סע'וק 'עבןר חאלשר
השואה  ,והם 'ענ'קו למבקר
חוו'ה

א'ש'ח ,

ס'פ  tר'הס

הא'ש"ם של 'הו  'lס לפנ' השואה  Jבזמו השואה 'סופרו באמצעות חפצ'ם  ,תצל Iמ'ם  ,קטט'oס ומצנות מחשב שבחרו
ותכננו קנפ'רה קבצ1ת אצור'ס  ,ה'סטור'ו)'ם ואנש' ח')וך לש 'ד ישם  ,בראש הקבצוה עומ  'lם באנר שלי  ,פרופ ' 'שראל

גוטמו ' ,הוד'ת ענבר  ,בארהם מ'לגרום  ,חב'בה פלד כרמל '' ,הור'ת שו-דר  Iדור'ת הראל  ,הממונה לע הע'צוב,
לאחר שיקנר בנלר"ח התצונה המחארת את סוף המלחמה ' ,תקרס המקנר לאורך העו  j71הראש' של המוזאוו
ו'ג'ע למבנה החשד של ה'לכ השמות  .באזור הגנ'זה של ההילכ יאוחסנו מ'ל'ונ' רפי דע  ,ובאולם סמוך 'ולכ לכ אחד
מהמבקר'ם לחפש שמות באמצעות מסופ' מחש.ב
לאחר שהמקנר 'ס"ס את המלסול לאורך המוזאון הה'סטור' מתחת לפנ י הק  j71ע  ,תוב'י אותו הדרך אל חצר
פתוחה  I ,הו המקוס ש'אפשר לו עלנן ולהפנ'ם את החוו'ה ש  Iה עתה עבר ל1חכנן את המשך הס'ור ,המקנר 'ולכ
להחל'ט אם לה Oש'ך אל המיזאוו לאמנות השואה ה)מצא ממיל או לה'כנס אל אולס החערכוות המתחלפות ' ,למ'ט .

במ  IIאוו החרש לאמנות השואה המשתרע לע פנ'  450מ · ר  .חוצג תערוכה קבועה  ,ובה האוסף הנרול ב'ותר
של 'צ'רות אמנות מקתופת השואה ,

הלעייה למפלס הלע'וו תב'א את המנקר לאוהל 'זבור הנמצא בקנורה הגבוהה ב'ותר בהר,
ב)ייתם של תשעת אלפ'ם מ י ר )וספ'ם בהר הזיכרון תאפשר לשרת את ')ו'ל'מ המבקר'ם הצפו"ם לפקור את

יד ושם בשנ'ם הבאות )ב 1999-ב'קרו ב'ד ושם מלע שב' מ'ל'ון אנשיס(  ,וכו תשנה ותחדש את פנ' אחר 'ד ושם,
בשנח  2004המבקר במקוס 'מצא את צעמו במוסר מ Iרר '1ומורחב  ,עם תערוכות חדש ו ת המוקדשות לה'סטוריה

ולאמנות  ,עם ש'רוח'ם חשד'ם קלהל ועם תשת'ת מש ו פרת שתאפשר להצ'ג עלולם טוב 'וחר את ה'בט'ה השונ'ס
של השיאה מקנורח המבט ה'הור'ת ,

10
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א' Iי'ס של פנ'ם המ  IIא  IIהה'  IOOר' שא"רה טו'ה םלוצק'
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ז' ל ברקלנג'. __________-c
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ש

ש מאות א'ש מ'לאו עד אפס מקום את

בטפשמ" :שבום ןפוא איו לואות אבש הזה ךוO'oט'lIר.

האור'ט ו ר' ן ס של 'ן ושס ואת ה'צ'ע'ס

המשפט "חשף את העובדה שכל ה'םודות

זה 'fור זה

.

ציור של נ'צול השואה ף'  Iויר אולר,

תם'ות הבנייה לש חברת הראו'ן)oות  Topfולצתום

הסמוכ'ם לו כ'ום  29כמא' כר' להא' Iו

הבדו"ם שהאמונה בהכחשת השואה מושתתת

אוויר של ב'ועות הבר'ת  ,ההתאמה המרו'קת ביו

לרבר'ה של פרופ' רכורה ל'פשטארט

עליהם הס עורבא פרח :אומרת ליפשטארט .

שלושת המקורות בלתי קשור'ס אלו זערה לבםס
את אמינותם של ה'רעם.

מאונ')רס'טת אמור' )אטלנטה ,ג'  Iונ"ה(  ,מרצה

איוו ו )ב'  Iמחכישי השואה ע ו קסים ב·הקלבות לא

מלוטשת ומרתקת  ,בעלת חוש מיוחר להבנת

מוסף ו ת :כמ ן ביו השואה לביו הפצצת היער דןדזר

אבשר אלירו Iיגנ צעמו  ,פ'oוטשטרא וצוות ההגהכ

המחמת

בידי בעלות הבר'ת .בעיקרו של רבר  ,אירוויננ

שלה הופתעו לגלות את היקף הקשו'ס של Iעם

ומכח'שי שואה אחףם מקבשיס להביא ליף קלבה

אנו'צא)'ס מושיעבם ועם נורמים החגףם ב'לעונות

ו [...

הגזע הלבן .נם המירה שהב אירוו'בג ] ' Qה להידצק

שבו חבע אוחה דייוויד א'ר Iו'נג למעו כזרם של

ולהאדיר את שמו של אדולף היטלו :אומות

תא האנoסמשיות ותא הנונעזת rוש "חilה מפ1ע'ת~

הנרצחים  Iלמעו הניצול'ם I ,גו למעו האמת

פ'oוטשטדאU; .ןעךל רוגפשט גם "חשף את המאת

וגם בענ"ו זה ל'פשטאדט מצ'עה ב'חוח מענ"ו:

.

הה  OOוףה ודוך החשיבה לש ינב הדאם

למען האמת והצקו.

מחדש של הבאצ'זס; הם רוצים "להחיות

ולבר' פ'oוטשטדא ,ה'א נינשה למפשט הףהב

הה'םטור'ח .דעיין ניכר'ם בה ס'מנ' ההתרגשות

]פילת  Iשל א'רווי}ג ה"תה בחקלה תוצאה של

מו התנובות שהיא מקבלח בעקבות מאבקה,

" היבףט"

שבעטייה בדרם 'זע משמרתו

במכבח חאד מתוך למ'זעה משעב מאות רוגבתכ'ם

ופצרופו האמת' נחשף ' .נ]'א" גזעו .אנ' פשוט

קש'לבה חבןא הואj1טרוני ,בתכ לה חאר הנציו'לס:

ממא'ו שאלוה'ם ברא את הגוע ' ם האנוש"ם שו)ים

" מא' נצרחה אבושוו)" .אילו אירווינג ה'ה זוכה  ,היא

זה מ  Iה  :הוא התקעש ברנע חושפ)' אחד ')'מ

.

יהירוח

.

וב' Qשה'ו לו במשך רזגפשט ושר Ooנ'ח את ערותיו

הייחה נצרחח שוב:

מה הושג במטפשן תאצוות רוגפשט היו מלע

האמת'ות  ,הערות כאלה ') ,כ' Iו את נרמב'ה של

ומעבר צל'פיות של צוות ההננה .השופט צ'לרס

ה'  OIשבם " הף'ר טילפות הפה בפ')ייחו לא השטפו

גףי השרה צעלמו לרח וג מו האפ'קן הא!)!ייני לב'ח

" מ"ו פ'הרר זזעעו את ב'ת המשפט.

רזגפשט בספ ' j7תו החרמ-משיע.ת וו 1'ttכחל ושקר

מה 'כול או צר'ך לה ' ות תפק'ד[ של 'ד ושס

כינה את א'רווי)ג מכח'ש שואה  ,אנט'שמי וגזעו .

ושל מיטדות כמותו בהתמורדות עם הכחשת

מעולם לא עלה ברעתם של ל'פשטארט ושל

השואהן "עשו בד'  Iק את שעש'תם קודם  Iבד'וק

חףבה וצנוח ההנהנ שהס 'וע"זום להפס ' lבמפשט

את שה"תם עוש'ט א'לו מעולם לא שמעתם לע

מבחי נת האמת הה'םט ו רית ,אבל הם חששו

הכחשת שואה  .הפ'צו מיעו ו'עד 'וע השואה .אבל

שהשופט יקבל את טענתו של אירווינג שמדובר

אל ת!"מדן ואל ןnמדן בגלל המכח'ש'ם

זה 'היה

בכמה טעויות מקריות  .ואמנם  ,האסטרטגיה של

לעבוו .כך תיתבו להם יותר מר' קרףט  :ה'ה Iד'ם

ייעשן

בד  'Iןק

ההגנה הייתה לה'צמד לנושא העיקרי 'הכחשת
השואה 'ולחש ו ף את השקרים המכוו}ים של
איחויגנ אנשר למהלך ההט'Dוףה צמאב!עת  j7'lJת

.

