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ח

שנת מפהנ מולר היה וrךם בתקפות

השוהא

•

םיפור א ישי

ויקטה

קובנר -

פרטיזנית לוחמת

מישים ושש שנה עברו מאז הביםו
בלעות הב ר ית את ה נאצי ם ומוא נחש ף

העמיוה מדינה

העולם לחורבן ולהרס שזערה מלחמת

הרשמייס ישלחתה לש האאדילוו נ יה רשפ'Oוה

הועלם השנ"ה ז'ת r lIעת סחחת התקידם

לחיטול כ ו לל של העם היהוד.י הראשונים

שנעשו בעם היהודי  .עם לכ עשור שעובר כמות

לע החלטר~ נולר וחיים

חי נו ך

,-,

מתקיי המשואות תשס"א

,-,

שנפגעו ה י ו יהו  'lגרמכיה :מעמרם האזרחי נשלל

המ.ערי התועrדת רrןע.ץת הונפס ות ריולה יצהםrןת
נלוה והולכת  ,והמועדות זלוועות השואה נוגרת

נם יהויר אוטסריה ומשנת  1939יהו 'l

מוחקזת תא המסר האונירבילס  rJrלם ן(ן שובן'

מלחמת העלוס השכ"ה בפסמטרב 1939

אמ נו ת

מחיפות להשמרה המונית

זלכור את הקרבנות לוהלעות לע נס את אומץ

לבו ואת עוז רוחו של העם היהווי  .למטרה "
קבעה תנידמ ישלאר שבנח  1951יום nכוזו מואלי

נעלוהת בפייה ונאלכו בנטאוJו נם ב'1מ נ Iת המערב

לשואה ולגבורה ב -כיז בניסו  ,נשבעת השבועות

הולטו לעיהם מנלבות קשות .

שמקיימים בהם את מנהני האבלות  ,העומר.

עוד בשכת  1939קבע היטלר נחרצות  :י אס

ישרלא בויעrדו

ילעה בירי יהוות הממון הב'- Iלאומית ו מחוצה לה

בהשארת ציו ו יום הזיכרון

במירm

המשימה הבין-לאומי לחינו,ן זליכרון ולחקר

השואה שה ו קם ב 998-

ו ו הפורום הבין-לאומי לע

השואה שהחכנט בטשוקהולם בשנת

,2000

מ

יזמן

רשמ"ם שלואה.

בראי האמנות

המרס' "מףןפוח להשמדה המונית :שנת  941ו

~~
1';-" 1.

13-12.

ינ מ ה

להרכיב את הפאלו ההיטסוrן

חשוות

-

שנת מפנה בנולר היהווים בתקופת השואה:

בשנה וז פלשו האנצים לברית המוצעות ומומשו

~.,~ti

לדררר את העמים פעם נוטפת למלחמה עולמית

-

אזי תהיה התוצאה לא בולש  IIיזציה של העולם

ועמה כיצחון היהר ות אלא השמרת הנזע היהודי
בא י רופה ".

השלבים הראשונייס של הרנ ההמוניס שנעשה
ביהודים _ נושא זה משמש גם הציר העיקרי של

עם פתיחתו

הפיהר ר התחוללו ב 22-
לש מצבע ברברסוה

ניליוו מ יוחד וה של י ו ו ש ם ירוש ל י ם .

.

ביו) '

,194 1

פלישת נרמנ  Iה טשלחי כר י ח

הניליון נפתח ביובקה מפורטת של הנושא

המנצעות  .ה'לט ר ר אה במערכה זו צרע הכרחי סי

בהקשר

להפךו תא העם הנרמ נ י לסח היחיו הטילש  1'Qיפrור~

ההיטטורי החל בניבוש המויניות האנטי'יהוירת

וטשח יה של גר י ת המוצעות )ורעו קללוט מ י ליונים

לש הלטיר לכוה פ"נתר Iן רDופוי ורכו'tו rלש יעבית

של נרמנים שה'ןטוך שאף ליישב גמורח כמטנרת

היהו  'lם :הנושא המריזכ הוא נם ענייט לש מחר

מדי)'  Iת ההתפשטות _ נשעה נורלית זו הבשילה

האמנות  ,ובו האמנים אבל פן ומאיר אקסלרור

תפיטתו של היטלר את העימות הבלתי נמנע בין

מתאירם באמצע ו ת צ'ירוחיהם את שמילים אינן

ה)אציזם הנואל את גךמנ'ה והאנושות לבין היהוות

יכול וח לתאר .

והר  Iח ה י הודיח החחר)יות והטפילות .המלחמה

םיפורים הנעים סביכ אירועי שנח פלישת
הנאצ'ס לכרית המועצות שוור ים בכל עמ וו י
י ויירם

ר

ד

המפנה הגלזו חניי ההי  'lIם מומיושה לש צההרת

המרכוי  -מקומם של אירועי 1941
 4ו' ון

והרתבחה

נוונ ו לנזרות קשות  ,רכושם הוחרם  ,ורבים נשלחו

השנה  ,צליון יום הזיכרון  ,חנר יר ישם בנושא

.....

צ ' כיה_ פרyו

לשטחי מערב אירופה ב  1940-הב י אה ל י רי נפילתן

בשנים האחרונ ות מירנות ברחבי העולם ימי זיכרון

-

 1938צהטרפו לאיהם

של קה י לות י הוירות אחר ו ת ב'  'lהנאצים  .הי הו  'lם

כוn

11-10

משm

מהם רבכ אנותה שכרג

גצו המועדות הנוברת לשואה לעה הצורך

•

ע

יליתו ללשטון לש אדולף הלטיר כשנת  933ו
שלמה על מוטדותיה

נבר י ת המו~ות הביאה נם לייר טפווחם לש מייל!ינם
נוטפים של יהוד י ם .

19-18

הניליון _ ההתגנחת היה וירת המזוינ ת זהכו להלבטה

20

באמצעות הטיפור האישי של הפרטיזנית מווילנה

)האיינזצנרופן( ואומנו לתפקיד המ  Iוחד ש ל ה רג

ויטקה קובנר  ,והכתבה "לע החלטה  ,גורל וחיים"

הייי ו rןם בטשחי רכויבוש במורח n .בושו'ס הראשונים

תכנית איחעי יום ה Iיכרון תשס י א ביו ושם

עוד לפני

הפלישה רוכ  IIעוצגות מבצע

מנו'ולת את טפוור האץמו האישי לש סחייר אומות

שלאחר הפלישה התברר היטב למעורבים בקביעת

העולם טטיאנה לוינקס י ה ופנאל ח ר ית ה בהצלת

המריניות ובביצ ו עה כי מדוגר ב י פתרון ם ו פי וכולל

חיי ידלה יה ו  'lיה בת קופת ה מ צעריס של . 1941

לש עביית היהנירם  :צנר וכיוי מעי יימזרח הסלביים

הג ' '1יון נחתם במבט לע האירועים שיר ושס

ניתנה עד י פות ראשונה לח'םול היהודים _ מימוש

עורך צליון יוס הזיכרון לשואה ולנבורה תשסיא

"הפתרון הסופיי  ,תחילה ליהוריס בשלטון ייט Iבייטי ,

מתוך הכרה שבאמצעות פעולת ההצנחה אנו

החל זמ Iקצר לאחר הפלישה _ מאוחר י ותר נרתמו

מחיים את ורכיוו הקרננוJו

לכ המשףןם המאתמי י ס לסיי ע תניא ו ם הבצ'וע של
"הפתר Iן הסופי  -למ 'הודי א י רופה עם כ י נוסה של
ועידת ונזה )ינואר  942ו (.
בצועות המ צב.ע אבצה ויחחית תאחת ןכ! מ'Xלר

