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חס'ח ר'" ושם

- "2001

מתזוו למצ'אות

תמlסא לקלש .חש רהגיש תא החשיכתו שכההגנח

'רושה דנ'רה :ס'פורה לש ")) ו לח סנט לוא'ס 8

מפחש'ס "'אJ

בעבור 'הור' צרפת  :צרפת נכנעה לגרמנ'ה ,

וממלשח ויש י בראשוח מרלש הנר' פטאו )אשר

יןשב ארש ב'ת הנחבףם הנרמני ~ושב ארש הודעוה

השטלתוח הOוצ ' Oחבשרו נ:ערנמ

להקמת אדנרטת הזחכ'ו שלוהא לרננ'ג לב'ו באנר

פלועה םע הנרמנ[)' מ'חש הiו'.םrןן חאבד מישאי

(1942

לשנ ' ,ושב ראש הנהלת יד ושס  ,הוחלט לצה'ג את

הג'רוש .

מאנר השמות הממוחשב של יר ושם אבנדרטת

תיאס ,ההגמוו לש מונטובו  ,אינרח רו'עס )מכתב

הז)'רוו שלואה בנלר'ו  .אבדנרטה יה'ו ארהעב מרס'

שהוא מעיו פסק דחי נוצר'( המנבה אח נירוש

מיעד  ,רבנOו משות הנפס'ם בשנרא~ משות קההIל>ת

היהוףם  ,דכונמח עמ'חן הכשו הארכ'הגמוו tז~ '

שנחרבו  ,שמות מחנות השמרה וספ'ורי מפשחות .

מטולוז  .במכחב נכחב בפירוש " :גפר'ז ק'בלו

במאנר השמות הממוחשב של 'ד וש  Qרע כה

משלרJ

ב' 26

באונוסט

, 1942

הוצ'א פייר'מרי

שערוח לאפי 'ה Iףס 'חס הנולב ובכרביוח

נס באוזר'ס שלנו ' ש מחוזת מטריף : Qמפשחות

מף 'ום מתוופסים למאנר משות חשד'  Qלש נפס ' ם

נקערוח ממקומו  ,אל גבירס ובש'ס מח"חס'ס אנל

באמצעוח רשימות וופי ער הנשלחים מכל רחב'

חיוח  ,הם נשלחים ליער'ס בלתי ירועים  ,וסכנוח
נדולות מרחפות מלע ראשם  .הג)' משמיע מה

רטם התק'ונה החלהט לע שתטי הערבת מגאר

המשוח ו'וע ררך הצנחו אבדנרתט הזכיר Iו .

חא קול המחאה לש הצמפוו הנצור ',ואג' צמה'ר
כ' לכ בג' האדם  ,בג' הנזע האר' ומי שא'גם בינ
האל כוי ללכ בנ' האדם t' .ןא קשר לגוע או דל.ת
'ש הזכוח

ור

לפ)'ך ,האצמ'עם האנט'מש"ס האחרוג'ס שהיינו
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כמ'ה

ן'on r

לש בכוד צמד בב' אדם מוףגות

'1עם להם הם לעבןו לנכוד האדס והפרה של

החמו  mח הקולנוע עם השואה

--:i-

 ...-~--\ \

חשוות

ע'קר ' חכב'ח הנעו ר ה לשנ ת 200 1

16-14
11

-,-

ל

rוכ לשמסר ההתננחח התקיף לשו 'ה'ה הד
זכור אח הנער במבט עלת'ד הוא ה'עקרוו
שיר ושם חוחר לאמץ במשך השנים
באמצעוח הפרויקטיס  ,האחרוס והתצוגוח

הרב' ם ולש בחתוס הרצ)oחר~ הח'טך והtןוערו.

"-16

פרסום ' ס חשו ' ס

'0

שנער מאו השןאה והזקדנות רור ה))"ולים  ,חש Iב

אחר הא'נטרנט החרש של 'ר ושם

'0

'  'l'lס

עור 'וחר לשלב ב'ו הנער עלת'ר.
בגיליוו שלפניכם תשומח לב מ'וחרת לנושא

הוטז :j

הזא מפסר פיסוירם טרג"ם מקתפוח השוהא

שהם נם ס'פורי גבורה  Iמצ'ג את הה'שנים פר'

'ומוח'ו לש ' lוםש  .הכתהב א"פו  'lייס פש'טIם למעס

נורל'" מפסרת את ס'פור המחאה האמ'צה של
הנמוו צרפח '.פ"ר'מף תיסא  ,ולש מף'ח' Jייבטס.
ספ'ור אחר קיערן ירושה השפוכת אור לע לצהחה

של לילז ברוירר'לו'ו  ,נצoלוח אניית הסנט לוא'ס.
ליד ושם נם ח"ו לעח'ד של מימוש מטרוח
נוכח'ות ולש הצנחח זכירונוח העבר .הקס'רה לש
יושב ראש יין }iהלה נארנ לשו חא החכנית 'ייד ושם
 "2001צמ'נה חא ר)iתקרמתו רוגחnדמ Iא TIלצהתח

תכג'וח ההחרחבוח לש יד שם  .הכהבח "אבט ' משיות
רעשנ :מ ן רא'D'.עח וi'lפיעח Iח' ךOנ שוס ;Uשב הוn'1nפ

ה  Iכו'וח המקודשות ביותר של הפרט ושל
המשפחה" .

עם חחילחה של המאה ה  ,21-לנ  Iכח הזמו הרב

בנער זבהווה' ש Iלחח אוח אזהרה עלח'ר מאבצעוח
חורה לא'רוע' ל'ל הבדזלח ומבט לע האנטישמ'ות
לש ה'ום כפ' שהיא אנה 'rןף ב ' Oו' במקומוח שוינם

ברחב' העולם.

2

תח'לתו של הסיפור בחקנפה הרת גו'ת

שתיפה

11 -10

אנט'מש'וח בנער והבווה

~

מה לאפונ"ס אול '"ו  lושם?

נזע האר '.הם אחים מכ'ווו שברא אוחם אוחו

סרט אר'כוו ידנר 'זילמ הלחבח

-

מחסירח אומות העולם מר"רזו  Jץ נסט .

בפג'שה שהתקיימה בגר Oנ'ה ב'ו  IIלפגאנג טיחר~

העולם .

•

שבררוס

צרפח

.

תרומה

משלה באוזר הלא כגוש של דרוס צרפת עד

למ'ועה משלושה מיל'וו שמות של נספים בשואה .

חקור'ם גרמנ'ם 'וע השואה

ממונטובו

חאחת גכוו בטףינר~ שו  '11ה ונרמב'ה .לקטםלי הבע'

•••

ח ' 1וך

כ

תא תמתכיו רהאלמ rגזtתמן לש חש והתח"ב לחבוו

•
,-,

עח החארונה החק'ונו ב'  I lשם אופנ"ם

יוס ' Iכרוו רשמי לשואה כאוסטר'ה כמו במר').ת

אח הטשא עלמוק ףכ להביטח את ממיושו .

מכשו חרש למכוו המחקר

מאת ד "ר מ רד כ' פלד י אל

•

צב'בור ,ה'ה חש  )Jלח'סא להב'\גח כ' 'ה'ה אפשר
קלרוא אותז מלע הבמ'ות בלכ הכנסיות הרבוח
הננמונ'ה לש ו  .לפ'כך פנה ח'אס למר"ר" ז~בט, o
פ

ע

,

ל

ה

מ ש כ ב ר

ה'מ

'ם

בעבוךה

סוצ'אליח
ק ת ולי ת ,
וב ' j7ש ממהנ

לדאוג לכך
שמכחבו

'ועחק ויופץ

במה'רוח כן

פ " 'Iמo -ן ת ' oא " ,ו ,גםון

 JDנט JנI

ש'היה אפשר קלרוא אוחו בכנסיוח ביו  Qראשוו

שחל אלחר מכו ) 30אבוגוסט .( 1942
 jTילבתי 'לע' תא הממoשה בהלתהבות רבה:
חרכת  "Iנטס  .היא צע'ה להגמוו אלש לשווח תא
המכחב באמצעות החאר פו צ'מרו רשויוח וישי

אח חוכנו  .חחח ואח היא הצ'עה קלחת את

המכחב בצעמה  ,באןפנ"ם  ,ולמםור אוחו לכל
הכמר'ס וללכ קה'לוח ההגמונ'ה .
כיד לא לבזבו זמו 'קר ' .צאה ז"נסט מקודם

ןכ קיו'וב 'זכ קהולית הנמוג"ת מונסבוו

אח מכתג המחאה שי ההגמון תיאס ,
והוא קנרא קנ'ו עם ודעה מ'זע הב'סות
) ' וס ראשיו האמור ) למעט קהולה אחת

אשן הכ ומר לשה ה'ה 'דוע אכוהד 'ייש'( .
הד הצהרתו של ת'אס r rעע את חומת
ההנהנ 'וש ממטך נ'ש'  ,ולע פו רטoו I.יר Iנ'D

,0 )' 1

ה'א ס'מנה כקודת מפנה בעמדה

הקודמ.ת הפםינ'.ת לש ))ה  'Oייה הקתלוית
לכפי ממשלח פסאן  .ההצהרה נם הניעה
את הצךפת  tס להrע ולהנו לע 'הוידס מפ'ג
הג'ר Iש'ס .
ת'אס החרשם עמוק  Iת ממם'ר Iחה

המ'  Iחרת במינה של  ' ,יינטס ו הפק'י ה'ר')
גס אח המש'מה ימצוא מקלט ליהוד  Iם
נבי ם'""נ שונ'ם במחסות דח אנזור 'ןוהמצ' א
להם תע ן חת זהןח מזופיו.ת ז~נטס ה"וצחה
להשינ פקנסי ק'צוב יקרי ערך ממשחים
וממחסנים של הממשלה  ,נעזרה בפק'די

ממ'וש אןהףם ושיתפה פ'וזעה עם ראנוינס
'הוףים ףזoם ללחוקת פנקס' הקציבו הו'ו'ו
ל י ה Iףם במסחור .

ז"נסט כ' מעש' הגבנרה שלה הם ב'טוי
לאמ  tנחה הנ  tצר'ת  · :מאז שננח 'לדנחי

ה"חה  Iהצנר tת[ הנ tרם המצעב והמכו[ t
לש חיי ·לפני הומ'חמה  .ממ[ המלחמר~
ב  Iמ[ הכ'ב Iש ,לאחר'ן  ,דע צעם הינם הזה

במשע" השונ'ם והרבים  tבלכ ''כ Jחיי :

בשנת 985

ו  ,לאחר קבלת עדו' tח

רבות לע פולעה  .העניק 'ד  tשם למר"ר tן
ז ' ינסט אח התנאר חסידת אןמות העןלם
 tכנעןר שנה  ,בביק tר ביד ושם  ,שחלה ץע

במשה בדשרח rןיסןן אrכ ttת העtל.ם ההגמן[

תיאס זכה בח tאר כמה שנ ' ם ק tדם לכן ,
כשנת

. 1969

מאז ח tם ר'ןמ,חמה משרה ~,נטס מלכ

ממשר לע האפtנ"ם זלכר המ'ים הף הנולר
שהם שימש tכהם להפצת המםר  .בעח

אחרונה  .בג'ל שמונים ותשע  .היא ב'קשה
לרנעו'ר תא האפtניים הה  tOOףים oלד  tשם
למשמרח צנח .

כך םייע נ' 1ו' חףף לע )'רוש 'הוד'ם

מפ' א'ש דח קח Iל' צרפת' רם מלעה -
)'ג ' tכשה חםר ב'מים ההם  -להטוח חא

ל

מ

o

בנקור לשמחרת רכננה לע אפונ'ה 'לשלח Iת אכחה
שנועדה 'והק'ף את כל הקה''ו Iת במחוזות טאי[

y
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ר

ל

י

 '7 '1ברן ! ,1 " 0בן  .א Iךג' Iי  ,נ Iא'ק  ,קמפסס  ,111Q ,פ')ן

ערח הקהל הצרפחיח לטובח סיוע ל'ה tד 'ם  .לכ זה

רגמור רrןנ.נ ך~ר משקה וקסrבו"(.םיטיו

לא ה'ה אפשרי בלעדי מרי-ר tן טם)" ,ואופנ'ה

).!fיD

צהעי ?

וגארו!  .הוא עברה נא  Iפנ'ה בעשרות עי'ס  ,כפר'ס

ל  IIטי  ,ב ימ Iן רה

וע  IIרות קטנות; נרטולם  ,לכסטיך-טו פייר ,0 ")' 1 ,

מבוקר דע ער.ב

. 11')1'1

'זכ לאה במשך ' 0 " 1)1צר Iפ'ס .

הפשוטים .

רכוננת ה Iא מנהל מוnז jח 'ח '1 oא  ll)Iח הע Iלם .

3

ב

בשנת  1993בולרה

תכנ'n

הפ'ת Iח

במסנרת רזגנוו הג'ו-לאמו' לחקר השוהא והנערת

ה'ה זה

המכ Iו למשכנו החשר; והקמת ))ייו מערן כ  D'Jה

אלחר הערכה מקפיה לש המצג הק"ס ,

חשד להן ה Iכירון ש'היה מם Iנ'ו קל'ו  OIאת מלייו')

יבננה כן ש'ו'זכ להכשיר מורים מהאץר ומחןז

לש התה''Jלם המתחיללום ולש הצרכים

הזכקגי'ם .

הרב-שנתיח 'ייך ושם

: 2001

צהפן"ס להתגגש '7jוראת המאה

ה .21-

ה Jצ''oןןם שחוו תא השוהא 'גוחנת תוקף

להוראת השואהI' ,ומך ולהדוין תלמ'ףם ולפחח

התכנ'ת הציגה לע י יר כובת שורות לאו שלר

חתינכ מילוםיד ויעצמא הוראר~ )'  01זהו נ'ח הםפר

החיןס rאד פרפו י מאנון ר ב')'\כשיי ג והוא הב ' ע את

הגוול ב' Iחר נע'זIס

לומrךס בש - iU

תמכותו המלאה במ ') IIשר~

והיא ממשש מרמ ע'זIמי לרגשות מוו'ם להותאר

הערכת

רבצזג התדקמה )rלששה ם'))"ע  :נחכוותו 'ושחר

ה'1עם -

אח.ד לשעה אח.ת
בית הספר המרכז' להוראת השואה תוכנו

r

 -כloo,ooo -

) 1וסר ' לתה'ו' ,העדות  Iהז'כרןן ההו'וך ווכחגבך ;

אחת ההחלטות הראשונות שנתקבלו ה"תה

הענ "/שבוהא ייין ח'Iרב nקנרב ינב חהחת הי'ltלשי

משלור לע אופ'ו ה ' רוק של הר הזךyון 'זIקמם את

רנישות מיוחדח הנחתה אח הקמח המ  IIאוו

 Iהריעיב שלוהא; ב  'Jחהך יעצהר המשפוםי למרnכפ.

האתר'ס החשר'ם כן שלמקנר'ם 'ובטח צרף של

החשו  .מואש נקבע שהמוואון א' Jו מ'ורע להנע'ר

ישיךה

מ'זם'ז Iב' j7ור שבמרסג תנמ'ר ,אולה '  Iכור .החלהט

מסר'ם או קלח'ם המצמים בהשקפה מםוימת

נפסות ה  IIתה בצעל נן חס'ף אומות ע'זIס 'זIהבט'ח

לאא לפסר את מהלן האירועיס נאוב"קט ' ב'וח לע

המיעד

והתקשורת 'חפשו וינקש ו

נישה

וזעכנית למאגר' המוער לע השואה.
הערכת בצמ זן הניעה אח '  lושס יחת פrדע Iח

את הצנחתס לעד של כל החם'ףם באשר הם.

הש  Iאה .

פ' מ'טב ה'עד המחקר' המצטבר  ,העדו'  Iת ו  IIו'ת

מרכו  Iת לפ  Iח וח תפוסות ת'נ Iך חרשות  II)Iדר) ' Iח ,

'ר  Iשם ב ' j7ש לםייע במ'מ ו ש תע'ת  11מלשושה

הרא"ה ה'הוד'ת .בתכנונו נלקחו בחשבון שתי

למחשב את בס'סי המיעד שי 'ר ושס ולהפכם

הבת'tעת <JaimsJ

התפתחו'יח אלש ה ' ה פאשר להתלעם מה ו 1 :קחזגר

ותורמים פרטיים וחברות .היקף

והיעד לע השו;ןא התפתחו והעמ'קו שעברות השנים

לנחלת הללכ  ,לבנות מ'מו'ו מוואו)' חשד ש'חא ' ס

קמ ו רות צקת'ב  :הממלשר~ 'עIדת

(Conferen ce

ייכבה 'oינ ) IIו הרא)'וו והספיר,.,

נב"ו ב'ח הספר המרס להוראת השוl"iא
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ה
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תכנית
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ע
ושם

ב
" 2001

ד

ב
מחזון

מ

למצ'אות

הפרו'קט הכולל קנבע ל·  82מיליון וולר  .במ'וחו

האחרונןת ; שפת הע'צוב  ,התצונה והטכנולוגיה

מ'ןו'וו בשנה וקלדם תפסיות מקחר ותיעוד חשוית

Lא"Iיים לתודה 'זIהרעהכ אנןדת ףףו 'ו ש!ם צראבות

המוזאוניח השחנו דע מאוו בש) ' ם האחרונו.ת

המעמידות את המקורות ה'הודיים ואת נקודת

הבר'ת בראשות 'וש ב ראש האנודה האמר ' קגיח

המבט של ה'הוף בשואה מול קננדזת המבט של

למעו יו ושם אל' זבורובסק' '.ושב ראש הקמפ"ן

מח'הש מוכינים :צתונה הט, I'Dתיר מאurנ קמוירת

למ'מוש התכנ'ת 'ייד ושם  ' 2001ג 'ו זף י'ןוף ו'ע]ות

מקתפות השןרא~ חערכ Itח מתלחפות  ,מרמ חוזתי

הבתיע Iח בארשות הרב רו זעירלא מ'ןור ,שרנתמו

ימרס למ 'ד ה  .צוות מומח'ס של ה'סט  Iר'  Iנ'ם  ,של

לנ'ים הכפסים ואפשרו את מ'מוש התכני.ת

מ  Tlאולוג'ס  ,לש מחנכ'ס ושל אנש' צ'בור קבע את

להכפלת מספר המבקרים מכמ'ליוו אחו לכשנ'

מתכננ' הצרח  Iהרצוח'ס .

