r•

יד
האח'ס התאחרו לאחר  59שנה

וש D

תגובות

' -2

ון ושס מנוע צער עמוק לע הרבר'ם הא Iמלל'ס

•

שאמךו נעת האחרוהנ םהנ'ג'ס )" I1ח  I 0פ' Iו'ט"ס

מ  nדנכ'ס "ומעו הזנ'רןן
אוץמ ונחישות:

5

םפ' Lח לש ארקנ נרטנר

ב'שראל באשר 'ונספ'ם בשואה ) .יג  1ים אלו יש
משוס

פגועה

)  IIכר Iו

קשה

הקרבנות ,

נגנן

םשפח Iת'הס ו)ביצילום  ,והס ' Iצtך Qתל" והפחה
קשה צניגור ה  Iהיף ב'שראל  DIחyו לר~

ח' 1ו י

' 7-

•

פנג-שאו הו :

אשרות מצילות ח"ס

שבהן היו שני האחים משוכנעיס

כי כ ל אחד מהם הוא השרי ך היח י ד שנית ר

בשואה  ,במונחוה  Iנםמי'ה במחלוקות פילוס' Iח

ב ה פנזות

וקורא לאנשי ציבור מ'זכ הקשת הפוליטית לחדזל

ברחו בר י צה במש ך יום

שלס

הראשונות לע לב ו ב  ,השת כנע כ י הוא מדבר
עס אחיו  .עזו באותו ער ב נסען לזר  ,אשתו

וחאדוח יהוידת  ,ל!כן ראוי שהמבקש להח"חס לנושא
השואה ישעה זאת בכנס ארש  ,מחוך נישה אחארית

המסתמכח לע מחקרים וברנישות הארויה .

ובתן מביתס בהצרליה אל ב י ת ן של לאוניר
קנףח נת  ,שעמד צבפיייה דרהכ tוהמח'ן להם
בחץו  .שם בהתרנשות צעומה התחקנו בפעם
הראשונה זה חמישים ותשע שנים .

הנילוי המרנש על אודות האחיס לבית
שיימן אירע בז כ ות דפי העד אשר נאספים

• ••

םן-ו 1

המוזאון החשד אלמבות השואה

ח ר לאחר חמישיס ותשע שנ'ס

א ז ניו  ,וקר כ אש ר לאוניו ה זכיר ל ו כי צ ד הם

נתפסת יותר ו'  Iתר כפקר משותף המרניש אח  IIה

צעמה ושב'רות:

ה וףע לאוניך )"'יב י ש ( שימיו לחאיו

ון ושם מבקש לשוג ולהזה' ,מפנ' הש'ם  Iש

מלעשות זא.ת

אירוע' ' Iס הזיכרון לשואה ילגב Iרה בתפוצות

"ל

א  ,אני לא נםפיתי  ,אני ח '!י כ ך

ממפשח.שו חר הרוגום יסרב לה מאין לממשע

בקרב ציב Iרים רבים באץו ובחו'ל הש  Iאה

9

מאת אור'ת א יח וי ו -מדך

•

יד ושס מקרס בברכה את האישור הקערוני שנתו

בחווש יולי נשיא בית המשפט המחזוי בברולקין
השופט אדוארד קורמן להסור הפיצויים בפרשת
פקירונות קרבנוח השואה בכקנים השןויציףס  ,כוו

תא הארושי הרשמי שןתינ l1שב nיילו ז'ןןננן להקמת

הקרן הנרמנית לפיצו"ם בעבור עוביד פרך ועוביד

ה א

כ פייה מתקופת השואה .
 2.ן·  3ן

במ'ה

השואה בא'גטרנט  :שב' ידדצם למטגע

חש י בות האישור'ס של הסדרי הפיצו"ס היא

במפלע החשו ב וה " חויד 'וש ה לכי המשות ב י ר

הכרה באחריות המוסרית

ושם ; אסיוף מש ו ת י הם של הנפס י ס בועצמאת

למעש'ס הבלתי נלסחים שנשעו בתק ו פת השיאה .

עו ו ת של קרובים ושל מכר ' ס  .ש נ י ה אחים ,

בכך שהם מבטאיס

חשרות

 7 ,· 4נ

"'0 '1

19-18

ח ר הנצין"'ם הילך וקט!  .וחשוב ביותר שהלשב
הבא  ,מתן הפיצויים לניצולים וצלאצאי הקרבנות .
ייעשה במהירות וביעילות .

אשר ר רכ יהס נפחו בש Jת

, 1941

ה תאחר,

מחרש לאח ר ש ה אחר מ י לא ופ י עו לזכר
קרןביו  ,והאחר ב י קש מאנשי יד ושם לבד ו ק
אם ידוע ד ב ר מה ע ל משפחחן .

' בשנת ו 99

ו טיילנו אשתי ואני בירושלים ,

והיא אמרה שכדאי ללכת ליר ושם  :מספר
לזר  ,שעלה לארץ ב  I 1957-הק'ס משפחה .

פ ר מ ומ י ם ח שר' ם

" ביר ושס נתקלנן בפעם הראשונה ספי הדע
שזענרתם איפסוס תא משוח הנפסים .הלחטתי

20

למלא את הדפים ולהצניח את שמות הוריי ,
אחיי ואחוחי ".

ע

צהמ ש!.תחיכ ינש מושנים לשואכרה סוירחם
זה את זה  ,מתקיימ י ם בעח ובעונה אחת

באחת התופעות המופלאות שהתרחשו
בקתפות

השו\'iא -

צ'ירת האמט.ת צי'ויחת

האמ נ ות שנעשו בחכשת התק  Iפה האיומה ההיא

רוג  IIא Iן מאלטת השורא~

ךכ Iבחושר י )'ו הנ י ע ידיל ףמה לרמן ולאה

לע המזואון  ,הבנהנ חנקל מרוג'זכל! המואזוינ החשר

פוסטרנק  ,העובר Iת ב ה יכל השמות  ,מכתב ו

תו'זכ ן

של לאוניר  I ,בו הוא מפרט ברוס י ח את אשר

מקום ריב וDש

תינ -

: 2001

קל ר וא בתכתנ השער של ניל'ון זה .
זער תו'וכו קלרוא גביליון לע ספ Itרס רוגרגש לש
שני חאים iרשחאתח בפעם הארשונה חאלר מחישים

.( 1180-181 _1
 1'1ופoעוp
01/11

2

בא'ב אחד מנחה  Iי'.ם

לע - jר מתתנ סיוגא D"oןר ףסואל האסנות ג'ך

)נהנת נמע  '1Iמ (-,,וט

היא משעה לע ה לכי השמות שב י ו ושס  .היא
לק nrאם י ש להס פר  '\Jם לע נו'ח מפשחת ".י

במסנרת תכבית הפיתוח 'יר ושם

' ,1i41עבצ מ'.o

שלבער וב  1995-הניע נם הוא ילשרלא ; ')'rפ
לשושה חושר י ם  ,כ שהבת שלי לעח ה ילש ר לא ,
כשענה אות י לכתוב להם מכבת לומוש מהם

וש.m

נרעש' :חק קרונ  ,19. 2-11051אIש1 f'('\Iן7טו lקזונו לב

לאוניר חי כ ל אותו זמן בבריח המוצעות

ותשע שנים בזכות רפי הער של יו ושם  ,לע אומץ
לבו של הדיפלומט הסיני פבג-שאן הו  ,שהוכר בעת
האחרונה חנםיר אומות העולם  ,ו'וע מחז Iר תפילות

י עד ; שמות בנ י משפחתו  ,תאר י כ י ילוה וע י ר
מוצאם

.

ט ומשוב  -ל Iבלקס '.

אלה ערכה חפיוש במאנ ר רמומוחשב של
רפי העד ו מצאה שבעה רפ י עך שהיו בהם

המשות והתארכיים אשר לאוניו ציין במכבתו .
לע כל רפי הער הייו היה חתוס לזר שיימן .
רימה התקשרה ללאוניו ,בישרה לו על

לראש הש  iUשנכבת לע קיער נייר שק מלט חנאבים

הממצאים  Iלשחה לו אותם בדואר  ,אך רק

הקש'ס של מחנה עבודה בנרמניה וכעת יצא לאור

שב ו ע לאחר שקיבל את מכתב התש  Iבה

באלבום  ,במהוורה מפוארת בהוצאת יד ושס .

ועותקים של רפי הרע מהיכל השמות ,אזר

י

ם
ל

א

ח

ר

9

"הו א ש א ל א ותי א ם א ני זונו

ש

5

ה

נ

השמ ית אתי ואמר ' ואני י")ישו' בהתחלה הייתי
המ ום  .הוא שלא אותי םא אני זכור את אחי יייביש
ומה קרה לן  ,ואמרתי לן שוודא '.אני זוכר אוחו ,
באל ה וא נפסה במלחמה  ,ואן הוא מאר; ' אני לא
נפס ית .י 'בא ח' ~1מזא אוחה שיחה מרגשת

א ת א חי ליינ יש ומה קוה לו,

אל·'}t

הפגשיI

וחר את ]ני מפשחותיהם  ,היידלם  Iהנידכם ,

 Iהס ה'ן נרנשיס לא פחות.

חושד אלחר משפשחת

ש" IO

התא  lnר~ הני!ע

חר ,לאוניד ייי  Iש Oלחלוק את  l'llnת  Iהם ,
לז ,מספר אח שאירע ג  Iזכן המלחםה:
'כשהמלחמה הניעה לאז ,.שלנו  ,כל המשפחה

ו א מותי לו שווד א י ,א ני זונו

רבהח פנ1כ'ה לכיוון רסויה  .כהתלחה כ  lלם ה' Iיח,ר
לבא אז נייסו את לאוניד Yובא האדוס  ,ומאז אף
חאד ~ האר אות  Jנם שרא המפשחה התפזרה ,
ואני המתכשי מאז לבד .
בסוף המלחמה ח י פשו האחים את בני

א ותו ,א כל הו א נספה

מפשחםת  .פ"ניט ל'מ מי'ג נ.רמים  ,ותמיר קילבנו
תשובה שאין אף שריר למפשחת שיימן  .אשתי
ואני  ,תמיד כשנת  j7לנו בשם ש"מן  ,אפילו סתם

בפסר לטפונים  ,היינו מקתשרים לשאלו ,אולי
תמ MM

מפסר חר .לואוניר ,כשהוא אוחז םע חאיו תבמותנ

לש Mו' מ-ש  .jםמא לש מך לש! ךו(')II

'NIלינר ץמוא והקתרש חאליו :א'שתי התנע לf:1ןפ, Iך
מפסן זלר  " ,ומישהו ףבר לאיה בר Iסית ,ןכ שהיא

. H

:

כמלחמה .ו א ז הו א א מו :י א ני

לא הנינה מילה וניקשה ממני לגשת לטלפיו

אמס  ,מוסיף " :חשבתי שכל מה שנשאר לי
מהמפשחה ילש הוא החמונה הזו של אימא שלנו
שה  IIתה אתי כל הזמן והחזיקה אותי בחייס:
לאט'לאט הם מצליחים להיזכר בחוויות

ולתרנס לה  .האיש בטלפיו שאל אותי אס יש יי

המשותפות שלהם מהילרות ולחלוק אותס עם

אחים ,עניתי שהיו לן נאל כולם מתו נשואה .הוא

ידליהם " .א'ן ל)ו יד מי'ןום להוחת לםכ :הם אמוירם

שלא אותי איך קרא Iלאחיס שיי .והתלחתי למנות
אותס :ח"ס  ,שלמה  I . ..הזא המשיך לומר אח

ל א נספיתי ,א ני חי ! "'

לאנשי הי'מ השמות של יד ושס אשר זכו לאחד
את האחים .

3

מאת )' י ג א ו רן

יינ

•
רבמיו 'J

זא.ת עוד ארובה הדרך להלשמת המצבע בייחוד

חא פני התינוקת גת היום לש אחותי

דב.ב wויב 'ב nתטאה ץואנ .

ק'וה דעי פילאיצנסו

במצבע בשני בתי האבות של הרשת )פסאו

הצעירה שנפסתה ביום שבו נודלה,

של למלעה משגיעם אלף נציולי שואה .הממונה

למלעה מאלף ומאתייס דפי דע  .הקלטת דעויות

)ינשתי לצניגי האנודה שסיימו את

לע נiו''וו משמ'ה רתבח'הו"\ו rז הוא משה פךףמ.ן

שדמע  Iת בגרוני שכואני רואה

פרירמן·

הזיכרון
בוויאדו ובמשע נשעית נם היום .נסוף לע ךכ ,אנפסו
מממכים ופר י טים ,כנון צו ג י רוש אוחנט' החתום

בחותמת השלטונות הנרמניים הנאצייט משנת

 938ו ,תלצומים שעגשו בהסחר ב"יום החרם' ב'1
באפריל

. 1933

וגהם נראים שוטרים גרמנייס

מועידם בפתח בנ"ו משידרט ילודם טלש':לא תפנI

ועלרכי

1'1

יהו  "1ם :מיבתכס ונחיות מר~ירם לג  'Jהם

בררכם למת)ות המוות ועוד.
קעב החומר שנסאף והתג,גה החיוגית של

תשויב תבי הN.גא בטותנ הא111ה להמישך 'וולועפ
בשניס הבאות במפסר רב 'זש גתי אגות ברחבי

האyד  .פעילות זו אינה יכולה להיות פרי הבציוע
הלבידב לש הצ  IIת רצקוג~ מיד ושם' .אנ Iבגי חר
tIבו' רעות .רלiחןגב  TIIלש ואג~ נאלמ'

הצ 'r

התקהמו לש תנידמ לארש' זביכורצ לוארת בממישה

'  IYחו' ווjו'ננם Iשoב'1

זו שליחות לאומית ממררנה ראשןנה  ,להירתם
ולהחנךג למימושה ; ציינה נ יצה נגות  ,מתנרבת
מנהל האגורה ירוו אכשחי מםביר  ' :החלטנו לצבע

חדועח נ'ווש
מק  Iו'ח

שנמםלה נ· 20
'גילו 1939
יהו'לו לש חיים
בן רב )ח  Iשב
בfן' .רונxח

.......