ועשנo, :פל'"WJר ליובת

המורtצע- I

רח.ורוoדפ גפnגצזו-אה

נלזו לש קפ ' 'lממלש ונ!שא י תקפ ' 'lם בדרג הבינייס

ו~ו ~ 2-ו ~ האלסםהה יוoם'לnוותח עם'לארש

השתתפו רביי.ג מודנתכ ' Oרםיב יסולכואביה רקזגמותי

םפ(ה

הצטרפו לאיהם  .רכו וחות בע ר ו ממקוס לקמום  ,זכףו

ידאבובת פס'י ות

2

באיב -

אח היהו  1י ס והמיחוס ,בפונאר נצרחו

יהו  '1ס  .נאנבי יאר שקבר ffi

כ ' 100,000

קייב צרנחו בפסבמטר

 1941במשך יומ  IIם  34,000יהו  .0'1ביער רומבלוה

הסמוך לרינה נצרחו בנובמבר ובצרמבר 38,000
י הו  '1ם  .צדברבמ צרח tבבוג 1נ tבקן iזדנרמים רמוני.ם

שטוירם אוקארינים  tחיילים גרמניים  54,000יה ו .000

8.000

יהו  1ים

ן

ה  tנ ג רים

בא  tגוסט

נרצחו

קבאמyנפ nt -לקס .ננסר ב יר~ לע פי ודעת ו לש א ו טt

.D

א tלנ  I1רף ,מפק  1ה של האיינ  Iצגרופה
אנשיו מאחוירהם

90,000

ה tחירt

קר ב נוח  .קבר tאטיה הקום

מחנה האימים ' Oנוב')"  .ו את הצרח בו בצ'עו נ רמנים
וקרואטים .

 '1ווחיהם ש ל מפק  '1עו צב ות המבצע לע ב י צ ו ע
משימת הצר ח נלשחו קבביעו ת א ל המ שדר הראשי

לביטחוו הרייך .דיווחים א ל tנוטח tב ע נייב' tח מ ע ור רת

•

פ
שנת

I

-1941

שנת מפנה

בגורל הירד'Lס
בתקופת השו Hה
הנושא הכרונ,ן

שב  Iוס הזיחנן

בשואה לובנורה,

ת_ייי

וIצi'IHי ל הדג נ' '1יאוןפnנצm "nבכ .ווועaנ nג·"',ן  ...ן {

רוכיאג יי דקפה לש mא תrוnימ הרצח אכ:n Mכםוקצמ

(3

שפלעה קברבח  j7והט וטג  " :ב צ' tע א וצקnו

כאלה ה tא ג רא ש ו ראשו נה שאלה של א רגוו.
הה טלח ה לטה ר מ יה םףן לכ נפ

תק;ן לסIי~ ..לצ'גשה א'גמ ר,.ירןנ 1 ,iא'חה
בס

ט אייכ מן תא דרן רעןצrב :.פmrת עשרי

רגוטן  ,הופי הע םשאתי נחלה  ,רוגול הו'ועו לע
רמוש איות  .מי םצעבו מוי שהו'ןשך

רJונ ה ' '1tOח לש לכ לועפה בג

הrח קתי א
ר'יו חי]' Iם

ה שורירם בנפה רDOtונסני תא

לםר וrנבjםו זז. tמוןוםב ו ת

ה י ו אימה

אל'1_1 i1

אני

האגשים  ,ארבעח מכאלי המ ו tח ה הלא חי ישגאבם

"Rרא אחר אח  1וה ר ג tם .o
טבעח ה ח קנ התה  jTlה נם סיננ צווארם לש

י ה '1t

מרכן אירופה ,יר  Iמה ומ ערגה .באוקטובר

בוח לע rךו  ,לא היתoי הםא רדיnיהג

 19 41החל נ יר tשם של 'הו  '1נרמנ'ה  Iא ' '1OOה

ראובהע ידלי.ם

לג טא tח ב מזרח  t ,בצרמבר ן  194הפולע מ'וחבם

םע שנ"ס ,

שש(ןn

ו '!fרפססס

 Iצרתי א זורי הוככונית אלורך לכ דחרך תצר ' D

מ חנה ההשמרה הר א שי ן שנשע ה

nrצו ........

'זשכש ונ לפ וtן הוןךoז tו םוקל ווע; יכ חי Jב רונענו

פ ולע יוצא של המנמ ה למ כן תא חצר Wiו.םידו

'תפח  tר םmא  .קחרמ ההלי כ ה Oוקמס הoיאוף

למקום' .וכ מחפשתי  .כלtמ ר:ו.געו ן .IJNfאכשר

לה ג ב'ר t tל יילע .tהמבער מפידר n tתזשק להשמהד

השיrנn

אנ זו נ ו  ,נצרשו רבנל .הנטע לוקמם .רבכ קיפסהו

'ולס ת הולשם .רילג ם שt/זכ! מ תוגח ר) J'8Fהופעול

הובח בקם צ  tת לש חמ ש

ההי זה

וה

היה ויצ WJtוא תא םוקם nבשב

רגילל דע רובו m

היח צוםrנבע ראב ע

קילומטרםי  .ה'ה D'1J

האנש' ס שרצן,או

מר OOנית להתטשפ 1_. 1

מאוח שא  tברמםיקח ל Wלפחות ש ני rוroוםמiת

כשלו שה קיימtטףס "עDגנ mםש כב)'ר השקו .

אל קמ Iם ההצ lאה לר hרג  ~Iלכ אנש י ה יהדיח לש י

היי חה שס איזt

 1'0עער ..כI'D

מIפק  '1ה השת תפו יצקאבתו נומנה :

ב tר ,שו ~nר הומעיח םחוא !וע ה ג, i8Qתאזה  tארnעב

במה ,מותחחיה

D

rUניש

• IU

 tה tכב tחכנ'וח מפ ו רט tת  .קהמ ת מנ  11ון מםו l

 tממ י י ם כ א לה ש ל ר צ זו ל א נו ערי

נ"ולזוn

המ'ן

ה א )ז ש.י אפל ה י צל מ וות ידר ו לע ארירפו~
רכוnונ הוא ו1ה ' QOיר'יו הראש' לש י ך יש

3

שם דע לא מזמו ".
כשהבינ Iמה היה נולר היהו  'lם  ,הייתה הלתבטות

היה לעיה לברוח ולהםיר מלעיה את הטלאי הצהוב ,

עצומה :האם לברותן האם להילחם? אנא קובנר

דבר אשר היה מביא להוצאתה להורנ אם ה"תה

של

קרא אז באחר הרכוזים הירויעם :לע היהו  'lם להישאר

נחשפת  .גם החזרה לגטו לא הייתה פשוטה  ,ופעם

ה

עם היהורים .ה  Iא האמיו שמה שהגרמנים עושים

כשטעתה בדרכה  ,נכנסה לתוך חורשה נמצאה את

ק ו בנר צרוף

בווילנה ליהורים הם וראי עושים בכל מקום  ,ולכו

צעמה במאצע מחנה אימונים לש אנצים  .היא שמרה

ל ח ימ ה

בריחה אינה י כ Iלה להיות הפתרוו.

על קור רוחה) ,יגשה אל הגרמניס נהעמידה פני

מא ת אורית א ו חיוו  -מ ד ר

ס

מט ו ררות  ,הכיר"ם החמות  ,היה ברור שמישהו חי

שיצא עם קבוצח עבודה הורשה לצאח מהנטו . -
כאשר הצליחה ויקסה להתגנב החוצה עם הקבוצה ,

יפורה
ו

ונחישית ,

,

ק

ט

רק

" כשהקתמה ההחלטה להישאר ל!הילחם  ,אפסנו

לשרוד אלא לצוח  ,לא

את לכ מי שהחחבא בממrךם  ,וביניהם גם את אבא

רק להציל את חייה

קובנר  .כשהנעתי למנזר שלו התחננה אט הממר

 Tבםוף  ,אחיר חושד  Iם ארוכים לש תכנו ,Iהברחנו

אלא

לשא לנך  .היא מארה שהיא מוכהנ להחביא את טלנJ

מהגטו בזערת שוטר את הפצצה שבנה אבא ויצאנו

להיות עם העם ה י הו 'l

אמרנו לה שאיו ל Jו זכות rעלוב את היהו  'lס האחrךם

להמט' Iאותה .כשהצלחנו לחזור  Iה  01 '01יום של חנ

שלה

לא

•

עצמה

פולנייה שאיברה את דרכה ובזכות המבטא הטוב
שלה הצליחה גם ב  Iה .