לפ '"P

הירהבכ התmכ ' ייד ושם ו  ' 2OOמששת

הסעיפ ' Dהאלה; הקמת ו)]" נפח ןאל')וו 'וופםףה ;

מחשבנ משתו הנפס'ס  ,חקיי 1זג  OOם)' והמlלצnיס ;

מ'ד בךאש'ת מימוש החכנ'ת נקבע מ' 'tסוף

הוחלט להק'ם מכלןל מזואונ' ש'היו בו אפוא

ע'קר' התכנ'ת  Iאת פרט'ה .

קהמח ביח פסר מרס' בין-לאומ' להוארת השואה;

ומח"ב ;

עבודות הפ'תוח והבנ"ה לא 'צעךו את

לאחר חהלין נח'רה ב'ו אור'כל'ס שהוומנו

הקמח המכלול המזואונ' החדש ; הרחבת המחקר

הב ' קוו ' ם ואת הלימווים בהר הו'כרןו אפילו ל'ום

להג'ש תכנ'ות למכלול המ  Tlאוני ולמערן הכנ'סה ,

4

ננחר האר

M

משה פסידה .תכינתו ה"ה nרבח'דמיון  ,והיא פאשרה טעלר '/wובי

הביצוע מתוך ביטחוו כי אופיו של האחר ויופיו של ההר נשמרים מכל משמר .

משכן חדש למכין המחקר

תוך תהילך התכנון  ,הבינוי והפיתוח הטליה לע יד ושם הוודעה הביו'לאומית

שהקומה דכי לפטל בחשבונוח הח  I')Iים ננקנים השוויצר"ם בראשוח פול ווקלר,
למחשב את מאנר השמות ביד ושם  ,המאגר ה נדו ל ביותר בעולם .

מ א ת ל י סה ד וי דסון

•

מבצע מחשוב דפי הדע שדשומ'ס בהם שמות הנםפ י ם היה אחד המצבעים

ה

מכון הבין'אלומי לחקר השואה בין ושם נער למכשנו החשו בחושד

המורכב'ס  ,המםובכים והרגישים ב י ותר שניהל יר ושס .ביעילות ובמהיר ו ת נםjתו

י

צדרבמ  .תא המקום החשו תרם יידד קרבו לש יד ושס ,אדקנ גרJטר ,

מיליוני דפי דע  ,ומיד יום במש ך מorישה ח ו שדיס קסעו כאלף איש  ,רובס ) I,Xודנט'ס

זלרכ יעריתו ר)' Iניחה נזזיה 'ב גרטנר  ,והוא יפאשר הרUiח הדרגתית

שהכושרו במיוחד למשימה ז ו  ,בפענוח ובהקדלת השמות שנכתבו בשערות פשו ת .

לש הקיף המחקר הכלל עולמי בתחום השואה .

לע מלאכה זו הופקדו החברות חד ירא ן מערכות מידע ומנ פאואר ישראל בע'מ

המכון ה וקם כיחידה אקדמית צעמאית בשנח

1993

ומאז שכן קבומה

בעזרת חברת ס ו פטל ,חברת בח של  BMן .בתוס המבצע הוענרו לוודעת ווקלר

הלעיונה של בגיין המנהלה ושימש בית לחוקרים מישראל ומחוצה לה .נס

למלעה מארבעה מיליון שמנת ,כשלושה מיליון מהם הם נספ ים  ,והאחרים הם

לאחר הבערת ו למשכן החדש בקומה הראשונה של בניין המנהלה  ,ימשיך

ניצולים ואנש י ם הטוענ ים לאפשרות של בתיעה  .כל מאנר השמות ונםפחיו נקלטו

המכון הבין-לאומי ל'זכול את יחידות המשנה ' מחקלת ההוצאה לאור של
יד ושם ומחקלת קוץב מחקריס .

במאנרי יד ו שם הממוחשב'ס החדשים.

מתקדמת לע פי התכנון המקורי  .בית הספר עבר

מ דבב םע התארנונתו של המכון במשכנו החשד  ,הוא מהקד את קשריו

למשכנו החשד  ,הארכיון והספר"ה המחזיקים מיליוני פרטיים החלו לתפקד במכשנם

עם חוקרים צעירים מכל רחבי העולם ,ופעול ותיו הולכות ולובשות צביוו

תכנית ' יר וש ס

' 2001

בין'לאומי יותר .מחוכננות חכניוח לחילפוי ח  Iקרים  ,ובמםנרתו יקברו חוקרים

נגייח מרמ

המבקר'. D

המב Iאה

ל

tב

טבמ ונעו מטבש הדחש לש ןטמ רrגוורjר

ע

ת

י

ר

אירופייס במכון  ,ואילו עמיתיהם הישראלים יתארחו במוסדות מחקר
ובאוניברסיטאות באיר Iפר~

םשא הrךליס מעידו בקנ nבמדק tהשעייה לש ר)' Iכון :המכון ילח בפ חי'טן
שיפורסמו בו  Iומנים ורעויות של ידלים המאוחסניס כיום בארכיוני יד ושם.

קבצות חקוירם שהתמחו נתחוס ה'1לים בשואה ישתתפו השתתפות פיעלה
החדש  ,מכון המחקר נער למשכנו החשד  ,הונחה אבן הפינה למכלול המו  Iאונ י
החשד לוהס השמו,ת הוחל נבג"ת המבנה המרמי לש המוזאון ההיטסויר  ,מערך
הכניסה והמבואה נמצאים בשלבי בנייה מתקדמיס  ,בשנה הקרובה יפלעו במלואן

מערכות המחשוב ולדיית המיער  ,ובעתיד הקרוב ילעה לאתר האינטרנט של ין
ושס מאנר השמות הממוחשב שלימושו של 'זכ מתעניין .

בפרויקט זר~

בנחנת גס האפשרות ףזום פרויקט שיחקור את )ושא היהוידס שצהילו
יהוידס נשואר~ המכון שקול להתחיל את פרוקיט המחקר לע הוננירה.

בשנת  2001ייערכו שני כינוסיס בחסות המכון  .בחודש אפרלי ייערך
כינוס צליון ארבעיס שנה למשפט אייכמן בשיתוף האוניברסיטה העברית

מוסד יד ושס בירושלים ערוך אפוא קלדם את פגי המאה ה'  21ולהמשיך

בירולשיס  .חבושד מאי יקתיי ס כי)וס 'שינח היהוידס לאצרות מצוםא :צפייות

למלא את שליחות ההנצחה  ,התיעו,ד החינוך והזיכר Iן שהטיל ו לעיו העם והמןינה

וחששו,ת

בכינDו ז ה יודגשו הניש Iת לש האולכוםיות המקומיות

דלורות .

'זכפי נצילויס יה  '1Iם שחזרו עלרי מודלחס וביקשו לרכוש מחשד את בתיהם,

: 1947' 1943

את רכושם ואת מעמדם הקודס.

א ננר של ו
י ושב ר אש ה נהלת יד ושס

5

"-,

םתינר'ס כאנשי חינור תחו"כ

תאת קתר  ",נרחז

פול'ו

בפעם הראשונה מא,ם  Uך~ה

נ

עצמא ח  Iשו ס כונמ ענרך מס'רנ ראשיו מס Iגן

מ  IIאוו ' הור' לזכר הקה'לה ה'הור'ת בע'ר הולרתו

בדי וםש 'שגאל ח'םך םUרCאכוא )נושא הש Iןא~

הוהנמ  .0אכשר נשלא מ  ynבחר להשחתף במס'נר,

הוא

לע ףא המצג .הבחtכ'י lJג'ואוש ,ר'ש<ג ; "חתש' שהמצג

ארשיו בדסרה לש ולשהש . 0'1] ' 00רמ nכlנירם

כאו לא כל כך מםוכו כפ' שהוא מצט"ר מר'ווח'

והשתתפו וב תהעש שעך

r IOך1)'0001 .D

להיערך מיר שגה בנ'ח הספר המרמ' להוראת השואה

ק

בוצה של שלוש'ס וארבעה
אנש' ח'נוך ומרר ' Yס פולנ'ס
השתחפו

בובמבר

בחורש

בסמ'נר של שבוע"ס בב'ת
הפסר המרמי להוארת השוהא ג'ר ושס .

התקשורת וש'ש הגח ג'בס לג'ו המצ'אות :

ם בש]ת

להוגרט השברנר ,מנהל ג'ת פסר צ'בור' גוו'בר~

לע ףא בצמ הבט'חוו המת' צ''ב ב''וארש

 1999ניו 'שלאו לב'ו א  OOIףרג משח הח')וך הא  OOIר'

ם'גה אחרת להשתתף גםמ'נר  :הםמ'נר ה'ה ב'קורו

וחששס של המשחחפ'ס לגקר באזור ,

חבר 'צנג  Iם לכמ חאת מתעש ירמח oירטסואה להשךתנף

הראשוו ג'שראל וםגר כבעורו מענל שנפתח לפנ'

'זכ המשחחפ'ס הג'וע לסמ'נר כמתוכנו .

עשר'ס שגה  ,כאשר אך התח'ל את פע'לותו גקה'לה

את הםמ'נר פתח שנר'ר פול'ו

) :11'00סקורות האנט'שrנ'י.ת

ה'הור'ת של .ה)'ו כשה'ה מורה גכ'ת םפר צ'בור'

ב ' שראל מאצ'" קו  Iלובסק' .הוא ר'בר לע

צוהר לח" 'ה Iיר אירופה )חקופה שלפנ' מלחמת הע י לם

כשנת  , 1976הוא הזמ'ו נ'צול' שואה להצרות גכ'תות

הקשר ארוך השב'ס ב'ו פול'ו לב'ו 'שראל

השנ"ה  ,נוrכב ' ה הנאצית וה  Iהוד  Iם ןפרקים בתולדות

שלו וקלח חלמ'ףס לב'קור גמחנה הר'כון מאוטהא ו  Iו.

והוג'ש בדבר'ו גס אח חשיגוח ב'קורה

השורא .כמי )ו  .געיך ירין ףוקטי בחמו'י המילוד פשותחו

באוחה שנה הוא מונה למורה בכ'ר גב'ת הםפר

של הקגוצה ב'שראל בהעמקת ל'מור'

בג'ח הספר המרמי להוראת השואר .משתתפי המס') 1

'תלמור חורה' גוו')ה וכך החח'ל לפתח ע)ייו ג'הרוח ,

השואר~

ח')ין ישראי'ם והשחתפו נטדנה עם

בה'  OOור'ה 'הוףח ובשואר~ מאוחר 'ותר  ,עם נ'שוא'ו ,

ג'ן וש.ם

והוא n

ן'ןןה לש הסםכ הרתבות

ש nm

בסמ')ר ומ  Iמו אותו.

נ'ן הנ ו שאים

נפנשן עם

שלבמn

nל'1'o

נצ'"ו Iשואה .
רר וורנר  ,1 ' '11מוךה לפסחת נומ')ת

לוה'ט Ioך'ך~

הרר י ך את הקבצוה .דר  1ו"ר גם ס"ע נבער להקמת

בr

המnתשפ'ס שnבח שוו'ות מואחו

נ'לה שחמ'ו הוחקו כצע'ר במחנה התוז ראכו משוס

אושוו', Y

שהתבגר לשלטוו הצאנ' ושח במחהנ ךא עקב מסאןו

שואyים' )'iTIגא ,1מםירו פרצלח.ת' לפ'ןן.m

כמחגה חלה ונפטר

ג '1'1

ה'ו

מדר'כ'ם

ממוזאון

לפסרות פולנ'ת ולה'סטור'ה ; ומחנכ'ס

צoער .

חאת הב"שס המשתחפות במס'רנ  ,ןנ.רט פרקזא ,

העזב)'ן[ חאנroר שרבענ ר~ו בהס מחnם

ה'א מרוה ננמינiו' Oירננאאבוכור שםויןנ~ ה'א השידקה

ההשמדה טרבל'נקה  ,םוב'בור  Iמ"דנjו

את מחקרה קלורות  360החלמ'ףס ה'ה Iףס לשמח

מוחהנ הירזוכ ונעש'ו גחהצnrr

כג.Qm -cn

כ' 1מנס'ה דע השנ'ס שקרמו לפרץו מלחמת העולס

בקבוצה השתחפו נס שנ' כמר  Iס ,

השנ"ה ורע כה הצל'חה להתחקות אחר גולרס של

האחד משמש סגו מנהל ג'ח הספר

 263תלמ'ד'ס  .פראקו מחארח את הסמ'נר במ'ל'ס

הח)'ון באושוו"צנ"ס  ,והאחר הוא מורה

'א'נטנס'ב'  ,מענ"ו ומצ'ב אתנר ומע'רה לע צעמה

לדת בב'ח פסר ח'כון מקציע' צנ"שנ' .

שה'א " קווקה זלמו כף מעל את לכ המיער שנמסר
קלבוצה :

roבnר ר /(',מ רס ח ךהןIר Q'Oשנא'ו "" .מח ת
בנזץ הםפר המ רמ' והו חאר ה ש \ Iא;

')םנ 1 rר אשיו עח'ש ח'נ Iן אטoו ף' D

םתינר'ס כתור'ס בישראכ חאח כרח' ח ש " .א

מ

ור'ס ואנש' ח'נור מתמ  Iח'ס עם נושא השואה לעת'ס קרוגות בשל חש'בותו בש'ח הצ'בור'  Iהח'נ  Iכ' בחברה ה'שןאל'ת ובמ'וחד קלראת 'וס הז'כרון

לשואה ולגגורה  .הוראח )ושא השואה ךורשת לכ' ח'ביך מ'  Iחר'ס המ  nא'מ'ס למורעות הנושא  ,ולכן המנמה להשתלמו'וח מור'ס באץר של ב'ת הפסר
ר I')oרמ' להורתא השוהא מבע'רה ברחב' האץר ק Iרס'ס מנוו)'ס רOוזתאמ'ס צ'וורכ'הס רOו'וחףס לש ר II')oר ' .0

) מהג'ל הרך דע חט'בת (ס")'בה

ל1)I

ףס בחקל הראשון לש ההשתלמות את תוm

ח השואה במתכונת ב'' Iתחומ'ת ] ,בחקל השנ' הס }חשפ'ס חור ר'ון

פרנוג' למגוון חכב'ות וrעירס ף  jTlט"ס שהופקו ב" ושס במ'וחר בעבור בג' ס'ל') אלו  .לפ)' המור'ס מבת' הספר הת'כונ"ס מצונוח קבורס 'ח'דוח ל ' Oוד לתלמ' '1
ח)'ון ) ,וסף 'זע הצראזח ודס)אוח בתוולות השוהא במתכונת ב'ן·תחומ'ת .

נוסף לע השתלמו'וח אלו  ,מתקמ"ות נס השתלמו' Iת בנושא'ס מוגךר'ם  ,ב'נ'הס קורס הסקד את ס Iנ"ח ההשמרה בה'בט'ס ה'  OOור"ס  ,פסכ' Iלונ"ס  ,אמנוח"ם
 : 1)1השלתמות בש'תוף פעלוה עס ב'ת החפצוות עק4Dת בצ"עוב ו'כרון השואה בתקש Iרת במ Iזאונ'ס בומערכת הח'ב Iך ב'שרלא  ,בנרמנ'ה ובפוoון  .ת ' Dת לע רפוגרות
ה'שראל'ת והשואה מקת"מת בש'תוף ב ' ת רג'אל בתל בא'ב ·התנועה ל'הדוח מתקדמת ב'שרלא יעוך.
השנה מתק"מות השתלמו'וח מורים שגח'ות )בהיקף של  112 ' 56שעות שנת' tת ( בש'תוף ב'ח הודעח
מורשח ·גבעת חג'גה  ,מרמ משמעו'ת

.

קר'ח מוצק'ן  ,מכוו 'ר זלהב"ה

.

קרומ'ם  ,מללכת אורוח 'שראל ·אקלנה ומ  tסחת רב'ס ברחב' האץר ·

סך הכול 'שתלמו השנה כאלף מ  Iר'ם בהשתלמו'ית של ב'ת הספר המרכו' להוראת השואה ב'ד ושס .
ה) !חבת ר~ א מהנלת המנמה לרשגרח מ Iר 'ס בנ ' ח הםפר המ רימ ור~ר אח ,ן ש Iוא~

6

.

ב'ר גל'ס  ,ב'ח פסר לח'ןזר מ'וחד 'ק'בyו גגעת ח"ס ,

חןהןת" -

"הםב'ב'נן

מ

ערנה בנןשא ח>ד ה'הןד'ם בגטאןת חאת נעחה .ל 'ל

נמת ר!),יתוח יבבת הספר המרמי להוראת השואה עמlדת לפרטם

הפנימי  ,אך גם בתוך גטו אחד נ י כרים הבלדים רבים במבצם הקיומי של

קברוב ערכה העוסקת בח יי היהוד י ם בנטאות  .הערכה מבקשת

יהורים שונים ובמנצם הנפשי והתוערתי  .בצר הבלד'ס אלו יש היבטים רבים

להתקחות חאר חיי ר~ום-יום לש הקך iיחת ההיוירות שנאלכו גבטואת :

המשותפים ללכ הנטאות; הסנירות  ,הניתוק  .ה י ודנרט ומוסחת הגטו  ,מבאק

ח" המשפחה  ,התמ וחותם של הפרט ושל הקה י לה עם נזרות
ה)אציס  .חיי הלכלכה והפרנסה  ,היקף הניתוק של הנטי מסביבתו והמנע

קיומי מתמשך וחיט'ת מוחלט .

בערהכ ארבעה חקלים:
.א שער כחות הבנויוח סביב שני ציריס

עמה  ,ההקתוממות והמח וחיסולם לש הנטאות .

.

כ ח נלוונ י ותמט ' .הכחה הראשונה

למשעה הנטו הוא שם כללו לאלפי שמות פרטיים ולמגיין הצעום של

צמ י גה את גירוש היהוףם לגטאו.ת ורכוחה החארוהנ עוקסת חבסילו הנטאות

רפוסי החיים בנטי ; כל נטו וסיפורו הייחוד '.כל נטו ותנאיו  ,כל נטו ועולמו

משוהנ רחכוות האחרות עקסוות בח" היום·יום לש הציבור ולש היחיך בנטאות
השונים,

ב שער חובחת הלמוות את לכ אחר מנושאי רחכוה ·החבורות )וודע שלמיוש

התלמיףם  ,ויש בהו מבוא הרו בהרחבה בנושא הכחה ותת'פקרים העוקסים
בח" היהודים בגטאות  ,בבל תת'פרק 'ש קטעי יומנים  ,תעורות ותמ ו נ ו ת ,
וכמעט כל פקר מטתיים בשאלות דליון ,

,l

חוברת הררכה למורה  ,ובה פת'ח היסטורי  ,הצעות רירקטיות  ,סקירה

היסטורית וקלםיקון של שמות בעלי ה'ומנים וכותבי הזיכרונות שקטעים
מכתביהם צוטטו בחוברות העבודה ,

ד  ,מפת הנטאות באזורי הכיבוש הנאצי שהגטאות מצו'נ'ס בה לע פי נולדם
ושנת הקמתם .
הםבתח היא חקורת בס ח א וו O',כ,'1Itן,ר

כר ו ה

תצל ו ס מנ Oו

ה נ וש את

ו לו ציבק  ,מ תור ה ערכה

העהץה הרןחנ" ,שבןאה חאת ק' כ ' ',כל ' ,
נושא המרכזי של השתלמות המורים בשגת תשס " א בבית ווהלין .