מנ"זר

וO'o

הח'IO

חנב

'ID

שהשתתפה במצב.ע

מחקר מקיף ומקדים לע רפוטי ההחנהנוח ולע

כחקל מפליעות האגודר~ שתצואוחיה הן חיזוק

דרכי הפע'ווה קנרב חושבי תבי האגוח מוךו אלחירו

הקשר ו העמקת הזקיה בי! הציבור שחי באץו לביו

לבצע פיילוט בשני בחי האבות של רשח מנלדי

יך ושם ,הוקס בשנת

'פורום המתנרבים"

הים הח'>:וו נבת ים ובכפר ס.אב הערכנו כי הפיילוט

של האגורה .ראשוני המתנדב'ס גפןר Iם היו ח ב רי

ומסקנןחיו 'הוו בםיס לעשייתנו העחידיח בח ח וס

התאחרות הטטודנטים שסייעו למתקשים במילו'

1999

ךפ י הדע ב רחג י האץר  .ש'ריו יחקזאל ,רמת קשרי

זה:

בשלב הראשון של המצבע ארננו צניני האנודה

חץו אבנ ו ךת הטטודנטים ,בת לה ו ריס מהודו ,ציינה

בקיור ביר ושם לש הנהלת שרח בחי הבאות מנילד

כי היא "רואה במשימת האיםוף וההנצחה של

ה'ס הח'>:וו  .מ'ד אלחירו ארננה האנורה אח הכיטס

שמות הנפסים בש  Iאה ירע מרמי בחייה'.
בעת

הראשון בניח האבוח בכפר טאב  ,כינוט שהוזמנו

האחרונה

קיימה

האגודה

מגעים

אליו כל חושבי הגיח  .בכינוס נשאו רבר'ס ירון

אינטנםיביים עם צניניס לש ארנונים אחירם באyו
בענייו שיתפום בפעליויות ההתרונות לש האגורה.

הרצאתם בנית הגאות  Jמארתי  :א'נ '') 'Jווה שלתא

אכשי nולאכסדנר גארה.ם מנ'וה הלכי המשוח ביר

ע Jד גקרגי תא ר.באג אאנ זערו ז'ו למאד את דפי

ושם  ,והשתתפו בו למלעה ממאחיים וחמישים

ב'ן

הער לוהסבתי חא ב 'Jמפשחת"' )ןתשתב בתי נאrוl

תושבים  .למחרח הכינוס ובמשך המייט 'זשאחריו

נלמאי צה'ץ

הפליעה האגורה בנית הטאת צ  Iוח לש מחדנבים,

לכשת רואי החשבוו רואה החשבון עופר מנירב ,

של צנינים מהס השמות לטפיול ולזערה במליוי

יושב ראש ורעח ,ךכפ'oס של לכשת עורכי הידו

ועודהנ אסיוף והצנחת משות ה) )Xיים גשורא~ גיוס

ובאיסוף רפי הוע  ,של צניגים מאנף המוזאונים

ע ור ך הידן 'הודה לטמון וגחר הוורעה וערך הידן יש'

פתח 'ר

לטיפול באיסוף חפצים ושל צנינים מאנף מםיד

אייזיק  .הארנונים הביעו גכו)וח נכוהה להירתם

ושם במגצע רחג היקף באץר ובחו'ל לא'םוף

מ'דע לטיפול באיטוף מממכים וגנגיית ועזיות.

למשמיות ההתדנבות לש האג ודר~ בכוד גמיים ולא

ולהצנחת שמות הנטפים בשואה .בראש המצבע

'ממ ן ההכנות לבצ'וע הבם שיש להבגיר תא צהוות

מחוכננות פעילו'  Iת בשיתופם .

ץראב עמורת אג  l1ת מאנני ךו ושם בישרלא .היגעות

המקצועי מ'ר ושס במטפר רב של מתדנגיס .לכו

המעוניינים להצטרף רפורום המתדנביס' של

צה'בןר ה"חה נלחה אד'ו שיע ו ר :ער בשתנ 1999

אספנו  ,הררכנו ושילב)ו במבצע צוות מתנדב'ס

האנודה

לטלפוו

נאטפו ב'ד ושם למלעה מ'  325,OOOרפ' וע  .עם

שהאג ו רה פיתחה אתם קשר זה מכבר  ,צייו משה
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של רשת מג"ח היס התכ" Jן( .
חאת ממשמ'ותיו המרמ'ות לש ' lוםש הייהת
הזיכרון לשןאה ולנב Iרה תשנ'ט

4

) (1999

הצניגיס :

יושב ראש  Iדעח ההתנדבות בארנוו

,

צ"וות :חא'ץ )מ'לי( צ'חק זיי.ר ישנא

מתבקשים

להתקשד

מאת ד " ר בלה גוםרמן

מ

•

אז שנת  945ו אין שקט בנפשו של

הרבבת הנועסת קנאד שב לגטו ךא לא צמא אח

ולנרום לו להאשים את םבו  ,אלא לעיבו לשכנעו

יאבק נרטנר  .עד היוס אין הוא פוסק

מאו ןןiחי'זט לצהטרף לא ך Jjהצו 'וש ירבמחים  .הוא

לחשו.ב מת ו ך יידעה  Iבחירר~ שאיו  11הררך  ,דכי

מלשאול את צעמו שוב ושוב את אותן
שלוש השאלות הח ו זרות ונשנות אצל

חצה מעם אח היר קהרפטים נהגיע להונגירה,
הבוננירה הכיר ארקנ תא יעריתו מידים  ,ידאג'~l

למנוע התרחשות דברים רומים בעתיר .

" מלחמת העולם השנייה תבעה כ' 70 ' 60

ניצולי שואה רביס :מדוע דווקא הוא ביצלן כיצר
אפשר להסביר את אטימות הלב של בני העמיס
שהשתתפו בהשמדת בבי אנושן האם אמריות

ואטימות לב אלו טבועות בעמים מסוימים יותר
מאשר באחריםן

דאקנ גרטנר )ולי בכפר  Iי אביה שבנליציה ,
צנר למשפחת רבניס  ,ונלד בבית צי ו ני שהיה בית
ודע לחוגי האינלטיגצניה היהוירת המקמוית חליתו
ה  IIתה מאושרת :שיט בבהר הצירמוש  ,רכיבה
בשדות
בהרים ,

וםקי
ןכרברין;

מא ן ר

" הרנשבו

בםיחוט מיטפואוDי'

בכל מה שננע
עלתיר) ו ".
פץור 'mמnת
העולם

השנייה

והשתלטות ברית
המועצות
נליציה

על

חוללו

סיפורו

של

שינו  IIם ריבם בח" היהוירם ובח" מפשחת נרטנר ,

ארוקנ ףא קבאר להת י בצ' שלירות האבצ .י בארשית
א j7lטובר ו  94ו הגיוע הכוחות הנרמניים T'Nלביה ,
ער

ב·10

באוקטובר  YJרכה האקציה הראשונה ,

נבה קיפח את חייו אחיו הבכור של דאקנ  ,אריה.
באקציות הבאות  ,שנערכו בתכפיות רבה  ,נצרחו

בנ י משפחה נוספים  .משפחת גרטנר נמלטה
לקוס ו )  ,שבה התגורר דורו של דאנק  ,יהושע
נרטנר  ,שנמנה עס חברי היודנרט המקומ .י

ב' 7

בספטמבר

1942

נתפסו ראנק

ואחיו

והובאו למגרש הספורט .אנשי  0 "0ומיליציה

שבזערת כסות ארית ניצלה והתחמקה ממאסר

מיילון ח" ארם  .ואמנם הטרגידה הקפיה את כלום .

בכלא לש הנפטoו .

אולם יש זלכור שהיהזףם צרנחו קר נשל ה י ותם

אוקראינית הקיפו את היהור י ם שעמדו במגרש ,

לחאר הלממחה שעה אוקב ח  'pקסעבי ) והוא

ובסקלציה שנערכה במקום צורפנ דאנק ואחין

תורם מ)כםיו למפעלי תרנות רבים  ,ובכללם

לקבצוה שמעדה להילשח למח  IJת הס הוולב וננל

תמי כ ה בפעולות להצנחת  Iיכרון השואה " .אני

לקולומיה  ,ובדרך  ,ברנע קצר של הזעה ושל

מאמין שיש לנשת לנושא המורכב של הנצחת

החלטיות  ,זיקנ אדקנ במדרון והחל לברוח  .מע'לI

השואה ברנישות מרבית  :אומר דאקנ  " .תפיסתי

נוקב ב י ר י ות  ,אך לעה בידו להניע לב ית הקברות

היא מילשדו ר),ושא והלחנתו חלחת ראבוים ציכירם

יהודים ומתוך מטרה להשמיד א Iתם השמדה
מוחלטת עכם  .תקפיח לש ' lושס צירך להמשיך
להיות חתירה לדעת וללמוד את שקרה מת ו ך

נישה  I1ובכך גם ייחודו  :מדניש דאקב  " .לע יד
ושם לשמש משאב מרכן' של מיעד לע השואה

להישעות מחוך החמחקת בממשעו' Iת לשו תעליד

ו'וע משמעותה ומוקד להפקה ולהפצה של חומר י

למחרת התג)) דאקנ חזרה קל'וםוב והצטרף

ובראייה חינוכית·מ Jיעתית לוא מתוך נ י שה כוחנית

ל י מוד ותכניות הוראה בררך של שיתוף פעולר,

רלךףJ,n

של שאנה ושל הטחת האשמות " .אוקב מסביר

עם מוטרוח חינוך ברחיב העולם  .כפי שהוא פולע

קנםו Iנ עלקנ קנאד צקאליה תt.כ:xנ בתפס והו'ועה

כי גישה Jקמ  'Jח או הטפה חנמתית ולולעת ע'וורר

כיום .לכ זאת כדי שאירועים כאל ו לא יתרחשו

עם ירבחו קל'רון הרבבת ילדע ~ הו.ע שוב נתנ(ן

תנובות לש התגננבות  ,לש התבגרות ושל היחקה

חנישותו והזעתו לש אדקנ :בזערת אלור פץר את

ובכך להשיג את המטרה ההפוכה " .אין  Iה יעיל

הת  'pאבש)) הרבבת  Iעם צעיירם חאירס  Iיקנ מן

לנסות ' tזהיכlח י או ל'מ Iף י נבער נרמינ א Iאוטסיר

ולהסתתר בין הגוויות שהתגוללו במקום .
ו Jj"1צוה פשחתה ונסגת טעלר תא ה'וטג

עוד בעתיד שלום עם בשוס מקום :
רnנז oן~א הנ'Dוה ת nכוועהו הןאש חו לש ההוצהא :מ.

5

"-
קןרםס' ראנש' ח'נןר החן"ר בנןשא ~
<i
השןאה ןהאנטש'ה'ןת

פרן'קט "גת'לת" ב'ד ןשם
מאת ש ל ןח ' ח ד  JIרלןבלוס

כ

"ה תכג'ח הייחה מתישה  ,פיויח ונפשיח  ,אלב קשה לי להחליט 'וע ~

'ת הספר המרמ' להוראת השוהא משתף פעייה נשנה האחרוהנ
עם פרויקט 'תג'ן'ת'

)(Birthright

י סה הייחי מויתר ·לא  ,בצעס ו Oה"חי מוותר לע דבד  ,צ"ו איש ~

ש'זrכן הפי'ןנחר Iפ'ס צ ' לרס

ארנפמי מולק" 'Qשיינהרט מצראתו הבrןjן הפחיייס rכ'ודע 'עצלףם

חינוך צמפוו גרס)'ה שהשחףת באחר הקורסים שענרכו קהץי לא)ש'

ה'ו'ים מלכ העיל.ם Qו ]'תתג להם  Dlת לקבר ב'שלאר 'tוא תלשוס

חינוך בכ.ית הפסר המרזכי להוראת השואה .

בתנאי שלא השתתפו בפרו'קט ח ] Iוך אחר אנyו  .את הנ'ק Iר'ס rכארג' 1ס

בחודש'ס יוני רע נובוכבר השנה השתתפו כוכאתייס אנשי חינוך בשמונה

נפוום שנ'נם מהץרא מוהעולם אשר הנלזו רבם .ה Iא ב  Iת 'tוה .לכ המשת פ' Q

קורס'ס שו]'ס ביד ושס שהובערו בשפות

נרוכנית  ,צרפחיח  ,אננל'ת ,

כ'וילם לנח  Iר את טוג הג'קור הrכתא'ס להם מחיך מגוון של אפשרויות עם

פroךך.ת ר !' Dת ואק'וטי'ת .

n

שונות ;

הכ'תות בכ'.ת הפסר המרמי לה ו ראת השואה ה'ן עמוסות בחושרי

דגשיס ש Iנ'ס  .כגוו אופ'  1ת' או יערוינ.