את שעש  'Iתס קןדס'י

ר'א'זן
דבזרה

עם
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נם א')ם צרכי'ם לבנות זהות המב  OOtת לע השואה
או על ח  Iו'ות של'ל'ות אחרות בתולר ות העם
ה'הון'; נכך נמטרת השל ' טה לע הוהות ה ' הוףח

המקורות של הער ו ת השול"ס במאמריו .השאלה

לע האיש הזה ,את היותו אנטישמי וגזען  ,ובמידה

המרכז 'ת במשפט ה"תה אפוא כ'צד א'ר ו ויבנ

מםו'מת שם א ו תו ללענ :בשב'ם הקרובות ציטרכ ו

וכ'צר על טטודנט'ס להחמוח עם הכחשת

השתמש לרעה בדעויות ה'סט ו ר'וח .אחר העד'ס

מכח'ש' השואה להתאמץ מאוד גד' להשמ'ע את

השואה קבמפוסן ליפשטארט מפבה אותם לפקר

המומחיס  ,פרופ' 'צ'lדר אוונס ,ה'טסוריוו ב'וע שם,

קולם  ,ולבר'ה; אבל אל לנו להשלות את צעמנו:

 10בפסרה הכחשת הש ו הא  " :הקרב לע קהמפ"'Oו.

רבר'ו

אמנם הקרב החשוב הזה הנח'ת מכה קשה לע

א'ן וו שאלה של חופש הד'בור  ,ה'א מתקעשת .

ערה

מכח'ש' השואה  ,אלב הם 'תחמשו שוב בש'טות

" א'ש א'בו אומר שא'ן לאנש'ם הללו זכות ףבור ,

המטכמח

ובטקט'קות חדש tת של הכחשה  ,נם אם 'קוזקI

אלב א'י שום חוהב להזמ'ן אותם 1jןמפוט ולתת

לכמה שב'ם.

להם נמה לפרםם את רע'ונות'הם ו _ [ לע'כם לא

ט"ס
ב

אח
ה

את ראר'oות

המוחצוח

לירי מדכא' ה'הוד'ם .

ל'פטשאדט צמייבת שלא החנלו לכ ממצא'ם

לה'כ)ט אתם לוו'כ Iח }כשםן שא'נכם מבקש'ם

חדשים בלע' חש'ב Iת ה'סטורית במשפט  ,אבל

מאנש' מעד לה'כ]ס לו ' Iכוח לע הטענה שכרור

נחשפו בו הבהרות ופוט'ם רב'םr .דלגמה  ,שלושה

האץר טשוח  .לבא צףך לתח לטסור}ט'ם ף עrמJת

מקורות לע מבנה המשרפות בב'קרנאו הועמדו

אם ב'צור מצב

להש'נ לע טענ Iת

המכח'שים I_.J

שחקלה הגדול של האוכלוט  ttה יידע לע השואה .
יהא  Iה צעד חשוב :

אכשר נשאלה לע הפרוקיט הבא שלה  ,לאחר

שתוכל לשוב לעבודתה כה'םטור'ונ'ת במשרה
אלמה  ,ענחה לפoטשאטד שה'א ה  ttתה רצוה לבחוו
את השואה בתרבות העממ'ת אבמרקיה ובמיוח ר

לכדוק כ'צד השואה ה ו צנה  Iמוצנת לפ)' העם
האמרקינ'

2

מ· 1945

דע ה'וס .

הג ותב הו א העוןר הו אש ' 'זש 'ד  Iש- Dק IבY

מ  nקו'ס .

50

מא ת ק רו ג ל

•

ארנזי זהב  50 ,ארנזים מלאים

מחקר אחר 1נושא תכבה שיר ראובינ לע שוד

וחקל מקקרעות הגדערים פלעה הקרן הקיימת

במטבעות זהב ,560 ,ו ארנזים של

הרכוש של יהורי הונ נ ריה  ,מטרת המחקר לדבוק

להבעיר ליד י ה דני לשמור אותן ב " ידיים יהוריות:

רברי כסף  100 ,תמונות בלעות ערך

אח הפן הלכ'rןכ באנטישמיות ההונגרי,ת בתהילכי

טפרו של פרופ י י וס' yב  ,המתבסס על מטמכ י

רב  O ,ב ארנזים מלאים בתכשיטים ,

" הפתרון הטופי · אלצ הנרמנים וב י חטים נין יהודים

ארכיו ן מהאץר ומחוצה לה  ,מגולל פרשה לעומה

 5,000שטיחים יקרים  ,פרוות יקרות ,מצלמות ,

לבין לא יהודים בהונ נ ירה לאח ר המלחמה .אמנם

זו בתולר ו ת היישוב ,הציונות והמדינה שיש ל ה

אוםפי בולים  ,לכי חרסינה סינית ותשמ י שי קדושה

שוד הרכ ו ש לא היה המניע היעקרי לאיחיע השואה ,

השפעה קאטולאית לע עשיית צjTTה עם הנפסים,

זהו תכונם לש הקרונות שתנפסו תבום הלמחמה

אלום המחקר נכבת מתוך תפ י טה כי מבלי לטקור

בתחום הכיבוש האמריקני בלדנ ,כפי שתיאר זאת

את הגזל ואת הביזה של הרכוש היה  Iף שביצעו

דבר או

נחום נודלמן במכתבו משנת  .1946שלל זה אינו

הה ו ננרים והגרמנ י ם  ,א י אפשר להב י ו דע תום את

עלשות בעניין רכוש הנפסים הנמצא אבץר :למנות

מייצנ אף לא את קצה הקרחון של שוד הרכוש

ת"והך הצרח ושיתוף הפלועה לש רT7jגמויים טשפוי

וועת חקירה בלתי תל ו יה שבזערת הרשוי ו ת ולע

-

ב

ע

ק

'tי'

ו
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I

ר

ת

כ

י

ון'
....

fl

היהוף שהתרחש בכיבוש הנצא '.גלז הרכ ו ש זכה

תאוות הבצע  ,במחקר סקי ר ה וניתוח של חומר

יוטי ץכ הקrךש את הפקר האחרו ן

תחילתו" -

בספר ו -

צלידעס שלע הממסד בישרלא

=r
r:r
י

יד

ש ןב

I

· םוף

ד

בססי מצמאי הפסר

למעט מאור תשומת לב של המחקר דע השנים

ארכיוני וניבוש רשימות מסודר ו ת כלכ הפאשר של

האחרונות ולמעשה כמעט לא ט ו פל בשיטתיות.

הרכוש החשד זנמן הלמחמה ולאחריה מת ו ך םונה

כל מאמץ למצוא

כיום  ,עם שינוי הלך הרוחות ועלייתו של )ושא

לפרסמן ולהעמי רן לרשות הניצולים ,

את היושרים 1ןן :ljוע

הרכוש לע סדר היום הציבורי  ,השתנתה נם מנמת
המקחר  ,בשנים האחרו)ות מקולב להתייסח לנושא
שור הרכוש היהור י כחקל בלתי נפח ממאורעות

w

יוסי

כץ ,

זכ IY

דד

מ

ומחקר )סוף תשעה

במס נ רת

ח קיקה

חא נווור לש הרכוש

פרופסור

שבילעו החקויים לא

השואה  ,וככזה הוא אף וזכה לתשומת לב של

במחלקה

יימצאו ,

היםטוריונ י ם ושל כלכלנים  ,ביזמה משוחפת של

לנאוגרפיה

יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ושל ראש

באוינברסטית רנ

המכון הבין-לאומי לחקר השואה ניד ושם פרופ י

איל ן המתמחה

יהודה באואר  ,במימון ויעדת הבתיעות  ,הלת המכון

בהיסטוריה

לחקור את הנוש.א היסטור י ונים מטעם המכון זכו

של

המודרנ י ת

למקנעים כפסיים מוו'1עת הבתtע'ת לוםיוע חאר ירכ

ארץ

להקשיע את בעודתם הדקאמית בתחום חשוב זה ,

ישראל ,

זכ  1'aק ן י ןב

ואכו  ,כשהספר

היה בדרכי לדפוט ,

החליטה

yל

גזל

הכנסת

לקהים ודעת קחירה
פרלמנטרית
למציאת

הרכוש

הוא

ולהשבתו  ,יושבת

עם היסטוריונים אלו נמנים ד"ר זיאן אנציל ,

לעבודה במטנרת המכון ותבמיכת ועיית הבתיעות,

ח"כ

חוקר

נרתם

גס

iוןכ

I

ש

ראש הו ו עדה

קולט אבילט מינתה

המתמחה ב י הדות רומניה בזמן השואה ,

מחקר ו ר כ וש שנ שכ ח ופסרו הנושא שם זה אשר

שמח ו ך מחקר ו המקיף בתחום זה )אשר יפורסם

אצי לאור בהצואת יד ושס הם פרצית דרך במחק ר

את פרופ ' ץכ י ו ץע

מקלט העורך אבי בן

סוגיית הרכוש של קרבנות השואה אבyו  ,בשנות

מי ו חד ל וודעה  ,והוא

אמיתי את הפשריות הנונעות לגלז הרכוש היהויר

ה·ס  2ו ה-סג לש המרא ,ה-ס  2הקש י ע ו יהוףם רבים

קב ו ע

ומקצבו למחקר ממוקד .במחקר זה מצנגת בפעם

מאי פורה השקעות לכfןכ tת בא\(' לארשי ,ההשקעות

הארשוהנ חמונה כללות לש הקיף הש ו ך לש הרכוש

השנה בהוצאת יד ושם(

iויiו

l

ד י

משתתף

ופעיל בפ ג ישותיה .