ה

'ןם ע'ןו כהגהת ההדרנה

המרמ להוארת השואה לש ' lושם בגבעת"ם  .היא ' המעירה הרוחנית
בשואה ".

ההשתלמות נפתחה ב·  31באוקטובר בגוכחות עור הרב הראש י
לישראל הרב ישראל מא'ר לאו  ,ראש עיריית בגעתיים פאי שטלצנר  ,מהנל ב י ת

כ

שואה ומשתתפ'ס רבים,

בשר ורם  ,קטוף מחומר  ,עם כל מגבלותיו  ,לחת לנבכי העניין ולהגיע למקסנה
המבחן של המאמי[ הוא ברברים הלא

ה 1יונ" .0

המבחן של האמונה הוא

באנטי  -היניון :

להקנות למורים יער וררכי הוראה

דד באיהו רונו בגושא "מח הגטאות

בן ,

ויצפו

.

בין הטסיוףה חוכיין :

הכו תבת ה ' א ר אש מחר טח 'נ ה לע ' ו הג נמנמת הה ז רהנ בב י ת הOפ ר
המר מי יר~ןתא השווא.

פדגוגיו.ת ימשעו ודעיות של נצ'לוים

ותאטרון

את פעילותן של התנועות החלצןיות בין שתי מלחמות עולם

'ד ושס  ,ובטיוס היום שמעו המדרי כ 'ס הצראה מרתקת מפי

ישתתפו המשתלמים בטדנאות

שימחישו

האידאולוניות שהן ייצנו ברחוב היהויי  ,עור מצינה התערוכה

בשעית הצהר"ם נערך סיור כמוזאון -יד לידל  .שמציג

אקרמיות בהיטסוריה  ,בפילוסופיה ,

את

תנועות

הנוער

היהור'  Iח

במרכז

אירופה ובמזרחה

ואת

חפיסה חינוכית השונה מתפיסתה לש מגמת ההדדכה של

הרצאות

ביצירות אמנות  ,קולנוע

הררכה בתערוכת תנועות הנוער  .התערכrה מצינה את פעילות

הגילוי,

המיית,

בספרות  ,כאמנות ועור  ,כמו

"

תעודות עם לתמיףס לופיתוח ףון תוך נעודה צעמית וב ר רך

רו''Oנווrנת משל rר לע זההות ר~התrןן

בהשתלמות

3
fo

תנועות הנוער בשואה  .הסדנה הצינה דרך מע נ "נח לניתוח

בתקופת השואה

בצל

E

אלחר מכן השתתפו רזגדר ') ים כסדנה שקסעה כפיעלות

בנושא'ס אלו  :ח" הרוח והחינוך

ועל צלם האדס

הל'מוד של מזואון לוחמי הנטאוח בנושא תנועות

•.c

ואח חוות ההכשרה שהקימו בפול י ן .

מטרתה של ההשתלמות היא

יינשאו

.

חמישים וארבעה מדר'כים

.

ליום עיין כמרכז

בחקל Iהראשון של ה'ום עברו המדריכים  ,בשתי קבוצות ,

הרב לאן דיבר לע האמונה היהודית בשואה ואמר כי לרעתו ' קשה לאדם

היהודי וההומני

· 22

אוקטורב; חסא חג סכ Irת  ,האצי מגמח ההדרהכ

הנוער והמח,

ווהלין רניאל פקר  ,טנגית וממלאת מקים מנהל בית ווהלין מרנלית לשאין  ,ניצולי

][...

!i

רס ' ס בגית ו ו הoוג

הנושא

מוזויות שונות,

ההשתלמות מורעת מעשרים ושמונה מפגשים של שלוש שע Iת פעם

בשבוע בשעות הערב בניח ווהלין .והיא מזכה את משתתפיה בגמול השלתמות
מלא באמצעות מחקלת ההשתלמות במשח החינוך.

7

מאת אור'ח אוח'ון-מדר

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

י

ברו'דר-לו ' ן

לאצרוח הב . '1ת החטז'וו ל'לז והלמוט כ' tעד 'שובו

ה)ר'קז  ,לעתה 'ו" " Iו 'זע סיפונה של אב"ה אחרח ,

למפשחתה מה'מ'ם Yשברו 'לעה בזמן

לה'ות 'ח,ד מושהג'ע הלמטו אנצרות הןנ'.ת פלע

והפעם הצייחה להניע אל חופי קנןה ונפנשה

השואה  :כרט'ס ה'ועייה לס ' פון אב"ח

למןע הבאתה שלס  .בספlו לש דבר רשכ בבעורה

סוף'סוף עם הלמוט .

הסנט לוא'ס ודרכו[ אשר ש'מש אותה

סיטרכ ה"גאל נסט לוא ' .Oהאב " ~lוונOO 936 ,ע',O

רושה אחת הוח'רה

'11 ''1

זמ[ צקר מאוד "ואחר מכן נשיאו ה"ומוט "וולז

בבס'עה  Iו  .את ה'רושה הrןנרה בחרה מפשחתה

הפל'גה ב 1939-אל חופ' קיהנ בחקויה להב'א

ורlTויישס במooפTו .lקו)ט'j7ט  .חאלר פחוח מהנש

של ל ' לז לתרום לממשרח צנח ב'ך ושם .

אח בסlיעה אל חוף מבטח ' ם  .הלמטו אצ' ףא ר~א

נוחל להם תאומ ' ס  ,ו ח " הס 'זעו לע מלסו"ו של

oללז .כמו צ''Jלום ריבס חא  '1ם  .מס ' טת אשר

קללב את פנ'ה של ל'ז,ל א ך }וסע' הא)ייה לא

שגרר~ "א מ' א הדח ' j7ה לכ השב ' ס את מה קשרה

בשמרו מעה דע 'ום מוחר~ הפoדעה אלש לפסר

הושרו ל nח לא חפ ' tקוןנ ..וו" '7lוהלמטו אף לא

"וה " ,ופעמ י ם נרמה 'ו" מרגשות אשם 'זע ג ך

תא קוחח'ה ענת המלחמה לב') מפשחרת~ מ'וס

זכו לראוח זה את זה  .כששטה הא)ייה לאורך

ששררה ו א ו 'ו" מס ' בה אחרת  .כן או גך  .ה'א

שנ'וצoה מ'ף הצאנ'ס דע 'וס מוהת אנ ס!)'רה לע

חופ' פלור'דה  ,נסע הלמו ט בקעבוח'ה בחקיוה

מעו"וס לא הכמ'מה להלעוח אח הב  Iשא בנית :

משפחתה  ,וקר כ'ום  .שנ'ם רבוח לאח ר מותה

ש'ת'רן 'ול'זל  Iלנוסע'ם האחר'ם לחח מס ' פון

כ'ום  ,שב'ס רנ Iח אחף מותה 'וש oללז ושנ'ס
פסורוח אחר ' מוח בחה אוו"ו'[  ,שת'הן ממחלת

ירושה נדירה ••
ממחלת הסרטן בשגח

,1977

בג' מפשחה ו'ד'ד'

של

המשפחה מבס'ם להב'ן מה קרה באותס .ס'מ'

הססוג גסתה רברה ',גניו מפסרת 'ועמפשה: m
" גר' Oס ה'ועייה "וסנט "ו Iא'ס והדרג Iן היו ירושה

של'זל ה Iר'שה לבתה  .וה'א הורישה

ניצולת

סנס

לי ] f...

היום

לואיס

מהו ס'פורה של ל'זל ברו'דר-לו'[ן כ'צד הג'עה
רוקוא ה'א לס!)'ו)ה של הטנט לוא ' .Oיכצ-ד )צ-לה
מהנית המאר צש'פה לר Iב הבומע'מ אנג"ה זון

מ'פורה של oללז מתח'ל 'צנכוטל Iקנ'ה .שמ

נוייה ב1918-

.O lomouc

למפשחה מסורח ' ת וצ'ונ'ח ביער

y.ןלז ה'ו לשוש אח'ו.ת שת"ס מהן

חאומו.ת ואח אחר  .לע ח"ה לפנ' המלחמה לא
rrע הרהנ למפשר ~nוקר ו'י" חגגא ' 1'1המפשהח
מאוחם ס''.מ ושאIת חסר מ!Xכ  '1ס " :הבנתנ לב'ת
משפחח ברו ' דר ה'ו ה!)'וח ב ' וחר בע'ר .וה'ו להן
מחו  '1ם רב'.ס חאד המחז  '1ס לש לל 'Tהiו' להמטו

לו'ן מבת'ן  .והוא של'מ'ם וכה בלבה וגשא אוחה

"וא'שה  :בוכוח ה"ומוט גס ב'צ"וי ח"ה של ל'זל :
הוא אשר רכש לה את כרס'מ הלעייה "וםפ'בה
מנט לוא'ם ו'צר קשר עמ בבי משפחת הנר'קו ,
מכריו מודנו[ ,אשר א'מצה אח oללז מרנע שיחה
ממ'פ ו ן האב"ה רע אשר ימה להפ"ו'נ שוב אל
קנדה ו"והחאחד עס אהובה.
קנ"ותט ו'אדו שהכ'הנ ב  990-ו מ!Xכרח או"וו[ ,

האב"ה  .לבסוף סבבה האג"ה לע קעבותיה ושבה

אני מרג'שה צ Iרן לתרוס אותם ילד ושם  .ש'מששו

בחה של "ו" rו  .לע הור'ה ו'וע 'ייוח בצל השואה:

"ואירופה  .ה"ומוט "וא הח"אש ו'צר קשר עם

עדות למה שקרה למשפחה שיי  :יברה ויריבג

'אבא שלי  ,ה"ומוט "וו'ן  ,נ'וד בבר"וין "ומשפחה

משפחת ה)ר'קז ב"וונדון כף שיס"ען 'וליזל עם

'זעתה "ואץו  .והיא מגיית ב'ר Iלש'מ אח ש"וושח

אמ'ןה 'חט'ח שהרנ'שה בטוחה מאוד במעמדה

שובה "וא'ר tפה " .וא ברור היכו 'חה "וילז מהסבט

'יייה .

בנרמג'ה  .נם כשה'טיר לעה יש"וטון " ,וא מיהרו

"וואיס

בנ' המשפחה זעלוב אח נרמניה  .קר לאחר י'י

ה'oןצ nה להגיע 'וא אוחה מפשחה ולנ mן של!הוח

החנ"וח הב'נן בג ' המשפחה שלעיהם זע'וו.נ והס

עמה תקופה ממוכשת  .רוב נוסעיה האחףמ לש

בrעס ץראל '"וארש .רתoאנ'ס ')"וארש ר~ו הכ קש.ס

הנסט 'rוא ' Qאצמו אח צעמם שבנ וטלשנן הנאצים ,

שהס החאכזבו  .זעבו במהיןוח "ואצר ו ח הבר י ח
והת"שבו שס  .מעבר "ומונע שקטע אח מהלך

.

באנגל'ה  ,בבלנ'ה או בהולגד

.

אך היא

ח"הם 'ורבנ'ן  .אנ ה"הת להם חוויה קשה משנות
ה'ומחמה' .וכו ףנ המפשחה 'Jצז Iמחאור ראשנה

א'מא ש"ו' " .ו'זל .שאנותו זמן ה"חה חברתו של

בספtו 'וש דןנ בחברר כ' החא'ות התאמזות וכ)!X

ב,1936-

במחנות וגפ ' הבראה נם הור ' ה ש"ו לילז  .אחיה

ה"ומסו .הם )פנ!ש מפסר ש')ם קודס

כשהיו סט Iןבט'ס אנונ'ברס'טה בפראג:

כמשפשחתו לש הלמוט נסעה ילשלאר  tמשס

8

~~-

"כל אותו הזמן'  .או ו ['ו" מספרח  - ,אימא לא

וה'א כנראה נייתה רק במוף המ"וחמה  :ואכן

'וסף ואחותה רו " Iו ב'צ"וו בדרך בס .
ב ·  . 1942לאחר שהות ארכזה בנ'ת משפחת

'-rי=: --

..-.א -~ i

ורובס נפסו זמן קצ ר חאלר חתם מהאנ"ר~

יyוה מה קורה "ומשפחה ש"וה בצ ' כוס"וובק'ה .