הק 'Y

 Iך ו שס ה Iא חחנה חש  Iבה בפרויקט שאמור בעת'י יהנ'א עור אלפ'
צען,ים להונ ך ו ת ראשונ'ת עם מירנ ת 'שרא'ן  ,ו לכן בנה ב'ח הטפר המרכז '
להור את הש ואה יו ס עווו ייח ו ף למטרה  I' .11ס העייו ב נן' סנ'ג נושא השואה

I

י י ו הבקשר זה גם צנ' I)Iת ב'הרות ובער')ס ,גכי ע ר ג ו ת ה ח ח ) '.ח' רה איש'ח

ו אחרי ו ח .קלראח סיומו של ' Iס הע'ין מ  nק"  nDשיחה בנושא מקומה של
השואה מהות הא י שי,ת היהוףת והאונירבלסית של 'וכ חאר מ( המשתתפיס ,

אלוחףה נערך קטס הקראת שמות נפסיס אבוהל יוכור.
תננבות ראשונות לש משתתפיס ב' ' Oהע י ו( בשנה האחרונה הין מלאןח

החרנשוח  .מדבריהס עולה כי י ו ס וה חרס רבוח לחיו  Iק חחושת והוחם
ושייכ ו תם עלס היה ו ף ו למףנח ישראל .
המתתנ ר~א רמת j7בIצn l1IנnוI: rאגתיו בנ'י' הOפר ר 1I)oמ' והוראת השווא~

במ Iףס  ,בפפורס ור 'ס מא ו ינרבסטיאנח שי Jי,ת בוכחנכים קתילו'ס  ,בוכ mיגי קה(ן.tת

t

םה'נר בהןזאןו אןשןן"  -ב'רקנאן

i

ח ו רש יולי ה ת קייס במ  IIא ו ( אושוויץ'ביjתנאו סמינר לימוד של

";.

כ

שבייע'ס ם Iשא " הוכיעדות לש אושווץי בפוף( בועולס -הבשחתפוח
שבהע שער מrםנע 'ד Oשו ולשוהש מrםנע מ  I1או( השוהא םוש'  nט ו ~
במס נ ר ת הס מי נר ני ת )ו הצראות ('ב ה'תר על ה נ ו ש א'ס הא ל ה;

פ ול (' בכ י ב ו ש הנ ר מ ני וה סוב"טי  ,מחנה אושוו '' Yביjתאגו  ,ה י הוףס בפ ול (' ב  Iמ(

המלחמה ולאחריה  ,בע " ח הסמל' ו ח של אושוו י ץ  ,ייקונפ ל 'קט ש ל ה ו 'כרוו
היהוף ורפוייינ מIמשעוח הלצ) בצנרו.ת משתחפי }ן'oכrה גס משעו הצואוח
מועףב מוזא וו ביכףם 'וע הארכיו ו ,

לע הא.o'OOI

לע פלוע ו ת הש ' Oור והתחזקןה

בו ו'וע חכניוח עחיףוח לפיחוחו .

כמלהך המס'רנ מחס nחע Jו'ש'א ח 1'Oאמlוח העולם ekת,Jerzy RadWa
שהיה ביק'ו בח'וי האןויר של פולי( )באושוו ' Yכונה " הדור היהודי " ( Smolen ,
 ,Kazimierzשאחף השוהא ש'מש מנהל רrכoוזאוו )  ,(1990' 1955ו' Marian
,Tursir,i

פרספוור לה ' IOOףה אב ו ינרבסM'1כ' ש"עה ונצילו שראJג  'Oוףם מודריכם

נערכו באושווץי'ביקרנאו ובונא וכקעבות צדעח המוות  ,וכו אבתףם 'הוד"ם ,

כגוו ביח רגנסת רrכoשוyפ באוש  Iויצנ~.ם הרועב ה'הוף  mierzנ Kazבקjתוב

וביח הקברוח ב  IIשורג לי'זב שבת םהשוו נפנהש הקבהצו עם
העולס

azbirז .Wanda

רגnגnו ר~ א

חוjון nנמוnייn

oo

ידח אמווח

•
~

"r
rד

~

בכוהנ' דח יבתלמ'ףס רב'ס ממףנית כמו

שוו ",Y

נרמניה  ,מףניח חבר העוכ'ס ,

אמףקה הלטיני.ת אצר ו ח הברי,ת אוסטריה ו אגגףר~ את ההצואית נשאו אנש'

'ד ישם וחברי סנל ההיראה של האינ י ברס י טה העבריח  ,של איג י ברסיטח תל
נאי ב ישל אוני בר סיט ח באר ש ב .ע

מחנכ'ס ' ה ו ף 'ס ילא יהוד ייס החלפ-ו רע'ינות בנ ו שאי ח'ניך בק ו רס למחנכים
בשפה האננל' ח ש הקתייס בסוף חישר יו)' ואר ך שלושה שביעו ח וחצי  ) .ה קירס
נערך פ ע מ "ם בש נה (.המש ת חפי ס בקירס הג'עי וכ אצרי ח הגריח  ,מאננליה ,
מאילט'ה  ,מה ול נר  Iמאוטסףה  ,ונס לאחר ס י ומו שמרי לע קשר ב'ג'ה ס .
שישה עשר משחחפיס בני שמונה עשרה ער עשריס ו ארבע מחכניח

מנה'ניס 'הידיים לעת' ד הג' Yן ל'ר ושם בחידש יולי מבר'ת המיצע Iת לשעבר
דכי להשחחף קבורס של ש'שה ימים בשפה הרוסי.ת הקורס נערך גש'תנף

ב'ת הלל .
קבצוה של ארגע'ס וחוכישה וכחנכים מאצווח הגריח השתחפה בחושר

.,לי קבורס למיר'ס שמתקיים מף שנה ביד ישם  .לפגי הג'עה לאץו ביקרה
הקבוצה במחנות ההשמדה ובמקימות אחרים בפ ו ליו שיהוףס חיו הבם חייס

שעיםף לפ'נ השיאה .הביק 1Iרענך 'rןנ o llי לש חהג מיבנ' Iהvן'וו Iמ Jר וכה' jewish
.labor- Commrttee
בספטמבר א'רח 'ד ושם אח הק tרס הראשיו למיר'ס מאיטליה  .הקורס
]משך כשגוע"ס וגערך בקעביח הסכס החרבוח ביו ממשלת א'טל'ה לביו

פךג'Oן הjורז''1ו.ת

מוכשלח י שראל.
באקןטו ב ר החקייס ק ו רס ] tסף של שגיעיים למחנכ י ם מהמכו ו הממלכת '
לרגשרח מיר י ם במח  Ilבוואריר~ וב Jיבמבר ה ת ק"ם בפעם הראשי Jה קורס לאנשי
)'ח ון מאוסטר'ר~ שמ תו כ) ו לה'ערך גחר'ר ו ח של שליש פעמים בשנה.
רגונחת ה'א מומת הjו  lו' Oם נאוש' ח '  IIך מח  'rIבנ'ח הפסר המומ' לה  Iראת הש  Iרא.

6

קורט כהדרנה בהזרח א'רופה ~
חודש ספטמבר הסת"ס ייקורט העשירי למךךי)' )וער  ,כ

כ

להדרכה נפוליו  .בליטא ובצכ'יה .ה j7ורט התק"ס נפעם R
הראשוהנ ננית הספר המרכזי להוראת השוהא ביר ושם

כומן הקורסים הקודמים  ,ענרך בשיחוף מינהל חברה ונוער

"-

~

חדש :הפת הגטאות מאת אכרהס מ'רגםר

נ

ושא הנטאוח הוא אחר ה Jושא'ס המרrכ"ס הנוראת הש Iאה  ,הן

נחכ)'ח הל'מ  Iד'ס של משח הח') Iך המח"בח אח בת' הספר

הת'כ) Iייס ב'שראל  Iה Iבפע'לו'וח הח'נוכ' Iת ש)עשות במםנרת

יבח רפ.oן רrגר 'Dלהותאר השוהא ב'1

שום גנמרס הוהאר חא  '1ס

באyן  Iבחוז' ,חרה מ  Iא.ח לאפ' בכ' )וער מקב  '1ס במסע Iח'הס רנחבי פוףו

במשח החי)ון .

שערים ושמונה חניכיס שנבחרו לאחר מ' Iנ'ס קפךג"ס השתתפו

' Iלנטא בער'ס שה'ו בהו נטא Iת בחק Iפת הש Iאר~ לע  jTlע זה ו'1נ לס"ע

נקורט  ,שהחל בחודש פברואר  .המשתתפים נאו מ'מ מנ  Iרי החברה

למור'ס בבת' הפסר  Iלמרר'כ'ס במסנרות המח' פורמל' Iת בהוראת כ Iשא

הישראלית I"'n :ניס ודחייס  ,נשיט וערים  ,מבונרום צועיר' .Q

הנטאות ,

האצרות וטדאנות בנושאים מנוונים הובערו למשתתפי הקורס ) Iסבו

הפ 'j7

ב'ת הפסר מפה ב) Iשא הגטא Iת ,במפה ראכבע מאות נטאות

מרכ Iייס שהוקמן נהוראת הנאצ'ס בשנ'ס

,194 4 ' 1939

הנטא Iת מצ ' Iכ'ס

סגיב ארבעה ציריס מרכזיים :שמונה מאות שנות יהדות פוליו  ,השואה

במפה לע פ' ג Iלרס  Iלע פ' שנח הקמחס ,צ  I)'Iנה נס נטא ו ת שה תק"מו

' ' '1ן7ט ' j7רJ

ח ו שו'ס פ O"I oלבמ ואשר הןאצ 'ם הק'מן צלורך ר'כו  Iס וש'ל ו חס לש 'ה O'1I

למ!חמת הלועם הש)  IIך~ פילוו ותרבות פלוני.ת שט' Iח מתוrן  lת

ב קורס אף התק"ם ס י ור י'םוד של שבועיים בפוליו ובצ ' כיה בהדרכת

לא Iש Iו'ץ  ,כנ ו ו נטאוח בה Iנגר'ה ו אנ  '1IIם בשל'טחה,

שמות הגטא Iח במפה מםורר'ס לפ' סךר האדף-ב"ח ו מ'קומם במפה

צוות הקורס  Iחניב' ן .

'

חניכי הק ו רס השתתפו ב' Oעייו במרכזיס שונום ללימוד השואה

באץר :

הם ב'קרו בב'ח לוחמי הנטאות  ,בביח טחי ו ובמורשת

.

ידכ להקל אח  ' Iה  .D'Iהמפה ה Iדפסה צבבע ,ננולר נ'ל'יו )  100 X 70ם"מ(

גגעח

ונשפוח ענר'ת נא Jגל'ת

חב'בה ושמעו הרצאוח מפ' מןר'כ' ב'ח החפוצוח ומכון " אוח ו ען :

הוכבת ה או מלהנ המחקן גאנף הם I ,וא נ' ס ,

מ" בחום ל'מו  '1הס אצ'ו ')'ןח הקורס להדרכות ראשונות לש בנ'
נוער ובכך הצטרפו למאנר המדר)''ס המגוון .

-.
-.

במ''ם לאו נצמא בצ'ע'JכIו תהףך הןiךמשה קל Iרס ש'קת"ס בשנת
חסש",א ףא הוא בךו ושס  ,ובכר עתה הנ'ען למלעה ממאת"ס פנ' Iת .

~-

-:=-. -.

ןnבתוג ה ' א מ הנלח שnמ הז והכ זמנ הספן המרזכי לרחאי .השראו~

'ח'דת ה'דע עכ הנחשת השואה

כ

'ת הספר המרכז' לה Iראח השואה ב'ר  Iשס ה Iצ'א לאור

c

'ח'רח מ'ער בנ Iשא הכחשח השואה בש'ח ו ף 'ד ח"ס הt:ו Iג ,

~•

מטרח ה ' ח'רה להב'א למודעות הקהל הרחב 'תלמ'ך'ס ,
מוריס  Iכל המחע}"  jבנ Iשא

~

את מקור Iח'ה של החופעה ,

•p

אח הזרס המרכו ' של מכח'ש' השואה  ,אןש'ס המחהרר'ם באצטלה

"

.

אח ה'קפה  ,את ש'ט Iח'ה ואח הטענוח הע'קן'וח שבה  ,ה'ח'רה סוקרח

אקדמ'ת  Iמכנ'ס את צעמס

רוו'ז'ו)' oo

ם

'ס ' .ש ב'ח'ךה הבחןה בר ור ה ב'ן

הן ' IIז' Iנ'  OIהה'סט Iן' הלגיט'מ'  Iהאקרמ' לב'ו הב'ס' ו ן הפסול לז"ף ,
ללסף ועלוות מ'ער ומקוןות ה'טסור"ס צלורך 'ה Iכחת" עטנוח קשר' ות
במסווה לש מחקר  Iלש פרשנות מח Iדש'ס .