בשעותיו הקשות נם

בשבילנו "  .הפצצה פלעה כמתוכנו  ,ולפי מה שטופר

הדבר

בעיתונים  ,נגרם נ זק רב קלרונות ואול י אף נהרג ו

שח"ה ימשיכו לה י ות

ח"לים מטפר  .העוברה שהם הצליחו בלי להיתפם

כאשר פ י רוש

נתונים

ה"תה חשובה לא קר לוויטקה וליוטקה - :הגרמנ י ם

לאיומיהם

ולעיבו"הם של הנאצים.

פר  IIUנ Iת לומתת

במלחמה הייתה ויטקה חברה בתנועת ניער
ובמחתרת פעילה של ה י הור י ם בווילנה והצטרפה
לשורות הפרטיזנים ואפילו קלבוצת קנם שהחליטה
ולדאוג

חנום הלמחמה להישאר ל!קנום צאnים לע משעיהם.

בנטו

ה י א הייתה אחח הלוחמות הנוועות בווילנה  ,אך שלא

צעלמנו  ,שאנחנו

כמ ו אאב קנננר )ףמים בלעה(  ,םיפורה מתחיל מחץו

חייבים להילחם

לווילנה  ,קנאףש  ,עיר בפוליו שבה נלוה בשם ו'  j70ה

למע Iכולם .יאם

קמפנר  .שם נם הצטרפה ויטקה לתנועת הנוער

כר ,היא אמרה ,

 השומר הצעיר :ק"אליש ה"תה עיר בפוליו לע גבול

' גם

באה

נרמניה  ,והגרמנים פלשו אליה כנר ביום השני

אתכס  :ובאמח

למלחמה  ,כך שבשבילי התחילה המלחמה מוקרם

באה אתנו

היא

אני

אך

מארו ,מפסרת וקטירג זמו רצק חאלר הנעת הנרמ']ם

לנטו ,

קלאל י ש  ,נורשו מ יהורי העיר אל מנזר  - .ראיתי איך

השומרים

הגרמניט מת"חטים ליהודים ואיך הם משפילים

שהיא לא י הו  'lיה

זיהו

אותם  ,ומהר מאור החלטחי לברוח משם "  .עור באותו

ולא

נתנו

לה

לילה נפדרה ויקסה מהוריה מבלי להלעות לע עדתה

להיכנט ".

אח

שפרידה זו חהיה

לצנח :

" קלח הרבה מאור זמו דע

שהבנחי שזה היה הטוף"  ,ה יא מכרת .

עם בני נוער אחרים מהםביבה החלה ויקסה ,אז

המשעה זהה לש
אותה אם ממר
ויטקה

זוכרת

פרט ' זנים י הr Iןם  IIOךoנה אלחר שח ר Iר

בת חשע שערר~ במסעה לנער ו לינה .מכיוו Iשה"תה

כאחד

חברה בתנועת )וער ) ,ורע לה שחברי התנועות

המרגשים ני ותר בלממחרג

ה 'ע ר .קצ I oן י ת מIו' :ן'  Iקטיה ק Iברנ ,ר נ ' 'ע o

ימ יו rJגlעח  :אנא ק Iנ רנ

הרנעים

האמינו באחרי ו ת קולקטיבית  ,ואם הם היו יודעים

מתכנסיס בווילנה ואולי תהיה משם אפשרות ללעות

בתוך הגטו קבעה המחתרת שלוש מטרות:

שיהו  'lם בציעו את זר~ הם היו הורג י ם אותנו לאנפים " .

לאyר ישראל  ,שהרי אז הייתה וילנה חקל מליטא

למרוד אם ייוועד שהגטו עומד לפני חיס Iל )כדי שלא

ן(ןא שהגרמנים ן(ן הלעו םתערנ שהיהףןם הם ששעו

וטרם ננכשה ב'  'lהנרמנים .הררך לווילנה לא הייתה

לסכן ח" יהודים לחינם(  ,לבצע פעולות חבלה מחוץ

זא.ת ולכ Iהאשימי יעירה פולנית םמוכה .בת נ ובה לע

לנטו וצלאת ליער הפרט'זנים.

אותה צצפה הצואו לכ תושבי היעירה הפולנית להורנ.

פשוטה  ,וויטקה ונני ה)וער האחריס היו צריכים

לחצות אזורים שהיו בכיבוש הסוב"ט י כרי להניע

" אני הצטרפתי לצוות שהיה אחראי לביצוע

לע הפעולות הרבות של המחחרת בווילנה ולע

לווילנה .למזלס לא הצליחו הנרמנים למנוע בריחה

פעולות חבלה מחוץ לנטו  ,והמשימה הראשונה

טפיורה של ויקסה נכתב רבות .בתום לחימחה ננטו

זו  ,וויטקה הגיעה לווילנה לחבור לבני הנוער  .בני

והחשובה שלי הייתה עס יוסקה מסקביץ :להטמי!

היא הצטרפה לגחד פרטיזניט יהו  'lם ובםוף המלחמה

הנוער התחלקו לקיבוצים וחיו במטנרות אלו ער

צצפה לע פט' הרנכת כ '1לנחם קמ לרעת המובילה

נם קלבוצח קנם " :אחננו ראינו מחנות רכיו .ד אנמרח

אשר צורף האזור לרוטיה וויטקה )אצוה לזעו.ב היא

ציור אל חזיח המלחמה  ".המשימה הזאת הייתה

ויטקה  " ,ואחרי מה שראי)ו שם  ,החלט)ו שגם אם

חזרה לווילנה לאחר כיבוש הנאצים " :כשחזרתי

מורכבת מחלק י ם רבים  ,ורווקא החלק הקל ביותר

המלחמה נגמרה  ,אנחנו חייבים לקנום את דמם של

הגעתי לעיר אחרת מזו שעזבתי  .החלו אז חטיפות

היה הטמנת הפצצה צעמה  .לנך דקמן ימיס ארוכיס

היהוד י ם .לכו ה"תי חקל מקבוצת הקנם הזו .בציענו

של הנבר י ס .חייבו בחשש נכ.ד והחלטנו להחביא את

לש יציאה מהגטו  ,לכ אחת מה Iה"תה כרוכה בכסנה

פעולה אח.ת ובה הלערנו מחנה של חיילי ם " ט  .אחרי

ומתי :

שעשינו א ת זה  ,ער ה"נ Lח"בים rעל Jב את א  Iרופה " .

באותה תקופה החלו נם שמועות על הקמת

" ישבתי לילות שלמים במעקב אחר הרעות  :באילו

ויטקה ק ו בנר הגיעה לאyר ב  946-ו  ,הת"שבה

הנטו I " :ו ה"תה תקופה של חדרה  .לא יעדנו לאו

שעות הן עוברות ,מתי הגרמנים מפטלרים ובוקריס

קביבץו עין החושר  ,ושם היא חיה רע היום .לה ואלאב

היהודים נלקחים מהנטו ומרוע הם אינם חו  Iרים.

את פסי הרנכת .הקשה מכ Jל היה צלאת ולהיכנס

קובנר נולדו שני ילדיס

מיכאל ושלומית  I -ארבעה

כשהנענו לנטו עד" ן היה הכול חם  .המיטות הלא

לגטו נדי לעשות את כל התחקיר הוה  .הרי קר מי

נכדים  .אבא קובנר נפטר

מי שאפשר מחוץ לעיר " .