רואט mונתשפ תנ' Oוקרקועת יעחינת tאלקחויו.ת

בכך

היה Iף ברומניה בתקופת המשטרי ם האנטישמיים

ברכ י שת מ  Jיות ואיגרות חוב  ,בהפקדת כטפים

הלכה למעשה את

והפשיסטיי ם  ,בה בעת נחקר ת הליך ההתרוששות

בכקנים ו זעד ,ההקשעוח שענו םא מטמעים ציוניים ,

הכתוב בפסרן · :אינגו יכלוים עלמוד אירשים בנושא

של האוכלוסייה היהורית בהיבטים העיוניים ,

אם כדי להכש י ר את הקרקע לעלייתם ש ל

רכושם לש נפסי השו א ה המוחקז יניר הפאטורפווט

המשפטיים  ,האידאולוגיים ו המע ש יים  .המחקר

המקש י עים  ,אם מטעמים לכמים טהוירם ואם ידכ

הכללי  ,בידי בנקי ם  ,ביך י קק " ל ) ,י די נופי נלד" ן ,

מתייחס צלורות הש ו נות של ה פקע ת רכוש  ,החל

למלט א ת הונם א ל מח ו ץ לאצרו ת יהם  .רבים מן

ו  IIתכן ש ג ם בייר כמה גפוים לכלכ  IIם א חר ים  .קשה

בפר י צה לבתים וכלה ב ש ו ד היהודים לפני גי ר ושס

המשקיע י ם נטפו

ההשקעות

ל הבי] מרוע לא עשו לכ אלה בעבר כrך לפרסם

למחנ ו ת המוו ת בטרנסגיסטריה והואצתם להורג .

נמצא ו ת ב י rך " ר,ממונה לע ר כוש אויב"  ,חקל מהן

את שמם של בלע' ה ר כ ו ש ולחפש את יורשיהם,

הטפר צמיג נם את הקרע האיאדלווני "לחמנ'צrיה"

ביף האפוטרפו  OJהלכלי  ,קלח מהן )שאר בכקנים ,

קשה להילשם עם ךכ .לבא יש לטתע מהם שעלות

חקל מהו )שרא בירי החברות ל מכירת קקרעות ,

זאת כיום :

-

הנ ר סה הרומנ י ת "לאר'צrיה :

בשואה .רבות מן

הוא

מנ ש ים

13

מאת י הוד י ת שו  -רר

ל יידלי אליה ונטשה  .לrן'ןו לכ העולם .

מיתומי המחנה ואמר  ' :אתה רואה את הידלהן

צעבמתך .דסרות צהיוירם מיידבק  ,אושוויץ ו רפחי

ידכ שלא ישכחו עלולם"  .זו ההקשרה
כשבת המאו ' '1נובי טוקלצא ' ב באלבום

 11תב"  ,דזההותו רהא'חג םע אשר !אר יעףו נחעבו

אושוו יץ אינו שיר היי למנצחים ואינו עדו ת

לא קר מרנשותיו ההומניים האוניברםליים של

לשמחת

הו אצבע מאשימה לע

פרחי אושוו יץ שציא לאור ער בבאיב

האמג אלא נם מהיותו יהוף  ,בטידי 'צאקל!טב הוא

ושא א'  V"Iבמקמcות ההס רשא נם חאלר השחרח
נותרו אתרים לש מ  IIת ו'וש חבאו .

"

המשוחררים ;

האלבום מתאר אבמצעות עפרונו החד

בו עמנו שנלחם בשורות הצבא האדום וראה

והבתונונתו הנוקתב לש האמו תא הrך'ןום 'פרחי

בrן'ןום אלו את בני אחיו היהןףם  ,תא מיו לשו ,

בשחנ  •1941כשהיה רע בו לשושים ותשע

, 19.5

החיים ,סבריו 'אשר פנש עם היכנםו למחנה

האלבום יצא לאור בפוליו

שנים  ,נשוי ואב לשניים  ,לבש טןקלצא ' ב בפעם

עם יחידת הצאב האדום ששחררה את אטיריו

לאחר

השנייה את מרי הצבא והיה הצייר הרשמי של

האירויעם צעמם.

יחידתו אבצנ החאם רע  . 1945תקפי" היה לתרע

חאלר צrטי שהנ

בעפרונ ו את מהלך הלחימה .לע ןכ זכה במי'תה

חור טולקאצ'ב

בשנת

היציר ו ת עצמו נשמרו במשך כל

לחיק משפחתו

אותו השניס בפוליו.

בינואר

, 1945

הצייר אשר צער בשורות גדורי

זמו

הצבא הארום עם שחרור מחנות ההשמדה

קצר

מייךקב

ואושוו ,r

הצייר אשר תירע את

אשר ראו עיניו בטפםים
מקפית מחהנ ואשווץי .בצהעי

על

אחר

שמצוירים

מרישומיו
בו

שניים

של

ופשט אח מ י יו ,

בחורף אוקראי)י קר ומושלנ  ,חמישים ושלוש

נשארה

שנ ים חאלר תוס ה'mמחך ..נפגשתי ירברה מעסות

דופו

פסירם צ!יוירם קבייב עם אליה ועם א'ו:נ )נטשה( ,

יצירתו

עדות

י וצאת

ה 'וענ של ן'ןO
מא  Iש ן .,.ן

שש ' Dש ה
השןןא,

צל '  Iן' ן של
 IOאו' ' Yj7נ

הכ  •19_5 ,nljעיפר Iו לע  1ייר

14

. 1966

ה

מ עגל

פרחי א Iש ' IIז  , 194 5 .גיר לע  1ייר

'ידלי ש'ו הצ"ך אשר להם הקידש את האלבוס .

אח ,ר לא אחר מאשר )" I,ג' ט Iקלאצ ' ב  .לאחך

בעjו Qת רפוגהש הם וריבעה תא יצהםףן מלמשרת

המלחמה הקן[) )ח  IN DIטoש'נקס ' נס 1נה שדבע

לאחר שגמלה ההחלטה בלבה של אנה

ג'ך ושם צו") Iש"באא ה'ה רצוה לראוח[) שס :

גה עם 'mמיירן תערכוה לש צ''ר Iת'הם לש '1לים

פיקובםקי ללעות ארצה  ,היא ביקשה להיפרד

ר'צ'וחת הג!עי "ומואחן ד'ושם חבושד פאליר השנר~

אוקרא']'[) בנושא מלחמת העולם השנייה  .את

ממורה הנעyר נחום אוסטשינסקי  ,אשר לימד

'והנ'ע

אותה ואת בתה אח חי משעה המאנו.ת כששמע

בבוקרו של יוס אחך בחושד מא ',זמו קצר לאחר

הבקשדה שכבת בפסך שגתו לבתונה פדל רכמיי

נחום לע תכניתה  ,ביקש לתת לה מתנת פרידה :

שהציורות הגועו  '1מ  IIא  ,IIהנוהע למשףך המוזאון

נשב'  j7רה אוחו געח האחרונה "):בק "את הספר

הוא מסר לה את לענ הן'ן oמאושוו'ז" ידכ שתמסור

אנה פיקיבקס '.לוידת ק".ג  Iג'דה קש'ת צבעינ'ת

לע המלחמה והצער האנושי עשינו  ,אני ו 'mמי'י' ,

זה ה'ה 'כו'ו 'וה' Iח טופו ש'ו הס'פוך  ,אולם

מטרת התערוכה ) ' קש

 INסטש'נס ' j7

לביתו בקיי.ב

אותה למשמרת במקום היאה לה

.

יי ושם.

המכילה חפץ שב'קשה יתרוס למ  Iזאון .חב'בה

שנים רבות  .למען השלום לעי אדמות ובשם ט ו ב

הרישומים והנלע הניעו לאנף המוזאונים של

פיד כרמל ',מנהית מחקלח א  Iסוף החפצים נ' l

לבם של אנשים הלוחמים כננד הרשע " .בעת

יד ושם בפרק זמן של חורש אחד  .הנלע הניעה

ושם ,נפגשה עמה נף לשמוע ממנה פרטיס לע

ביקור ו בסדנה טו7jלצא'ב התרנש מאוד מהתערוכה

למכשנה החשד פ!נשה בו את בת דמותה ירכשום

החפץ ·

הוצ'אה מהשק'ת נלע עור

ו",,,o,,,, ,,

באותו מקום שממנו הניעה גם היא
o

לנחום סיפר כי את הנלע  .נלע

> Iש

ס ג ף
_<110
....
__
.-

ה'יס ומחך  , 19.5 ,עפ'רןן 'זע נ " ו

n,,,,'II

.