עון )ר  IIב'ח'רה ה  jTlע הא'ארןל Iנ' והמב'יעס של מכח'ש' השואה ,
ףא כ' ההער הרווחת ה'א שהמחכ'ש'ס כמנ'ס חבס ככלוס עס קבצווח
'מ'ן ק'צ Iנ'וח  ,נאו'נאצ' Iת ' ,ש מכח'ש'ם המשת"כ'ס לח  Iנ' שמאל
"D.לק'דו כמו .זכ ש' מחכ'ש'ס הפ'Oלעו ממwנ rכש'טנא " 0גאו 'Y''Oונ"O

' Iש שרכוחשת הש Iאה ה'א מחנ'nנס חקל מהנ'ס'ון לרהב'ןoצtכ''ה של
משטר'ס  Iדש מהנ'נ'ס מקתפlת מלחמת העלום השנ  IIר~

המש Iתף ללכ מכח'שי השואה ה Iא הב'ס'ןן זהוכ'ח' כ' לא ה'ה
חכנון לחסי Iל 'הן  '1א'רפוה tכ' מפסר הקרבנות קטן בהרהנ מרrגקומ
לחשוב שלס כך הס מפרמס'ס מאמר'ס רב'ס  Iפסר' "מחקר  Iעוןכ'ס

כ'כ Iם'ס ב'' Iלאומ"ס ,בשנ'ס האחרו)ות הס פו'לעם נס באמצעות רשת

הא' Jטרנט המאפשרת להס לקעוף א'ס Iר'ס  Iהננלוח לע פרם Iמ'ס
כת ונ 'ס ,
רtגבת ר~א ןאש צווח נמגמח ר!)',חוח בנ'ח הספ ר המרrנ ' להןו\Tא השורא~
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מאת ד" ר מרדכ י פלדיאל

י

•

ר ושס העניק את התואר חםיד אומוח

העולס לפננ'שאן הו  ,שה י ה הקונסול
הכללי

1' 0

של

940 · 1938

גשניס

גווינה

ו.

לאחר סיפוחה של אוסטריה לגרמנ י ה
במרס

הנאצית

היהודיס

185 ,000 , 1938

שהתנוררו שס דוכאו בשלטון של טרור  .בד
בבד הופעל עליהם לחץ כבד לעזוב את
המירנה  ,ולשם כך דרשן הנאצים אשרח כניסה
או כרטיס אנייה למדינה אחרת .אולם כוועידת

אוויאן באפדיל  1938סירגו אומ  Iת העולם
להקל את מדיניות ההנירה המגבילה שלהן.
היה

הו

יוצא

הדיפלומט י ס .הוא

מן

הכלל ב'ן

עמיתיו

הנפיק אשר ו ח כניטה

לשנחאי לכל ד ו רש ,גם למ י שביקשו לנט ו ע
למקום אחר אך נזקקו לאשרח כניטה כדי
לעזוב את גרמניה הנאצית ,

פ

כאשר אלפי יהודים נשלחו ומחנות הריכוז
ושוחררו רק אס

קרוביהס סיפקו

אשרות

כניטה אן כרטיסי נטיעה וירעים אחריס .נחה
גוטפריד קראוט המתגוררת בקנדה סיפרה

כש
גאה
1

שואחר ליו הגרווח חיכה בעוה בתור ארוך
כדי והיכנס וקונסוויה הסינית .כאשר ראה

מכונית מתקרגת לשערי הקונסוויה  ,הוא
יחף אח טופס הבקשה שלו מגעד לחוון ,
·נראה שהק ונטוו הכולי קיבל אןחו  ,כי אז

קיבל בעלי שיחת טלפון ובעקבותיה את
אשרות הכניסה:

הו סירב למוא אחר הוראות הממונה

עויו  ,השנריר הסיני בברוין צ'ן נ"  ,שמתוך
תקווה לחוק אח הקשרים ב י ן ס'ן לבין גרמניה

אסר עליו להוציא אשרות כניסה בממדיס כה
נרחבים  ,שהגיען למאות ואולי לאופיס .על

אף שלא נדרשו אשרות כנ י טה כדי להיכנס

רביס מהאנשיס שהו עזר להם אכן הניעו

ושנחאי  ,הו היו הכרחיות ליהודים שביקשו

לשנחאי  ,כאזייה מאיטליה או דרך היבשה

לעזוג אח גרמניה הנאצית  ,ההערה השלילית

השתמשו

שנרשמה בתיקו האישי של הו במשרד החוץ

המועצות.

מברית

רגים

אחריס

באשרת

הכניסה כדי

,

ל ה נ
ל

,

ע

א

ש

,

I

מ

ת

צ

•

ל

I

ת

ח

• •

ם

ע די ס

אחרים  ,כמו

של

הוריו

ד"ר ישראל
זיננר ,

כיוט

ה מ ז כ יר

של

הכללי

הקוננרט
ה

,

ה

ודי

העולמי וסגן
יושב

ראש

מועצת

יד

ושס ,שנסעו

ל ק ו ב ה

.

אחריס הניעו לארץ ישראל  ,לפיליפינים

הסיני בשנת 1939

ולמקומות אחריס ,אריק גולדשטאוב  ,שכעח

הייחה קשורה ככו הנראה

לאי'ציוחו לממונה הישיר עליו  ,השנריר בגרלין ,

מתגורר בקנדה  ,סיפר איך ביווי 1938

קיבוה

כו משפחתו אשרות כניסה וטין

ואחר

ואחר קריירה דיפלומטית ארוכה יצא הו

שעשתה "ימים  ,שגועות וחודשיס כקונסוויות

לנמלאות בשןת  1973ונפטר נשנח , 1997

בענייו אשרוח הכניטה.

ובשגרירויות שונות בניס'  Iן והשינ אשרוח

בן תשעיס ושש  ,רק לאחן פטירתו החוו

כעשריס אנשים:

לזרום ליד ושם עדויות מניצולים שניצלו

ויוית-סיוביה דורון  ,שכעת מתגוררת

בזכוחו  ,ואחר בדיקה קפדניח החליטה בעת

כניסה לי  ,להוריי וקלרובינו

.

להנן עוינו מהנאצים :כאשר קרו  ,אחיה שו

האחרונה הוועדה לציין חסידי אומוח העולם

כאשר שניהם צפו בהיטור נכנס וווינה \'ב 1

דורון  ,נצער ונלקח למחנה דכאו  ,הוא שוחרר

להכין בפננ·שאן הו כחסיי אומ  Iת העווס

תוך התקפות פיזיות על יהודי

בזכות אשרת כניסה שהוציאה הק ונטול יה

גנין אומץ הלב האנושי שבה  Iצאת אשרות

העיר; "הו  ,שהכיר את משפחתי  ,ויווה אותי

ואחיה עזכו אח ויזה בשנת

כניטה לםין ליהודים בווינה למרות הוראות

בישראו  ,סיפרה איך פגשה את הו במקרה

במרס 1938

הביתה ,הוא טע ן שבזכוח מעמד ו הדיפלומטי

הסינ י ת  .דורוו

1939

ועוו ארצה,

לא יעיזו לפגוע בנו כו עוד ה ו א שוהה בביחנ ו ,

הגהלה לאשרות הכניסה גילה לממד י ס

הו המשיך ובקר אצונו בגית בקביעות כדי

של פנ י קה בנובמבר  , 1938טמוך לליל הכדווח ,

8

הממונה הישיר עלי ו ,
ה כ ותב הוא מנהל מחקות ח' Oי י אומות העולס ,

מאת קובי ריבלין

•

ב מףנות רבות ברבnי העלוס צוי ן יוס הזרנ'ון

)יצולה מהטבח בפונאר שאיברה בו את בעלה

הועקנ אות חסיף אומות העולם מטעם יד ושס

שלואה ולבגורה מסוך לתאירך הנעףi :כ

ואת בנה  .אבירוע אחר הוקרנה הקרתנ בכורה לש

ראלהעב  mשיב י'זובג ןכו סרעב טקסםי צליין רrרnש

יום rהחכי ן שלווא iלובגורה יבשלאר,

שכ נ 'ס ולאחריה נערך

ב'Oכן

.

כך עולה מדיווחי נציגויות ישראל בעולם

הסרט י ה 1ד'  0וליטא ' ס

-

דיון בנושא הסרט.

המחונת בכוונו'ת; דirסנהאןll nאכ J
ב·  7במאי ערכה בלונדון הקהילה היהורית

•

בצ ' כיה נערך טקס זיכרון שארננה הקהילה

קטס וירכון  .בקטס השתתפו )יצילו שיאה צועיירס

מה  Iדו דע קוםטה ריקה  ,מנ י ו זילנד עד

היהורית בבית הכנסת י פקנס י שבפראנ ,והוקראי

רב'ס  .מארנני הטקס ףברו לע חשיבות קיוס קטס

דרום אפריקה ·נערכו מגוון אירוע י ם :תפילות

שמות נספיס במחנה טחין  .בטחין נם התק"ס

יום הזיכרון בתאריכו הבערי  ,נוסף לע '  Iם הזיכרון

למחלקת התפוצות במשרר החוץ  .בכל רחבי
העולם

.

•

אזכרה  ,הקרנת סרט'ס בנושאי ש ו אה  ,הקראת

בפעם הראשינה במעמד הנשיא ולצאב האוול וטjס

המלמתכ י שלואה שתעחך ממלשת טירבניה ב' 27

שמות נספ'ס וטקסיס ממלכתייס בנוכחות צניני

ממלכתי·אבצ י .ו]) אמר הנשיא כי השואה הותירה

בינווא; ' Iם צהיון שלחר  lIמחהנ ההמשךה אבושוי'ז".

ממשל מקומי ובשיתוף שנרירויות ישראל בעולם ,

פצע בשרשרת הק'  lם המשותף ללאומ י ם שוניס

•

שלא יולכ להגליד.

חיים ואסתר רפאל  ,ניצולי מחנה אושוויץ  ,לע

אלה מקצת אירוע י יום הזיכרון

כתפוצות :

קבפרסיין התקייס אירוע בניקוס"ה  ,ובן ספ"רן

בעיר

טרגףית יהו  '1יו  Iן .עדותס תרמה רבות למועדות

קIויקב קבדנה טקס וחכין מ\!תי בתאילמ ן~''זרמ~

הציבור בקפריסין שרובו לא וכה לפגוש ניצולי

•

ב' 2

במאי התקיים בפעם הראשונה

שואה ולשמוע ממקור ראשון את ספיורם  .אבירוע
יהודיים במונטריאול ואישים
לאישור חוק צל'  Iן יום

השתתפ ן

רעיית נשיא קפריסין  ,שרים ,

שנרירי ם  ,מנמ משח החyו ומנמ

,

משדר הח י נוך  .שגריר ישראל

•

הדגיש ברבר י ו את חשיב ו ת

למי  llונשא השוהא סופיר

•

•
מא'

וזיכרון השואה .

מתקיימת במדריד בפומבי  ,מחyו

הב ת ר ג שות לע שרמיו  ,ובתוס הטקס

היהוף.ת

•

לבטיא ענרך טקס באמטרה המרמית

שאדננה הקהילה ה י הודית של וילנה ,ו השתתפו

בו נציגי הסנל הדיפלומטי ממדינות שונות ו אף
שגירר אוטסןירג לפני הטקס ביקרה תלהJט lנוען
-מצדע הח"ם י בבורות האתן והאזיהנ לודעת של

I

lOiט ל mור לוחיות מתוך רעתכ מיל  llלש ' lוש.ם

•

קבינשסאה שסאיר נערך קטס בהשתתפות

שילאר י ם השוה י ס במק ו ס ואנשי הקהילה היה. '1Iת
ת י שלאר ןוtiע'7'Jר תא ר OOר תומי שהבתאצו

Iש Dיוושב ארש הקהליה היה  '1lת .

9

עצתה
החדש

המוזאון

לאמבות

ה ש ו א ה
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מטגרת ענודת התחקיי למ  IIא II

תא הא ' I'Dת ך~ ' ח  I'1Iת לש אף Ioהאוכסת לש

לאמנות החדש של 'ר ושם ע"ג)

"

'הויות

I

ש -רך  ,האוצרת הבכ'רה

מאלט.ת חאנר התקחיףךס רOו'סםם

ושס  :התצמ'ת המרזכוח יהמזכtכת ביותך

לש הח i lריJ Iר'שOאה לש דחא הא'Dעח' ר'Dלפא.
ב'ותר

בת r lדו n

הl:א Iש Iת .

לש המו  Iאון הה ' IOOף אבוסף צ'ירות מאנות

לע ק'ער '''נ .ענפר Iט.ת בפחם ובלכ 'rןכ

כ'ס

שהוה אפשר לטרטס בן קו  ,צ"ח אמנוס את

 Iחנמ1ףס אחר'ם הנוניעס לנישא השוהא הוא

שואו 'ענ הם וחא שהוג'ש לעם  ,קשה להבr

דבר שנשנרה בעבורו  ,התרגש וכאוד למראה

מאיו קלחו את תצעומות הנפש הדרושות

מקתפות הש Iרא~ התחקייו  .שיעיו

במ oo

הצ'oר Iח ומדועת חע )'ע'ב  jתנובתו  •1משייפת

10

I

י'צ'רה בתקופה שהנ

ה ' ש nm

מרנע לרנע

לאכ רדנס

ב ו I-I

) ד'וט נ · ' 1,ו ~ ופס' Iנ'  •1'.3 ,Dפ Onלע  Iי"

"

לע ןוף;

)פשי.ת דרםנ האיישת להתמדדו םע השרב שאיער

nנ'וי;ס  .ר~ו צש " I1תא הנער כ'1

לה&וr.:I

מההווה

לרניעם פס  ,D'1Iוה'ו שצ" l1מלןע העתןו ,כמו אותו
בא צשייר את ציור' התךך במסתור סי להנt nן'
את מורשתו לבתו הת')וק.ת

לכל אותן יצ'רות אמ)ות מופלא  Iת שהביט ו '
רב.ולט בהן ביותר הוא אותה ר ואליות של צעמה
לשו ש.תחינ ועגשרת רמ~ כמטע nיruל lרJףlמו\'Iר
המאפ")ת מאנות רברך מ ,'tשהו כמן ש'ר  ,כמו

הר "VUלש הנשפ  ,הנבנ 01'11

)' 1וםש ת)'

.