4
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צרמבר  941ו נעיר ס  Iמפריפןי שבנריח

זק  Iקים לעזרה לכשה' בט'פ ו ל בלובה .בב' הזוג

אמו לעובר' המחקלה .בשנת 1995

המוצעות שלרבע הפויוע טטיהנא 'oןזנקסיה

ס'ר)ו tjולב לכ rערה מפחר שולהב תקל'ח מהס .

ושס לטט 'א בה זל'נםק'ה ולבלעה פאלנ חר'תה

ונלעה פאלנ חריתה בתאטרון :טסאונה

לובה המש'כה להתגורר בב'תס וער נ'ל

א"'ב מרכת אבותו

ה"תה זמרת  ,ובעדה ליווה את שירחה

ענוףה מ 'tן(ן ' Y1ה טטש'נאה פואלנ א'נס הור'ה

ל'לה של סת'ו  941י שבו גצרחו  5,000ו 'הוףם

גנגונה .הע י ר בכר ה"חה נתונה כשלטוו הנאצים

הב'ולוג"ס  .קר בשנח  , 1953כשה"תה בח שש

ומאושרת ש ' Jתן ל' הבכוד להצ'ל נפש אחח של

כאשר נינש אי טטיאנה אחד מעונדי התאטרון

עשרה וצנרכה להנפ'ק תעורת זהות ,ם'פרה לה

'ייה קטנה שה'וס עומדח ל'יד וה'א בת ' ה'ח'דה

הזוג

טט ' אנה את ר' o.פור האמת' .קר לאחר מכן א'מצו

והאהובה ",א מרה טט'אנה 'ח'גסק'ה קבול נרגש

אוחה טטיאנה ופאבל אימוץ רשמ'.

ובע'נ " ס דומעוח בטקס שנערך ב'ר ושס ,אבוחה

בבקשה .בקשתו זן תשבה לעולם את ח

II

הצעיר.

איש זה ,כפו שנודע לטטיאנה לאחר מכנ .

בשנת  965י  .אכשר לוהב בנר ה"תה נשואה

היה קש Iר ימחתךת שפלעה נאזון וכ ך יעד לע

ואס לת'גוק  ,גרמה פנ'שה קמר'ת למפנה מרתק

חכניות הגרמניס .הוא ה  'lIע לה שגמ'וס קהרננים

בס'פור .בלעה של לוהב עמ כנהנ מונ'ת אנוחה

צ'וו לע לכ ה  Iהיףם להתכנס בקנודת אוסוף ידכ

תקופה  ,ונהנ מ  Iנ'ח מב ו נר ממנו ס'פר לו אח

לגרשם  ,בהמויה שתהוה בקנוךת א  Iסוף  .אמר

ס'פ  Iר ח"ו .ככל שגהנ המונ'ת המנ ו נר המש 'ך

אח התורא ח '1'Oאמוות

העIלD

הענ'ק 'ד

לה ,תהיה אפשרות "לננוב' כמה יליום ובכך
להצול אותם ושאל אותה
להסתיר בביתה ידל יהזדי.
אף

הכרוכה

הסכנה

במעשה הסכימה
טטיאנה ,

"··n',

יטה ,גורל

ולמחרת
נ

ש

ע

מוסכמת

)פרט'

ס'פורו ,

עלה ברעת בעלה של לונה

ה

עמי

מראש

ה

שפרט' ס'פורו תואמ'ס לסיפור ח"ה של

שהובילה לנקודת

אשתו וש " חכ! כ' הא'ש ,שדע או חשבה כ' גפל

אסיוף ה  Iהיrךם  Iח  Iכ nר~ חאלר שעה ארהכו הניהע

חבז'ת  ,הוא אביה הב'ולוג'  .החברר ש'צחק )' ,אה

אושה אלמונית המ Iג'ןוה נידה יייה קטנה בלעת

של לובה  .חזר לס'מפרופול מהצבא הארוס

שער שחרחר ו מתוללת וע'ב"ם נדולות ומפוחדות .

ולמר משכג'ו שאשתו ושג' 'לדיו נספו  ,הוא

הא'שה העב'רה לטט'אנה אח ה'לרה  ,ושת'הן

לא היה מסונל לה'שאר נעיר שבה רגול הזכ'ר

בסמטה

קרובה

הלכו לב'חה ררך סמטאות ורח וב וח צדד"ס .

ל ו את ,ו'ר'ק' היגר לר ו סיה  ,לע'ר קרסנורר ,

אכשר הפש'טה טט ' אנה את ה'דלה ממליער~

ומ'ל'ס הק'ס מפשחה חשדה ודבע כנה ג מונ'.ת

נפל מכ'סה פתק ,ו)ו ה'ו רשומ'ס שמה  ,תאר'ך

אבוחה שהנ נפגשו הבא והנת פנ'שה מרנש,ת

ל'דתה וכחובתה .מאותו 'וס בשארה ל;גוה קונו

וה'א סוקרה בע'חון המק  Iמ' .

בת הארבע בנ'תס לש טט'אנה ולש פלנא .ב 'O'r.J

פאלנ ו' צחק הלכו לעולמ . ,0לובה קלחה אח

הראשוב'ם ה ' א ה"תה צעובה  ,ס'רהנ לכאול ו'tזא

אמה המאמצח לנור עמה  .בשבח  1993לעה

הרף שאלה; " א'פה א'מא של'ן · שכועות עברו,

אחד ה'))מ של לובה עס משפחחו אצרה .

ז'כרונ ו ת'ה לע ח"ה לפג' שהנ'עה לב'תס של

בב ' j7ורו הראשון ביר ושס הוא למד לע חכב'ח

טטא'נה ו של פאבל נמונו  ,ואת מקומס תפסו

לוהנ ק  Iנו'גו rן'ב

חס'ר' אומות העולס וס'פר את ס'פורה של

ח "ה החרש'ס ער ש'וס אחד ה'א אף החלה

לקרוא לטט'אנה 'א" מא  :טט'אגה ופאבל קנשרו
מאור אל לובה הקטנה ולא ת'ארו לצעמס עוד
אח ח"הס בלrןעה,

להנו המשה 'Jלוגר לצאס ן(ןש חכיי~ הש:ט'ס
הקרוב'ס 'דעו לע נוכחותה אך מעולס לא שאלו

מה 'p

הנע'ה מוה מראצו~ בומשך שז"uס וחושד"ס

של כ'בוש א'ש מהם ן(ן השל'ן  .שנ'ס לחאר מבן ,
כאשר נשאלה טט'אנה אם לא פחדה להסת'ר
'דלה 'הור"ה  .אמרה " :ה" ח ' צע'רה ,עש'ת' מה
שהרגשת' שאנ ' מוכרחה לעשות ,הור" אמרו ל'
שאנ' מסכנח את צעמ '.אך כלע' תמך ':ב
לאחר המלחמה נ'סו טטיאנה ופאבל לברר

טטיהנא לו'נקםיה בכגrן ההפועה o mארוו

מה לעה בנולר ה ו ר'ה של לובה .מהשכנ'ס של

משפחת קונן נוער להס שאמה ואח'ה של לובה

שהנ לעו אצרה לובה ובלעה ואחס טט'אגה  ,והס

הוצאו להורנ ושאב'ה נפל בחז'ח .

 1ר'  0ה'וס בנשר ל' ר הע'ר ח'פה,

מעט'ס 'ערו שטט'אנה ו)לעה החב'א Iיייה
'ה  Iד"ר~ ובשנת

ו 194

הוכת m

הופ ' ע סת')) 'ה ו ד ' והצ'ג

ממהנו לע מגrכח חףנ המתוצעו רבעשו מבחלקת

oחrןו מואות הועלם.