"ו.p

-=--

~

~ו'~"
"'=-= ,
=--=--- --:=:.~~'§i

-- --.....
~
_ __ t.:,

_-::o

,

כרט' Oה וע "ה לספייו ה Oנט ל י' Mס של ל'וז נ רי' ר ר'לי'ו

מאת שחר לן']

~~~~" --------------

ע

,

השנ'ם האחר Iנ Iח 'כמעט שלא ה'ן

מחקירם לש ה  OOוירו']ם נרמנ'ם שצה'נן

גברה התעניינ Iתה של ק Iסמדאה בש Iאר~ אר היא

מעורבת צב Iרות שונ Iת:

ב'הטא ק  OOIלאר~ ח  j7Iרח ב')רה במרס לקחר

)זכרח כי יה'א ה"תה תמיו מא Iכזבת מכיו  tו

] [...

האנטישמ' Iת של האונ'ברס'טה הטכנית בברליו ,

שכשלמוה בבית ספר ת'כ Iו בשנות ה· 60

כמעט שלא ה'ו מחקר'ם שהפרן את

וחצ' האחרונות

ובא Iנ'ברס'טר ,של ה"חברג בשנ Iת ה'  ,70ל'מדן

המ Iנופ Iל הפרשני של מחולל' הש Iאה אשר ה'ה

בהצלת היהוו'ס בנרמניה הנאצית בשנ'ס

מעט מא Iו לע נצאיזם :קר כאשר ה"חה בצעמה

הפ  Iעל ה' Iצא של המסמכ'ם שנוחרו :כחב

 938ו'  945ו ,כמו באיור  ,במסגרת מלנח המחקר

מ Iרה  ,החליטה ללמו את תלמיר'ה על הש Iאה

ב'ד ושם ה'א מתעתדח לכ  IIו את מחקרה הו' Iת

והחח'לה להרח'ב את ה'דע החקל' והמוגבל

לש Iשה ה  OOוירונ'ס גרמנ'ס אשר הג'עו למטו

רא"ה יה  'lIח  .לע סמר דע  I'Iח  Iווח Iח של נ'צ Iלים

שרכשה בשנות לימ Iו'ה .לאחר שמ Iנה עשרה

הב'ו-אלמ 'lלחקר השוהא ב' lושס במסגרת מעקנ

מגרמניה הננ  Iז'ס בארכיונ' 'ו  Iשם  ,ה'א מק  IIה

שנ Iח ה Iראה חזרה קומסאלה לא  '1Iרבסיטה קללב

מחקר לש ארעבה חושר'ס מנס'ם כעש'ן להק  'lש

לחקור ב'ת ר עומק את "ח' היום" Iם המורע'ם

תואר דוקטור בה'סט Iר'ה 'הוד'ת פולנ'ת  .היא

תש Iמת לכ אל'·השוו'וו הזה ,פרקנ אנ' Iר ,ב'אטה

מא Iו של 'ה Iו'ס שח'ן במחתרת ואת ח" מי

למוה א'  'lש פ IIל . '1ת  Iע Oהלשמת הת Iאר פנחה

קוםמאלה ]ב'אטה מא"ר הנ'ען ל" ושם באמצע

שס"עו להס בתנא'ם ק'צוב"ם של רודנ  Iת

לעס Iק במחקר הש Iאה.

את נק  Iךת המבט של הקרבנ Iת

הה'סט Iר' Iו הנרמני אולר'ך הרברט,

חושר אוקט Iבר ,כJמ''ס !לא הם סע  O'j7Iבפר Iךוjט'ס
שונ'ס של מחקר  ' Iבוחנ'ס את המצב הכ  Iלל

התמקדה במחקריה בשנת"ס

טוטל'טר'ת  ,בתוהו ובוהן של המלחמה :
ק Iסמאלה הת Iודעה לשואה בשלב מ Iקום

במלחמת העולס השנ"ה מאבצע Iת חק'רת קנ Iרת

ב ' אטה מא"ר היא מורה במקצועה  ,ואת

מחקרה ב'ו ושס ה'א מבססת לע חקר החאנחת

ארנ Iו הר"ר )(Reichsvereiningung
של המוצעות היהור'וח .

כאב-טיפ Iס

ה' Iונרט  ,ארגוו הר"ר

המבט ה'ה Iך'ת '  ,אומר בא' Iר.

מתןס למחמת הלועס השנ"ה התפתח מחקר

גוסר בשנת  1939לאחר שב 1938-פ Iקר הארנוו
שהשמ'ע את

השואה בנרמנ'ה צבrןעס אט"ס ,מרב'ח הח Iקר'ם

,Reichsvertretung der juden

ה 1רמנ'  0אשר בחרן לעס Iק בנושא זה בשלה'

קלו 'הו  'lנרמ  '1ה )נד הצrןעס שננקטו גנוס פוקיח

שמו את ע'קר הדנש

לע הרווחה ולע פעילו' Iת הח'נוך של הקה'לה

בב'תוח מאפ'ר' לש הנצא'זם ,הנ'ת Iח התמקר קר

היהוו'ת .ארנוו הר"ר נ'סה להמש'ר בפעילו'  Iת
פקיוח

שנ Iת

ה' 40

ובשנות

ה' 50

בא Iפו צר בצרח ההמונ' של ה'ה Iו'ס ולא הכ'ר

לאו ,לבא הבררגה הפך א Iתו הנפטסו

במ'לה י ש Iאהי כמושנ בפנ' עצמן .רק אחר'

נצאי לע האזלכזס"ה ה'הודית ,בפקר הזמו שהיא

משפט א"כמו בשנת  1961ופעיל Iת תבועת

מתעתרת לשהזח ב'ו ושם  ,מא"ר מקווה ק'ז'רזא

ו אשר הדנ'שה

את הז'כרזנזת ,את העוז'זת זאת הווח Iת של

הסטודנט'ס הנרמנ'ס גש]ת

968

את עCYה'  j71הא'ש' בבער לש הה Iירס; כפ' שאמר

) O'Iיו N:ומו)' I!fהטא

ק oo

אוה .ב'אטה מא"ן פIרjמ אנ'ון

לסו P

אנשים שבכפה לעיהם לה'ות חבר'ם בארגו] הר"ר

זאת הרברט ,עבר מחקר השואה קלומת הגמה.

זלבצע מחקר ש'חשזף פרזפיל קבוצת'  .עמוזת

ק'דןס מחקר הש Iאה זכה לח'ז Iק נוסף עס הנל

אישיזת זהערכה של פעיל Iיזת הצניג'ם בנזף וה :

הנ  Iבר של התענ"]ות הצ'בור הגרמנ' בשואה

בשנזח ידלותה יועה מא"ר מעט מאוו לע

בעקםת שחירה 'וש קnה'Iדרמה שואה -
לש מש פ חת ו " ס בשרח הסלוו'ז'ה NBC

I

ס ' פורה

בשנת

• 1978
נורמ'ס אלו השפ'ען מא Iו לע פרנק בא'ור ,

אזחת השואה :ל'מונו בבית הפסר שהילטר הגיע
לשלט Iו צנורה ח  Iקית  ,בנה את האוטובאו ]רשת
הכג'ש'ם המהיר'ס בנרמניהו  ,הפסיד במלחמה
זלא ה'ה צריך לעשות את שעשה ליהזו'ם  ,אר

חלמ' ,החונ לה'סטור'ה בא Iנ'ברס'טה בשלה'

המסר אל ה'ה רב Iר וחר·משמ'ע :לע ףא שה"תה

שנות ה'  ,80והוא הצטרף לוור ח Iקר' השואה

צע'רה מכד' להשתתף באירזע'ס שהתרחשז

אשר פנו לקחור תא ח'י ה'ום'ייוס 'וש קהרבנ Iת במ''

דרר

I

הר Iונות הצאנ'ח ,פר' Iקט המחקר הראשוו שק'מ

לע צעמו ה'ה פרסוס סורת מאמר'ס הע Iסק'ם
בה'סט Iר'ה  Iבגולר לש 'ה ו  'lע'ר מ Iולתן גלאטדב4
בעת האחר Iנה החמקד בא'ור

במסגרח תנזעת הסטזדנט'  Qשל

התגועה התו Iרעה מא"ר בפעם הראש Iבה להיקף

השואה .הובר השפ'ע לע'ה מאזר I ,היא נה"חה
פע'לה בקגצוה שקמה בהמבורג ואשר שמה לה
למטרה לחקזר לוחאר מכ Iלפרסם אח הה  OOוירה

במחקר'ו

זאת הפרטים לע השמדת ה'הוrךס ב'ער

')תילהר הצrירא'ה' )הבערה לש רכוש  Iלש עקס'ס

'ה Iו"ס ל' ' O''lאר' Iתי( ובהחרבת הק'וס הלכלכ'
לש 'ה  O'lIנרמנ'ס בשנ'ם

 945-1933ו .

המ'וע הק"ס בארכ'ונ'ס גרמנ"ס ' Iוע מסמכ'ס

 Iדעו' Iת שש'קפו את )קוות המבט של מחולל'
הש Iאה  ,לכ Iחש צ Iרר להשל'ס את המחקר ב'ד

מולtתרJ

את מחקרה לע ארנוו הר"ר ה'א ממש)'ה כ'זם

דע ה' OI

ה Iא ה'ה מונבל במחקרו  ,שכו הוא התגסס 'וע

, 1968

ע'ת~

חוקי"ס

ע כ

ה

גיהנ'ס
שואה

ה'זס  ,בתחילת המאה

ה -ו ,2.

חקר השזאה

בנרמניה אצמנ שב'א התפחח ו תו; רעגכ'ם מקחירם
מנז Iנ'ם  Iמקיפ'ם I ,מאזת מ  Iסו Iת עוקס'ס בשזאה

בלכ רחבי המףהנ' ,הפירחה במקחירם לע הש!אה

בגרמניה נובעת מח'לופ' הו Iרות .הג'שה לנזשא

 Iש,O

לקה ' Iתר מכ'  IIIשהאנש'ס שה'ן מעורבים בשואה

' קר שכ'ה'ה פאשר 'ויdוב לוהש  IIת ב'ו חהח Iת

 Iר,ז'כר Iג Iת ]של מבצע' הפשע'ס] לג'] נקוות

אינם חייס עוד ,מסב'ר אבי.ר .

בתקופת מחקרם ביד ושס אנ'ור ,ק Iסמאלה

המבט היה  Iוית  :מסב'ר בא' Iר ' ,יה 'ה אפשר

לשפ  Iט את המצב הכ Iלל ולהצינ את הח  Iרבו

מאזו בחייה .כשה"תה 'ולה שמעה סיפזר'ם מפי

 Iמאייר מצטרפ'ם הרם של היסט Iר'זנ'ס גרמנ'ס

הלכלכ' אל קר כפ Iלע יצוא לש יהמ  'lנ' Iת ה'ה  'lIת '

סבתה לע אודזת רו'פת ה'הוו'ם בעיר הולותה

אחר'ס שבחח'לת המאה החשדה מחפשים א'ז Iו

רצאנ.'oת ן(ןא oלהתכר שט ה Wהת החרבה הנרמ')ת

בהו Jגר'ה זלע חוסר ' כולתה לס"ע להס ,לימים

ה Iגן בתח Iם חקר השזאה.

9

מאת שחר

כ

,לויו• _ _ _ _ _ _ _"-

פתחה לש רהאמו ה-ו  2ףעו מועחת

מיכאל מלכיאור · .זהו קרוב לווראי גל

קממויים טמDי TTאלא לע התפצרות רנבח,ת

השאלות שמקורו ברנעים האפל י ם

האטנישמיות החמרו ותמ ארשוני זאמ לממחת

מאדינה ביותר .

לש המהא הט-ב :ענתמ}ו המושתת

העולם

השנייה 1... 1

יש הסובוים כי הלעייה באלימות נגד

יש כיום מקומות שנהם

לע תקשורת מהירה  .לע גליבליצזיה

יהורים מוציאים את י דליהם מנתי הספר

היהורים שהיי)ו ידעם לה בעת האחרו)ה

גלרה והתתכ  Iלע התפטשות הטנכתוגיה  ,האם

היהוrןים  ,ואבפון לשא נראה כמותו זה שנים

קר מלמרת לע קלחים לשא לגמח אלא נם

הש'מט 'tומךן חא ו"j11iח המןףן;א האם האOשות

רבות הם חוששים להזדהות כיהוrןם:

דומה דמיוו מאדינ ומבשר ערוח לא י רועים

הצליחה לאמץ סוף-סוף את עדן הסובלנות?

יושב ראש הנהלת יד ושם אב)ר שלו

הםא האיטנמש pת שהשתה'tור חבקיפת לממורת

מרשא יכ 'ע"iא דמםירב לע םיעוריא ימשיסגאםי

10

דקשמו שלןא ~Jראש הj7רל'oה היהוףח 'rורבב
פת פשיגל מכו במאוrערת

 938ו I<r :

הייח י

הועלם השנייה היא חגלח הבעת
דני להביו את ההווה ולנסוח לשער את
מגמוח העחי,ד לעי)ו לשוב אל העבר .אחר
הרמוים הראשונים לאנטישמיות הקשה של
מלחמת העולם הש}ייה היה הפוגרום האלים
ב ימי ם  10-9ב)ובמבר

ליל הבדולח,

- 1938

הפונויס התרחש בנומניה ואבטסוריה והחצבע

אב  Iפו רמשי כפעולח חגסול לע ההת7jנשות
בחייו של איש השגrךו Iת הנומני ראנסט ו  Iם

רטא בפויז ב·ו בנבו UOידיב הידוהי הלשו

נזןנפש~ נףפשנו בקזש תושעל לועפת מDj
אישית חאלר רשרשג onיכ םתוודא וrט"Dנ'ו1

לש הוריו ,שהיו rאו'Oח םינUם . . .
נ'tזשה מהם ,והם  DMםשםtו לםם . . .
סחף פהטח וילבמ

ש'ה'I iIתל ו.., Pt

מרי רחאל הוiנח~ . .

לש הסתה פרהעו יעצמאב """'ii1....
לש קפי ף ממלש .ןכנ'Iמ

IDDו iג..... ..

אספה של מהנינ'ם rrצאנ '1'XIי .Dןnינו הכ

האישוו עלודד ש ' Qשו םOעצסאנ םימי'מיו .ננר
הא'מIוסייה הירtןhת
יבמוםיי

1,500

חאלשר מ P

,

חואמ יתב נונv Dטגב

בחי קסע יה וףיס רגייס)

'D'1IiI

j

הותקפו

ול מלעה מ )' 90-ב ארם מתו .נרקי "30.000-
יהורים נצערו ונשלחו למחנnו nכף ברכאו .

ב  Iכסב האיוו ובבוכנוודל.

כיום יש החאים nבןןD

לiן הבודחל תמחר

אזהרה למעשים הO"OשיOנא DיינIציק'iו )יוחו

לדל

~ איחח לבוא אלשו 'ו DוI1"J1כIוJלר ארnוהי .

1 0-9

'מאס ר'1אoיעום .oאnוorםר בrnנ OםלIיiו urכ'וםם
יותר ויותר כ י תפותע הICנס'שIIיK JIו לענמה
והתוה ארש ב I 'Oו'נI1 1זnnNn D'Wנים לש

רבמטפס הןnnא

לש 'ב nנכסח

ולש יתכ Pנ.".,. J'I1

rוצוא m.במ וU nqכו=-' 1fIJ iי''

 lltlןeי '1'JII -חרנIItI nלה_

_ MD

תוףן-m

'!>לבו  .... Il101לכג rוו:e'/lחונo
ירנרל.-ו

גוד....

]

· מאוח תבי כ)סת הנרסו  ,זתווב ל 7.500-

tJות

ומשרנ ~ "זויינפ ו:יזמ יצrם ....

נכפויות חנו Dשטת יר'1וrות tצפיג Iלח)ות

וצהיתו בתי כגסת.

הייiOי רכינת ולועפבת

רrוtימשיסגאו בDקIם J'Iםיוי. JIםלועב רפ DOת

בניבמבר

1938

של ע  j70ים ושל בחיס בבלעוח יהו  '1ס

עם ערעור בצמ ~ Yואנ בשלהי

itIn

הבדךלח:

אוסטריה ורגמניה

•

חנש  OOOנ

רשפת כחי מחט גגר) Iנל'~ ]נומונ  938ו

קסע'ס ולעבבת יהוף ם חלIoו.

•

יהיףם רבים הוקתפו  .ושרימת המתים

מעדה לע יותר מ 9O -בינ אד.ם

· קרוב ל  30.000-יהודיס נצערו ונשלחו
למחנוח ריכוז בדכאו .נ  Iבסנהא"ו
ובבוכנוודל.
הריסוח

ניח הכנסת

וובענר ,ינו

נאשווגה,

 Iרםנ'ה .

סרט ארכיין

לעמה לע עדת' שחתב ''lת המהא ה  21-ייחכנו
החקפות נופסות לע בח' כנסח בףnלסרף ,

בבת'ו או אברפורט :

נדיר

ק'שור האנט'שמ'וח הנוכח'ח לאירוע'ס

ר)\ר ג Nס לש רבעה א ' O:lר'7עoיי  .המוס החבוש

מליל הבדילח

שהרנ'ש שפ'נל הוא כ' "הג'ע הזמו להוכ'ח ;
למונו מהה'  OOור'ה :

מתא דרור שוץר

ע

•

צרת ז'כרוו במלאוח שישים ושתיים שנה לא'רוע' ליל הבדולח נערכה

ביד ושם ב  9-בנובמבר בש'חוף ארנוו עולי מרכז אירפlה  .קטס אזכוה
נערך בחצר קה'לות גרמנ'ה בנקעת הקה'ל  Iת  .ולאחר'ו החכנסו
המשחחפ'ס אבוד'טור'ום ושמעו דברים מפי רחל בקראי  ,מנהלת אנף

ההנצחה וההסברה ביד ושס  ,ומפי מ'כאל קולנשר  ,לשנער 'ושב ראש ארגוו
עול' מרכז אירופה .חשומת לב רבה משכה הקרנחו של םרט ארכיוו קצר ,
שת"ס וחצ' קרוח אורכו  ,שמחדע את שרפח ב'ח הכנסת בב'הל  ,ע'ר קטנה

י ב -י י-
ו

ו I

I

בבאדו שבנרמניה ,

ב' 10

בנובמבר

. 1938

קה  Tח 'ה Iף ביהל נוסדה בסוף המאה ה  16-והנ'עה לשיא פריחחה באמצע

המאה  ,19-01עח היו iמ כלשוש מאוח

יהוףם -

למלעה

מ100-

מללכ החושב ' ס

במקום  .ב'ח הכנסת המפ Iאר נבצ' בכט מרבז'ת לש הע'ו שאף קנראה בעבר
"כ'כר ב'ת הכנסח :

עס לעייח הנאצ ' ס לשלטוו ב '  1933ח'ו בב'הל שבע'ס ושנ " ס י הון ' ס  ,הס

סבלו מח'פ  Iת ומהתל'ועו'וח  ,וחושב' ב ' הל ג'חקו בהורנה כל קשר כלכל'
 Iחב ר ת' עמס  .בב Iקר  10בנובמבר  1938פצרו אנשי ם י א ו  O'Oלב'ת הכנסת ,
השחיחו אח חכתחו והלעוהן אבש  .קברב ההמוו צשפה בשרפה עמד בא iו'וף,
ועמו ' ודל בו הארבע  ,הרברט א Iדנה"מר  ,לימ'ם דר אהון לב  ,תושב 'רושל'ס
וכלכ הנראה אחריו יהוף ב'הל ,

לפני חו n O'I!J1אףם בקיר דן לב ננ'הל ושמע מפי מ'ואכ' רמ4פף מארכ'וו
היער לע הםרט שה'ה ברשוחו לש פדירר'ך נלס'ר  ,ממןאג') הצתת ב'ת הכנסח ,
בשנח  1947הועמד ניסלר לד'ו לע מעש'ו ו)'רוו לחמש שגות מאסר  .לפני
תח'לח המשפט החב'א אח הסרט אצל שכנו  ,והוא נמצא נע'  Iבונו חמ'ש'ס
ושת"ס שנה לאחר מכו  ,דר לב העביר עותק של הסרט ל'ד ושס  ,ו  Iו ה"תה
הקרנתו הפומב'ת הראשונה ב'שראל.

א ' ו זה הסרט ה'ח'ד שמתעד שרפת נחי ננסת נגרמנ'ה בא ' רוע' ל'ל
הברולח  ,אולם ייחודו בכך שמנגנוו התעמולה הנאצ'ת לא השתמש בו ובע'קר
ב'ת קב ר ות 'הו'י בדרוס נרמנ ' ה מחווו צנךב' קרס  ,אורטוו)ר (I'P) 2000

א ךP
•

שך בר -דצפ בר

2000

אוסטת'ה; קנבקי' בתערה מקרו רבעל המרמ
ה'הורי בקנברה ולעבר מעונו של רב מיש'בח