המp nא

לאמנות השואה  .במוואון הן ייחפשו צליבור  ,הן
ןj"fהל הרבח רו~ למםיויבעת אשמב במדח"" ,rוגבקר
בו יחווה את חאת החוויות המאנותיות והא נוש'ות
החקז ו ת ב'ותר.

המוזאון לאמנות השואה בננה מכות תרמותס

הדניבה של שייוו ומ'ר' אתסון ,ס'ד' ',ותומכ'ס
ות'ק'ס של יר ושס  .אדרילכ המוזאון הוא משה

פסךף~ הדאלכיר לש רמולולכ רוגIIואיב החשד כm
תuכו רמוחאוו פשטו  ,צנעו מופונ.ם ןכ אלש יפאלי
לע הצ'nית ,....בעל ר'פIאנ היא)ימיט 'זכ ןכ שונכש
תבוכו ~ קףעי לר~ מסרגת Mבמ בOי' TI'Oמרב.
ל'ר ושם אוסף האמנות הגדול מםונו בעולם
'כמה לאפי צ'ירו.ח צ'יר Iת ששענו בנטו  ,במסחור ,

במחנות  ,ננירחר~ בע'רות ננמקומות לשאכורה ן(ו
ת'תכו בהם צ'ירת אמנות  .חקל מצ''רות האמנות
נאח בשוארג ןא צ''רות רב Iת

שm

ונמשח רברך

ופא .
צ''רות המאחת נצורו nנאנ'ם קש'ם במיוח,ר

'תשרות האמינם ן(ו חמע fזנ דםעה אנות.םי מטע

מא  l1נעוחת למלש צייח יעבצנ מש~

לp

מתחט'ו

של מוואון 'ד ושס  -לחשוף את היצירות לפנ'

הצ'בור ולשמר אותן לדע  -םותרות  11את •11
הפרת Iו לןכ ר hא פיט'ת מיור nבלכ צ'י'ה במודבעת

השימור ,אחסונה בתנא' ש'מור קפרנייס והלחפה
מתמרת לש הצ'ירות בצתונר~

נוףס לע התצונר~ יסאוף המוזאון נתו)ים וקרע
לע צ'יר Iת אמנות בשוהא המשור Iת בןו ושס ובלכ
iרן7ל'א נהו

.( 1985' 19211

קמום אחר בעולם ו '' j7ם במוזאון המאנות החשד

הדל' שו'nב  .גוט o.שפרט • י--ו r ,ופיע לע ו-ג

ומס עד'' DמלIע שrוממב רrמעש ו JWJiרזגביי"ס
ה"תה הדבר המרמ' בח"הם .קשה לרב'.ן מה)'ן

בנעור חקל מהמאינם היה וה צמא'ע לתדע

נאצמ להם כוח רב O'.ו' רפוyר lצענמה מהףשמו'ם

חא תואחש ויעיהם תאו רבעש ו'לע Diלעו [)')חקה

rnויצ Oמאנות חצונש רחאל Iאוiו\!Jר גצ!'ו "1ננן

הנואשים  .קשה לה')ו כןצו אמנו.ת שהיא מאנות

להם  .היות לשא ער'ו דרך אחר.ח הם תיחע ואת

אחר של המלכול המוזאונ' המיודע לתערוכות

מלועה ליפ לכ זזמ מאםת ',צמרת חנתכש התקפוה

באמצעות הלכי שיעדו להשתמש בו

האמ}ות.

האיומה ההיא.

בבע ו ר אחר'ס ה"תה האמנ ו ת אמצעי לה'שחות

.

במוזאון ·

מתחלפות.
הוכnנת ה'א מבהית ףגא .רמ  IIאוב'ס.

11
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מאת ו -ר רו ברט רו זט
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כל 'ום לעול גולש ברשת הא'בטרבט

א'כ Iת המ'ער  Iאת מא'נ Iת Iה'א לש'ם לב למק Iרות

שצ'רן אנש'ם פרט"ם א Iקגצ Irת שול' Iת  .אמנם נם

המעוב"ו למצוא בה מ'ער לע השואה

ולש  .מ'vד נכוו  Iמ  j7'nבםשא השיאה פאשר לצמוא

יכו YEוJוא (ןא שי mrאם מהמיםינ  ,ןא א'ו להסתמן

לה'תקל בח'בור אנט'שמ' שמעמ'ד

גדרך כיי אבתר ' ם של מוסדית ה)הנ'ם מהרכה

לע רזג'עד הינתו בהם 'tןא  j7'T.Jה נפסtת .

למ'1כה מרכ OO lו EYלעב מו''Oנג ברזנמה

ג'ו-לאומ'.ת כמן יד ושם  ,מזואוו השואה ג  IIש'נגט Iו

כדא' לש'ם לב נם למ'עד שמספק'ם מנ Iע'

פומב'ת של מזכרות נאצ'ות או בתחבולות של

או או  'Jט'10באות לסטות  DOtינ מקחר ח'ייס nא D'1

רחoפי Iש הנ'O.לח

ממיעס רחoפישו ר<גפולotףם

מחכ'ש' שואה  .באותה רזג'דה הוא כ'לו למצוא מ'עד

אתר'ם אחר'ם של ארג  Iב'ם ו'רטואליים הק"מ'ם

ב' Iתר ,מצ"ו אם אתר ש"ן קלטנו  '1ה של הכחשת

וננעית חשבו לע מואוערת השראנ~ פםשו'ות מתrורש

כ

מקפס ' Oתנ Iינם

שואה או של שכת Iג השואה  ,אן בהחלט ייתכו

מחשבה לע הה ' OOו  '1ה רזגורתע לשה או רזגצ'וות

ק'rש  '1Iם ב'לע ערן .כמו גם פור rמ'ם חשוב'ם ל I'lו .

שהמחפש אב ' נטרנט 'ג'ע בטע Iת לאתר המופלע

מצו'נות קלר ' אה בנושא .באתר האינטרנט של 'ד

אתר'ם כג Iו אל' Iש לרא Iת נאור ש Iבה מאחר'ם

בחס Iח מכח י ש' שואה  .אמנם 'ש אתר'ם שמנס'ם

ושם )וem org.iו(................ya .dvasl

שרב.ת כמו genו jeWiSIאו rם,N izk

.Yahoo1

הנלוש 'כלו אף

להוךזך רף דע לואלמ בו תא פרט'ו לש דאם שנפסה

בשואה כ '1להצנ'ח את זכרו.
א'ן דאם לוכ' לםטו תבוך 'ם רOו'עד הצעום הזר~
וכךצ oלע'ו להת"oח למיעד רזגצו' תאנ  '1ם השוב'ם?
אובש שארבווהנ 'לעו רוכזל יכ מאנם שרת הא'נרטנט
מפאשרת פרסום מ ' V1וג'שה 'לאו ולקבת בומה'ח.ת

אך בכן טמוו גם חסרונה :ה'א מאפשרת להציג
מ'עד 'tןא ער ' כה מצקוע'ת  .צחורה או הגלבו.ת לכ

ה  N11:!.1ה

ב Nינםרנ:D

אדם החפץ בכך  .בכל מקום ' .כול להק'ם אתר

יt

א'נטרJט משלו  .ולכו לכ הנכנס לממלגת הא' Jטרנט
rןכ לצמוא מ'עד בלכ נוש,א לרבות מ'עד לע השואר~
צר'ן להת"חס למ'עד מה'רו.ת
אילו הדרן ה'חידה והחשבוה ]'ותר להrךען את

'i.,....
......---
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להסוות את פצרפוס האמת' ידכ 'tזכוד את הנשלו

קשה עלרוך ב'תוח סטט'סטי של מקורות המיעד

ש'ו"הא " ,רחגשת שוהאי בותכשו שו"הא 'לגבאנ)ח (,

ברשתס  ,אבל מהנ'ס'ון שבצנר ב'ד ושס עולה כ'

לע השוהא ןס'נרטטנ ,והחאצוות משתקלבות ממ'עJI

הלעה טייח רחב למ'י לש תאצוו,ת והוא 'tזא קפס

הס'כו ' לה'לכד ברשת הזאת א'נו נדול  .נוסף לע

ח'פוש שונים או אפ ''7ו ממנוע חפ'וש אחד עשו'ות

'Oלבמ את הענ"ת' Iח ענ)'ךח מקחר טסיטטסי לע

העומה משנויע החפ'  Iש העקיrך ' ס נותנ'ס מ'עד לע

להשתנות במידה ת]')ן מ'ום אחד למשנהו  .למשע ~l

ק'ומו של נושא מסויס באינטרנט  .הנ ו רס הקבוע

סוני האתר'ס שלעו בח'פוש  ,הrך שנס רrגראה לש

אפ'לו מנוע' הח'פוש הטוב'ס ב'ותר מקיפ'ם קר

היח'ד שנמצא הוא שהחומר שמקורו כפ' הנראה

אחrך הכחשת השואה שונה ממראה האחר'ם לש

חקל קטן מרשת הא'נטרנט  .אף לע פ' כן ,מיקה

במnכ'ש' השוהא צעמם הוא מ'טוע לבמ מן פדה'ס

אקראיח 'כולה לתת הערכה ללכ'ת לע א Iפ'ו לש

שנמצאו .רב'ם מדפי האינטרנט שסומנו אכחר'ס

החומר בנושא השואה אנ'נטרנט.

שעוקס'ם בהכחשת שנאה או שנמאצ הנם צ'רוף

פסק' מ'עד לנ '' Oמ"ם ' ו תר .
דומה כי רוב דפ' האינטרנט העסוקים בשואה

א'נם מקבשים להפיץ את ער'ון הכחשת שואה .

לש המ'oןoם ש'והא י וזחג"הש וא ש'ו'הא וnכש"'בו

ח ' פוש שנערך בעת האחרונה לפ' המ'ל'ם

) (revisionism

היו למעשה לע אווות התופעה

צעמה  ,לוא המnכ'ש'ם צעמם פרמסו אותם .
עם זאת  ,א'ו להת"חס להכחשת השואה
באינטרנט בב'טול  .מספר הדפ'ם בנושא מניע

לאלפ'ם רב'ם  ,והחומר שהם מכ'ל'ם ר  ' IIשנאה

~ני צייים במםב ll

ופונע' .תרה מואת ,

ה' DI

'וחר מתמ'ו הדואר

האקלטרונ ' וקבוצות הו'וו מאפשרים למחפשים

קהל<ה לש אנש'ם ילענ להך מחשהב מחה להאצמ
לע לקכר~ מכח'ש' שואה ק!בצוות אנטימשיות א'כם
צר'כ'ם עוו להאצ 'Jrקברהנ גאונרפית ידכ לרףף.n
יערונות ידכו להרניש שהם tjןח צמ י טר רחב החנל
ברעיו Jות

n

מ'ס .

מאחר שהאינטרבט א'נב ן נוח צלמורה  ,ייתכו

F

שהלעאת מועדות הגולש'ס קליומס של אחר

המפצ'יס ובrך צאנה חה'ה 'לoעה מסגירת Jlרן'!נrך ם
הללו .על בעל' מב ו ע' הח'פוש לבדוק ה'טב את
האחריס ולסמנס כראו' כדי לעייר למשתמשים
זלהות

רת'

מסו נ זה

_ _

סף לע כ.ך חשונ ג ם;-

שה ג ש'וו'ס '  1' 01מי יעס לט'עונ'הס של המכחי'ש

•

וף ' התןכו האארווי ' Oמ'שגיו לפרסם ןס'טנ

זוהכ חמור וכא' ו קיחמו לע mאת השוןא  iהמק

_!! .

....-""-1

' '!.ב.!.

' f

דונ יס המפרמסיס מעוי מה ' Dו לע השוא  ~lובה
יד וש ם  ,עושיס ואת זברך מ 'tלמ~ הערת הע'1

....mc

--י-

n nחל Iהושאה יימןע הצנחת קה:ןבnח

בהכרח כרי להילחס מלחמה 'שירה בהכחשת
השואה .

האינטרנט הוא מדיום שמשתנה ללא הרף ,
וכמ' Jוח גדול ן ת של דפיס ושל אחריס נוספים בו

- --"'-

מ'י 'וס ב'מוו .סונ"ת חפוש רrג'ער 'ללכו השוק מול
הרג'שות קלרבנות השואה ובעיית השימוש קל
העדת בשואה ימשיכו ללוות אוחנו בעתיד הנראה
על'ן .היות שהאינטרנט הוא מריום א ' נטרקאט'ב' ,

איו זה מתפק' lס לש קפס' המ'עד לבנד להנט ' ח
שהגש'וו'ס שרנח ינiע' למיער מא'ו ) םא פ תקפ 'Ol

כןכ מעירכ וO~ lttפ I ,7ר bםג תקפי'ם לש הנשלויס
צעמס) .לכ שהם " 'Oנו לה:ב'ו חא מrןוס הא'נרט Jט,
אח הנושא שלע אודותיו הס מחפש'ס חומר ואת

הפח'ס שהס לעוליס לפ'ול א"והס בחיפוש'הס  ,כ ן
גלויס סי)ו"הס להניע לסונ המידע הנכו ן שהם
מחפשיס .

המנת ר.א מ'זהב הספ יר'!";
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לראש

הפר'ס'ס המרגש'ס המצן"ס נארכ',ן

"

ושס מונחות

פ ' IDת לש קש יניר חוס שש'םש קש מלס  Iש'וע ' הן נכבתו
בפוערוו תפןל Iת לראש השנר~

sc

קלראת ראש השנה תש " ה

S.