י החארת  :אושוו'ז" .מלגע חאי נסנר ושנרך.
אותה

'" ח ,""....,~ ,,ה בכייה במ Iז וא ו מאל ב Iת

ו ~ שרד

המשחרר  •19.5 .ע'פרןן דע " 1ר

15

'-,

פר  Oןס חדש עכ ב'קןר האפ'פ'ןר
מאת כהל ג.ו  Uרח ו

o

ב'ת חדש כ פר'ס
"ה

יהו דיס הם עם הפסר  -ומה יטל להיות מתאיס יותך מלהעניק סיוע

י

להקמת בית 'ופoףס העקסוים רונס ככיים נשואה?" הנחירה ה"תה
פשוטה למ" בבעור גק' rלכ  ,שעם אשתו מ'oןוך lועם הוריו !)' ,ו'יפ בן
התשיעם ושש ואמו שרה 'ןד  ,רתם את קומת ר!)()ןףיה ע)"ן הארכיון

והספיריה החדש )ןו וש ם .קומת הספrךיה )חנכה

ב 26-

'))' 1

במעמד הרב הראשי

"וישרא'ו הרב ישרלא מאיר לאו  ,השר עלנ")' חברה ותפצוות הרג מאכ'ל למכיאור,
ראש עיירית יר'o Iושם אהוד איימןס ויושג ראש הקמפ"ן למעו מ  Iמוש תכנית -יד

ושס °2001

ג ' וזף .ףoן' .השתתפו נטקס גס בתס וחתנס 'וש גק' ומ'ןור'ן  .נ '  I ,א )'1

נר Iבמן  .נדכתס אר  Iאל ) ,סם דאם ונני מפשחה וחנריס .

•I
••
••
•
•

יוס  23במרס ביקר האפיפיור יוחנו פאולוס השני ביקור היטסו '1

נ

יבד ושם  ,קעבבות בקוורו פרסם יי וש ם חורבת ששמה

 (or 5iknceא n &treme Ndס ieds

The Heort

המתדעת את הבוקור; דוני

האפיפיור יוחנן פאולוס השני  ,נאוס ראש הממשלה אהוד בקר ,
ידוקנו של יוחנן פאולוס השני מאת

H:זN! $vמ

פרופ ' ישראל נוטמו  ,המפנש של

~ PQull1וofP")oI
Slrem,j4!rwsalemגd Vtגto Yt

האפיפיור עם נציוף השואה  ,העקנת
שי

מיד

לאפיפיור

ושס

__11,

והפתק

השפאפיירו רמטויו בכלתו רrגערבי .ועד
בחוברת דברי ברהכ שכתבו נמיוחי

לרגל פרטומה החמשו אדואדר קסיף
צנויג הוותקין ש")לאר המונטניור פיטירו
סמבי .

בחוברת ,

בתמיכת

שהופקה

האנודה האמירקנית למען יד ושס40 ,
עמו  '1ס ומחירה

••
•• נ

 40ש"ת.

'ןס הנ'צחןן עכ גרחנ'ה הנאצ'ת
'ו במאי )ערכה ביד ושם הצערת הממלכתית צליוו יום הנציחוו
'וע גרמניה הנאציח במעמד ראש הממשלה אהוד בקר  ,השרה
קללטית הילעיה פרפו ' יולי תמיר ,יוש ב ראש הנהלת יד ושס בארנ

ולש וצניגי m

וחמ'ס בצאנים אברהם כהו ויבס" פקסובר ,

בצערת השתתפו מאות חייילם ותיקים שלחמו בצבאות 'וvבית הברי.ת

r

r o

Dי משו'וא  ,ףזrנ ייר .ן'לףמ /זב נ  jTולב  ,נ בnנס ~ לאירא נnנp.כ ראם

רונם מנרית המוצעות לשעבר  ,לוחמים ופרטיזנים י הודיים ) ,כי המלחמה

נבIO n

ו'דגא ננחק)

בצאנים ומתדנבים מהיישוב 'זשחמו בשורוח האבצ הנ  '\)'1והבירנדה היהוידת

גק' r lכרף.ן בrל נרים בממפיס שבמידנת טנסי באצרות הג'ית  ,ולהם חמישה

בצערת ענרכו טקס אזכרה  ,והניחו זירס ראש הממשלה  ,השרה קלטילת

יידיס ·מרטי  ,רוו  .נר י ,נ ' ' 1' '11 ,ושלושה עשרה )כי  Iם ,אביו שי גק' בrל הינר

הלעייה  ,צניג צה ' ל  ,הנספחים הצבאיים של המיינות שלחמו בנאצים וצניני

לאצרות הברית בתחלית המאה מלאצנוט שבמחוז לגיג בפוי'ן  .יך המקרה הבואה

הלוחמים והפרטיונים.

אותו לממפיס  ,ושם הוא התחיל לעבוד כרולכ  ,במרוצת הזמו בנה עקס משפחחי
שהבתסס בהתחלה 'וע חנות מלטת קטןנ ,ולאחר מכו 'וע עסקי נ"'ורו ,

נ JT

ז'וב ממשש היום יושב ארש ומנ'ח רבחת E U!rpriseח  ,8eI:r:חאת מחברות

הרזנו והפיחוח הנחלות בדרום אצרות הבירת  .הוא נם חרב פעלי קבהליה היהו  '1ת

של ממפיס ונשיא לשעבר של הפ יצריה היהויית של ממפיס ,בח הוא נם אחד
החברים המייסדים של הוודעה לענייני השואה של טנסי וחומך חשוב בחכניות
מנהינות וסדע.

ג JT

ומירליו בח חמכו נשני פרויקטים משותפים של בית החולים

סנט נ 'וד ושל בתי חולים בישראל  :פרויקט אחד עוסק נחקר חאי הנזע בש ית וף
בית החול ים הדסה בירושלים  ,ופרויקט אחר עוקס בהחקנת קו לטפון

(medicine

מיוחד )  e-ן te

בין בית החולים סנט נ 'ו ד לבין ביח החולים חיים שיבא נחל השומר

ו ביח חולים בצרועת זער~ פר  Iי''\כןם אחרים משפשחת זלב מעורבת בהם הם ביח
הכנסת הנחל בירושלים כוו מרפאה ומרמ נוער ביישונ מציי ,
לכ '1ליהם לש מפשחת ז'וב מעורבים נם הם בפליעות לש הקהליה ב'tמ ושל
הקהילה היהודית בפרט ,הבת נ ' ו מעורבת באנויה האמריקנית למען יד ושס

פןר  Oס

קןב 't

חחקר'ס חדש

רך כח ,הכרך החרש של י ד ושס

נ

נבולות הזמן והמקום של נושא

-

קובץ מחקרים  ,מרח י ב את

השואה ;

החל בשנ ות ה-ס  2ולכה

בשנות ה·  ,50מנרמניה ·מאמרו של יקעב נורוט 'וע האנטישמי ו ת
אבתרי ר,נופש בגרמניה בשנות

ה-ס.2

ררך

סיו -

אלטמו ושל איירין איבר 'וע פליטים יהודים בשנחאי  ,דע

מאמרם של בארהם

ישראל -

מאמרו של

יחיעם ויץ לע המשא ומתו ביו ישראל לבין נרמניה בשנות ה  50-על עניין
השילומים ,
עס ואגי הגרך יוחד נם לאחת החידית המוורות והמטרידות מתקופת
השואה

-

צדעות המוות

-

)ושא מאמריהם של יניאל בלמטן  .של אלאונורה

אלפיג 'זש בצי אח ושל יובאי ם )יאדנר ,
ברכך

322

מעו  '1ם מוחירו

80

ש'ח ,

ובפעייויות חינוכיות רבו.ת וב'ועה אנף גרובמן מעורב בפעילויות קליטה וחינוך
בישרלא .בתם ארילא ,נוכתם לש

גJT

ולש מילירן  ,ממשהכי אח מסורח המפשחה

ובעת האחרונה רזכיה את הצנת התערוהכ של יד ושם ' אין משחקים יודלתיים"
אבוניברסטיה 'זש פנסילבניה בפילדלפיה ,
יד ושם ופסרים הם שני נושאים הקרוב'ס ייבו של נק' בלז ' ,אפילו בעידו

חםפר החבקר'ס

ב'ןס הז'כרןן כשןאה ןרגבןרה
ברעב וביוס הז)'רוו של Iאה ולנב ורה ביקרו ביד ושם כ  38,100-איש

-

הטכנולוגי הכול מתחלי במילה המודפםת  ,המילה המודפסת היא יסור התקשורת ,

לעייה של יותר מ%-ו במפסר המבקירס לע Iמת שנת  , 1999הקהל

ואני תקווה שהספרייה החדשה ביד ושס תהיה מרכז לימוד ולמידה שמטרתו

היה מנווו  ,וה י ו בו נ יצול י ם  ,חיילים  .בני נוער וא Iרחי ם רב'ס מהאץר

להבטיח שאסוו השואה לא יישנה  :אומר נק' ,

 Iמהעולס,

16

ו

וt

תנקי  'lס נ  'Iד ושס

החבצע הלאןחי
לאיםןף שחןת הנםפים נחשר

י

מאת קר ו ג.ל

י ושם ממשוך )מצבע הדאוסי לאוסוף ולהצנחה לש שמ  Iת הנספיס נש ו אה

שנפתח נ'  DIהזיכרוו לשואה ולנבורה אשתקך בסיוע אגוךת נאמני יך ושס
בישרא'ו .בח " Iל נערך המבצע בסיוע אגודות ידייד יד ושס בעולם ובססגרח
מפלע הקראת מש  Iת הנפסים נשוהא קבה'ן Ioח יה'יי Iח בוחבי העלום .