סירנ י.

בכך שהוא א'נו ערוך  .שוס עיו בוחנת לא )'פתה מח ו ך החומר המצולס קטע'ס
שא'נס " צרו"ס  :ושוס 'ד נוזרח לא ש'נחה את ההקשר ואת הצרף הכו  Iנולונ'

של קטעי הצ'לוס; הם נשארו כפי שצולמו גשנת . 1936
הסרט צולס גפילס  ,בפורמט סופר

.6

מתוך חלוו של ן'רה )כמ ה)ראה

קבמtה ג ( בנ'ת שנ1:צ' בכ)'ר  ,ב IIו ' ח לש חשע'ס מלעות לב'ח כנסת  ,הצ  Tומ'ס
החלו שכב'ח הכנסת בכר ה'ה אחזו להבות שצבצבו מו החל Iנוח בשח' קומות'ו
ועשו החל ללעות מנג הערפ'ס  .המצלמה עוברח כמה פעמ'ס מג'ח הכנסח

גורה מרבכ חתף.

•

ארצוח הרב'ח :רב בשקיגו

•

'וגוסלביה; ביח קברוח 'הון' מהמאה 16-01

והו לובש' המףס  .בי)'הס בכא'ס חובש' קסןות  ,א'נס עוש ' ס ובר כד' להציל

חולל  ,ו  32-מצבוח ניזוקו מק'ם קש'ס נע'ר

אח ב'ח הכנסח אלא ע Iמףס ס'חו)') ומחייכ'ס  .ב Iלטח ר'צחה המבוהלח לש

סר"בן .

א'שה צע ' רה שמתרחקת מו המק Iם  .לאחר מכן המצלמה ח  Iזרח אל ב ' ת

 .קנ ד ה :בהפננוח באוטווה  ,ב'רח קדנה ,מפנינים

צקעו י מוות ל'הוףס" ושרפו ןגלי ישראל .
 .נ רמ ב י ה :

ב'ח הכנסח בד'םדלורף הוצח ב'וס

א'חוד נרמניה  ,ונחי כנסח רב'ס אחריס חוללן.

לא הקהל שסאנף בכ)'ו  ,מול הב'ח הבוע .ר  Iח  IIרח לג'ח הכנסח  .הו הא  Iרח'ס

הכגסח שעטוף עשו סמיך ועולה מלעה מרבכ הכ'בו' אל סולס גבוה שכמה

בכא'ס מפטס'ס לע'ו ומחז'ק'ס צ')ור מ'ס ףכ למניע את התפשטות הלהבות
אל הג'ח הסמוך .

כוחו של הסרט בחלוו ההצצה שהוא פוחח למשך קדוח אחדוח אל
ההחרחשות צעמה  ,אל הפןט'ס הקטנ'ס שמ'ל'ס אינו 'כ ו לוח לחאר .המצלמה
האוג"קט'ב'ת הופכח את תמ  Iנח ב'ח הכנסת האפוף עש ו מול אנשי ביהל
השלווים לכח) אישוס גרור וחד'משמע' )גרס .
הכובת הוא מנהך מקוחת אי ר ו'עס קטוס'ס .
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מאת נאוה טילוורה

ב

•

עיני רב'ס  ,בלתי

אפשרי לתעד תיעוד

אמנותי את הזוועות חסרות התקד'ס של

מלחמת העולם השנ"ה  ,ולכ ניסיון לתיעוד
כזה י עו ו ת

אח העובדות הקשות.

ואכן ,

אנשי קולנוע נתקלו בקש"ס רב'ס כאשר ב י קשו
למצוא ביטוי הולם לאמת ההיסטורית הקשה של
השואה .סרט'ס שעסקו בשואה עוררו ש י ח ציבורי

לע שלאות כנון אלו :האם למישהו יש זכות למצוא
עדן ביד  '1Iבצרח עם? האס מ  'lום הקולנוע בללכ

רשי מ ת שינ לדך ,

oo

י נ ו פס'ן<רנג.
 99 3ו

מס י נל ףל ' j7בפטר'ס שכהוא מפטל בנושא השוהא?
אי אפשר שלא לייחס חשיבות לשאלות אלו אך
נס לא להתלעס מסנולותיו של הקולנוע :אמצעי

מעורר סקרנות  ,לכי הסברה וחינוך המציע הבנה
של ההיסטו  '1ה השונה מההבנה שהמילה הכתוהב

מציעה וכלי המעצב מ ו סכמות חשיגה וזיכר  Iן
קוקלטיב"ם .
יוצרי קולנוע נ י ס  Iלהתמות עס שאלות אלו

מריכס שוטת היו יצוrQך שסינו להמיענ מהבע"תיות

החיי ס ה י פ י ס .

שבשאלות אלו בסרט י הס בכך שנמנעו מראש

ר וברט נ }',ינ

מל י צור הדמיה של ההיסטוריה .הם )יסו להצינ

1998

התמודדות הקו בוע
את ה ה יסטוריה לא באמצעות שחזור קולנוע י של

שונה באצרות הברית .יוצרי קולנוע א מ ריקנים  ,כמו

השואה  ,ו "תכ ו כי ההסבר לכך טמון בסרטים

התק .0'l

מרבית האמריקנ'ס  ,לא חון מקרוג א ת הרדיפות ,

האמריקנ"ס שעסקו בשואה ו החדיר ו את הנושא

דונמה י רועה ה י א הסרט שואה )קלון לנצמן ,

את הנירושים ואת ההשמ ד ה  ,ולא היה להם מנע

לתרבות הפופולרית האמריקנית .כלומר על אף

האמת ההיטסורית יוצאת הדופן וחס ר ת

,(1985

שבו ביקש הבמאי למסור את האירוע'ס

ישיר עס אירועי המלחמה  .נראה שזו הסיבה

חסרונותיהס ומ ג מתס המטחיר.ת סר) 'lס מאקירנ"ס

שבעיניו אי אפשר לה צי נ הצנה חזותית נאמנה ,

שנ  OIחאות ר Ooננ  IIלש הוליוור לע פי רוב ןtן השתנו

שעטקו בשואה שימשו כלים להטמעת הש  Iאה

על ידי ראיונות שערך עס ניצול'ס בני לאומ'ס

מול האמת הקשה  .הנט"ה למסחירות ולהתחנפו ת

גמודעות הק ו קלטיבית של החגרה האמריקנית.

שוניס .התצואה ה"תה תשע שעו ת וצחי של ש י חות

לטעם ההמון המאפ"נים את הקולנוע האמריקני

אחד הביטויים הראשונים לשואה בהוליווד היה

עס עדי רא"ה ללא כל ררמטיזציה או תיע ו ר של

ביטלה לע פי רונ את מציאות הז ו ועה הממשית

יומנה של אנה פרנק )ג י ורג י סטיגנם .( 1959 ,

האירועים עצמם .ערויות קשות הובאו על רקע

ויצרה מלוררמית רנשניות עם סיום אופטימי של

גרטה קולנוע י ת של מחזה ברודוו" מוציח ) ( 1956

צילומי קתןיב ןוממ'ס לש פני הנצ'ול'ס א ו צילומ'ס

ניצח  [Iההומניות והצקו שנבשלו בהצנת קיצ ו ניות

שהופק לאחר שאנה פרנק כגר ה"תה לסמל

פנורמ"ם של נופ י ם פסטולרייס ·לשעבר מקומות

הסלכ האנושי האותנטי .סטרים

(ןא הציגו סיפוירס

פופ  Iלר י של קרבנות הנאצים .הטרט מספר את

צרח  .לנצמ( ניטה נמכוו( לעורר את זיכרונם של

קליס לעיכלו :נ ושא י ם כמו בער קציוני  ,מחקנ בתאי

סיפורה של אנה פרקנ  ,ידלה יהור"ה שכתבה את

הניצוליס ולעות את הצופה לחשוב ולהרהר .

גזיס  ,גסיסת ידל'ס בגטאות  ,השפלה  ,כאב יקיוס

זיכרונותיה גיומנה  ,אולם סיפור השואה גסרט

היה ניסיון

בלתי נסבלים לא טופלו  ,ובמק ו מם הי ו סיפו ר ים

הותאם לסננוו הנרטיגי הקלסי והתמקר בסיפור

של קומיקאי לטפל בשואה בדרכ ו שלו  .הסרט

צעוגים לע פרידת אהוב'ס  ,לע מוות של חבר או

אהבתה לפיטר וןירן ,שהתחבא אתה בלעיית הגג.

הח"  Qיפיס )רוברטו בניני ,

(1998

למשעה ריןכ את רוגציאות הקשה ידכ לתת קמום

של בן משפחה  .לע שחיתות חברתית ועל ריכוי

התוצאה ה"תה פשרה ב'ן אותנטיות הסיפור לבין

להמיור שלכהו .ההטסיוירה רtגרגית הגצiה קכומ  'lר~

פוליטי  .במקרים רב'ס סרט'ס אלו התבססו על

נוסחאות הוליוודיות  .הסיפור הוצג על פי סגנון

ולבן בפתה השמטת פרטים רב י ם .הסרט עסק

חומר שפורסם קורם לכן :רביימכר או מחזות

הדרמה הקלסית עם פרולוג ופאילונ  ,והיו בו צסנות

פח  Iת בנאצ'ס  Iבהש מ דת היהו ד 'ס וי ו תר ב · ר  Iח

מצליחיס .הסיבה לכך כבל הנראה היא חשש

של ר גש ושל א י רוניה  ,אך הוא נמ נ ע מבל טיפול

האנושיח " .כ ך הפכה השואה ממ צ יאוח היסטורית

שהצגה לא מעוברת של נושא קשה כל כך תפגע

בנולרם האמתי של המסתתרים בלעיית הנ ג  .לא

גאינטרס הכללכי .

ה"תה בטרט דרמטיזציה מפורשת של אימות

קשה לאגדה איטקלית מחממת לב .

חוו"ת מלחמת העולם השנ"ה יצ ר ה רושס

12

אולם היום יש באצרות הברית מוערות לנושא

השואה ושל פשעי הנאצים  ,והוא התלעם מן הטון

הטרגי ו רון' החדרות של היומן המקור ' .התפאורה

שלא ח'אמן  ,ולעה ב'דס לעשות מה שק Iרס לכן

לעולה לבנוד בנושא מכ'ווו שהשמדה של מ'ל'ונ'ם

ה"חה העתק מרווק של עי"ת הגג המקורית.

לא כעשה לע המסכ'ם.

וזוועוח ה Jאצ'ם הן כושא'ס שקשה לעבד ע'בוד

ח"ייס נרמניס צועדים ביילה  ,פשיטות אוויריות

הסרט ר ש 'מ ח ש' ג לדר )סט'בן ספ'לברג ,

קולנוע '.קעב כך  ,צ  Iפ'ס רב'ס שא'ו להס 'דע רב

יקולוח יריות וצופרים יצרו תחושות מחח ואיוס

(1993

עורר מחדש אח הש'ח הצ'ב Iר' על ייצונ

לע השואה 'וצא'ס מאולמוח הקלונוע עס חפ'ס Iת

המוכרות מסרטי הצ'jז  lק .ציפורים עפות גשמיס

השואה בק1לנו.ע הוא החרכז בדמ Iחו של א'ש

מוטעוח  .עם זה  ,במקר'ס רב'ס הלצ'חו הסרט'ס

עסק'ס נרמג' וחבר המפלנה הנאצ'ת  ,אוסקר

שקסעו בשנהא להריבע עוnבח הט'oוףוח בס '' Oו,ת

דונמה טוiוב יטחן רג-ההפשעה של הקולנוע

ש'לדנר  ,שהצ"ן oאח ח"הס לש 'וחר מאלף 'הו •0'1

נס אס לא ה'ו אנמנ'ם לאמת כלור~ ועוררו אהדה

ס יפו ר ה לש

זהו סרט מס  Iגנו שצולס בשחור · לבו  .עס הבזק'

אנוש'ח אל קרבנוח השואה .

הסדרה הצוגה

נצע מעט'ס ועם שחוזר מרש'ס של הקתופה ' .ש

) 'O'Oים

בו טפ'ול אב'ש' Iתו ההחבט''oח לש ש ' לדנר  ,שחף

בשואה ובה בעת אח סיפורה האישי לש משפחה

אחר כסף  ,אלכוהול וכש'ס ושה"חה לו א'שה

יהודיח דמוו Jית  .ייחורה נבע מגך שה"תה מב'ן

בגרמב'ה פו'לגש קבקרוב  .ואב'ש'וח tלש אמוו נח ,

סימלו )רגיי חופש בלתי מושג.

האמrךק 'Jהוא המיני·סררה שוא ה

מ ש פחת .( 1978 .NBCJ 0 " 1

-

רצקבה בנפטש Iת איחoעם מר"מם מויrט' Q

מוצרי הקולנ ו ע הראשונים שהתרכ/ו ב"פתרוו

מקפד מחנה פלאש. Iב המצונ כס  '1טס ב'וע רב'זמה

הסופי · בא'דוע יהוך י מסן'ס  .קודם לכן שום סרט

של רוע  .לעומח זאת  ,ייצוג רמו'וח ה'ה  Iד'ס ה'ה

אמריקנ י לא היה כה חד-משמעי בייצוג מה שהיה

קוt'jןט'ב' 'ותר  Iאף טסרא'. Iפ'ט תשומת לב נ'חבה

לב הנצאיזם ·המלחמה ביהוריס  .הסירה הלעתה

בע'קר ל'ה  Iר'ס ששרדו במלחמה  I ,א'לו ה)ספ'Q

כמה שלאות מרסיות מן השיח אלשחר המלחמה :

כשאר ן לע פ' רוב לע tמ'ס וחממ' t' ,0ןא שוס כ ווכה

התננדות מול פטיביית  ,תפקיד הכנםייה  ,תפקורו

ל'צור ק רבה או הזדהות של הצופ'ס עם קרבנוח

של קבוצוח שס"ען לנאצים וחגונת הגרמנים

ה ' ר' לש מטווח' הלצפ-ה לש ג,ת למלש  .ה'Oלאוח

לגאצ'זס  .הסדרה עוררה עג"ו רב  ,ומ ' ל ' וג' צופ ' ס

בצסנות ה)רח'ות לש מצעףס ולש נ'חש'ם ולוחה

·חוו · תא השואה כפ ' שה ' א הצונה רבג נכר בשנת

ב ס צנות של אהדה ושל טוב ל.ב וה'ה בכך משוס

הכו כתת ה' א בחרת צו ו ת ראכ'ו ן רמו'וצת'.ס Iה.0'\)10

עם השואה
ש'חרה הארשונה ה'א נמכרה ל roמ'ש'ס מ  '1ג, tת

) כ'עה אלפוט'מ'זס החמ' '1

לרבות מערב גרמנ'ה  I ,שס זכתה צלפ"ח ש'א

אס

של

הול ' ווד ,

נס

וה"תה לה השפעה צעומה  .לאחר שלוש'ס שנוח

הא ו פט'מ' ז ת כאן 'חס'ח .

סוער בנושא

הסרט ה'ה ה'מור וס')ון

השורא~ וףא ה ' ו שלהנ ו ח לע צאנ'ס שלרבע  .מקב '1

לג'מ ךא "וצהח מא Iד וזiמ

הסררה הוטרדו ממלודרמת'ות ה'חר  .מהסננוו

אקדמ'ה .

שת ' j7ה התעורר בגרמנ'ה ש'ח

צ'בן '1

בשבעה

פרס'

הק'טש  ',מע'רוב  '1מו" מחנות ר'כוז עם פרסומות

בב'קורת הוא בדרך כלל

א"ד'וק'ס :

עורר מחלוקת .העש"ה

אם'ר'ס באושוו'ץ לא שמרו לע המזוורות שלהס

ה ק ולכוע'ח והסגכון הוכרן

 Iלא ה'ו להם תמונות של בג ' משפחה וגס לא

כמ Iפח"ם  ,אולם ספ'לברנ

דפ' חוו ' ם  .הדסרה ה  j7Iרנה אבצרות ר'רנות פאנר"ןo

בהתחמקוח

מסחר'וח ומבע'וח של אוחנט'וח ושל

הואשם

 . 1978פרפו ' 'לא ו'לו  ,ה'וס סגו 'ושב ראש מוצעת

מט'פול ממש' בזוועוח

'ד  Iשם  ,ב' j7ר את הדסרה בחפףו,ת פרסם מאמר

השהאנ גצהנIת חמוהנ רiמ

בג'ו ' ו רק ט"מ ס והב'ע בו חשש שבע')' הדורות

ונסבלת הרבה 'וחר מן

הבא'ם 'עומעם הא'רוע ההטס"ור' לש השואה ואח

הצמ'אות הא Iתנט'ח לע ' '1

הצנחו הקול Jוע'ת

את

מקומו תתפוס ההדמ'ה שלן

.

הצגת

תוכן

המנד'ר

המטעה .אבל לע אף בע"ח טשטוש הגבולות ב'ו

השואה מחשד .לבא לע ףא

הה'סטור'ה המרומה לב'ן הה'סטור'ה העובדח'ח

רגלו ,שורב הקפווח הרגשינ התק'ונ קבהל דהאנה;

האפו"ינח למ  I'1ם הקלונו,ע פאשר למור כ' העוnבת

ט:ב iהלב ב'ס הא'מה נגע 'tןבם של רב'ם .

המר)ז'ות המוצגוח בסדרה הו )כוגוח וקרובות

הקולנוע כמ  '1ןס המוכ' 'כול לשמש לכ ' ''על

לא'רוע צעמו  ,גס אס לא חמ'ד עד כד' ד'  Iק

להפצח ו , 'Yאולס בג Iשא ייצוג השואה ה  Iא עול

בפרט'ס ' .וצר' שוא ה ב'קשו להצ'ג את האמת

במגבלוח'ו .החמודדוח קולנוע'ח עם השואה

13
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בטקס האוכרה שר החזו אשר הינוביץ  ',ידיר משפחת נוונ .שלושה שירים
אבידיש שהיו האבוים במיוחר לע רר בורנ המנוח  .היושב ואש הנ  )lחי לש מוצעת
יד וםש פפור י שחנ ו " Oףרב בשחנו לש רר רס.ג פורפו ' באי רבקציי מהאונירבהטיס

ייהד קזכז נשהע זנזנריי

ב

מיל  Iם אלו נחר '  Iשב ראש הכנסת בארהם בורנ צ'ו"ן את זכר אביו,
הרג דר שלמה ייסף בורנ

,,.:

בטקס ' 01

השגה לפטירת •.

העברית  ,אשר אביו גהנ להתפלל בחברת הרו בורג באותו בית כגסת  ,נשא

הצראה בנושא 'ירשומה של השואה בהנות האורתוחקסית :

חנזכת הקתדרה להוראת השואה בתפזצות

נטקס האזכרה שYברך )  2-בנוב Dנך בנית הטפר המרמי להוראת

השואה ניד ושם ,השתתפו אלמנתו רקבה  Iנני המפש nר~ הנהלת  Iד

ז

.-

ושם  ,חגרי )' I /צעת יד ושם וחירנס ,שאנו דבי לפסך לע ח"ן של רך יוסף ג Iרנ
ולדבכ אח זכרן.

דר נ Iךנ ,יושג ארש המוצעה הניו-אלומית לש יך ושס נשניס •1999-1989
)דלו זבןחר

שגברמהינ כשm

G

 I)) .1909ננמר  ,1938נעת )' Iא Iער Iת "'"הג'וחח .

.

הוא נמלט רבנע החארוו ממצער הגפטסן ,וקעב תמכית! הלנהתב בלעייה יאץר

ישראל שהבתטאה בפעילותו בתנועת המזןחי  .לעה אצרה נשנח . 1939
עור בחייו יצאו לךר בורנ מוניטיו שי "איש של אמו)ה  ,של ערכום ושל

"

•

שא  Iפ  Iת רבות שתואמות את המציאות :צ"ן יושג ראש הנהלת  Iך  Iשם אבנר