) (1944

השנה
 IIלפסברג

מ מ ח ב ה

גכתבן במחנה

הענודה  tlלפםנרג  ,שהשת"ך ירשת גר · OIו  .IIIתפן" tת
קלראת ערב ארש השנה  ,הכ Iחב בקוש לשחזר םכין Iנן את התפליות

ש!'ב ארש

'O lשו רנבא

)'מ'Qמ שו'Iב שאו חצעווג 'O lשו שnב 0"'1

)ממש(לא OIר'Dמ תא המזחרו '!Iחלא ךמ,.rךyן מהש :j7צב.

אשתו וי'1לו נצרחו  .וטשרו נשלח קלומפלקס של מחגות בעודה שהוקמו בשח'ה התחתית .
קלראת ראש השגה תשס'א פרסם 'ד ושם את המחוזר באלבום במהדורה מפוארת

כך' שיילכ לערוך חפילה בענוך שאר האס  Iר'ס  ,נם בתנאום בלתן

בער'כתן של ו ' ר בלה נוטרמו ושל נעמי מורננשטרן  .בטקס בהשתתפות בג' המשפחה

פאשר"ס של מחנה נעודת כפ"ר~ )וסף לע התפןיית  .שרס פ  IOק'D

גמסר האלכוס ל}ש'א המן'הכ משה קצ.ב באלבום צ'ןoום פקסימליה של התפ'לות  ,מאמר

ואח שמ Iח'הם של יה  0 ' 11מסאטמר שבפטרו במחנה  .חמורת הב"ך

לע המחוזר ולע מחברן שתכב רב' נחמן כהנא  ,מאמר לע האמונה ולע התפ'לה בתקופת

ובלד הע'פרןן שולם נמננח לחס אחךות שלא אחת ה'ה נהו כך'

השואה שכתב }יצול מחנה וולפסבןג פרופ ' דון הלב)'  ,מאמר על מחנה וולפסברג מאת

לחרוץ אח גולון לש אסיר לח"ס או למ  IIח.
כוחב המחזור הוא נפחלי שטרו ל'' , ,ל'ד ה Iנגך'ה ,הוא התנורר

נגטן סאטמר ונורש לא Iש ' IIץ בשילוח האחרוו ש'צא במא' . 1944

דר בלה גוטרמו ומאמר לע ח" הדת במחנות כפי שהם משחקפ'ס במאנות שנוצרה בנטאות
ובמחנות שכחבה האוצרת הבכירה לאמנות של יו ושם 'הודית ש- Iדר  .המאמר'ם מלווים
בצ' Iר'ס מק ו ריים ובר'שומיס מן המחנה .מח'ר המחז ו ר

ש'תזף פעזרה עם הזזאזן

האזן שנת

השזאה בזזש'נג  Uזן

ה

ארכ'ואנ'ס סך)')rה טoחבר 'צמני7ו' 1יאוח א' Iנ' lממזואון

ה

999

19

ש"ח ,

ז

נהלת 'ד ושס א'שרה ב'שיבתה כחושר י ול' אח מאזן 'ד ושס לשנת  .1999המוסד
טייס את שבת בעודתו במאזן מאוזו העומד על כ'  54,310,000ש"ח )בעודף של
כ (. B,200-ח"ש השוואה למאוו של שנח  199Bשעמד לע כ'  43,000,000ש"ח

השואה בווש'נגטוו ב'קרו ב'ד ושם בחושד 'ול' והשתתפו

והיה ףא הוא מאו'ו  ,מגלה ג'ר Iל בהקיף הפעילות של יר ושס _ הנ'דול בפעילית

בשנ' 'מ'  '1ונ  Iם עם עמ  Iת  Iהם ה'שראליים 'קעב חובקי

התאפשר קעב ג'  OIמקוןות מ'מון חשר'ס ובא ליד' ביטוי בביצוע פרויקט מחשוב שמות

ונעמ' הלפרו  .הארבעה תיאמו את אופו ש'תוף הפעולה

)ורעת וקלח,

קרבנות השואה בבעור הוורעה הב'ן-לאומית לקoךנח חשבונוח הבקכ'ס

בשוו "Y

ביו המוסרות  .ולפ'ו לכ מוסד מ"צנ הו אח צעמו והו אח עמיחו

בצבמע א' Oוף משות הנפסים בשהאג ובכתסיג ב  '1ייו ב'ת הספר התשר ונ"]) האךכ'ון ןהפסר"ה

בבקשה םו 'r:Iבם'קרופילס אוספי מסמכיס מארכיוניס א'רופ"ס

החשו לפעולה שופסת

וחוקל עמו בחומר המצולס .
במסנרת פל'עי' Jתיהס לש ש  'Jהמ  IlDIת אב'פnה הזמ'נו הש\iנ

צ'Jגי יד ושם בנרמנ'י ..בחמיכח הממלש הפר'ח' הנרמני  .אופסי

מ oo

כ'ם נרוילם במ'וחר  .מווזאון השואה בוושיננטוו א'תר אופסיס

חשוביס בפול'ן וצברפת

כמן כן  ,הוצנ לפנ' ההנהלה רעכוו התקצ'ב הרב-שנת' של תכנ'ח הפיתוח

": 2001

בג"ח מכלול

מי Iא)' I

'ייד ושם

חשו  .מרמ מקבר'ם  ,מערך כנ'טה וחניה  ,בנ"ו ביח הטפר

המרמי להוראת השואה  ,בנ"ו הארכ'וו והטפר"ה  ,וכו מחשוב מאנרי המיעד של יד ושם
והרחבח המחקר.

החצקיב הרב-שנת' לש חם'ת הפיתוח משימושה החל ב 1995-ועת'ד להםת"ס ב 2004-

בס'ומס המ'וצIח לש '1הונ'ס דעכנו המשתחפים את 'ושב ראש

עמד ב)ובמבר  1991לע כ  66-מיליוו ר1לר ועירכו היוס ל  B2-מיל'וו ןולר .התקציב עווכ ו

ה\iנלת 'ד ושם נארנ ולש  .והוא חור ןהדגיש את חשיבןתו לש ש'תוף

בקעבות השלמת התכנון לש המלכול המוזאונ' החדש שהוא מרכ'ב מרמ' בתכגיח ןפ'oחוח

הפעולה המחמשך ב'ן שנ' המוםרות.

ד'" ושס

: 2001

הרעכון נעשה בח'אום עם נורמ' הממשלה המעזרבים ועם הנופים החורמ'ם

לתכניח הפיתוח ,כמו האנודה האמר'קנית למןע 'ר ושם בראשות אלי זבירובסק' ,יושב ראש
הקמפ"ו למעו מימוש חננית 'י ן ושם  "2001ג'וזף וילף  ,אנוווח היר'רים של י ר ושם בעולם

14

ווע'רת התב'עות ,והוא עבר א'שור של ורעת הכספיס ושל הוועד המנהל של ין ושם .

-

עקיבא כוינםקי
שירות ההותשב

ה

איש

קהל הרב המגוע מרי '  Iס לארכ י ין ולה י כי השמות ביד ושם יכול זה כמה חודשים לעיין
וצלפות במאגר השמות ובארכיי ן התצלומ  Iם צעמם בעמרות המחשבים המ ו צבות שם,
בארכי ו נים האחרים  Iבספר"ה אפשר יבצע ח  Iפוש ממוחשב אך לא לצפות )חומרים

כ

צעמם ,

מדפי דע ומרש  Iמות של שמוח  .חהד'ר המחש ו ב שי רש  Iמוח שמות נ tספות נמצא בעציומו I ,קבר ו ב
ינלד המאגר במאוח אלפי שמוח .מלבד מיוע ממוחשב מדפן הע,ד המחפש במאגן יכול לראות

 ,י ל.

קע'בא נולד ב  1918-בשוו"ץ  ,וכשה'ה

בארכיין התצלומים

הממוחשב ) 130.000-

בשנת  , 1934לאחר לעיית הנאצ'ס לשלטוו בגרמ , Jה'
לעה בגפ ו אצרה  ,ו הוא קר בו שש עשרה.
ב  1936-הוא  01 ' 01ממק'מ' הגרע' ו המ"ס ר של

ימע" ו  :ל'מ'ס ק ' בוץ מע" ו בצ ' של'ד זכר Iו ' קעב  ,וה ' ה

לע מסן המחשב גם את דפן העד צעמם ואף לה ר פיס העתק שלהם,
תצלומים ,התצלומים נמרקו כולם  ,ונס א ו תס

חבר בו ער '  01מוח .Iב שבת 1938

הצטרף לנוטר'ס

והשתתף בלעיית ייש  Iב' חומה ו מ נ לד.

אפשר יראות על מסך
המחשב ואף להדפיס
העתק

ח ודש אוג ו סט הלך לעולמ  Iעק'בא לו'נםק'

בו שש בערה משפחתו יי"פצ'נ בגרמנ'ה .

במא נ ר השמות הממוחשב  ,הנגיש לחיפ ו ש עצמי שי הציבור הרחג  2.3- ) ,מייייו שמות

שי

תזו1

והעש

ב' ,1939

בזכות הדרכ ו ו הש ו ו"צר' שה'ה

בשרות,I

'צא לשל'חות tהראשונה בש'רות העס ה ' הוד' לבלר'ו

התצל ו ם

לארגוו עורה למשפחות במצוקה ,

המב ו קש .

משנת  1940ר'כז קע'בא את כלל ענ"נ' לעיית

את המועד ממאגר י ם

הנוער וה'ה שותף להבר'אטה סוול.

אלו אפשר לדלות כיוס
בעמרות המחשב י ם ביך

ב' ' 1943צא לשל'חות קב  Iשטא למע ו הצלת 'לף

ושם  ,בעתיד י ו לעה חקל

א'רפJה .עס ס'וס הלמחמה ב'  1945צ'א לאחת עשרה

מהמאגךים
הא'בטרבט

מףב  Iת בא'רופה לח'לוץ שאר'ת הפלטה ו בתוס דרכן

לרשח

" הג'ע קל  Iלכקנה.

לש'ר  Iת

הג!לש'ס מרחב' הע!ל . 0

במהלך ח" ו 'צא קע'בא לשל'חו'ות צ'בור ' Iת רבות

)!סף לע כך ' ,ד !שס

וש'מש בתפק'ד'ס ציבור"ס מגוונ'ס  ,ב ' נ'הס 'ושב ראש

ממש'ך קלטלג !למ ח שב

התאגדות המכללות האזור'ו ת ב'שראל ,ס נ ו נש ' א

הארכ'!נ'ס

ו ע'דת התב'עות  fבמשך עש tר שלס נזבר הס tכב tת

מא ג ר'

את

ה'ה Iד'ת .

האחר' ס  ,ד!נמת ארכ'ןו

המסמכ'ס שבו מלע  55מ'ל ' ו ו דפ' ת'עוד וארכ'ו ו העדו'ות שבו כ  40,000-דעו' ו ת מם!ג'ס ש! ' Jס ,

בתפק ' דו ב  ttע'דת הב'nע tת

ולתרגס את הקטלו ג הק"ס לאננל'ת  .כמו כו  ,ק"מת הסכמה כ' לעדו ' ות אלו 'תווםפן העד ו 'ות

התמ'כה בתכנ'ת הפ'תוח ' ייד ושם

שבנבו במסגרת פרו'קט הקרו לה'סטור'ה ח Tות'ת של סט'בו שפילברג ) .עד כה נאםפו במםנרת
הפרויקט

כ 50,000-

01 ' 01

מהע ו מףס בראש

: 2001

קע'בא  01 ' 01א'ש ' ות ד נולה  ,א'ש ח  IIו ומעש  ,אהוב
ועטור  Iכו'ות וה ' שנ'ס שתרס רבוח עלס ה ' הוף ולמ ףנח

עדו'  Iת ( .

ישראל ,

••••••••
הנזי בראנ ד

כ

-

קווים כדהותה מאת ח,ה ב ר'ך

ערב חג הפסח הלכה לעולמה הבז' בראנ,ו אחת הדמ  I'Iת המרכי'ות
אשר פעלו במסגרת ועדת העזרה וההצלה למעו הצלת 'הוד' הובגר'ה

בשנת 1944

ע ס בעלה 'ואל בראנד ועס רר 'שראל קסטנר .

הנו' בראנד בולרה בבודפשט בשנת  2ו  19בשס ה"נלקה הרטמו

במקום 'ואל .

ב םוף חודש מא'  1944עצרה הבולשת ההובנר'ת את הגז' כר' להתחקוח
אחר מטרת נסיעת ו של 'ואל בראנד .החוקר'ס  ,אשר התחרו בגרמב'ס לע השל'טה

לע רכ ו ש 'הוד' הובגר ' ,o1ע')ו את הבו' בע'נו"ס קש'ס .ה'א עמדה בע'ב ו " הגוף

) Iה"תה מ ג 'ל צע'ר יימות מרכו'ת בח" התנועה הצ'ונ'ת וה].ער הצ'  Iב' בהונגר'ה .

בבח'שות ומתוך אמונה כנה כ' קר באמצעות המשא ומ ת ו עס ה ג רמנ'ס ק"ס

תחושת המחו ' ב Iת לזולת  Iלקה'לה ל'וותה את ח"ה עוד מב'ת הור'ה אשר 1' 01

ם'כו" לכשהו להצלת 'הוד'ס ,ולכו אםור לנלות לה Iנ נ ר'ס את פרט' המנע'ס עס

א"כמו  .את צקל  tת הע'נו"ס נשאה לע נ ופה רע םוף .ה'מ' לאחר שחרורס מ'ד'

צ'ונ' ס פע'ל' .0
הבז' פנשה את דיר 'שראל קםט)ר בפעם הראשו)ה במסגרת הפעולות
ב Iועדת הזערה וההצלה בפנ'שה שת'ארה כ נ ק  Iד ת מפבה בח"ה.
עס השתלטו ת הגרמב'ס על הו) נ ר'ה ) Iצ ר ו מ נ ע' ס ב' ו הו ו עדה לב'ו קב ו צת

ההובגר'ס המש'כ ו הב  ' Iבראנ ד וד י ר קסטנר במשא ומתן עס א"כמו להפסקת
הג'ר ו ש'ס ההמו)"ס גם ל א חר מצערו של 'ואל בראנ ר בטוקר'ר ,והצל'חו לשחרר

קרוב ל ' 1,685-הוד'ס בירכבת קסטנר " ה'דועה  ,ובהמשך הצ'ל tר ב' ס א ח ר'ס.