את צעמו כצני ג הקהל'ה בע'ר .הוא שלא אס הם
לובה קונו'נוrן 'ב כ OOI II'O' )rיא ' iUל1נקס 'ה בנו '1'00
אמוות העלום כ' lושם( 1995 ,
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C

טחיגר החשר לחחגנ'ם בהזגנריה

c
c

ימים  8-17ו בפברואר השתתפו באירופה כחמישים אנשי חיגוך

~

נ

~

c

~

טחיגר ראשזן חטזגז לדיפלזח  Uים זרים
נ

~

ימיס  25-24בחושר ')ואך קיים  Iך ושם בשיתוף חטיבת התפוצוח של משח

~

החוץ סמ ) Iר ראשיו מסונן לריפלומטים ז  I1ם בישראל .הסמינר נערך בנ  Iת

p

הטפר המרכזי להוראת השואה  ,והשתתפו בן למעלה מחמ  Iשים ך  Iפךימט'ס,

~

ובהס שעףם ולשושה שגףrךם ממ'י) Iח סון פ"זון .

ש .',,"II

נינזרך) ב  Qlניה-הצרג Iביהנ

וסרי יקנה.

o

מ רח הסמינר לחשוף שגרירום ושל יחיס זריס המשרחים בישראל לאחת הסוניות

המר'מות

)יו m

מהות היהי  '1ם והישראלים ·הש ואה  .המסינר מתוסוף 'tומ'זעה משעףם

ממינרים לאשני חיניך מחוץ בשמונה שפות ש Iנות הנערכיס מדי שנה ניך ושם,
"חש Iב מאור להביא למוערות הrןפיימט  Iם הזר  Iם אח מרכזיותה שי השואה בזהות
העצמית

ובמודעות

היה Iרית

והישראזי"ת  ,ממביר מנהל ביח

הספר המרמי להוראת השואה
ו " ו מוטי שלם ' .כמן ג ן  .אנו
מקווים

נחשוף

שבאמצעות

את

הסמינר

הךיפלומט' Q

לפטוצנילא רח'.יכ 11001 oבמשא

הונגרים בסמינר המשך ראשוו לבונרי סמינרים שנערכו ביר ושם.

p,

c-

~

הטמינר נערך אבוניברסיטת

Eotovos

בבורפשט  ,ארנו אוחו יר

ושם בשיתוף משרר החינוך של הוננריה ושגרירות ישראל בבורפשט ,והוא

תוצאה של הסכם תרב ו ת בי[ שתי המרינות שנחתם ')  8באוקטובר . 1997
יהורית ורנאי'שורר  ,שנרירת ישראל בהוננריה  ,לזלו קונינ'זי ממשרר
החיגוך של הוגגר י ה ורר חיטה סזאבוקלם ,מנהל המרכז לתיעור השואה
בבורפשט  ,קיכלו את פני המשתתפיס .ח  IIה ברוך  ,מורה בכירה בטנל ביח
הספר המרכזי להוראת השואה  ,יצרה קשרים הרוקים עם מורים רבים

במהלך לימוףהם ביר ושם .היא הרנימה חומףס חשרים לש יר ושם  ,לרבות
תכג'ת

,ךמלוטמיףה  ipse of Humanityו ,Ec

וה mהת ףונים קבתצויים נבושא

שיטוח פרנוניוח בהוראת השואה וקווים מנחים לקטטי יום הז'כר [tלשואה
שיצויו השנה בהוננריה בפעם הראשונה ב'  16באפריל .ברוך סיכמה את

משויה מהOמירנ בבופרטש" :הייחה  11זטת נעלוך םע שנאי חינוך כה מסויר D
אינ ממא'נה שבנינו נשירם לש שיתוף פעלוה ניו'אלומי טלפיוח הוארת השואה

בה tננריה ,ואני מקווה בלכ לבי שהרו-שיח החברי בינינו יימשך בעת י ר.
סמ'גר 'ר ושם האב למורים מהונגריה מתוכנו להתק"ם בירושיים בחושר
נובמבר במשך שבועיים  ,וישחתפו בו עשרים וחמישה מורים.
רוכn.נת ר,יא רמת פיעל' Iות ח ' 'rIזש ב'ת "ספך המךמ' לה Iךrזא רש,ווא.

השואה כאירוע שאפשר לגזור
ממנו קלחים א )' Iרב'Iןסים מע'1ים
ה'ופיר  OIיטס ה  Iףס ב  OOר)' ' ך ושס

שהם מייצגים אכו'"

ברברי הפתיחה לסמינר שיבח השר לשעבר לענייני חברה ותפוצות הרב מיכאל

ההתגגדזת ה'הזד'ת בשזאה
גיי! ההתגנרות היהורית בשואה תמך בשנים האחרונות בישראל

ע

!בעולם תוך הרנשח ההקשר הרחב של המושג "התנ גרות " ותוך

מלכיאור את העבודה הנעש'ת ביד ושם והרניש את התפקיר החשוב של העם היהורי

חריגה מ[ הממר'  Qהפיזיים של ההחנגרות במר י רות ובמלחמת

בקירום המוערוח לשואה ובמלחמה בנזענוח ובשנאח הזרים .יושב ראש הנהלת יר ושם
אבנר שלו ריבר לע השינו"ם שחלו בהוראח השואה  ,בזיכרוו השואה ובמחקר השואה

בחמישים השנים מאז הקמח מרינח ישראל והחמקר בעיקר בהצלחח ניצולי השואה
לשקם באומץ אח חייהם באץו לצב מוראוח השואה .הריפלומטים שמעו קסירוח נוטפוח
לע טוגיות כגוו קרע היטטורי של שלבי "הפחרוו הטופי של הבעיה היהוףח :הכחשת
השואה והיקפה ברחבי העולם ורכוש 'הורי שנבזז  .הם התוורעו למבצע הביו-לאומי של
י ך ושם לאיטוף ולהצנחת שמות הנטפים בשואה  ,ליזמות המחשוב לש יר ושם ולחפיסה
החינוכית של נית הפסר המרכזי להוראת השואה  .הטמינר נחתם נטקט מרגש נאוהל

'1

_

כור .

לע אף טרר יומם העמוס  ,הביעו כמה ףפלומטים את נכו)ותם ללמור בסמינרים

הקוונים של יך ושם לאנשי חינוך מחול" ,מIשתתפים רבים הלעו נושא'ם אחףם הקשוףס
שלואה שהם היו מעוניינים להתעמק בהם במסינר י ם הנאים .נשל ההצלחה רבגירה החלו
יך ושם ומשדו החץו ייו[ בתבניות לםמינר הףפלומטים הבא ובתכניות המשך.
הכ-ותבת ה'א רנות פ'עלו'  Iת

חו "r

של נית הםפר המרמי יהוארת השיהא .

הפרטיזנים ביערות .בית הםפר המרכזי להוראת השואה הגריר
את העיםוק בנושא ההתננרות כמאמץ מרכזי בעב Iרת בית הטפר בשנת

העבורה

,2001

ובמהלך השנה יופקו שתי תכניוח בענייו זה.

התכנית הראשונה תיקרא

" ההתננ  nח .