שלן נרנוום שנשא בטקס חכרי,

"".1".", .

f11C' I,~ IIIJ~ t "J'r

כפ Iלט' ' j7א י כיהן דר גורנ נכנטת במשך שלושיס ותשע שנום ,מהו לשושים
וחמש שניס בתפקיר של שר בממשלה ,וצניוני רתי ניסה לגשר לע הפער ניו
העולס ה  1תי לבין העולס החוליני.

טn Oi7כט nהק mרה לה lIחא Iא\iשןn ,נצזפחו וכמן לש רר orף וונג רבעשו 'ושב שאו מתצעו
'O. lשו רעבר בףוט שדוח צדרבמ .הטקס רענך בנתיי הספר ר'Dרמ oלהlIאת השוא ;lוואבס ההרםUת
יירכה וש

1/6'1

קJו ."U'OJOO lראוע '\"rרדתooר גנIIטIת מתחפש רaנ גבלדו ףידי '~ 0I!JI1אOIטYlמ

פואיוולו טלזילו .םונ jמא 1וגונ . oוהה ונaונ )ואתנמו וש כ'"\Iאן נוטר(ן  ,אמירה א!תידי חוןננ)

o 9ר ננזהן  )1'11911'01עכ אנא קזנרנ

ק

rו יעקב בכומג אשר ה j7lמה זלרכ יעריתו סאתו ותבו חjך)ךה שנפסו

שנוןא ..טועה להיצנח תא זרכ קרבטת השואה ,ביו השןא צמאבועת

לrדחהrפ נ'זזנ'יסשנ 1UIה  OOרנא~ ונורrס  Iמאהאו ףאלש המnתש'Oפ n' 1Oע nביכ חא חכ rוש

ירונ III

בונטו המ ro

הט;וס רענן ברמעמ דבאהס וט) שו'ב ארש ה1כח' ; oלט רnי~ , mשג ר שא

רחוננו ; J"I""WI .oרא" רמלוא.טשאר חייירףO r,ילש ; 'nיבא זפונ ,שויג שאר ןרק ר ; 1IO'oגjוע' ('וק
חילש rיק ה ' IOך לירI)X,Iאה ; פפור ' שחנ  ,0"1י'שב ארש מ Iצעת ' lשוס ; ובא ) ר לש  I' Jשג ארש

הנהלת 'l

שו .o

n

מרטת קהתיךה להעס ' j7חא ךל<עפ.חו ה נט'Jו' בונשא הוש;וא

וב nב ' r\rלה.o

העקנת פוס שנתי זלכוס .פרס בוכמו מוענק בישואל באמצעות

' lושס לספוירם ,מאלנים לוחקו[]ף לע בעורת מפות בתחוס השוןא~
לכות הפרס שהועקנ בחושר צרמבר הן פוופ' ונה פוזננקסי לע פסרה ל היו ת

י ה ו  '1בצרפת  194 5- 1939 -ופרופי יינה פורת לע ספוה מעבר לנשמ י:

היהזדי האחרזן נקנאכה תא ת אבל.גזר א ברה ס
מ

פרשת ח יי ו שי אבא ק ו בנר .

אן פחיחח המצבע הלאומי לאיס Iף ולהצנחה של שמות הנםפים בשואה

ונה פוזננסקי ,פרופסור במחקלה לממשל ופוליטיקה באוניבוסיטת בן

פאנר'זי  1999ורע ה'וס  ,התקלבו בה'לכ השמות ב'ד  Iשם כ'  4oo,oooרפי

נוריוו ,לעתה לישארל מפריז בשנת  .1973כמו כו ,היא ה"תה פרופסור אורח

דע ,בלהמך רעצבמו הגתול פיטרם מםינ"נע חIשוים לע אות' nשנאס  j1Iהנן(ןי

ועמית מחקר במוסרות אקימ"ס אביר ו פה ואבצרות הרבית בומכון הבין-לא/מי

נחשף בהלכ' המשות ספיור מרנש.

ןכו בחושר'ם האחרונים של שנת 2000

בחושר אוג ו טס פנה להילכ השמוח שבאתי יצימינ) יהו  '1מקבאלה  ,י וון  ,קבבשה

לחקר השואה ביד ושם.

קל'ןנ דפי דע להצנחח הנפסים בשואה מע'ר הר'תתו .בשיחה מרגשת בידלנ[ הבתרר

דינה פורת עלתה ל י שראל
מארננטינה בגיל ציער ושעתה את

שצ ' ימ'נו הוא היהו  '1היחיד שג tחר היום בקבאלה  ,שלטונוח ר)',בוש הבולנרי נירשו

שיוותה הצבאי במסנרת הנח"ל,

בשנח  1943אח ר Iב יהו  'lקבאלה למחנות ריכו  Iבפ ו לין  ,פרט צל"מינן ועוד כמה

כיום היא עומדת בראש המחקלה

יהו  '1ס יחיףס  ,והם נשלח ו למחנות כפייה בבולנריה.

להיסטוריה יהורית ובראש מכ  Iן

לאחר שיחוח טלפון ארוכות בין צ י 'מינ ו לנין חברת צוות היכל השמות וק'לין

סטפו רות לחקר האנטישמיות

בו-עטר החל'ט ציימינו למלא ולשל  nlאת דפי העד  .באמצע חורש נובמבר הניעו

והנזענות

בתקופה

ליר ושם  1,667רפי רע המתידעם את הקרבג[ת הוב'ס מקבאלה ומהעיר השכנה

המוררנית ,

שניהם באוניברסיטת תל אביב,

פורת היא חברה פע'זיה במוצעה

דראמר~ המפסר הגחל של רפי הרע שהתקלבו לא ה'ן העובדה המדהימה היחידה
כ rbופס גמכוכ rמיס לא1נווJו " :פnפ YIה רופת
Iפח "!Iהת 7OllII'Jן'

המרעית המ"עצת של המכ  Iו
הביו'אלמוי לקחר השוהא ב' 1שום וחירבה למלעה מןאביעם ממאירם העוסקים
בהיבטים שונים של השואה ושל האנטישמיות,
צליון יציאתו אלור של הפסר שזיכה את פרפו ' פורת נפרס נתן המכון
הביו'לאומי לחקר השיאה את חסותו לסימפוזיון שהקתיים בסוף חושר נונמבר
לע רמותו של אבא קוננר .בסימפוזיון היו שלושה מושבים" :גטן ,מחתרת
ויער; 'ב ריחה  ,מלחמה ,טרור; ',יכרון ,יצירה " .ההצראות שנישאו בסימפוזיון

בספ'ור  :חקל גלח מרפי הרע היו דהו"ם ומצהיב'ם מכי Iוי שהס מולאו עוד בשנת
 979ו  .עשו'ם שנה חלפו רע שהחליט צ ' ימינו להבעיר את הדפים ייד ושם.

נוסף לע ןכ .מולאו דפי הרע לע פי מקפיר האולכ  OIיו המקומיים שנערכו לפגי
המלחמה  ,ולפיכך היו בהם שמות מרויקים  tפרטים אישיים של לכ הקרבנות ! ,כן

 884תצלומים שג Iלדם כתצלומי פספורט  ,אח תצלומ' הקרבנות צילמן רשויות
בולנריה  Iמן רב לפני הנירושים ,וצ ' ימינו השיג אותם מארכיונ'ס בבולנריה ,

כ'  Iם צ ' ימינן עושה מאץמ נוסף מול רשויוח יוו Iובולנויה לאסוף את שמות יייי
קבאלה בני פחוח משש שנים אשר לא תוער ,עם שמות ה Iריהם .

הציגו את הישניו לש אבא קבונר כמנהינ המחתרת כומפדק פרטיזנים בלממחת

מאמציו של צ ' ימ'נו הס קר הנמה לחשיבות מילו'ס של יפי העד .צווח היכל

העולם השנייר ..כסופר כו משורר עברי רגול לאחר לעייתו לאץו ישראל ו כחבו

השמות פונה ללכ האנשים אשר טרם מילאו ושלחו את רפי הע.ד להשתלד לעשות

קיבוץ עין החזרש,

מאמץ להשל'ס את המ~ימה ,קשה ככל שתהיה .חובה קרושה זו מס"עת לבכד
ולהצנ'ח את זכרם של הנספים.
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הסתב ה,א מכהל רוכ .oהמשי.ת

 UOןדנ o'U
א

כהע)

c

הז'כרן)

•c

גודת הםט Iרגט'ס של א Iנ'נרס' Oת חל אב') נענתה

i

'ןס ע'ן) ןהכשרה כהתנדב' "צןןת"
"נ

7פ l' 1\":Iוםש רו'O'iלזרו ל'לועפ להקמת קובצת ט'Oתooו r:

ולנו מביניס שכעת זוהי ההזדמגות האחרונה להיפנש עס ניצל1י השואה ועם
הגפס'ס'

I

ושם )'שלאר שנמרמו "מצבע הלא' Iכ rאליסוף משות

=-

.

כך סיכס תא'ןי )מי'ל( איציק זייר  ,יושב ראש ודעת ההתנדבות של

ארנון גמלאי

צהל" -

רנה

בהשתתפותם שי ) 0 ' 0 )1100גן הדור השנ'  Iהשי'ש' )ת'עוד
ו)ש'מור זיכר Iן השואה והעורה .אני רואה נפע''ו Iת  I1הובט

איתרה ודעת ההתרבבות של הארנון .

ה  01פ' 0

ח'  1) 11ראשיו במלעה אשר jו'רב את צ'כיי הOט Iרגט'ם לנושא

במטנרת ימי העיון גערכו ביקור באתר יר ושם  ,ולאחר מכן הקשיבו המשתלמים

חשוב זה ולמעורבות אזרחית  Iח)רת'ת פע'ןוה :מסביר יו גן

להתאות מטעם המקלחות השוטת ביר ושם ועברו הדרכה בחרר האופסים בגושא איסוף

'הודה .ארש מקלחת חרבו,ת )'ח Iר מווערבות חברתית סוגו 'וש ב

פחצים למוזאון יד ושם  .הדרכה בנושא אסיוף ממסיכ ארכיון וגביית דעויות והדרהכ ותרנול

ראש אגורת הסט Iך Jט'ם לש א Iנ'נרסיטת חי אנ'ב
סמיך

 7פת'ח n

בכושא מליוי דפי דע ודפי נציול.

שנת הלימויים תשס'א נקטה אנודת

בתקפ4ה הקרובה ישתלבו מחרבבי צ'וות' בפעילות רזגרוסת של יר ושם עתי באות,

הסטוךנטים שי אוניברסיטת תל אב')  ,חוך ת'אום והכוונה של

במרכזים קהילתיים ,במודעוכי קשישים כרחבי האyן  .נוםף לע כן  ,ישתלבו המתנדבים

אנודת באמ)' 'ך ושם )'שראל  ,כמה פע''ו Iייח ינווס םט  1Iנט' 0

באיסוף דפי דע  ,חפצים  ,ממסכי ארכיין וחע יו ת  I ,נן בסיוע לאזרחים ברחבי האyד רזגחקשים

מתנדנים .ב'ן הפע''ו  I' .ת :ש'ו'חת )')' Iת) Oלבת ' ה Qשל אלפ'

נמילוי דפי עד ודפי )יצול.
רגותג הוא מנהל רקס אב)וךת נ)Iאנ'

~ .

~ .:,~.

.
•,

י

..

-

",

זז
--

& .

.

_.~~~.

;.

צ'"ווח :אח מ'י היעון והרגשרה ביר ושס .

לאיחור מתגדבים חרש'ס  .בימי העיון השתתפו כתשעיס מחנדבים מארנון צ'  IIת' אשר

נשואה ' .א גורת

"co
~

תא מיי ה'עוו  ,שהקתמ"ו חבושד ג ]lרבמ  ,ראגהנ אנודת מאב') ' lוםש במסגרת הפוליעת

הסטיךנט  Iם רואה חש'נות

c
3

ב  '1חרם ,ההולכים ומתבגירם  ,ידכ לשאוב מהם מיער שהוא כה חיוגי להצנחת

התומכת בפעי'וי' ת ההתנדב ת שי אגורת נאמ)' " E
I

c

•c

.

~

,

.,

,.

וםש נ'שר'ו.H

•
"'כןפ' הנהכ'ס בב'ת ןןהכ')

נ

ית  IIהליו  ,המרס להוראת השוהא של יד ושם בגבעתיים  ,נפח בעת האחרונה ~

ממנהלו באיגחר עפרון  ,ובמקמוו מונה דנ יאל פקר .

;C

c-

בהוראת

~

השואה  ,היה ממיסייר בית ייהילן בשנת  1975ורזגצרה

!'-

הראשון בו ובפירשתן השלים עשרים וחמש שניח עבודה בבית

~

אבינדיר עפרון  ,אחד מדמויות המפתח

o

ייהלין  ,מתכון שמונה עשרה שנים כמ)הלו  .אבינדור ראה בבעודת

r

החינון של הוראת השואה שליחות לאומית והקריש את זמ)ו
"כ"Jח ו "Oשו להואב גאחי הrOOח OOלש תטיOרנ' (Wלח נ'נN

E

לפיחוח המרס וקלידומו  .מזא הקמת המרכז בשגח  1975ענרכו
בו ימי עיון והשתלמויוח למורים  ,לחלמידים ולחיילים וביקרו בו

הסטודנטים הלומיים באוניברם ' Oר~ שילוב הנושא בפרסום מעטם
מחקלת תרבות וחינון והפצח ק"לו קורא ' ברחבי האוניברסיטה .

למלעה מ  3oo,000-אגשים.
אבינדור עפרון נודל בעיר )יבוגרוקר בפולין בשכת  .1935רוב

...".".

"""

שיאה של הפעילות היה פתיחח 'פי נת יד ושס' באוהל

בני משפחחו )ספו בשואה  .מלבד אבינדיר  ,אמו ודודחו  .לאחר המלחמה הס לעו לישראל

אנודת ר OOורניטם במסנרת יריר פתיחת שתנ הלמיויים שהקתיים

בלעייה הבלחי חוקית בשנת  947ו .הו א השתלב במעינת החינוך באץו ,סייס אח חוק

במשן כמה מייס ברחבת הכנ ' Oה לאונירבסטיה  .את הפינה איישו

לימוירו בהצטיינות והתנייס לשירות קרבי ביחידת החי"ר נולני  .לימים למד באוניברסיטה

מרבית הזמן הסטודנטים לינור ממן וליאור הנלור מהפקולטה

הבעריח בירושלים חיגוך  ,היסטוריה של עם ישיאל וספרות עבר י ת ועבד במשן עשריס

למשפטים ומהפקולטה לחשבונאות באוניברסיטה ' .ראינו את

שכה נמורה וכמחכן בתיכון עירוני ט בחל אביב  ,דע שגענה ליד ושם וקיבל לעיו את ניהול

צעמנו לחכ  ':tIהמבצ.ע והרגשס שיש חשיובת יוארה לןכ שנקשיע

בית ייהלין .

כמה שיותר טסודנטים  ,והבק רם  ,משום

בטקס הפרידה המרגש שנערך לבכודו נבית ייהלין בחושד כובמבר ,נפחו ממגו ראש

שכלכ שהזמן נקוף  ,ךכ ההדזמנות הה'  OOורית החארוהנ חומקת

בפחיקט זה מyמא

ונגי 'O

עיירית גבעתיים אפי טשלצנר ,ועבירם  ,חבירם ונציילו השוהא אשר חבע עמו שנים ראכוו.ת

מידינו ] _ .ן אנו רו צים שגם סטודנטים כמונו שלומיים במלסולים

בחודש יולי מונה דניאל פקר למנהל החשד של בית ייהליו .

קשים ותובעניים יצליחו למצוא את הזמן ואת הרצון להיות

פקר גויי ברחובוח בשכת  , 1952ואת שירוחו הצבאי  ,ש'tזכ נם

מעורבים בפרויקט זה כדי שילרינו ונכדינו ימשיכו למלא את

את מלחמת יום הכיפורים  ,עשה בחפקיד חובש פלוגתי צננחנים .

מחויבותנו זלכור לוא לכשוח  :אומרים לינור וליאור .

הוא למד בא Iנ'ברטטיה הבערית ב'רושליס תואר ראשון בה'  OOוריה

 OOודנטים רב'ס נרשמו זעזד רבים פונים מיי י ום הן לאגודת

כייית ]ביחסים בין-לאומייס ותעודת ה Iראה בהיסטור'ה  .בתפק'ירו

הסטודנטים והן ליר ושם ומקבשים פרטים לע אודוח הפרויקט.

המנ] Iם)' תבחום הח'  IJך הוא היה שוףת  ,מראגנ מו mה 'זש פחי'יטןם

בחחלית ינורא סנם מפגש ארשון 'זש קבחצו רזגתרבב ' .Oבrמרסו

חינוכיים בחחוס השואה  ,ביניהם פרויקט חינוכי שנת' של לימודי

מעדה ודעתה 'זש נצילות השוהא והספורת רוח ילאrא  ,כון הצונה

שוהא נביח הספר רקזגיף לע שם נח'זוסור באלית וארגון מלשחות

בהמשך יוזמנו

התלמידיס הראשונות לפולינ של בית הספר ההתיישבותי בכפר

לפניהם ה'ערכות 'ר ושס לשנוח

ה .2000-

,
>mל ;תפ

הסטורנטים ליום עיון והכשרה ב יד ושם  ,ולאחר מכן ישולבו

טילבד בחקופה שבה כ'הל את בית הספר  .פקר ניהל נם את

במשימוח שופטות לש יד ושס ולש האגורה .בבעור טסודנטים

ב  tת הפסר אורט'מלטו Jנבת יס ואת ביח הפסר לע שם 1ינסבורנ ביבנה .בשגת 1994

רב'ס  Ifהי הזדמנות ראשונה לשמוע סיפורים ועדות חיה מפי

הוא המש'ן את ילמוירו לחואר שני במינהל חינוכי ובשנח  1998ציא לשליחות קהילתית

נציולי שואה  .אך זוהי גם ההדזמנות האחרונה להצלי אח המיער

של שנתיים בסי)סנטי  ,אוהיו )אתות הבריח( .

ואת הפרטים הצנורים בהם.

רג ובת הוא מוהל יקס גאגזות מאנינ .,ושס גישר'ו.H

עם כניסתו לתפקידו החשד כמנהל ב'ת  Iוהלין  ,פקר מבקש להרחיב ולללכש את  lYרי
הלימוד ואת הספר"ה של המרס  .כמו כ ,Jהוא מדניש' :אני רצוה להניע לאולכוס י ות שידעין
לא הנענו אל'הן  ,להוסיף פעילו'  Iת שפונות לטייח נילים רחב ולחוק את הקשר עם ביח

הפסר המרמי להוראת השואה:
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הבקריס

חשפחת

ךןב' Jש - J"U

ביד

ןשס

קשך חשפחת'

כ'ד ןשם

ב

אף מIרילין 'בחנטשיין חשיס מחוינות עמוקה לך  IIחח העם היהוף ')ול111r
הש Iאך~ והקשר העמוק שלהם לוהחת ולנולר העם היהוף הניע אותם
להטילח לתרוס תרומה ףננה להקמת ביח

)סת חשר בין ושם ,