הו!Mת לYYנמ צעה : IJ1טשבח ה  9O-מIא'ת  30,000-27.000יפד
המבצע

באפר ''7

כ 350,000-

דע רנשנ~  Iאול' תמח'ןno

 1999דע ערב '  01השואה השנה התק'זנו בהילכ השמות ניד ושס

יפן דע,

השנה חישד ןו ושם חא פ')ית Iצליבו ,הרבח עצמאבות תשrןויס מיוחידם שש Iרח
בלטוויויה 'tןא תשלוס אבrןנ Iתס לש ה'וט  T'ltיה הישראלי.ת לש רשת ושל דעלט רעבב
'  01הזיכרון לשואה לועורה ונ' Iם ה Iנ'רןן צעמו  .כמן נן  ,לשח יך ושם  9.000ן גלויית
 mרסת למי שהזמ'ן פרי דע וסוס מאל' ו'ושח ואםת ,ר

M

שגאום חבני הבאות 'וארשיב.

צווח הילכ השמ ו ח בראשוח אלכסמר אברהם )ערן כיד להיענות לפניות הרבות

שאו ממושת י'Uןה ןאז ""'7י' וrהחו rיא דנמ'Dון הכnעnנ 'rlf
נהןרnנ[ לש ר י חונט  omפא)י ".('J

מקחשיס nורל'"ם"

קללב דפי רע  .כיום השואה לחנ נשרמו למלעה מ·  1,000פניות ל\)פוביות בבקשה דלפי

דע .בח ו שד מאי כולו )לשחו צליבור הרחב  24,000דפי דע למל' ו ,י ו'  1,3ooדפי רע ה ו m
מחאר האינרטנט לש יד שום .הנ בתע התק'rמ בדי ו ש ם  11 ,600פר י רע מאצרות הבף,ת

מאוקראינה ובעיקר מישראל ,ביניהם 1,000

דפי רע שנאפסו בנתי באות ברחכי האץר.

אפשר קלבל מידע לע המבצע ולהזמיו דפי עד באמצעות פנייה למוקד בטלפו ן

 1· 800-257 · 771ח)י(םנ Iא ועצמאבת תאר האינרטנט לש די וםש .yadv;uhem.org.ll

_.

ערב ע י ן) לזכרן של חיים הרצןג !i
כ

יו ם ד םףבג  12פאבליר ,סנם אבtט'1lף Ql

שבדי Oשו ועב יע~ שmא נאמשיטיות •

1:.

ונוענות חכרו של חיים הצרונ ו  ,'rהנש י א הש י ש י של מידנת ישראל  .הערב C
נערך במלאות של ו ש שנ ' ס לפטירתו ועשףם וחמש שניס למאקבו בהחלטת

1'.

האו"ם המשווה את הציונות לגוע)וח .
בערב היעוו  ,שנועך בש י תוף יד ח"ס הצרונ !במעמד מפשחת הצרו,ג נשאו דבר'ס
שאו

םםושn

הי'זרטIOא ןמ רדראn onמנljא ו'IOOי"'ריי פא)!'ז'ר

יושב ארש ר),נםת רבאהם בורג  ,ראש המכון הביו'אלומי לחקר השוהא ביר  Iשם פרפו '

י הודה באואר ויושב ראש הנהלת יד ישם באנר שלו .
בערב העיון הוקרן נם ריאיון מיוחד עם ההיסטוריונית פרופ ' דבורה ליפשטאדט
שהוקלט מיד לאחר וכייתה בבתיעה שהנ'ש ננדה מכחיש השואה דייוויד אירווינג ,

'וס הולדת "אה לד"ר אלכםנדר נרונןנםק' !i

כ

יום א '  18במאי הצ ד יע יד ושם לדר אלכסנדר ברובובסק' בארוחת צהרייס
חגיגית שנערכה בחיפה לכבור יום הולדתו המאה  ,דר ברונובסקי היה חבר

""'•

~

בהנהלת יד ו שם שניס רבות  ,הוא היה חבר בוודעה צליון חסי ד י אומוח העולם ~
מאז הקמתה ב'  1962ודע פףשתנ ב '  1995ומעד בראש סניף חפיה לש הוורערג tו

"

במשך לכ הש  '1ם פלע דר חבנ Iבקסי מתוך מחויבות אישית קלחים המחקר לע הנויים ~
שהצל'ו יהודים בשואה והר),רה בהס במסגרת המפלע להכרה בחסידי אומוח העולם ~
 M'V1י" '! JIiנטםI'OOכ "n.וoooפoפ תכרדהב רד Oרנח Oוזר מא'().

לש יך ושם ,שניים מהאנשים שזערו ל) לער"תו 'זובחו שלרוך בפ'זויו זכו בתואר סחייד
אומות העולם  :קמיזירה ס  ' nיקובקסר~ שסייעה לו לבחח מלובליו  ,וצולאב )ובינקס.י

הנרמנ י ם צעח את ברו)ובקסי רבחובות ורשה והשל י כו אותו ללכא פולנ,י שם שימש
נובינקסי סוהר .נובינקסי ענ)ה לקבשתו לש ברונובקסי וארנן את שחרורו מהלכא חאלר
שהצליח לשחך את משטרת הביטחון הגרמנית באמצעות חברי מחתרח שהיו לו

קשריס עמם  .סיפורים אל ,ואחרים לע חסייד אומות עולס שהצילו יהוד'ס בשואה

תנוביס בפסרו של ברונובקסי הם ה י  ,מעטים  ,שיצא לאור בשנח . 1989

•••
הנזי בראנד
כ

ערב חג הפסח הלהכ עלולמה המי במאו

ז ,'r

אחת הדמויות המרמ י ות ב וו דעת

הזערה וההלצה שפלעה למע ו צהלת יהויד הוננריה בשנת  . 1944ב נ יליון הבא
תפורסם כבתה לע א ו חתיה,
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~

ז_

'שראל

ארצזת הבר"ת
חלשו  DIי ף תאסון  '1' ,ם ,,ט ובי ס ותמוכים ותקוים לש י' ש!.ם נפנש ו בבקיור[)
ביר ושם לפ ינ חג הפסח ע ם י ושב ראש ההנהלה אגנ ר ש לו ו ה גן י לו אח
מחויבותם לין ושם כאשר הוירע ו לע ת ר  Dlה ני כ רת למזואון החשר למא נ וח

בתחילת חושר פאלף בקורו בי' ושם יעקב פר ',נשיא ומנכז ובחת קלסום
ישרלא ב"עמ  ,וחביר הנהלת החברר~ בסיור הצוגו לפנ י האורחים נתונים לע
תיככ Iתיו לש יר Oשו לקראת oשת הלאפי.םי תבום ריזגור חגןנ מרס התקשוב

השוקם בסיועה של תברת  jtroום ישארל ב"ע.מ ברברים שנשא ציי Iיקעב
פרי

"העמרת

כי

טכנ  Iלוניה
בשירות

מבטיחה

יכרון

החשר ובבית הספר המרכזי להוראת השואה והביעו התפלעות מהישג יו
המשרימים של יר ושם .

ומפאשרת את שמיורו

ואת

יושב ראש האנוהד האמריקנית אלי וגורובסקי  ,סגן יושב ארש האגוןה

למען

גיזוף וילף )תורם כיכר המפשחה מtמקי'זזי המשואות בקטס עברב יום ה  Iוכיון

המבקרים באתר היום

ולמען חתחת הבאים:
בחורש

מרמ רוonבtשו הוחש ;;;;;, rD'D .ח;;;;;

אפריל

ראש ונאדת גנכאנ' י' Oשו גלש''ו 'V' Hמ ונוג  ,פ'פח שחנ .0"1
'' ) j1l1לפ באורנ rוש

פתחה אגוןת מאבני ין

ושם בישרלא מצבע רחב היקף לאיסוף ןפי דע  .חפצים וממסכ'ס ולגביית
זועיות בבתי הבאות לש שות מטשוח  0כ"'tr

.