פניס רבות לה"  ,והיא מבוססת

לע םיפורה של קהילת קקרוב ערב הש Iאה ובשואה  .את ה'ח'רה כנתה רר

פל'צ'ה קרא.י והיא נכתבה מנק tרת מבט מורננת של חוקרת ,של )'צולת
שואה ושל מורה .היח י רה עומרת צלאת לאור בשבועוח הקרובים ותשמש
תכגית בחירה לבגרות לתלמיף בחי הספר הלע·'סור"ם.
בר בבר ביח הטפר מגבש בימ'ס אלו ערכה חשרה שתעסוק בס tגיות
מרכזיות נתופעת ההתנגרות הפיז'ת והמרר בתקופת השואה .הערכה

חחשוף את ' Qפור המדר וההתנגרות )הקשר הרחב של החיים היה!דיים

בתקופת הש Iאה תוך ניסיוו להתחקות אחר המ tרננות שבפעילות ובפעולות
של כל אותם היחירים !התנועות שמררו .יחטי הגומלי] של המוררים עס
היהודים בחוך הנטו  ,הפרטיזנים שח'( מחוץ לגטו והפרטיזנים שנעו ב'ן שחי

העולמות הם הצ'ר המרכז' של הערכה .בערכה יהיו סרט  ,חוברת למורה,
מערכי הפלעה וחומירם שונים לתלמי.ו
C

~

•
!::
"
M

"אח זאחיז"

ה

"

"

טרט אח ואחיו מטפר הו את סיפור תקופת השואה והו את סיפורה של משפחה יהורית אחת בשואה ·משפחת חנוך .מוצאה של
המשפחה בקוננה שלכיטא .ונולרה היה כנולרם של מרבית יהוף מזרח אירופה בתקופת השואה .
הסרט מתמקר בשני האחים אורי ורני .אשר לעו אצרה עם תום המלחמה ומטרו לפני כמה שנים את ערותם ביר ושם .ערותם זו

הייתה נסיט ליצירת הםרט .בטרט מנוללים האחים את קורותיהם :ילרותם טרם המלחמה ,השינ ו יים בחייהם עקב הכיבוש הגרמני,

כ

הכניסה לגטו והתמודר Iת עם מציאות זרה שפנעה במרקם התיים המשפתתי והציבורי כאחר .ע ו ר מנוללים בטרט טראומת האקציות  ,תקופת
הנירושים והפריךה הכואבת מהאם  ,שילוחם אל מחנות הריכוז רכאו ואושוויץ וקשיי הקי ו ם הנפשיים והפיזיים בהם  ,ניסיונות ההישררות וח  IIיית
הזיכרוו בשנים שלאחר המלחמה ורע היום.

הסרט מספר את טיפורם של שני האחים תוך הרנשת תהליך התבגרותם ועיצובם הנפשי והפיזי ומלמר על ההברלים בי)יהם :אורי
מתבגר המתבונו בטביבתו המשתנה  ,ורני

-

-

נער

יול החווה אוסף של חוויות ואינ ו אוצר בתוכו את הטראומות .

את הסרט מלווה חוברת ריקרטית המיועדת לשיעורי ההיסטוריה והחינוך בבתי הטפר התיכוניים ולפעילויות בלתי פורמליות כנון תנועות נוער.
נחוברת שני מערכי שיעור המותאמים ללימוף ההיטטוריה ,מערך שיעור לשעת חברה  ,טקירה היסטורית לע נטן קובנה ,מפות  ,ציר זמו ורשימה ביבליוגרפית אשר ביו
השאר עשויה לסייע בכתיבת בעורת נמר  .מטרת החוברת לספק למורה או למרריך לכי העשרה להפקת המרב מן הסרט.
הנותנת היא נותנת תכויות במגמח רפ'.תוח בבתי הOפר המרכ-וי להוראת השווא.

6

תןרשת ג'צןר' השןאה

כ'גןס ב' -1ראןת' בשגת

ה

-

'ןס הקד'ש הכרר' ב'ד ןשס ~

!E!DDE

כינסו הניו-אלומי בסחות ראש הממלשה מושא ' מושרת גצ'ייי השוהא  :ההש'ןכות
המוסרי,ת והאתיות לאנושות" יייערך ב 11 -S -באפרלי  2002בשיתוף כ י ת הספר
הrכרכיי 'ןה Iארת השואה של י ך ושם והמרכי לארנו}' נצ'ייי שיהא נישארי ,
הכינ ו ס יהווה את הכונוס הגיו-לאומ י השליש י )נושא שואה  Iחי)וך ויתמקי

בלשושה נושאום ס"יע' : j7ההפשעות הא'1Iנר"וסIת והמoוריות לש השואה .
"צ' Iג השואה מטוו הקולקטיבי לש)ו

.

ב

·  4בי]ואד  ,עדב

"

בטבת  ,הוא יום הקדיש הללכי  ,ארג)ה

מגמת ההררהכ יוס עיון בנושא האישה בשואה ונערבה ;;:
צערת לש תנועות ה)וער הדתיות בנושא תנועות הנורע ~
במבחן השואר~ יוס העיון והצערת נע ר כו בנית הספר

המרמי להוארת השואה .

קיי הבצ'ילו ; Q

תרומח ה גצ<'tןןם ; "ת ' j7ין עולם  ":הגצ'ילום מוושרתם

'הימו  '1יהרו.ת והשתתפו בו כ '  330בנות מאלופנות ומבתי פסר
תכיונ  IIם דתיים  .הבנות משעו דעו.ת סיירו אבתר י ר ושם  ,הצטרפו

'עתיי ה  Iיכרון .

שלירת שירי נשמה המתא י מים לרוח ה י ום והשתתפו ברב·שיח

צ']ילו השוהא לוהעביר תא המטר לשהם ודור.ת הבאום לע וךו צהגת ת'ס Iת מילםףן כעשnl ~ r

בנושא האישה היהודייר ,בשואה  .את הרב 'שיח פתח הרב בני

וליעפויות ל'מ גףום שוינס ייבמtססIת לע מתשרו ר'Oלוצ'גו  .מטרה נופסח היא להכיר לוהעריך

לאו  ,וב בית הספר לע שם הימלפרב בירושל'ס ומנהל בית

אח המסריט המ  I 0 " 101הא  Iניברלסייס 'וש השואה ולהביא  IOג' Iת לאו למועדות הצ'כיי .

המדרש מורשה  .הוא הצרה לע נבורת האישה משעבור מצרים

הכינוס ייערך בשפה האנג'ןית  Iי היה פתוח לנכב רי ם  ,לחוקיים .ואנשי חינ י ך מכל

דע השואה ולע חיוניוחן של נשים במצבי חירו  Qבה י טסוריה  .רחל

הרמות  ,כמו נם לעוב  'lם במוסחת העוסקים בשואה ואשו מחויבותס העיקוית היא 'המד

הורוה  ,מצרה אורחת ביום העיון  ,התמקרה בהצואתה בנושא

לע הה י סטוריה של השואה ו'וע תוצאותיה .במפגשי הב ו קר יצרו אישיס וחוקוים ובולטיס,

האישה ב גטו .שולמיח אימבר ,המנהלת ייפרנוגיח של בית הפסר

ולאחו ההצואות יתק  IIמו דיוניס .למפנשי אחר הצהו"ם מח ו כננות סדנאות חינוך  ,ובהן

המרכזי להוראת השואה ,התמקדה בבחינת לבטיה של האישה

תינתן למשתתפ י ם הזדמנות להשתתף בפעילויות שונות  .עוד יומו המשתתפים להשתתף

הדתית בשואה .לסיום יוס העיון התכנסו הבנות לשמיעת תפילת

בצעדת המרמית צליון יוס הזיכוון לשואה ולנבורה שנת .2002

יזכור אבוהל יזכור וחתמו את היוס בשירים "אני ממאין " ו "התקווה " .