אבש'  0 ' 0בראשותו של אדולף א"כמו שהופקדה על תכג'ת השמדת 'הוד'

הבז ' בשארה בבורפשט ע ס שנ' בב ' ה הפע fט ' ס דע ת וס המלחמה והמש'כה

הונ נ ר'ה ,קעב מגע'ם ד tמ'ס שערכ Iארגוב'ס 'ה ו ד"ס בסל fבק'ה  ,םבר רר קםטבר

בפעולות הזערה  .לאחך המלחמה ה'א לעתה לאץו עס בלעה ועס ב)'ה  ,עברה

שבנם'בות ששררו בה  Iנגר'ה  ,פתח ההצלה ה' ח 'ד ל'הוד'ס הוא משא ומתו עס

תלאות ונלחמה מלחמת ק'וס קשה ב'ותר במלחמת השחרור ו לאחר'ה  .לאחר

נשלח 'ואל בראנר

מכו בערה במוטד ח'נו,ן ו כשה"חה בהנהלחו הוא התפתח ונה'ה למ'tזכה חש]ןה ,

קלוטשא לשאת ולתת לע שחרור מספר רב של 'הוףס ת מורת משא'ות  Iחומר'ס

ה'וס 'מ'tמת תל אב'"כ  ,ןבה ה ' א עבדה דע ערוב .ה'מ' בצד פע'לו'ןת'ה המגוו) Iת

ש ו ב ' ס ש"שלחו לגרמנ'ה .לפנ' נם'עתו הצ'ג '  Iאל בראנד את אשתו הבו' לפנ'

השמ'עה הנז' א ת עד ו תה לפנ' םטודנט'ס  Iב'ד ושס ער םמוך ל ' וס מוחה.

הגרמב'ס .לם יס נ'תנ ו אפוא םכומ' כםף  ,ו בח ו שר מא' 1944

אדולף א "כמ ו  ,וא"כמו הט'ל 'זע'ה לה'ות המקשרת מטעס ועדת הזערה וההצלה

15

א'רןע'

טקט זארכה צליון מחישים ומשוהנ שהנ שלילוחס לש רר יגאוש קוקא'צר

 2אבןנ OOI

ושל יירל בית הית  OIים שינהל למחהנ ההשמךה רסמ,ק)ה  .רטoקס נערך

'או קארםק'  :זעקתן רא נענתה

ילד האונרטה מרכם לש קואצרjז ולש  t ,0 ""' 01השתתפו בו חכיכי קזרם
מדיכירם צ'ע  '1ס של

מאת ד " ד חר דכ ' 'Tלפ א ל

נ

אןגןם

מש n

החינוך .אנשי האנ  Iוה לע שם יגאוש קוקא'צר

וצניני די ושם

חושר '" Iו הלך עלולמו פרפ' ' tאו קארקס ' .ו הוא בן ש  IDנ' D
ושש  .קואקסי ' דוע נקוער אכיש שנ ' Oה לעורר את חש  D1ת

U

-אןקעןבר

15

באונוסט

יג העולם לשואה המתרחשת במוייתו פול'ו  .בשלה' ק'ץ

קורצנט חזנות  Iייירש קבבעת הקהליות בשיתוף מוכן חל באיב לחזנות

והבשתתפות קהל רב

 ,1942רעג 'וש nנ\' Jס  '1Iת ולל mן מעטם הוכחתרת הפ'חג'.ת
פגש קארסק' נצך

האר' של הע'י שנ'
מהנוגים  Iהיףם מגטו

ורשה ) כפ' הנראה

ליאוו פ"נר ומנחQ
ק'רשנבא  Iס( .

םנה'ג'ס אלו קראו
ל ן לג"ס מנה  Iג  tם
יה  Iר'ם

וכבר'טנ'ה

מואצרות הנך'ת כף

ש'לחצו

על

ממשלותיהם לקנוט
צע ' lס

iתצנfק ח n 1!Y1"1 J\lUעקננ וה iן iייית

חך'פ'ס

לעצ'רת ההשמרה
ההמו)ית שי העם
ה'הו'ד .

29

אבונטסו

'ברבמטפס

התעסזת ש Jתית לש המחתרת החצולית בהייונ
וארגה רכtו יהירו אילס'ה מזפגש לרגל הן iוצאה אלרו לש הספר יש מקום

באוחה התקופה

לע פגי האדמה לש נ ' לויאנה וטjוס' שבמהלוכ הזמשעה השמעת בסרה

הורבח קואקס '.לפ ו

ריציה לרurםפ מנשת  1943תאמ המלחיו היהויר אקלטיי מ'יו ילמ נשפסה

ואנשוו r

קנשתי  ,לתון גטו ורשה ורהא נמו "עג'ן את הזוועות שהחרחשו שם ,
נלבוש שומר לטג' הוא התנבנ נס לאחך המחנות נפוי'ן יה'ה דע
לוחס האכזרי שה'ה מ)ת חקלם של היה Iך ' ם שהובא Iישם ,

5

במטפסבר

ננית זו'להן  ,עעת"ס

כשהג'ע ו I'tנח II'1 tח קארקס י לע הזוועות שארה למשואל וינלנייס

מתנועת ה'בונד ".וכאוחר יוחר  ,בהשפעח הטראומה שי החדשות

 25במטפסרב

אזכרה שנתית וצערת של העמותה להנצחת קרבנות מחנות הריכזו
לונסברג  jTא Iפרינג Tאכן

הללז זעט ה יוזר ע דבר פרוץ המרד בגטזזרשה ב  19-באפריל , 1943
בייאזש  Iכי רב  ,איבד !ינלבזים את צעמז לדעת.

מפגש לרנל הה,אצה לאור של הפסר עז  ' j7דל'ה לש לעיזה jת-Jרלסר

 4באוקס Jבר

קטס זאכרה חכר יהווי בסרביה

 !iבא Iק ט Iב ר

קטס האכזרה השנתי באוהל יזכור ליהודיס שנצרחו בשטח אוקראינה

מלונדוו )סע קארטק י לא צרו ת הברית זד'  IIח שם לע מצבט ה]זאש

של היהוד י ס ב פו ל י! לנשיא רוזוולט ולאישיס בכ י ריס אחריס בממשל ,

קרבנות הטבח נבאבי יאר  ,בב Iנדנןבקה  ,בחקרוב ובאוורים הסמוכיס

ו כו למנהיניס יהו ד יס ,כנוו פליקס פרנקפ  Iרטר  ,שופט בבית המשפט

-

וצערת קבבעת הקה י לות

העליזו ·
דבריו של קארסקי זכ ו לתשומת לב  ,אך איש לא האמיו לו  .פגזע
פנ י עה עמוקה מח ו סר התנובה ובהשפעת הטרא  Iמה של האירועיס
הנוראיט שהיה דע להם  ,קשע קארקסי בשתיקה ארוכת שניס  " ,בתום

ו  1אבקדט tרכ

כי)וס עלומי ילצואי זגלמביה בקבעת הקהליות

 25אב i7lס Iרכ

קטס האזכרה השבתי באוהל יוזכר ל' Iאצי האצריות הבלטיות ולאח'יו
התעסות ואבrכיווrךום

המלחמה צריתי לברוח .ראית י יותר מוי סלב ,שנאה  ,אכזר י ות  ,אבדן
חיי אדם  ,ראיתי ו ברים אימזים  .מה לשמרתי במלחמר ,נרם יל להחריש

במשך שלושים שכה:

קארסקי לא היה כיול לחוור לפזלי! הבכןשה בייר האנצ י ס משום
שהןא התפרםס בוכ Iת םפר שפרםם ב  1944-באצוות הברית לע

המצב בפזל'ן  .הוא התיישב ב'ער ןוש י ננטוו ופתח קבריירה אקדמית
כמצרה לבימןוי מ ז רח אירזפה באוניברס י טת ג ' ורג ' טאון .

ב  , 1981-בכ י נום נציולי שזאה  ,ירבר קארםק י בפעס הראשןנה לע
פעןלותיו בזמו המלחםה  .שנה לאחר מכן  .בביקזר ,בישראל  ,העניק

לו יד ושם את התואר חסיו אומ ות העןל  ,0זהוא נטע ץע בשדרת

חםידי א ומ ות העולם  .ב· 1994

הוא כזה באזרחות כבוך של ישראל ,

פת'חת
בתןזאןו

נ

6-

אגף

השןאה

התרחתה הבר' ' U

ביוגי חגכה הוד מעלתה המלכה אליזבת השב"ה את אנף השואה במ  IIאון

המלחמה המלכןתי בלונ ו ון במעמי הוכזס מאדיגבורן  ,היוכס מקנט  ,הרב

הראשי של בריסניה יונת ן טקט וניצולי שואה  .נצינ י י ד ושט שנכחן בטקס
היז יושב ראש אנודת יייוי יד ושם באננליה בן הלפגוט  .ששימש נם יועץ

לתערוכה הקבועה המוצגת באנף  ,ויושב ראש הנהלת יו  Iשם אנכר של , I

קארסקי ייזבר בעיקר כשליח המחתרת הפולנית אשר סיכ ן את

התערוכה  ,שהכנתה ארכה כאר ב ע שנים  ,מצ ינה את יד י פות הנאצ ים אחר ה י ה  Iד ים

חייו בניס י וו לעצ ו ר את השואה בזעקתו לעזרה מהארצות שלחמו

 Iקב  Iצות אתניות אחרות לפני מלחםת העולם השכ"ה  Iבמהלכה  ,ו מוצגים בה חפצים

בנרמניה ה}אצית .למרבה הטרנ ד יה ! ,קעתו לא נענתה .

אישיים  ,מםמכים  ,ס רט ים  ,חצל  Iמיס ועד ויו ת בווידאו .
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אזרחי
ג ' וד'ת

באירזע " השנתי

כבזד

ו'לף ,

של

האגזדה

ברן סטרנל  Iכט ' ,ושב ראש
ומגכ'ל · 5t.ar-Noodחברת מלונאות ונופש

טגג'ח היושב ארש רצואגית

של האנודה האמריק)ית

ב'ו'לאומית ,

למ!ע יד ושס  .זכתה השנה

למנה'נות צעירה של האנודה האמר'קנ'ת

בפרס הזרכיון לש האגודה.

למען 'ד ושם  ,סטרגל'כט הוא בנם ו)כדס

י"ף ד'וזנה נפ'rת onעצ:עהת

של ג'צול' שואה  .אב'ו מרק  ,ש"םר לפנ'

 Mה תעונתב

עשרים וחמש שנה את אנררטת הז'כרוו

בפרוץ

לשואה בסטמפורד שבמד ' )ת קונטיקט

מלחמת העולם השנייה

בארצות הבר'ת  ,נולד בקרקוב והצליח

רדת"ו ,ובתה
'הנועך

הצין)'".

נלקחה מניתה

הוא

זוכה

פרס

הזיכרון

לשרוד בתקופת השואה לאחר שברח

ונשנום

לאחר מכן עשתה בסיביר

לברטיסלבה  ,שם הצטרף לפרט'  Iנ'ם ,

נאב Iזקנטoין j .ת בשוהב לפלויו בסוף הלממחה נילתה כי איברה רביס

בר' םטרנליכט ,בוגר או גי ברסיטת בראון וב'ת הספר למ'נהל עסק'ם של
הרווארר  ,הוא היושב ראש והמנכ'ל של חברת

מגני משפחתה  Iמ'  '1'lה הקרונ י ס.

ו ייף הוא אלמנת ו לש הךי וייף

האתריקנית

ז . 'r

ממ"םף האנורה המאי ' Jj7ית

i de,lnc ,א,Wo rid'-

d Hotelsand Resortsססא5tar-

הנמנ'ת עם חברות המלונאות והנ ו פש הנד ו לות בעולם  ,ולה

למעו  Iד ו שם ·וה י א ש ו תפה פעילה קבהליה היה ו דית באyן  lת הבר י ת

םעל שבע מאות מלונ ו ת בשמ ו נ'ם מדינ ו ת  .כמ ו כו  ,הוא זוכה כי ו ם למעמד

וה שלושים שנה  ,ה י א נדבנות התורמת במסירות לארג ו נים שונ י ס,

של כבו ,כאחד המנהינ'ם הצעירים והאהוד'ס ב'ותר בענף המל ו נאות,

ובהם המרמ הרפואי שעף צקד ני'o l,ושם .המנב י ת היהןירת המאוחד.ת

ברי סטרנליכט הוא מגהיג ',גמי וחדשנ' בעגף שנותו השראה לפ'תוח

וישינה י ו ני]יטיטי.