מגי'זז היס החכיון  .במצבע

התתשפו צניגםי מהמקלחתו המקצוע!,ת וינ Oשו מותונינ וראגדוה ,נומםןגm
פoאגו אמ ru

פוי דע פר!י 'תצף ,יצפח.ם מ D, ooיכ ועתתת קמtיו.Iח ןכו פטםיר

העו  j70ים בנושא השואר~ בסונת הגאוןה לרמושיך עלמון בראש מצבע זה

ינשבס ורבאות במפטר רב לש תבי ובאת yראב.

בעת אחרוהג החלטי ארגוו יוצאי  mש "yבישראל לע מכירה מיירת לש
הנכס רמוצוי בשרות האןגון והנמצא לתב באי.ב חא רכ.פoים ש"ווחת אלחר

המבירה יבעיר הארנון תבמורה ילד ושם .הרתמוה תפוהנ להחצנתס ביר ש!ם
של קרושי

האמקירנית למען יד ושס

.

עם ערייתו ןני'וא ,שהגיוע צלפות בהחק דמות

לש מרמ הםבקףס החוuו  .חאלר מכן הם בקורו בננ"[ הארכיון והפס ר" ה

ושם

תיעורו

ב' זליה קןטן ו של לעבה המנוח איויןור

.

סנן יושב ראש שלם בכון אבנ ו ןה

שול והדא'ןכףית איףת כובכי צהיגו לבינ הזונ שלפא תא התקרמות הגניי ה

יקמוו לש רוגע~ 'l
האגור

ב'ן המקבףם שהגיעו לין ושם געת הארחונה היו האר י קרטו  ,גנם לש

עון קינ.ח בין ושס בעח האחהאר חר לפוה ש~ ולמס ואג'זס  .באנר

את המשך

ביר

ט מסן תנונים ממוחשב לע אמ) Iת השואה גןחבי העלום .

הביניה לש "צמפור הפריטזנים :

חרשבית

הI

השואה  .המזואון צייג תא א Iף oורמא נ וח הגר ו ל בעולם הקש ו ר לשואר" ו יהיה

רוז'ישY

השנה פליקם  Iנןמן השתתפו נבקוורו של האפיפיור יוחנן פאולוס השני גין
ושס ~ אירוע הי )[) Iורי שציר הריס גרחבי העולם )לוו .אלי זבורוב  ' j70נם יציג
חא האנורה המאריקנית בטקט עברב יו[) הזיכרן! ביר ושם .

אריה הלפרr

םס tהלפר'ן מנץ ג י ח י השתתפו גטקס בערב יו  Qה'יכרון

נןו שום ויציגו חא האנורה האמףקינת בטקס הנחת הוףם שענרך למחרת

ב)l..Q

פי.זו  'Jס לש הרגי פרר tהמנו.ח בjו'ר גין ושם לבו,יית יערית ו.

פשמחות םיU.תו קJמח הם רnזושoפו בס' Iר ןמנש הוינחו זםrן להאב םזיר .
הרן'ןו ,ייגנ.ר ג,שטאל ב' jורו בעת האחרו)ה ג'ן ושם .הם השתתפ ו

בוס .ס צלי(! ףוסח

אמו ru

Yהןלם שבו הועקנ האות למפשחח הוחמו  ,אשר

ביחכ המלחמה הצ~ה את ח"ו של הרויי כאשר אפסו אותו לביתם הבאג ,
הולונ ,וניחן

ואנ  IOנ' OI

ואm

בכנם  .עם Trןו צמיליו  ,ןילהלמיהנ ןה פירז  ,חוכפלנה הרמ[

ה tחם !.ערס בג  tהז Iג  'Oור ניד ושם  .בביקורם הרכיזו בגי הוזג

גטושלא לע תמיםתכ וינ ושם .
רלח גרמן התמתנה למהנלת משיי האגורה האמריקינת .

שנפסו בשואה.

ביום

אנגליה

הז'כרוו

יד ושם במרך את

ושלהא 'ווטגרה קינ.ח

P

הלפגס . rיושב ראש אנוןת ייר ,.ין ושם אבנגל' "lלרגל

ב'D I 1ש שעכ'ים אשי

קבלת

מגני משפחחו של

ארבoעם נצtוילס שחיי[) אבננליה .

אהרו גוטווירס ו"ל

קנדה

ונצינים

המשרתים

התואר P .M.B.E

הלפגוט בקור ~ מרבכ ביר וש[) עם קבהצן לש

אנורת ייריר ין ושם בקנרה ארגנה אירוע פתיחה לחגרי המנהינות הצעירה

מאנכינ קה[ר לע משו.

שבראשה עומןת שיתי

האורחים הגיעו לין

העולם והספורת איירין נוכו אזפיריק  .ארבע מאות איש נכחו אבירוע רמוו'וצח

פשמתח 'IIOOו Oת:ע7jבנ הןק o jו(r

ושם מילאוש מורחינ

סמ IקQוב': Y

נואמת אורחת הייתה חסידת אומות

שהתק"ם במרמ אונסףו למ.עד

העזל.ם גמסנרת הינקור הלתשגו הארlח'ם אבירוoעם שהתק"מן גיום הורכיזן

שלוהא 'וועורר~ כמו

.p

)[ה רעס סיור מדורך רתאב די וDש ופשחנו לת  Dיותיו

העתיירות לש ין ושס קלראת שנ  Iת האלפ"ם .גני רמושפחה וצניני הקרו

פ'תא פשי'ונ  .יושב ארש מותצע רןו O'1h,רוגרסית גבןמניה ויושג שאו

.וruר  Uם להמשך 'וותמןו בוליעפהת השפטות 'וש וי שום ףא! לשק'וו להרחיב

יירrך י ן ושס בגרמניה  .ערך ביקור מקיף בין ושם אבמצע חושר יוינ  .הוא

תא ר""מהכי רמוועקנת rו ירמ שרנ~

דח ור 'm

ו : 200

ירג רתמו לרתשיכ משחב "חויר ,ו hא יבצו ףגאנ כרעמתו מyזי

תעב האחרונה ורחו',טה קזי א  IJנמיית גישרלא לתמוך בפר O7'Iן להנלחת
זכיר,י השואה קברב המנור הערבי גישראל ולהצנחחו  .חרומתה של הקרן

.-

חינוך להוארת השוהא וב'  Iמות חוuוות לש האנוןה הגרמנית .
פטסן קרמר ,המהנל גפולע לש האג Iןה הגרמ'נ,ת בקיר גיד ושם בחול
המ  tדע פסת

חופנה להפקת מקארור ,ובה נתוני[) לע השואה .מלבול מאמרים  ,ממסכים

בין תלמידי התיכון  .המוריס

יש שם " אבוהל יוכור וב Iקרא שמ  Iת של קרגנות שואה מעיר הוולתו

והמחנכים במגור הגירינ בישלאר .כפסי התרומה נם יופנו למימן[ בקווףהם

קייקניר P

,הניח זר חט.ם ילאן הי ' Oן  .בן לגצי'וו שוהא קחלקמירכן  .השתףת

בנשה הקרובה ביר ושם לש תלמייר שחים עשרה כיחוח יא·י.ב התלמיירם

נם הוא אביחעי 'ום הזירכון בבקיורו ביר ושם באמ ' lת קירש .

ותופY

n

יבjורו באתר ו" שפו בין השאר נם לזועיות אישיות שיציגו לפניהם ניצולי
שורא~
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ן  j70אצר Iח חברות נרמנית אבגף קש'י ח  '(Iלש יד וםש  .הם דנו תבינכות

ביום הזרכיון לשואה לונבורה השתתף פרקנ קאווץו בקטס זלב איש

וכו ' .המקראה תופק שבפה הערגית

--..

וגא m

נפגש עם באנר שלו ועם בני אילסר  .אשר התמנה געת האחרונה לראש

חת ומשלאנ מרדפן רגתמו לתמךו nנMכ הפחותי "' 1ושם

-.

גרחנ"ה

•~'-

- ..

)!;ייוו,
~

.זז \

אוסער"ה
בביקור .האחרון בין ושם הוrךע אר~ק גרטנר ,ייר ,קרוג וקור לש ין ושם ,
לע כוונתו להקים קרו למעו פיתוח המזואון החןש  .כמו

"יד

,p

נררנט השתתף

גקטס רמורס' צ'ו'וו 'ו ם הז'נרוו לשואה ולגגורה .
בעקב Iת ',מתו 'ןש ארקנ .,נרטנר לייסד קתדרה לע שם הדר 'סוף גורנ רמונוח ע'ת הספר
המרס' להוראת השוא.ה ,התק"ס א'רוע נ'  OIכפס'ס ג ' IIהנ מטעם קרו ה'ס Iן וגהנהנת ה' Iשב

ראש דר ו'נטר .ג'ו המשתתפ'ם ה'ו 'קעב 'לקייו  ,של'ח קח ה ' Oוד לא Iטoר'ה  ,שה'ה אתרא' לע
ת'אנם הא'רוע  ,אדקנ גרטרנ  ,ר 'טש'לוב  JIג מר'או נררנט  ,ארש המיצעה 'ל בים ואrכoרה חזננרנ.
לאה רג'ו  ,אלמנת ראש הממשלה המנוח 'צחק רג'ו  ,נאמה גא'רוע גשם 'ד ושס' .חד נ"סו 'ן
ושס  Iסנ'ף קרו ה'סון גוו'נה סכוס נען לטוגת הקתןרה החןשה .נדער מו הא'רוע מרט'ו
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סטס !i

~ םסו י' VוISו aו dגY

שרית ה ז יכרין שליהא לונבירה

שלףא  ,תומך של 'ד ושם ,שהר'ס תרומה נ  '1בה לטובת הקדתרה.