קלתאר הצערת התכנסו באלום בית רפוגר כמאחיים וארביעם
למיעד נוסף אפשו להתקשר למתאמי הבינוס :

חניכ'  Qמכיתות

'" " ב מתנ ו עות הנוע ר " בנ י עקיבא " :עזרא "

אפו י ס ק" וקתוין בומן

ב י ת הפסו המוכזי להודאת השואר~ יר ושס

ת"ד ד ד  34יו ושליס  034ו 9
פקס

02 ' 6443640/ 23

לטפון 02,6443638/ 9
דואו אקלטרוני ;

ן conference@yadvashem.org.i

"ז'כרןגןת בקןפסא"

ז

י כ רוב ו ת בקופסא היא תכנית חדשה המיודעת לתלמידי כיתות ה ·' ח ' במסנות
הניידת החינוכית של יד ושם  .הפעלת החכניח מתחילה בימיס אלו .התכנית
נפתחת בהצנת שתיס עשוה ביוגופיות של ילדים מתקופת השואה בני גילים

שונים וממקומוח שונים ברחבי איר!)!ה .פתיחה זו מאפשרת להציג לפני התלמ'  'lס
מושניס ונקורות מומיות בסיפוו השואה  .בהמש.ך

מתוך שניס עשר הילדיס  ,התלמידיס מתעמקיס
בסיפ ו וס של אובעה ילריס

.

קדיש בציבור ולתפילת אל מלא

רחמ' .0

אפי שטנצל.ר ראש

במושב הראשון טיפרו תלמידי כיחות ב""א"' מנית הספר

בנטו  .לספיור צמורפ י ם יומן זןכוונות אישי או ציוויס

התיכון לע שם שמעון בן צבי בגבעתיים לע חו  Iיותיהס ממסעס

ש.m

בפול'ו  .ירגשו במיוחר סיפור  Iהס לע השינוי בהרנשותיהם לאחר

ואת ספיוירהם המואבים בתמית מפסירס קנחיהם

המטע ולע התקרטתם ונאלתיהס ובמ י וחד לסב י הם נצי'לו השורא~

ששחו ונלציו בשואה.

את המושב השני הנחה אורו נה וי מהלטוויזיה הישראלית ,

לאחו עיוו  ,התבוננות וקויאה בכל קופסה ,

רשמיהס ביטוי יצירתי :כתיבת זיכרוו או מחשבה

.

קם לע רגליו fIומירח

ואשיתה של מסורת .

בצוע)ית המפסרת תא פיסוח לש חאד היד'ןoם שחיו

התלמידיס מ  IIמניס לבטא באווירה )ינוחה את

היוס· י ום בתקופת השואה .

עיריית נבעחיים  ,נשא דברי ברכה והניע את תקוותו שתהא  Iו

מקתפות השוהא דרך קהספו

צשייו רדלוו ממו השווא; 1jוח מ1'Oלי ולא וlf

מוטי אלון  ,רב ישיבת " חורב  :בנושא דילמות מוסריות בח"

הרב ·מאות משתתפים בני גליים שוניס

י ומנים  ,ציירות אמנות  ,שיוים ועוד .מ ווג תלמ י דיס

 mשף לספיוח

במבחן השואה ולאחריהן התכנס ו להקשיב להצראתו של הרב

יד ושם בגבעתיים  ,ליל שימווים בנושא " השואה ואנחנו "  .הקהל

נימ  ,צ'קח ווחשבקסי וונאקמ קפוולב)" ·צמאבעות

לש 'T1

והצפ'lם הדת  IIם  .החניכ  Iם השחתפו בסדנאות לע תנועות הנוער

באותו ערב )ערך בבית ווהלין  ,המרכז להוראת השואה של

חדוה נויזים  ,פטר

ונושLא ה י ה "ה שוהא ואנחנו "
תו כ נ ה

שי אחח הק ופ ס א ו ת מ ה ת כ נ י ת

זנoר ו נותב  j1פiסא

שעורר בהם סיפווו של הידל ,ציור בפחם או בחירת ציור שעורר בהס התרנשות יתרה.

.

היבטים והדנשים אקטואליים  ,מבט

אל הבער והשפעות לע ההווה .

במושב השלישי הוקרן סוטה של הבמאית אורנה בן דור
נגלל המלחמה ההיא .

בפעילות הסיוס לש התכנית לכ ריגתה מתאפסת ש ו ,ב והלתמ'  'lם חוק'זים ומשים ותחושוח
עם חבריהס לכיתה .כך נשזרים יח  '1ו הזיכרונ ו ת והסיפורים  ,התחושות והמחשבות מאז עם

הח'ה שהשאירו אחריהם הי'1לם שנפסו; החקיית והאמונוח מימי הגטו עם הנשמת הקתוות

יג ונחת ה'א ר  Dת המח ר ה ךת ' ,מגמת ה ד יכ ה בגורי הטפי המ ן  'Dו ה ורתא
השווא .נרגותב הו א מ הנ ל ב' ת וו ה יו !.

והחלומות של ח יי הידדיס היום.

דע כה התקבלו תנובות מרשימות בי ו תר לתכ נ ית .המפגש שבו מ זונ תלמ'  'lם מתוועד
אל הדמויות בקצב שמתאים לו באמצעות הקופסה  ,יצר חיבור מיוחד בין הידדים מהעבר
ומההו ו ה  ,ו'וע אף תחושת הכאב והאבדן  ,רב'ס מהס הרגישו כאילו פנשו חבו  .ובים גס
ביקשו לע  IIן בקופסאות ובסיפור'ס נ ו פסים.

r;:.

את יוס העיון הנחתה טובה אלין  ,מנהלת מרמ יעקב הצווג

אחח המטרות המוצהרות של הכינוס היא להביטח את רזג Iשר.ת להאיד חא מחתת
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מדליקי המשואות
מ את קי ו י נ י ב

וק ובי ר י לב'I

•

אברהם נודלברג נודל
בתנש  1923לאבטר.oג
נרמנ'ה ,

ממוצא פול)' של ')ש

ידהנ )יילטר יביח לויו

'יולם ,אנ j71ט Jבר 1938

נולדה )  Iויינה נשנח

גורשו ה'הוד'ס ממוצא

 ,1934הודלה השנ"ה

פילני לפוליו ,ומשפחחו

במשפחה שי שלושה
ילדיט  .בש)ת , 1940

של בארהם עברה לנור
בלבוב  ,ב·  1941ב'וס

כשה"תה ויינה נתוהנ

פלישת הנרמנים לל'בו,ב נכבסו שוטףס אוקרא'' Jס

בכיבוש ס Iבייטי ,נורש

אביה לש זונה לםיביי
באשמת

היותו

קפיטליסט194 \ ' ) .
עשו הגרמנים אח ' Iןונה I ,ףנר~ מאה וש') חאנה

גלכאו בגטו  .נאקציה שנרעכה בגטו תנספו ידנה.

אחיה הבכור סtבתה וקלנחו לבור ההירגה פ  Iראנ.
שס לע פשת הנור הם טח עם ועד לאפי ה  Iהףןם
שהואבו מהגט ו t .ךנה נח השעב נורחה ברנלה ,

ז'בה מודר'ק

ר ,A
r....,

\~

נ"  '1ש םא וער מ  Iרש] hאצמ חנ"ם ו_ו הי .צפ'עIם

שקראו קבול  Iב ' j7שנ זערה .השומרים שהרי עור

היו שם שמעו אח זר~ אנו חזרה והתחיךו יירות
ש." Iב קלראח בקןר }הצלח ידנה  10הגון ותעתה
נ'ן היערות והכפרים כשהיא פצועה ו מתחננת

יחטיד הכפירים .היא nנה ב' Iהגפרום בלכ ש Jות
המיחמה בחיפוש מ  IIו וקורת נג ,ו בדנ וידה פנשה
א ' שה שזערה לה לאץמ זהות נ  11יה שי יתומה
פלוב'ת מהות  Iו ה'א המשהכ' ב r mןה דע פשגשה

ח"ל'ם רוס"ם וס'פרה להס את ס'פורה  ,לאחר
רלוגמnה ה'א  mרה Iלו'ןoרג~ ה  Dlסה ל'בת ת'מו'ס
'r h1ן ושהתה ם רע  01'0חקו מ'לוrןר~ ה'א ח!)'שה
את אמה ואת אח'ה הקטו  ,אך לא ב  lעד דבר לע

גולרם  .בא'ה שה'ה בס'ב'ר בלצ' ולעה לאyו ,
rןהנ ינשהא ושנבת  1960לעתה לאץר ,יכIום יש

לה בן וnב  ,שערה בrןכם וב'בה אחת

לבית

מפשחת שכ"ור ולונה
אנ'oןוהצנ שאבקואר'הנ

ה'הו  '1ס צנטוו לרץו ב'ב'הס  ,ובכ'חנזם שרבוב'הם

שבתנ

,1921

זירג~ בת

פצעו

וקררI

אותס הגרמג'ם דע מ  Iוח  ,אברהם

למפשחה לש ארבעה

העמ'ו פנ'ם שהוא מוער ,פצועים והןוג'ס נפלו

'לו'ם  ,נ'שאה לווו

זלע) וה וא פוגה בעגלה עם הגוו'וח ועם הפצוע'ם

מ  Iדר'ק ערב פל'שת

וממנה נמלט לב'תן .