מוצרים חדש'ם ולפרויקטים ש  IIכ'ם להצלחה ב'ו·לאומ'ת .אולס הוא מ"חס

נימ  Iם אלו בננה המוזאו ן ההיטסורי החרש ב'  lושם נזכ Iת תמוכתם

חש'בות רבה נם לנושא'ם הומניטר"ם  .בעבר ק'בל את הפרס למנהיגות

ה'1בנה מIהניגותם לש מפשחת ו')  'lח  Iהזו וליף ולש מפשחת לאוזבת

מיוחרת של הקרו לםוכרת נעור'ם בארצות הברית  .עובד'ו

ב' 5tarwood

 Iג ' וזף וייף.

משרתים ארגונ' צדקה ברחב' העולם באמצעות תכניות של חונכות בעבודה

הבונדס

)(, Israel Bonds

המרכז הרפואי הר

')' 0

יל ( Ilרנ.ד בגם היחיך לש ג ' וידת והrן ולוף  .תורס נrדננ Iת לפךצריה

)(job shac\owlng

ושל הדרכה איש'ת ובאמצעות תרומת שעות שירות לקהילה .

ה'הוד'ת המאוחדת  ,למגב'ת ה'ה.ר'ת המאוחרת ולארנונ'ס אחר'ס

סטרנליכט זכה באותות כבוד ובפרם'ם רב'ם  ,ב'ניהם דוקטוד לשם כבוד

מוושרתו  ,בעת האחרונה מ'נה

] '  Iנסון אנר ""לס ופרס

העוקס'ס בפליעןת למןע העם ה'הו '1

למינהל עםק'ם בתחוס הא'רוח מאוניברסיטת

)ש'א אצרות הבר'ת ב'ןו קל'נטון את ל'אונח חבן במוצעה Iל)'רוו

למנה']ות ייחוד'ת בתעש"ה על שם פרםטוו רוברט טיש מטעם ב'ת הספר

השוהא בווש'נגטוו,

לאירוח  ,ת"רות  Iנם'עות של אונ ' ברס'טת נ'ו 'ורק ,

1--------....... .

•
ושב ראש הנהלת הסוכגות ה'הוד'ת סל' מר'דור ב'קר

י

ב'ד ושם בחודש אוגוסט  .בס'ום ב'קורו קרא מר'ר.ר

להעמ'ק את הל'מו  '1ם לע השואה בקרב הנוער ה'הוד'
באyר ובעולם כגורם מרס' להעמקת תחושת אחדות

הנ ו לר של העם ה'הוד' לע כל זרמ'ו וקה'לות'ו ב'שראל ובעולם ,
בס ' ור הרג'ש מר ' רור כ' ער ה ' ום במםגרת ס'ור' הל'מוד

של נוער 'הו '1

כ'שראל שמארגנת הסוכנות ה'הודית ,מתקייס

בק'ון ב'ד ושס  ,אולם הוא סבור ש'ש להגב'ר את הל'מ  Iר'ם לע
השואה באמצעות ס'ור'ם לפול'ן ,הצראות וסמ')ר'ם ' ,כל צע'ר

יהו '1

ב'שלאר )עבולם ח"ב להגיע למחנות ההמשדה אחר' שהוא

עובר תהל'ר למ'דה בןו ושם משום שזהו מדב'ב 'סן '1
הםע

ה'הו : '1

אמר מר'רור ,

בתועדת

יזםרז
נ

האנדר  Uאזת

תיער בזלגריה

ל האנדרטאות הק"מ  Iת ב'ער בולגריה 'וםרו  ,ותוצב אנדרטה משותפת
ל'הוד' תראק ' ה  Iמקדוג'ה ולעם הבולנר' · זאת לפ' המלצות ה ו ועדה
הצ'בורית לנושא יער בולנריה שהנישה נחודש יולי את מסקנותיה
לראש' הקרו הק"מת ל'שראל )קק'ל( .

את הוועדה הצינור'ת בראשותו של השופט בד'מוס ד'ר משה בייסקי

הק'מו בפברואר ראש' הקרו הקייםת 'ח'אל לקט ושלמה גרבץ כד' להכר'ע
במחלוקת בנושא האנדדטאות ב'ער בולגריה .
המחלוקת החריפה התעוררה עקב הצבת האגדרטה לציון פועלם של מלר
בולנריה בור'ס השל'ש' ושל רע"תו המלכה 'ואגה להצלת 'הוד' בנלנר'ה

בתק  Iפת השוארי  ,הצבת האנדרטה נתקלה בהתננדות חר'פרי של ועד 'הוד'
מקדוניה ותראק'ה שטעו כ' המלר אשם בה'רצחם של

\ 1,384

יהוד'ס

על

'די הנאצ'ם  ,האגדרטה הוצבה ב'ער בולגריה שבחרוב'ת בצדו של א)דרטאות

אחרות לזכר ' הוד' מקדוניה וחראק'ה שנםפו במחנות ההשמדה ולצ'וו פועלם
של דאש ' הכנס"ה ושל סגו 'ושב ראש הפרלמנט הבולנר' ,ימיטר' פשב .

המחלוקת ע  tררה סערת רנשוח  Iו'כ  Iח'ם ב'ן 'הודי תראקיה ומקרו)'ה לב'ו
'הודי בולגר'ה  .יהודי תראק'ה ומקדונ'ה תבעו להם'ר לאלתר את האנדרטה
בטענה כ' זיה' בושה לעם ישראל שהאחרא' למס'רתם של יהוד'ם לידי
הנאצים זוכה לכב  Iד ביערןת הקרו הקיימת  ,ויה  Iד' בולגריה ס'רבו בתוקף
ל  Iותר על ההןקרה למי שנחשב בעיניהם מצ'ל ח"הס וח" בנ' משפחותיהם ,
הקרו הק"מת ל'שראל  ,נצ'נ א'חוד עול ,בולנריה 'וםי קיוסו ונצ'ג 'וצא'
תראק'ה ומקיו)'ה ד'ר ניסים 'ושע א'מצו את מסקנות הוועדה  ,והקרו הק"מת

לישראל התח"בה לפעול לב ' צועו בהקדם.
אנני שלו )מ'מ ' ו ( מעג'ק למל' מר'רור את מג  Iרת 'ך ושמ ,
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ץ_

רnrג)םיכ ר'1דIני" 'ממ 'תmם lתrכ"קVJג מ'י' mש נ'1ושל'.D

ארצות הברית

רה'lגאו ייאמףךת'נן ס-ימ'ו ''rO 00 lג lI'Wלש fןא lנדO:Iק' םייקת <W J'Vו'אה
הti '1UIlIזש ב 19-בסברנמ ב ;mוש~  jTV' I'DתוnכOנ או Orrרובג mמ
ו .rpoתיגג ~ oרש \Kה<"Vצז Jלש הרטאה הץגוn.jTrינ 'רנ' Iושבכ;J:ןח')XI

שאר מונ'ח

odכ• Star"M

תרבח תואנולמ ופונש נז·אלm.כ' IנIש' הראש

צרפת
lסjס םרכו'ו לש םושלש iעש'ו Iהרםיבב ו'Uפ'J1נtD!I lפו האושנ ריח תלIfתנ
רבמטפס תינב רתס Dהל OOj7'lרו rרפנ תוםחנ גאmו rןזך ןו Oשו תפרצב

רrני'tזג לש האיורע הם דאוג חבגמפן דנר לאוש'  Iג)'י l'! ,שיג הראש לש

והוכ m iWlודה לש פזף נSח .(consistoi-e de Paחא 'O lשו הגציי אנ  Iעח

עmrה הם mנא סכי'ותט Oמגיnט Jףלי .Iהמשא 'וש עזייאה החנגי' לשו לאו::ונ.

רר nrיס;ןו .ספאה מלהנת קסר rוצרא תחב nתפרצ" ,ףגאנ ירשק wו.

חמותס rטזזהן ך~אצו ואלר לר'מ רעח'או הוא רל'ה" הןoףן : ,זאמ דעו ד"QIIר.

המשנה 'זע לאהם aאוה ~ מףב(jס' Iו'Iiי Wחכ :.גסוmינ רוח י" כ.יf1ח.
nב "Oהו Wרדו ע'קב םרלRכ הדכנו גrוi'lי רnיrא Iקרןט

דרפ ,טרוק לJבמ corp.

המrn

ברגיה
תnחא רעב מיודחת הכרענ וזמג לש אושנ גאודח rךף l' Oש!ם גלנב;ןו jTl

rid Taysאן .nהנומ בשו'ל ר \!Rfהחףו רוגוע)'

ראבחג .ןינ רואה'Oח רםrםoo

היו השר )ister of Stateרו O'1

רבחו הפלווכטב

לש האגדוה האמף'j7ו )Jקורט ~ חא ך~ נשו שאר קהםדו -אנ oפשלג ,אשאו

רופrץא.." ,

במרשה ןשמנ 'Dנש רתוב טוקoo ,ל הנחמ וכדYזנ" Jליעפ 'OנIתאב lםיקסrע.

השפתתו אנ' עח מלהנ אףג קףש ץוח הועש ;· pןוהרו ררו ' 'Oוiנ nהספא מ 'l

מישבור nכיזהן

r jWlךן•

הר לקקו רנrו רונכ לש הפתמטב ר 91%פ:גח רר ןאו ריצר'חג~

וo.ש פ'פור rגגר' Jמש Pונ tמארט העיני~ חא תמtערכי אל.עחי

פ'לפ tוב ו . 'rותשם ידגגטת ל'O. 1שו נןכיכ גב'ו' םOעשת וששD l' .שו

לושח חא rמוrטת רםיבג mפUזiו ג j7ן'לירמו Iמ ' o'l'lייחביס לש 'O. lשו

פיליפ הרשו ו'מ 'ח )'!Jtג' JY'Iג'I j1ל"יי'ג מ'm rת י 1'I"Dתמוק וOOו'"וiר rm

האךסון ןן iפסהיף הח.שד מפשחת ולב

גחמIר m

כמסיפמ שבתנףמ נטיס ,

'פורפ ןr;fן( רבואט ,חתנמ ~ ןוננr:שוUכ  1'1'1ךמותו לש וש ,~ "".Oתא
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מתקר ופולתוס בהיסטוריוגרפיה הגרמנית הח ד שה ,סדרת

מתקרי יםוד בעולס ,יד ושםי ירושליס תשם"א  -םםס 69 , 2
ש"ח .

ת
צמוד

ילהך הגב"ה לש מרמ

רזגקבםף  -רזגטאה •

ולש רזגו/און ההטסיוrן

החשר נמצא בע ' Yומו.

גביין רזגבואה מקום תברמותם לש חן לפוה שלפא מסול אגנ'rמ

ובס'וע ממשלת 'שראל  -משח הת"רות .
למרמ המקבר י ם בנהנ & Resources Center

 Booksבתרומתם של

דון ופטסני זעריאלי מישראל.
בספר  ,המתורגם מנרמנית  ,מאמרים כשתב ו בבי הדור החשר

של ההיסטוריונים הגרמנים החוקר'ס את השואה  .הס בחרו

עון בנה} קיר רפoחה שא(רכו כשביעם מטרים ונוהבו כשבעה מטר'ס  ,ובI
פתחיס ש ' j7שרו ב'ו אזור התחבורה והחנ~ה לביו ככיר רגסינר~ הקיר ,ש'ושדק

להתדקמ בחקלם של הפקיףם רברגי הבי)יים ולש צקי)' האבצ

לנציולי השואה שב Jן חיים חשרים לאחר השואה.

חטשבםי נשעש Jשiוב ' Oרילעש[)ן לצהעי להלט'ר תא הפתרטות

דקחייר  ,סנו יושב ארש האנודה המאקףיגת למעו  Iר ושם .

הקציונ"ם ביותר ירכ שיולכ להגשים את תכנ'ות ההשלתטות

בנ iV

בתרומתו של א"רה

דזגוזאון הה  Qlטורי בנ~ה בזערתם ובתמ'כתם הגףהנ לש מפשחת הארי

ונ ' וףת וייף ולש מפשחת ג ' וזף ואליזבת וייף .

והצרח !זש

הס השמות החשר ייבנה צמוד למוזאוו ההטסיוrן חכוקל ממ Jו בתרמות
קןר קסיrןה ראמונד ))') Iין דה טורשידל.

םוזאון חשר לאמנות השוהא ]בגה בתרומתם של שדלון ומ'rן אחסוו .

פסrןס הצפויים לארות אור:

•
•

חפס לש ןוiו iT1lראואב היידו ם למריכה ן  -מאש מותו ו)' הי  O'1Iאנלצ.םי 1~ 5-1933
פסח לש שמולא קקרובקסי כפר נירח בא י רופה

-

לחמגו ) קולמהוף (

-

מחנה

ההשמדה הנאצי הארשון

מרכז למידה מוקם בתרומת Iשל טם קסורה  ,סנו יושב ראש האנודה
המאקףנית למןע 'l

ושם.

כ'כר זיכרון חןשה נבניח בתרומתו של ארמונדו מפדיה

מברזיל.

כיכר יאנוש קוצר' אק נב)'ת בתרומתו לש מקס' מחבי ל'ברטי מצרפת .

מו/און המא Jו,ת מרמ הלמ'דר~ מר הזחבין כוכיר יאנוש קו'צרקא הס jtm
מהמלכול המ!!אובי החשר .

IiIלנםת !IUו rrבר hכ . .rדי ; 081
UלD2-1i ~ 35D5 fI!I

!IקD2- 1i~ 3SDIi D

~י-iווO

בקןן באתן

הא'  UJן UJ

ועידת התביעות בהנהגתו של דר הרב זעריאל מילר תומכת בנדיבות
בקהמת המלכול המוזאוני החשר.

בבניית המכלול המוזאוני תומכת נם ממשלת ישראל

של 'ד ןשם :

-

משח האוצר.

www.yadvashem.org.i I