'ו Y

שוו",,

פדאו שnב

המצעוה:

גס'] 'ו'ו רצעtםוה:

החשד ,בטקס נחנה ארמוה וצומג שאח נש'א המ  '1רג~ בא 'Iפזרנ  ,שנ'יר ש'לאר רצבפת רבעשל ,

' rו

הההניה :

רגבא rלש

נמל"כ' :ש Oרמעמ'

הןכגז

פול נא ו  ,ש'סן עם אח'' .או אבו אח קרו נואבר  ,ג'קר ג'ן ושם בחושד אפר'ל ,גג'קיר ן  IIח לו

ארש המןס

רrבוו'א'ומ '4לקחן
השוהא:

לע השלמת פרו'קט המחשוב שקרו נובאר ו'ן ושס מ ' מנו במשוחף,

פר ו פ' ' הודה בא ו רא

המדןע הואש' :פרפו' 'שלאר נמטוו

צרפת
בחח'לח 'וב' התק"ם קונצרט מוצלח שארגנה אנוןח 'ו'ן' 'ן ושס נצרפת גש'חוף אגודת

ה'  '1'1ס 'ןש  OSEובםחות שג'יר 'שראל בפר'ז אל'הו בן לא'שר  ,ג'ו הנואמים בא'רוע ה'ו מ''ןש

רמ'צנ'אנ,I

דו צ'קח דרא

פnפ' 'Oןא לrו
רד לארש יזגנר

חן נול ) ש ')"( Iו ואח'ו שע'ה גול )אצרות רבור'ת(  ,בנ' מפשחה  Iחג'ים ג ' j7רו ב'ן ושס גפאר'ל
Oךכ למסור ל'ד ושס עקנ ' j7ר מקתפ4ת השואה שתרמה מפשחתם ושמ'ודע לתצונה גמזואוו

0"1

]ש'א אנוןת הין'ירס

של ,OSE

חגו' הנהלת
' lישס :ל1נ'ה אלומרט  ,דר בא' קבר ,
דר Jאו'' רבמו'  ,פרפו ' 'רשלא
ג  ~ DOIפטס Jךוףג~ רבאה[) ונח']) ,

אל'הו בו אל'שר ודר ר'שר פרקס"ה  ' ,ושג ראש

ילא  rגונחקס' ,רלוא פס  Iררט~
ח'שו' Dfמע'ח'  ,ןג פדו,ר
'  '01פח; חנ לפוג )['ו'II 'Iןקג

האנודה ,

גזרןןגיה

רשה זרoש'ן7טו  ,משיא משוענ Iגyו

הרמו קהו ' ,ושב ראש אנוןת

יו' '1

ין ושס בנור  IIנ'ה  ,וער"תו אסתר השחתפו גטקס המרכזי

צל'וו 'וס הז'רכוו לשיאה לוגבורר~ הס נס נכחו אנרוחת הערב החנ'נ'ת לבננן הנחח אבו רפו'נה
של המוזא ו ו הה'םטור' החשד,

u

מערכת בוט התע

וערכח ראש'ח :

nבחת

מערכת :

אחריקה הכ יגית
לרנל חתוגת בנו אןגר עמ מ'רג ב  11ר ,בחה של דר שרה בדנר  ,ב'קרו אומונדו ספד,ה oגנו
נב'ילא פואלוו פוורטוהנ פר'צדאן במ ח'ל ב'ד ושם והתשרמו מאון מתכג'ות רפו'תוח  .בביקורו

רס' מעותכ ; ןרק גל

'ל'Jאn

געת ה אחרו נ ה קזנ.ר ו ב' 1ו שם ח " ם סוול' גלסומו  ,וכו לסוסוו ומתו פ'אבנרב מקולומב'ה ,
צנ'ג קההל'ה הי הו  '1ת קבוהטס ףקה לסו סוו א"  Iנמן  ,גו דוןה לש ' Iסה אייזנמו'ש y IIו  ,ערך

ם'וע:

נ ' j7ור ג ' ד ושם וס"ר ג'ו היתר גאולם הקר' אה נבג"ו הארכ'וו והםפרייה החרש שחרסה ז'םה

א "ז מו'ש y IIו חכרם של ירחס'אל ושל שאוי שווyו,

ולח בjתא'
דר קתוה פלתנ-ענו'

ומפשחח י  ,מפשחת לנrט'נגר  Iבו  O'1נ רסוו ·

פא'ים ק"

דוו גור Iח"נקס'  ,ת ו רם 'קר ממ ק ם ' j7ו המעג ' j7את תס'כתו לין ושס זה ש)'ם רבות  ,ערך
צל'ום:

לאונר,
ה'לו וק ל רה אפטoוד'ו' ,ן'  '1ס ותוסכ'ס נת '' j7ם מ  IIצנואלה ,ב ' קרו ג'  lושס ,
מפשח ת קמהא 'Tהנ  yrה מווצנולאה ך'Oן ושס  ,ג 'Iהמפשחה רתמו להפקת החרנוס לפסrךךת

'ןש שואה ו',רכ י ו  ,פסח של פרפו ' 'שרלא גומסן  ,חכר נא'המ ה ' j7ר לשמה קמהא.' T
אדנרו ו א לגנה  1וט ' IIרט ב ' j7רו ג ' ד ושס עם בחם ג"נה ,

ד ו ד פו ' ןשט"' ,,ושב ראש אנוןת 'ד'ד' 'ד ושס צנ"לה  ,גצוול אושוו)" וחומך )אמו של 'ד
וש ם  ,א'שר את המשך מחו'גותו לכפ' 'ך ושס ע ' j7ורו של האפפ'יור 'וחנו פאולוס השנ' ביד
וש ס ש גו השתתף .

""1

אIm

גר'מחו

צ'קח הר'י

מח ש שער ה ש נה לאחר ב ' lj7ר Oהראשוו ב'י ושם שוב הג  yrו מולסוו מ''Iןש ח'ןסוו ממקס ' j7ן

'גן ו שס עם אנ 'טה וייסברנ  ,עס 'וסף ום'מו)ה גולדפרב  ,עם פק'טה ' Tצר יעם קת ו ס ומרתה

לאכדנסר באוהם
הינה בארהם

דר מה גרטומן

הקה ' לות חכ ר בנ' משפחתם מהע" ר ה רוסטו.ב כמו כן  ,השתתפו בביקור אנר'קה  1ר'נברנ

לבי קו ר סרג ש ,

פ']הנ ח'
חחי לטיבא

'רוו אrrגכש
'עשה בו 'הדוה

דר םלומוו רונד)" ' ממקס ' קו ובג ' מש פחתו ב'קרו ב'ן ישם והשחתפו בטקס בגקעת

מש פחח י וס ני טו ,שהניעה לאץר מ  IIגצואלה לחג'נת גי המצווה של בבם שאול  ,ב'קרה

פג'Oח

קבו' ף'לבו

תכrךע שלהוו :
תרנ :Dl

ג ' j7ו ר נסוף ג'ן ושם מ יי"ת rעך' ח ו מ לרכ~

הסיל  I01'f1ו
שחר ח'ן
יאסנ )[סץ-:מא'uאr.

התח"ב ידפסה לחמ ו ך גמ'ס 11כ נ'ר זהןכrוו התשדר~
ח ו רח ה פסובנרג מגאודת ' rןף '  lושם עחל' הנ'ע מסן פאלוו לב ' j7ור גין ושם .
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א'oיר ו ננרנ

ששון ת'רם

הפקה:
צועוב:

.

תו אור

דפסו לק
פטס)'  Iרוח' צ'עבו
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דור שאלתיל  ,םנו ראש הקה'לה ה'הון'ת גסלוניקי  ,ב'קר ביד ושם לרנל ב'קור ו של האפיפ ' ור
' וח נו פאויוס השני,

רש Iת הזרכיון  .ןו ושם תנמתכ
גפ'וזעIת'ה לע ידי משיי הח  IגIן
והטנכוות ה'הידות ץראל 'שלאר,

n
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 urקmn

rל""אi1Jג יןmונ,

נחחה

בגוב

טק ,

האריות

-

דג י ארה

פרשת

יואל,

ו ב ית

רןחחי

הגטאןת,

תש"  275 , 2 000- 0טמו ד םי B9 ,

ש"ח .