ג'ח הכנםת החשו יפיתח צלינור הרח.ב ישמש לקטסים 1ת"  0בין
ושם ויצאוך חפצו קושר מבתי כנסח נמ  Iרח אירופה שנהרסו בתקופת השואה ,

ר Ooגיס ו הסתבות לש אנף ו'וש מףיין היגרו אלצרות

הבףn

ממורח אירפוה נשנות

;ן  ,20-ולכן פרויקט  Iר~ דכדני באף  ,הוא ·חיג ו ר טוג לקרע 'וש המפשחה:
אמנם אף אחד מבני הווג יא חווה אח הש ו אה 'זע נשרן  ,אך הם חשיס קשר
עמוק לתקופה זן בהיסט ו ריה היהו'ית .ב Nך י  ,איש עסקים מצייח העוקס נהוו ס  Iג Iו ,

מימיו 'Dihאל ; Y!tליר נ ר ש הי ונ היי רורש ,שאו ר'ושוכמוה ןא;ור ט jTבשיו שאו הנהלת וי

נ'ת ב א זור ווילו אמ סנ ןג בברו קיין וו Iכר א ת נו א ס שי פייט י המ יחמה לשכ ו נ ת ו ואת

Iש CJוננא rוש ךןא}טן{Uו

רםא זלש Q Iימיס םע רש רVיחי וש ןילופ ל('Yfןןנ נשIIתבvס rOנnגn

rמימ וdנ : 'Mהראז r.טשמחjא'רב נrרין"ןר'I)II)'Yןr. .טשמחיראג r.טשמnרבjוה אלOOןחנ')'f'IJIIJ
'IOו'Iמ מטואו

מואה הקקעועים 'זע זרועותיהם ,זנריי ' ן  ,עינית סוציא'וית לשענר  ,היא סטוךנטית

לפסרות השואה ומייחםת חשיבות רבה לנושאים הנונעים יש Iאר~ " נטיול הראשו[
שלנו לישראל  ,לפני כחמש שערה שנה .הרבר הראשון ששעי]ו היה לקנר ביר ושם ,
ביקור שהקשדנו לו יום וחצי :בארי מםביר " ,מאז בכל ביקור בישראל אנו מקנרים
נם ניד

ושם [...1

כיקרנו בלכ סוסדות השואה  ,אן עדלת)ו יר ושם הוא המקום

שאפשר יימור בו ילמור קמיף לע

השואה [_ J

לכ המוסרות האחריס הם מוזאונים .

אבל יר ושם הוא מרכז למירה  .מהמוםחת ה ! Joחרים לא יצא)ו באותה התחושה

)ד' nנ Pהנצי הב הנוילעור לש הארס ל' 1I'OIן QWחנםנ)O

שחשנו כשציאנו מיר ושם".

בני הזוג רובינשטיין  ,הנרים מונג איילונ  1)' .יוקר  .נמרן אומר קלשור את שם
המשפחה ביר ושם  .תרומות משפחת רובינשטיין נעשות כאמצעות קרו מפשחת

רובינטשיי ן  ,ועם )מאניה נמנים בארי מוףל'ן; בתס רבקה ובלעה מכיאל אלמטן; בנם

הקשרים הרבים של אברי רובינטשיין לישראל נ  Iלשים נס ילזמות עקסיות  .הוא

בריאו ורעייתו רארה  .משפחת רובינשטיי ן מעורבת פע י לה בנופים יהוףים רב'ס

שהיו לה משררים

המייסר של כמה מחבחת המחשבים החשוכות:

 e Software,חeyח ,Che

בישארל ואבצרות הברי.ת לרנות אונירבסטית רנ אילו  .קרן השואר~ המגבית היהוירת

בישראל; ',ו Cחו

המאוחר.ת מ ו זאון הש ו אה בוושינ נ טון  .חב".ו המסינר התאולוני היהויר והקרו היהורית

נ ו סף לע כ ן  .הוא שותף נכ י ך

ל ח סי ר י אומות העילם.

בתעש"ת הכטנולו נ יה של ישראל ,
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 C.חן ,Novell,

אשר העניקה רישיין למוצרים מישראל ,

חברת הון סיכו ן בלעת השקעות רבות

עיקרי תכנית העבןדה כשנתן סס 2

ל

יהיה זה הארכיוו היחיד עבולם המתמקד בנושא זה .רע התע הונכו תקיי מאו קלבח

הל' Iע  j7י' ח 'Dת העבורה שלנת : 2001

.,., dנ IiiQ

יימשך פרי'קס הרגש הארכ'ן)' המקיף בנרמג'ה בממיוו

הממשלה הפיתות ,ותימשך עבודת הרכש )אוקרא')ה  ,באוטטריה .

ל  700-מאםינ .שבתנ  2001תווגח הפעי!לח שונב.א
נ lIiliIiהמכוו הביו-לאומי לחקר השואה עבר למכשנו החשר בסוף חושד צימןנ

בבנייו המקחר וההנהלה )כבתה בעס י (. 5

בהונגר'ה )]הולדנ.

 10ח[קירם מישלאר מוהלועס פיולע במסגרת המכוו בשתנ וYוה Iירס תסש".א

בשנת  2001יושס דנש הברבחת הרכש נתחוס התלצמו'ס  Iהםרט'ס '.יקלטו
למ'זעה מ 4oo -דעי' Iת בווא'1ו ,

בתסש"א יתקיימו

11

םדנאות חקוירם ) .מו בשנה שבערר~

 2000ה'nזקו למ'זעה מ»( 133,Oרפ' דע שטתח מצבמע אסיוף המשות

תפיתח קתדרה חשדה לחקר נושא הלצת יהוירם בידי יהוידם .יחוjולו כ· 20

שנערך כשתג  999ו  Iשהג'ען להמ השמות כמעצב השנ' בשנח  .2000להקייה

מלנות ופרסיס להשלמת מחקירם ברמת תואר שני וו ו ייטורט  .יתקיימו  3כינוסי

בשנת  2001נ ו ת ר ו )  16,500-רפ'ס  ,צ!פויים יה ג 'ע )  5.000-דפום חךש'ס מךי

מחקר מ!פנש ח ו קרים ביו-לאומי.

שבm

חושר .

מערכת יי"ת המ'ער תקל ו ט בראש'ת  3.3- ) 2001מ  Iל' Iו שמות )דפ' עד
ורשמיות ממ ו חשבות א חר ו (ת  .גהנ ח ה ש  IIצמא י המשאב'ס ' .ולעה לכ מאנר השמות
לרש ת הא 'נ טרנט .ת ועשה ס י 'קה שי )  50.000-תצלומים המצו ר פים ליפו הדע ,
ייעשה מאמץ קליים מ בצע הצל ה לא ' ס Iף רפי דע נ ח ו'ץ.
הטפר"ה תח ונן לושת הספר'  Iת ה אק דמיות באץר באמצעות ושת ה"אי ף '
ותלעה לע רש ת האינט ר נט ,וכך תשפר את הנישה אל הטפר"ה ואח הנ'שה שי

ה Oפרנים למערכות חיצוני ו ת לצורך רכש ,קטלונ ,חיל ו פיס וכדומה  .בשנת 2000
קלטה הפסדייה כ·  3,5ooכותרים חשדים  ,ב  2001-צפויה קל י טה בה י קף דומה ,

lIIIiI

מגמת ההדרכה בבית הספר המרכזי להוראת השואה תערוך ימי לימוד

לכ  75.oo0-תלמידיס במסנרת כ  1,850-כיתות  .כ  50,000-חיילים יודרכו בימי
הדרכה  .הביידת החינכוית תדריך כ  420-כיתו.ת כ 15.ooo -חלמיירס  ,בוסף לע כך ,
יקתימיו כ  350-ימי 'עוו למ  oגרות אחוות .
במסנרת rמ וו'להו שבבגעתיים יודרכ[ כ  'm 12,250-מידים ב'  250כיתוח ועוד
כ  12,000-מקפידס העקסוים הבש 'mמויות צועירס מוקפ  '1כיחות צווותים  ,במגמת
השתלמויות מוריס באyך יש 'mמו כ I,OOO -מוירם ,

מתוכ  11ים להיערך  20סמינירם למוירם מחוז מ  12-מידנו.תויש ב ' j7וש ל 8-
מסינירס נפtoי,ם ןא הם סחירם קמוחת ממיוו  .במסינירם ישתתפו למדעה מ· 5oo

ו' E

ן'ע !!,בשתנ  2001מתנכונ י ס צלתא אלור  19פרסמוים חשרים כומה מהו ו רות

חשדות) .חתם חוזה עס ההצואה לא ו ר של אוניג ר סטית בב ר קסה לע הצואה אלור
ג אנ נ לית של ספרי ה מ ח קר ה ג סיסי לע השואה .הכרכים ה ר אשונים יפורסמו

ב  .2001-יחל פרט ו ם כרכים מפרויקט קלסיקון חס' 1י או מות
וכרך ה ולנד.

ה ה כ נ סות מ מ כירו ת ספרים )ה ו צאת י ד ושם ב שנת  2000הניעו ל שיא ,ובשנת

ו 200

צפוי היק ף מכירות דומה.

בשנת  2000הסתיים פרו י קט רג'היקף של הכנת אצניקלופד י ה מקיפה של
ערכים מקוצרים באנגלית של לכ הקהילות שהיו בכיבוש הנאצ י  .האבצ  Iקלופויה
תצא לאור באמצע שנת  2001גשיתוף אוניברסיטת ביו יוקר  .ב'  2oolמתוכננים
צלאת לאור עוך  4פקנסי קהלי rת .

 &161 ",51וF
הקתימיו

497

" בשתנ I 2000ארגנו  68אירו'עם וטקסיס למרב אירויע יום ~')ן[זה
קטסי אזכרר~ והשתתפו הבם

) 15,000-

איש .בשנת

2000

נערכו

 541בקיוירם מודרםיכ ל  8.000-חאמ"ים )הדרחכ מדריכים מדי ושם ו'  25מוכירים

מתדנבים  .צליבור הרחג נשעו  283הדרכ Iח  .לשנת  2001מת Iכנו היקף חמה לש
קטסים ובקי  Iירם בהנחה שמבצ הבטיחוו ישתפר.

חסיר' אומות העולם )שנת  2000הכיר יך ושם עוך ב'  800חסייד אומות עולם .

ב  2001-שoו ,.צפוי לרריג ג  500-יסח '1

מוריס ביכוים .

אומות עולם חשרים .

במגמת הפיתוח של בית הספר
יתרמו הבקמת מומ מיעד לע השואה

טפר" " ד ושם

-

התפלגות פר" חכירות בשנת 2000

------- ,.

 Iמרכז למידה באינטרנט  .בהכנת בני

נוער היוצאיס לפוליו ,בתכנית לחברה
החחיח  ,נ חכנית לימ ו דיס לע העולם
היהודי שהיה ,ב ת כנית על

התננדוח

~/

פיזית ,בתכנית לע חס'  '1אוסות העולס
וע ו .ד

 IIII ,!1ו l.q

העולס -

כ ר ך צרפ ת

בשתנ  2000התרמה מריבת

מ'ןע

מער)ות

גשבת

2000

נעשו

בעודות מקיפות למחש Jג מסדי המיעד

במערכת לדיית מי ד ע חדשה .ב· 2001
יושלם התהליך  ,ומ אנר השמות יק ל וט

כמיףו ו רשומות פםטות לש משות צלורך
הלעאת רשימת השמות לע האינטרבט
תתוכנו

מערכת

האגטחה

והשדר ו ג

ה ו רושה לשרתים .

הבערוה קביחם ונעחת התע ו ג האסיוף.

נr:ג i,.iqג* יימשך שיתוף הפע ו לה עם

./ו'Iה IIם והשימןו קלתאר הקמת ר Oחאוו

אגוךות '  '1די יר ושם געולם תוך טיפול

החשר  ,צבד שימור הצתוגות הקיימות
והכבח כמה צתונות מיוחחח .

בשנת  2000היו  6נסיעות לחוז
לרכשית צפחי,ם אלוףסו הצפחים הגועי
למלעה מ 5OO -חפצים חשדים  .חקל
מהחפצים יניעו גשתנ

.2001

מרבית

רם'צפח oשהגIע' וtכלjמ ומשרנו רעמבתכ
התיעוד הממוחשבת "תמו:ז
בסוף

השנה

הותאמה

מערכת

מחש ו ב וצלרך תסכו הציעבנ לש רמוחאוו.
בשנת  2001יוקדל ו הבתונים הקיימיס
והחכנוו יהיה ממוחשב

בשנת 2000

הוחלט

להק י ם

במסנרח מוזאוו האמנ ו ת מרכז מי ד ע

מקי ף של אמנות מתקופח השואה.

יגמו'ס  Rוnכי.ת Iנאג'לת

••
••
•

ם,םףjוח נאגYJו

'זאrנונ 'Oi71 Dיע 'D

קוץב נ'j7nrי 'O. lשו בעחף JאIגתיו

 10רה לע םש  j7וךאyן~ בעףת

נתכ'.o

תועחת

ו'  I)Iנ'.O

רנע'ח

••
••
•

O.ףקחמ

עירתי תחשתי גאלnות תוצראב נפסו.תו
'"''

Oידל' ועטnr , Iבע

מת  Iכננת

הרחבת

גיוס

המשאבים

ממבקרים גהר הז)'רוו צעמו נשילוב
אנורת נאמני יך ושם בישראל ואגף

הנצחה והסברה  .כמו כו  .יחל גיוס
פסיר O.ומ nrבע

משאבים למעו הקמת קרנות הפלעה
ואחקזה .

פנקסי ה Vל'וו.ת בעתף

תחלוח השוא.ו .ענףת

אגוןת נאמנ' 'ן ושס ב'שראל

האגודה

תר ח יב את הפעולות לנ'וס משאבים
מאנשים פרט"ם  .מחנר ו ת מסחריות

מ!קרבות פילנתרפויות בישרלא .האגורה
תרחיב א ת איסוף רפ י הרע  ,המסמכים
והצפ'nם ואת בגיית הודעי ו ת תבב י בא Iת

17

A

"ם;מY r.n;-

האגודה מ 1j7מת אח המצבע ללחוקה ולאסיוף של רפי רע  ,לש דפי נציול ,

של מ oo

כים ולש חצפים ולבגיית חעיוח בבתי האבות באץו ,פערה ביירר'ימי

'צההע להתונב התונסת ןא'ןrכ~ לםייע אלנדוה לובצהיע לע תני נאות בישלאר
שצ'Jילו שואה רבים מתגורםיר גה.ם פערה ביירר'מיי היא מ'לענ חברת שב'ן<

'שראר

הזהב המע  j7'Jה שירותי ייעyו והכווהנ 7jלשיש ולמפשחתו ,

הנהלת התכנית החיגוכיח המש Iתפח לחיננן יהוךי ה nל " Oה לתרוס בשנת

הבהרה :גב'rןoנן ) 20לפה עטות :עורר הףן ישי אייזךי~ חונ הנהלת אג  11ת

 2001את רגספ'ס הרחשים להקמת פר  j7'Iט שי הכשרת מנהינ  Iת יהוירת

מאנינ ' lושם בישרלא ,הוא יושב ראש ודעת רכופסים לש כשלת עורכי הףן

תבפצוו.ת בפטר קנרב גאשי חינוך צמפיו מא  j7'1ה .

בישלאר ל!א כפי פשורסם,

מסי שמעוו  .מבלעי חברת יכ'ן חקל בע'מ וחברוח מסחריות אחחח
בישראי  Jנח  · Iל  .גיjוי נעת
האחרונה ביי ושס .בנקיורו
צ"ן שמעון שהךנףם שראה
ומשע ערורו בי מחשו רגשןת

ארצות הבר·ת

אירוע הה  j7Iרה השגתי השישה עשר לש האנורה האמריjונית למעו יד ושם
נערן בחושר )ובמבר ,והשתתפו בן למלעה מאלף ומאה אורחים ,לרבות

קשים 'זש סעכ  ,לש זעם ושל
תה"ה על מה שארם אחר
מסונל לנרוס עלס לשם  .הוא

רףיסiו יכ "' 1ושס השtע ולודגת
יהצנוח בהיטטנריה האנושית
וברברי הימום

את הזוועות

שעשו ה)אצים עלס היהויר ".בם'  Iס הביקור כונטה פגישת בעורה  ,והוצגו בה
נתוניס לע אוךות  Iי ושס בפתח שנות

ה,2ooo -

לע תכניח הפיחוח -י ך ושם

 ' 2001ו'וע אגודת נ מאני יך ושם נישראל .ס  )jס כן  D\IJעי Iיקש tל לץמא תא

חאד הפר IךוQןיס תתמוך בן במסנרת תכנ' Iת רפ.ית Iח .
למהכ יילק.ן שזתנת <נת האובת לש שוח מג"ח ה'ס הת ' Dן נ)פך )00
המירה תרמוה ל' "Tושם.

m

ורלח וירנ ,אבצמועת לאכדנסר רזוערג המשכיו חא מסוךת

Droon

ביר ושם ורוכף.ו תרומה לממיון ציוד שמובצ גאגף מערכות המיעד

של יד

ושם ,

גתחילת חורש תמגר
ביקרו ביר ושם פרופ ' יוחנו

מoטשו  ,מככל" רמו  Dlד לגטיוח
לאומי בישראל; נתן גריבנרנ,
מסנכל" המ  Iרס לבטיוח אלמ1י ;

Itיי Wה~""ר יוםשח 'וש הא;Uןן ו.mוI'JI!iו'"INh 1'O'0 "Iאל ; 'לא rםזיקס ,רר לארשי ,'W'I
ור O rTUIכוזל' ,IDח, O IlDו'ו'I 'fלףJז" . 1Iבa, "Iכי"'nו.צכרגנא /וש דר rיפיה »tלוח 'ולי

פידלמ1טים זםיר  ,מנהיגי ;ןק'ן<ה ובבירים מהאנודה האמקירני.ת אורחי רבכווד
היו ג' וrות יייף  ,סגנית היושב ראש הצראית של האנוךה האמףקנית למען

יך ושם 'וכות פרם הזטיון 'זש האנודה; וגף טoרמכיט ,יושג ראש  DIנכל"

OOס.י- Starv

רבחת תiאנולמ שפוצ בין-תימואל וזההכו בסרפ זהחכיו רנמל~נתו

יעצרה לש האגדרז~ נארנ לשו  ,ישוג ארש הנלהת יר וםש  ,העק' 1תא הפרטים
לש )' אורחי רבכוור .אברהם ג Iרנ ,יושב ראש הבנסת  ,היה )ואם אור,ח ויושב י

הראש של האירוע הינ דר אנדרו טoר מכי ם זויגמונט וייף  .אלי זב ורוג ,' j70
יושג אוש האגרזה המאקירני,ת הזכיר ברבריו את נשוא האיר ו ע יהירל היהוף:

או ריאל יוננרמן  ,מנהל אנף
מינהלה במסור לגטיוח אלומי;
וחת י לבנםארט  ,רכזת גכירה

בjורן לפיתוח שירותים לגכים ,
לפני האורחים נפרסו נתוגים לע אור Iת הפיתוח במסנרת ת כנית האב 'יך
ושם

ו : 2oo

בםיום הביקור הוחלט להקים ציית הינוי  ,ובן יישגו צניגי הקרו

לפיחוח שירותים לנכים וצניני

'l

ושם  ,צהוות יתדקמ בממיוש

פרויjוטים שיאפשרו לנכים
לנשת ב יתר קלות לאתר י ר
ושם,

nב mדרא תj7שור;ו מjר חעב
האחרונה

ושם ,