את

טיפורו

-_~, _I
-

מטפר

הטפר

המופלא של הצעיר היהורי
אוסוודל חפא"זן שנהיה אלח

.,...--, • r

נחחה  Uק  .דמטות כבושות

רביט  ,היא

ניצולת שואה

שהסחתרה מהות חביה בכפר

קטן בפולין  .לכאורה זה  lטפיור

מבני עמי .ה ו א נקלע למצב

לצהה סשפוו טו,ב אך חיי הדליה

י וצא רפוו בתקופת המלחמה.

הצעירה

ו בכט ו ת לש ירא השלתכ במרעך הפ ' j7וד לש המדקפה

ה' l

אפ ופי ם במתח

בלתי פוטק  ,בחשש מפני

הנרמנית בעיר מיר והציל מאות יהוריס ות ו שבי

כמור .לעה פrרא'  rו ילשלאר וצמאבועת עתירה לתיב

טמוםיד  5!!1 ,ש ' יח .

א  Iש  llיץ ,מתווסף טפרה של

ג ' ו"'אנה טדטק' המשקף מבט
נש' לע ח" היום·יום של נש' ם
יהו'ד!ת השIאב Iצראמות א'פnה

לםיצtגנ'ווה' מוובחת לש פסrןם

בח"ו אולס מעלום לא התנקת

ביל'וסח יר~ בתוט המלחמר~ והיא בכר עיטה נלימת

-

םיפורה

,תןUל .rrדי Oשו ,של" .,.Uתש"ס  -ס , 200
> 201עחוףס 59 ,ש"ח .
נחמה  Oק  ,כיום פרופטור

רופא" Tו עבר תהפוכות רבות

" . .,ac

ושס,

בוט לע קתפות ו'wוכ 1במחהנ

שר ירדות אבודה ,חאגנרית ; חריס

דניאל ,נזיר וכומר קתולי.

;

ירושריס

לפסריו של פרימו לו י ,שבהם

טחי שחי" י ד ושס בשיתוף חורשת

י ר וש רי ס

יד

תש"  - 0םסס  RD , 2ו

ח"ו שר אוםוודל רופא'  Pן ,חאגנ "ל ת :

טר נפי אההמד

אשיה בחחהנ ביקרנאו  ,חאJjלrtית ;

התנובות האנטישמ'  Iת של המשפחה המארחת
 lבצ  lרך לחפש מק  Iרות פר)טה .להטתתר מפני

ונכלאו במחנה בירקנאן  .נשים
אלו קנרעו מזרו ע ות בלעיס  ' ,לריס וה  Iר'ס  .נכלאו

מאחורי נרר  lת ת יל ,בחפו לע 'די הממונות על'הו
והתמ ו דדו עם רעב ועם נעג  Iעים .בתוך ע lלם מנוכר
 lזכאר וה נוצרה יףר Iת ב ' ן נש'ם שבאו מקרע שונה ,

שףרנו  Iו עם זן בבליל של שפות  ,שניסו שלמור לע

נשיותן ושיצרו ב')'הו נשריס של חום  lשל אחווה .
חר'ס

יורק

עקב י א,

נטוריס

ואג י ה :

הףו הנב  lה קזJו .שעוררה הףם צביבור  .אנקב לע

פשיטות הגרמנים .נחמה ה"תה שותפה מלאה

ב ש רכ ת,

זכותו זאלרחןת ישילארת לע פי חקו השבות בפסר

לפרנטת המפשחה  .ה'א נשאה טלי מפאה 'lנכם

תש " - Oםםם  7 iZ , 2ו טמו ד יס  5 9 ,ש " ח .

לא השקו ,הב"תה לטוחרת ממלוחת והתמודדה עם

מר י ס קעב'.א רסופירת גצoולת

שיחות רבות ביו המחברת לביו רופא"זו שבהן ה!א
מנטה להטיבר לר~ לומשעה

צעלמ ..

את פשות ח"ו

-ד

הטרוות ועם רויפות  .לאחר השחרור גילתה כי

השואה ,

מארחיה לא התנ א ו במעשה ההצלה אלא ביקשו

יאצוי הרפו~

אוטוודל רופאיי Tו נפטר בישארל בשתנ . 1998
ד ינה פורת,

חטבר רגשמי

להצניעו מחשש לתנובות שליליות של שכניהם

לאןר

פרקים

ח"ו שר אבא קובנר  ,די שוס שכ  Wוף

טובד .

טס

ט זילה ררלס-ב רק ,זטק י דליה

הטפר מנו'ול את פרשת חייו
 lאת אישיותו המיוחרת לש חאד

ושס  ,ירוש ר יס תש " ,2 DDD - O

ממנהיגי המחתרת בגטו וילנה
ומתאר את עזלמו הטוער .אבא

. ,. ..
~ ~  :-ן rד

ק ו בנר 'משורר וטופר .פרטיזן

ו לוחס  .מנהינ .חבר קיבץו ואיש

ת)ועה פשולמוטים רבים קנשרו
במשI

היה נ Iאט חנטר .מבצע

..
,

רע להתרחשויות דרמתיות שבער Iלע העם היהוף

במאה

ה' : 20

תכגיות הרביחה והקנ.ס 'nכמnת העצמאות .החובה
הנבנית במףנת ישראל ·אבא ק'בנר היה דמות

מפתח באירועים אלו והטביע לעיהם את חותמן .

"' -

בנות .

עברו

במשך

שנות

המלחמה ימים של בעו ושל
טלב .אולם בא המפשחה ההי
'ובתי פוקסים l .הט שזערו לו

,

להציל את יקי ריו .הוא הציע

בלע כןח הישרוות ות  lשייה

של אח ושל אחות שה  Iריה ם
מנס'ם למלטם מו הסכנה בזערת ממoכ'ם אר"ם .
האח תנספ ז)לבא בנית Xמ ואIל' האחות שבה אל
יער הודלתה קקרוב
י הושע
איננו

גרטנר,
טוד

-

דאנק

גר  Uנר,

חורבן

יהוד י

הבית
קוטוב

ון'אביה ,מגרמנ ' ת  :ריגת כהג ו ב ,יד

ושס,' ,ושל ' ס תש"ם  -םםם • 2
עמודיס,
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 R"tן

ש"ח .
בטפר שתי עדויןת שהן ויו

ללעיזה לעבור נ'תנח חטר

וחשבוו םפrט lכו ובא לש ')ש

הצקדה וכך הציל את כולם

יגב מפשחה רש~ו '1עם לצרח

משילוח למחנ  lת ה  Iא תיפש ללא לאות מקומות

היהו  '1ם נבי הקהילות ק  lטןב

מתבוא לבנותיו  :הבירח אותן להובגר'ה או הטתיר

ודבאיה שבגצ'ליה המזרחית .

אותו בנור מסוווה ביער .נם לאחר שנתפס ו ונלכאו

רעלותו של יהוש,ע ר ו רו של

בנית טוהר ,צמא דרך למלטן לוהגיע עמן  ,ירבאות

דאנק

הקהילה

ומוננות  ,לסוף המלמחה.

ה'הוו ' ת בקוסוב  ,חש י בות

אובהיי רז'"YוOכיו הפיקמ tכIמעיי~ סהב ררנnrגת

השןאה בנט  lוילנה .המדר ביערות .

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

מפשחת רלסר  ,הוrןם ו'וש1ש

" ·· i 11
" .זז'

תרב Iת והונה ער'ת מקורי .

דיוקן אישי מורבכ  .מרתק ומקסרו של איש שהיה

 98ו

טחו די ס  5 9 ,ש"ח .
~~ ~

.

-

חרשיס .

והו

ס י פור

אוט Iבי ו גרפ ' לע חושר בח"הם

םפיור

הישר ד ות שר משפחה ב םרו ב קיה ,י ד

 "t7"tטחודיס 7"t ,ש"ח .

במהחרnl

רבות ותו רנס

לשפןת שונ  lת  ,והוטיפה לו

פרשת

ירושריס תש " , 2 000 - 0

עיברה

מחרש

את

פסרה נ ע ור' ס ב שלכת  ,שאצ'

האנטימשי.ם

-

ןשס,

י ר וש ר יס

ילעזה קרב ,פיעלה במרעכת החינוך וובשגרת

ומראש '

מיוחר.ת שכן היא ה"תה בין

מויר.ס במטיה במולצתי המפשחה מותקשה להאמ 'ן

הnע' Iת הארשונות לע השואה  .אח"נו ארקנ נרטנר

שמאחוף מארה  lהצנוע של אב'ה הטתתר Iאומץ

פ'וע תבקופת השואה להרבחת 'ה וףס ול הבערתם

לב והזעה 'ונת' רגל'ים.

לקמום חטבמ 'n ..Dא'ור רלמומnה ש'קם קכאר רנטרג
את ח יי ו  .וה  lא א'ש רב-פעלים המעורב בהוויה
ה'שראל'ת ~

IiIלתנמ 90ר lrבהצו  JUtדי :181
Uנt!1ן D ~ - ",,35D5

נקןן נאתן

םק!D ~ - ""& 350& I

הא'נ  Uןנ U

em.org.ilוsIוd-v.ו;publishingt> y

שר 'ד ןשם :

www.yadvashem.org.i I