ביד

בסיום

הג ' j7ור הציע אזו כי החגרה

סז«נטלIIIר<אל. ,קון'Uדסגכלא ררנאם'I')"QI ~ o

תתרנב התדגחם \iאלמ וולתוה

-

צ"וותי עברו

(. 15

אנודת הסטודנטיס לש אוניברסיטת תל נאיב איתרה בחישר או j7טובר
במטגרת הפע'ן<ויות הקשורות לפתיחת שנת הלימוףם טסודנטים המוע ניינים

להשלתב ולם ייע גמימוש תינכות הפיותח של י ר ושס והאגודה )בתבה בעמ '

•

•
,

צהל" -

געת געת האחרונה יום עיון והכשרה ביד ושס )כהבת געמ '

(. 15

18

.....

•

;\i}.

האנודה המאקירנית למען יך ושם הוא דר פח

jוורט  ,מנכיל ונש 'א

Corp.

 mperial Toysו

מלוס אננ ' לס  ,קליפורניה  .קורט מחליף את
אברהם שפינל  ,המשמש ביוס יו שג ראש

אמריטוס של הח Iף המערבי.
דר קורט  ,מג'ן הנציולים ה'חיף Qששחו
 j7ור השואה של סטיב Iפסילברנ ות  Iמר במ  IIאון השואה ביישיננטו . j

הוא ממיו תועהכ tבנושא השואה במ  Iזא  ,Iהטבע לבסו אגנל'ס זל"םר
את הידלים :כמו כג ה  Iא תורם חשוב לליגה ננד השמצה זלבודגס

הישילאר ובחר ות ' j7בשרת א  Iרט האמקףנית דר קורט קילב תואר
הקס Iר ובכר מאונירבסיטת בר אלין  ,וה Iא צנינ קר Iתל נאיב

תנ7jפיח החשד רר jווטר מ7jגש להמע ' j7אח המוער ות נעלורת

את האגרוה ואת פליעויותיה גייעyו תjוש  l1ת

nכשיעם חבדי ודעת ההתנדגות של ארגוו נמלאי

היושב ראש החשר לש םנ<ץ החוף המערבי לש

במחנה המו Iת טרלביקנה  ,הוא תורם חש Iב ליר ושם  ,אחר ממייסף

רועך זךהו יולב דוא ,נמ'לע

•

פרד

קיר U

' lשום ותא התמהכי בו בחףו המרעבי בכור הספקי לנהל אירוע בפעמ
הראשוהנ יכושב ארש הסףינ ב  14-גצדמבר  .אירוע רב-משת תפים ,ה

מומו בשיתוף ה  j7ונס 1ליה הישראלית בלוס אננל'ס  ,ו ) ו הכיר יך ושם

במשפחת שיפר ובמשפחת הנר'  j7ס מהולנד כחםיrך אומות העIלם .
במרמ האיר Iע היה מפנש מחורש ומרגש ב' Iהנציל1ים לניו מצילי הם,

מאו [זע הי ו ם ' [את לאבו ם חמ Iנ[ת הויכרוו הנושא ש ס

ו רJ

בח[ ל המ[דע ם ו כו ת כינס[ הנהלת יד ושס [ה[ודעה המנהלת של הא נו דה האמריקנ י ת יש יבה
משותפת בןו וש ם בהנהלת נאנר לש ו  .המשתתפים בישיבה ביקרו אנתרי הבנייה של התכנית
' יד  Iש ם

' 2001

הנמצאי ם ב לשבים מתקדמי ם  .המשתתפים מעטם האנורה האמר ' j7נית הי[ '[שב

ראש האנודה א? ובורובסקי [עריית[ ד'אנה  .סם הלפרן  ,אריה הלפרו  ,יו נ 'י ו גלאק'[ .ןויאם מ'חנ
[ערייתו פאולה  OIקר פלמר.

פלה [ ד וד שאפל מלוס אנ ג ל'ס ביקרו ביד ושם עם בנם בננ ' מין
החקדמות גגיית מרמ המקב  'lס החשד

-

וקעבו מקרוב אחר קצב

הסבואה .

· ..ל"  • • i' I IIבס • • •  !J •• -בר . Iר i'DDI

ייטסו ~ "*יי

ושרת הזיזםן ושלהא לוהרסנ
ורי הצעuנ: n

?דנה והרדלו נטlשאל הביעו את מחויבותם לממו תגכיוח חינןו בניח הפסר המרמי להורתא

ינגט  ,.,רהצעמכו:

'פחפ שnב וסיי
רר צ'קח דרא

""" 'וא
_ ...........

השואר J

רד

ביט mו'זו ,תנו לש עיקב ואלביטש.ן oמי' 1Oקןר ואלביטש.r

בךjoרה דינ יoש (מףתי לענה ןאחןן

mולן.

ו"ו' ר"..הנלה ;

פאקטר מיו  looו  ,נצoול אר ב עה מחנות ריכו  .Iהחעניין בלימוד פעילויות יד ושם ורמו

'ורגס :

'זע מחויב ו ח לתמיכה ע ת ייר ת  .בעבר חמך ביד ושם באמצעוח חר[מה של מםמכים חשובים

"""י
שאו רקחל
ריב.ן-יrנtuו

ברנ n

yad

לארכיונ'ס.

רהאזש: o

א ייב פ ר קנ מ מ יניםוטה שב ו א ישר את ח מיכ ת [ ב מוזיק א ים צעי ר ים ה ע וקסים במוז ' j7ה בנ וש א
ה שו אה .

רןערוג רישאן: ,

חגרי הנהלח
ןו ושם ;

קנדה

'"הדנ אלומטר ,רר יבא iמר,
רר יולא ברDו'  .פפור ' ש'לאר

'ו 'Oדלפ  .חנ ולפג Dיח i7לי, r
רש ה rיטש -גס 7iיאמש ץיבםועמש

להמשיך בשיחוף הפעולה עס יד ושם למעו החכניח  II .יליאם  ' 0הכטר ה צ יג אח אלבומו של
השטפו נדOן~ לע מיטפש נירבנרג הלאב ו ם נמםר באלנר 'ושו ננ ' j7וח לש רגטר ביד ושם

רפפו ' ןר כממו

מולשית ימעח'  .דב פרור .

והאגודה הסכמיה

תןועמ ?ח ב ןoע_n

בחרכונJ

הקונסול הלכלי של ישראל מאיר ר ו מם ערך נביתו בטורונטו קבלת פנים לאגודה הקדנית.

רפפו '

ילא ו נ Iבחוסל .אר'זו פ Ioרטר~

ש ל אנף קשיר ח  ,ytבקירו עבת האחרוהנ בקדנה  .שניהם השתתפ ו בישיבה עם ה[ודעה המנהלח
לש אנודת ''1ף ' lוש ם קבדנרג בש'יהנ ענרהכ צת[  Jה לע חכ)ית ' יד ושס

m

רועnכ תישאר :

סיריא רחשנ

רועnכ בלעופ :שvו ולr

ל' r '1ןה לותומכירג

ףבח ועמnכ  .הסיל n

ןוסרי

ךבון ' ףrיב

אןס  Uריה

דעמnכ :

דאנק נרטנר  ,ידיך קרוב של יד ושם ואחך התורמים קלתדרה להוראת השואה בתפוצות חכרו

רמת

לש ר ר י ףסו רסג ממ'שך לתמוך אנ ' Oוף ממסכים ממורח אירופה 'קבניית ציוד למדבעת השמיור

ע'lטJ

ש נבנייו הראכיונים והOפ ר יירג

הזכנד
מ שח ק'ם י חל ת  IIם' במוואוו האג ב סחו ת א נ ו ד ת ' '1'1

f

י ד ו שם בהו לדנ בשיתוף פעולה עם בני ברית לוח '

l

-

הו לנר יה .לקןד י ו רולו מדקס וצפת זמניה ייצנ ה א ת

t

!'t

ןושלה .

הנינפ ן'(O

רתגםו .

של למלעה משלוש מאוח איש את ח  IIי ותיה כיייה
נו ד דת כעת

לח מי שה מוואונים אחרים בר חבי הולדנ.

יעשה בן הירוה

I

רלח בקוא '
רר לבה גrכרטtו
רבןה ננף<J

" ".,.קזI
הואודר קצורטי

שילאר נ הו
שראנ וקמ
ללה םמולוון
ר ני לא ועוילא

,

פא\IY

ונזנ'תו ס וג ,והנמ nמןוא האג טונ '1ומo,ונrיוiוו

u

אמריקה הכ ינ ית
בבקיור שועך בעת האחחהנ ב יד ושם  ,הביע ליאון

י ו שב ראש םניף מכו ן ו יצמו ב מקםיקו

צםולי  :לארש יררה
Jוחצ' יף;

שלע בר  ,א ח מח ויבוח ו לחמ ו ך ביד ושם .

ןושש

ב חע ה א חרו נ ה קיברו ב  Iד ושם דוד י שראל  .יושב ראש אנ ו ךח י rןrן יד ושם בווצנואלה  ,ורחל

ח ו חרוו מווצנולאה  ,שהניעה מ ו ויית אמה אסתר ובחה פלרה .

Jגל'i1א
א ג ו רת י rן rן יד ושם באנגליה .ה ח רזמה תוקצה למי מו ן פעיל Iי ות של ביח הספר המרמי לה ור א ת
ה שו א ה.

ת רים m -

רוא

הפקה :סופד לק
:עציע :

ב יך ושם התקמה תר ו מה מא ת קר ן החינוך לש לודנוו לחיילים פלונים יהוrןס משוחריר ם  ,בצמאעןת

ינפ OOיnnו :עציע
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בתכ התע ממטרפם

סכע 'lחם nנקJו' nםול 8העNiתו ענגr

נןרזזיגה

אן מ א רי נר או ו אדל ,יושב ת ר אש
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שי'חנ•.

כלאודנם רבאהם
'י' Iונכשא'
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י ד ושם במעמד פח י חת ה ת ער ו כה וחקלה עם קהל
הש ו אה  .התערו כה

;נr ;-ן

ווינ'ויא פיסחנ

רבח המתך גםימ ב)(ורי rנרמ

עויס :

ב חושד א ו קטו ב ר נפחת ה התע רiט lשל יד ו שם 'איו

שהוסתרה בומו

ויjומ

גןמטו  ,פטסן ו..,jג ,רבאהם דבnם;

שעיה בו יהודה ,מנהל א ג ף קשיר ח  ytבי ד וש  ,Dוםולי קפלינקסי  .מנה ל דקס אצר[ח בחר ו ת אנ נ ליח

: 2001

רנבא fוש
ישי מעימו

נותכת העמרתכ

,Help jews Home

אר נו ן התומך ב י ד וש ם ו מםייע בהעם ק ת

עו ל י ם ובשי ל ו ב ם ב עבוד ת י ר ושם  ,ופיט ר י אן  Iואלס  ,ם נו י ו שב ר א ש הארנו ן  ,ב ' j7רו ב י ד  Iשם ע ם
מ ש ל חת של שב ע ים ו שמונה תבירם  .הק בו צה ה ניחה ו ר  Iהלעת ה את אש התמיר באוהך יוכור .

כ מו כ ו  .היא ב י קרה ב ב י ח ה פסר המ ר כ ו י לה ו ר את הש וא ה וה ת וו ד עה לפעילוי ו ת המתק יי מו ת בו.
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תושו ורכיזהן  l' .וםש nנםתג
יתrלועפנה לע ידי מדרש ייחיונן
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לארש'.". .

התקדחות תהלון הננ"ה
שחןאל קרקןבםק ".כפר נידח באירןפה

-

חלחנן )קןלחהן : (,חחנה ההשחדה
ש"ח .

הנאצי הראשון ,יד ושס ,ירןשףס ן 59 , 200
מחהנ  'mמנו ה ' <1מחהנ ההמשדה הראשון

שהוקם בפוףן  ,ובכך )וטף משו לש הכפר

הקט rלא מ!לין ה אמ'ה לש התקפוה ה Qוצי.ת בלחמם הוקמו מקת)' המשדה והפולעה
בפםע הארש והנ שתטי ההמתה צמאבועת נן  .חאלר שפיוםף ש!י)ו "ם כט)יים הוקתעה

ש'טה וו למ חנות ההמשךה האחיר ם .

בפסר מתאר המחבר את שלבי ההקמה של חלמנו  ,את מי)ו' הסגל  ,את )והל
הפלועות שנקגע נ מקום ואת ראשית השילוחים וההמתה לש צועינם ולש יהוף להו'.

בשלב הבא חוסל ו הקהיל ות הקטנ ות בערי השדה בחלב ה וורטגאו דוגמת קה  Iלות

לצנ ",Y

קטונו וולולצ ווק  ,ותושיבהן גושרו למחנה ההמש דה .

גיחש ס לש יהוrן נטו לודר ה תחשר במ'י ה ' פשרה' )יכ) וי חאלת הצקא  Iות הנלחות
בנטו ל ו(דר  ,וארנה ובה לה א חזו בתושבי ה נטו  .אחד ה ניצו'וים העי ד ' :בטוף אוגוסט  1942התקבלה מ  ,ה נפטסו
הוראה ל גרש  25,000יהוףס בסך הכול ,ו בללכ וה '1לים וקזנ ים  .בי]ת"ם נ וyו לנו בי ולי  1942מיה וrן שנמלט
לגטו לוח ' מ מחנה חלמנו שבמחנה וה מתצבעת המ תת המונים של יהוrןם:

bט Yהפ  iUlהת ושזח הג'Oשחי מלנחה ו גוט חול חלסו ,הב תעב רסע~ הנרםינמ לזגב ניאנטיסיב לש רו Duרחצרגוo.י
פקר מ' וחר המחנר מק צה למשפטים שנ ערכו נגד ס גל ה מחנה .
הפס ר ה וה הוא ה מחקר הר אשון וה מקיף שננחב באץו לע מ חנה חלמנו ונדב ך חשוב נחשיפח מ רי)יוח
ההשמ דה הנצא ית  ,ו בנך מהווה כ לי נ וסף למ אקב במכחישי השוא ה .
"זעקי ילדה"

-

ציןן שלבח

טפרה ש ל 'לעזה בקר רסלר זעקי יליה בהוצאת יי ושס זכה צב יון לשבח במם גרת
העקנת פרס'ס לספ רות יידלם ו)וער לע שם זאב לשנת תסש'.א מענ יקי הצי ון שלבח
הם המחר לפסחת '1לים ונווע במשח רחוינוך ; מינהל החינוך  ,הנעור והתרבות יעב'יית
ת ל באיב-פיו ; והא גודה למןע ה ו'".ח הקר ן להצנח ת אהרן ובא לד  .ממשעות הציי ן לשחב

היא המץת הפסר בשוימת רפoו'ים המ ומצליס לתבי פסר .
נטקט הקנעת הציון שלחב שYנרך כ  19-ב]גגמרב בפסירית שער ציון תיבג אירלאה,
נשא רכרי ס פרופ ' מ ישל אבוטבול ,יושב ראש המוכירות הפדנונית נמשרר החיגוך .
פסרה של רלסר ייחו די מאוי בת וכנו  ,כש ן ה וא מפסר לע משפחה שלמה

ולשוש בנות

-

,

א,ב אם

שנ!לצי כלום מכות הת  Iש"ה וה'זמה לש אב המפשחה ובסיוהע לש מפשחת חסיף אמוות עלום .

הם מצליחים להיצנל משילוח למחנות הריכוו  ,מסתתרים ביער  ,נכלאים בלכא בקעבות הלשנר~ וגם משם הם

מצ ליחים להימלט.

rןכ ל'וקה לע המקבםף בקתפות הבינהי בדי וש.ם גנגו לשוהש

נםירש מo. rיינ תווקתו בךם~ם תילעמ יב!צ'חת לנ.םיכ
תכמוהנ למלעה :גשר דמכוניות ממשאל  Iגשר להלוכי ר נל
ממיי!

תבמוהנ למהט :נרש להלויכ ר גל

ק ורות המשפ חה מתוא'יס ררך יע ניה של ה''1ד בת אח ת עש רה  ,כ יוס הסב תא לעיוה המשוחחת עם נמ תה
ועונה שללאו תיה הנ וקבות.

אתר האינ  Uרנ  Uהחדש של יד ןשס

"ם

מאת ד נה פורת

רוע לא הפצציו בנ[ת הבירת את אושווyיןי

אתר האינטרנט מקשף את רDזחקר ,את הצמיחה ואת הפיתוח השעיריס והמנוונ'ם

המפאייינם את הנעשה ביד ושם ,ואפשר למצוא בן את החומרים האדה:

'מהי ועירת ומהד

'כציר כיולה אמי ,אשר הוסתרה בקתופת המלחמר~ ללחוק עור לאישה
שוערה להצ'ןו אותהד

•

מייע רב לע הפעילויות ,לע התכניות לעתיר  Iלע היזמות של המחקלות השונות

יבד ו שם

שאלות כנוו אלו הנ'ע[ לאפי םקנ'ים להכינס לאתר האינטרנט של יר ושם מאז

•

פקר הניי הבתמדה והנוחו מיעו היטסורי בססיי

שהוקם בינואר  1999בתע האחרונה עובצ וחושד האתר ףנ לתת מענה צלרכים

לע השוןא~ לרתם חכו'mג' <1לש איעחי השאנה ,שולאת

ההלוכים וילדגם לש המקנירם ם פאלושר לגושלים להגעי לחמוירם בת'ר ולק.ת ליעי ות

נפצוות מושא השוהא ירמא IDרDזקחר ,ךעדסיינב ביותר
פשרסס די ושם

מוהירו.ת

רבף הפותח החשר לש האתר המבק'ים כיילום לבחור קבישור'ם הטj7טטולאייס
והחוותי ' Dךבו געלןו לקלח המצינ צתוגות קזבעות ייקלח המצ'ג תא השולאת הגפצוות
לש המקנירם אבתר או להתרנ nלמנוע חפיוש שיrעור לצcוא rר ' Y1צפספי.י
חצב המש'לא לש 'זכ מעוד תאנר יש מםנרת המציגה קישוירם לחtjוים ה'7jעירים
באתר המפאשירם למקברים להתחרב חיבור ישיר לחtjוים האחרים אבתר בלכ ע.ת

מיעד רעכני לע מסינrךם ולע כיטםים רDזחקימ'ים

•

ביי שום ובעלום כולו

•

פיס Iםף דרמייתם מורנישם לע חואח יסnף מואתו

ה'תעם

•

צתונות מקוונות רםת-צעמה מהמוזאונים מוהארביונים לש י ד ושם.
קבר  Iב יעודכו ויורחב האתר חכקל מהמאץמ לתת מענה לעני'ן הרב והנורב לש

הלזמתנ פoר " IJבהצותא

IJלP !J
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העולם בשואה ,וסי לספק את המיער צליבור ,מ'שיך האתר להשתמש גכטנ tלוגיה
הדעכנית ב'וחר בתחום האינטרנט.

את האתר החשד תנבה ובציעה מחקלת מעיכות המיער של יד ושם,
רח .oבת הי א מהנרת חאר האינרטטנ »I .ף הסברה ןIצג.ר;n

בקרן באתר האינ  Uרנ  Uשל יד ןשס :

www.yadvashem.org