הגרמנ'ם לא  Iקרא'נה

ב)בJמרב  1941ה  Dlסו ה'הrןןס לגטג ולשוש'ם

הנגר'ס

לאף א'ש נפסו ם ממנפת פיט  Dlהבהור.ת רבאהס

. 19.1

במפשחה ג' Iסו צלבא

ובא'ו נ'ושחו למחנה יגובקסה  ,שה'ה ירוע משלצה

האדום לה'לחם ננאצ'ם  ,אביה ואח'ה של ז'נה

בשל אכזריות מפק  'lו ,אמו של אברהם חששה

נפסן בחז'ת לניבגדו ,ובלעה נקלח בשב' ונמא

לנולר בנה ובלעה והצל'חה לשכבע קצ'ו ורמכט

במחנה שבו" מלחמה  ,אחותה הבכורה לש ז'נה

ששמו הנם הרמטן לבקש שהם יבערו ליח'ותו .

שהתנוררה jובייב בורתה למוות בנבאי יאר עם

גבאואר  ,מפקר 'נובקסר~ אמן לאברהם ולאביו כ'

בתה בת השש  ,גש' המשפחה האחרות גורשו

הם משוחרףם לגא פןק לע השומףם ן' n oת הנם.

לנטן א'ליצנה לאחר כניסת הגרמבים לע ' ר ביוב'

הם מעדו במשך לשושה ם''כ Iמסוך לשען המחנה

 , 1941אחר ךכ הצטרף אל'הו ח.ו לענה לש ז 'רג~

דע שהרמטן אדג ש"קלחו לגטו .מד' כמה שבועות

שהצל'ח לה'מלט ממחבה השב  Iיים .בנט ו ב ו לו

נערכ ו אקצ'ות המונ'ות בנטו ,ואברהם ,באחד

לדוד ולז ' נה בנם הבכור  ,והוא הוצא מחוץ לגטו

מ  ' 0'1וגות'ו לצמוא מםתור למפשחחו  ,נחפס ועונה

כשהיה ת'גוק ו ה וח בא אצל אישה אוקרא'נ'ת,

קשות ביו' הנספטן  .ב'  OIח'סול הנטו הוצאו מאו

לאחר אקציה נוולה שנערכה בנטו א'ל'גצה

ואחותו להורנ בבורוח ההך'גה הסמוכ'ם לל'בוב

נ'  ,1942ואנו חו קצובה לש משוהנ שער שנאי ם ,

רבאהם ויבאו הןבyןן ?חיות בעודה חאר.ת ח"וצהו

ב'נ'הם ' Iנר~ ויחד הם ב7מטו מהגטו  i'IIק ' Oו 'ח'דה

לvrרנ ממהנ זעבךת ועת  Mמזופיות סש7jפ' להם

פרט'  Iינת 'הrןןת פן'ןזעתה לש 'ח'ות הפר  'Oזינם

פולני  ,הניעו לעיר ונ'פרופטרובסק וה'ו בה דע

התחקלה ב'ו הצלת מפשחות 'הוrןות מן הנטו

ששחרר אותה הצבא האדום

לאחר

לב'ו מלחמה בנרמנ'ם  ,פ ' IYץ גשר'ם  ,מס'ל Iת

המלחמה הוזמן בארהם להע'ד במפשטים רב'ם

בלח קורבות ב'ערות  .דע סוף  1942ה'ו ביח'וה

ושס רכו'ן

מאת"ם וחמ'ש'ם 'ה  Iר'ם  ,גנר'ם נש'ם ,קזג'ם

ו'יולם ,לאחר המלחמה ק'בלו ז'גה ובלעה חזרה

את נ)ם מהא'שה האוקרא'ב'ת שט'פלה ב J
ווו מוור'ק נפטר

ב' 987

ן ,ובשבת

1997

לעחה משפחתה של ' Iבה אצרהr ,ל'בה בו ובת ,
חמ'שה )כוים וב'ן ,

8

לב ' J'1ו לש בארהם ולקחו

אוחו ל m

הסוהר המר.'O

יבנת הIOהר Iנצ'ג יתש שוחת לש שףסןס מרג"D.נ

בשנת

נצפהע לק ונלפה לא יב Iהגפוות שבבון: .המ'ז'-

היא מתארת " .משעתי קוי שי אישה ששואךת

למשפחה

ב' , 1944

ננו צאנ'ם פשלעו לכבבו וב'בובקסה .

"

בסרו הנס הרמטו כחסיד אומות הע Iלם ,

אברהס לעה ל'שראל ב'  I , 1949כ'ום הוא אב
לשת' נ)ות וםב ש'ו'שה ם'ר)) .

c:

:פ

,

חהנ ו ' OOן )דלוה שבתנ
 929ו למשפחה של

שני י'lלם דמר קבנבר~
ביובי  941י הלחו סח Iת
נרמניים להפציץ את
קובנה  ,ומשפחחה של

'יסף פ'נ  j7לשט" .1בן
העיי 'אסי שבך  OIג'ה,

נויי בשנת  1922ע ן
נכ  Iר במשפחה של

שני דליים 29- ) ,ג' Iג'

. 1941
הגרמנים

כשעברו
דרך

'אס'

לכ  IIוו החז'ת ) ,אספו
ג'ף אשג' בצא רמונ'ס

ואפססוף מק ו מ' לכ 'הוך' העיר וצנטוו צלעיד אך
תחנת המטשןר~ נתחנה הורשו הנש'ס  Iהידל'ס

לחזור לכ'תס  ,אולם הגנר'ס  ,ו בהס 'וסף  .אביו
ואח' ו  ,הוצדעו לתחנת הועת ונמסרו לחוקת
ח'י"ס גרמנ'ס  .החיילים הגו נהם באלוח דע  Iוב
רם והעמ ' Oן אוחס לתןו קחנות בורמות צבפפיות
איומה  ,שבעה 'מ'ס ]משכה

נס'עת הrכי  Iת ,

] ב מהלכה אר ק'לבן הסא'ףם לא אזלכ ולא .0 ' 0
רב  Iם rכחן מהמחTjנ ,

rכהחח j7

מוהצפפיות קנרוו

ולההט ' .ףסו אודב קשר םע מא םעו ווא' .ו.,-מjש
גשה"תה הןגבת עוצךת ה'ן הח  IIל  Iם פ  Iתח'ס

את הקרונות  I'Iר  Iם לתוכס  .ובאחת הצען " ת
הצטוו האס"  Iם לפנ ו ת את הנופות  ,ואו  ,בבכשת
הגופות התחחונה מאצ יוסף תא באיו ו את אחיו .

המטע נמשך דע רמוו  ,שם ק'מן האס'ר'ם מ'ס
מירי מנהלת הצלב הארום שם ו'  Iו' ק,ן אגר'Yי' .
לומיים היא הכורה כ l'onת אמוות הועלם  .אלחר

מp

חנה ברחה לכ'  Iון נשר

מ o:m

י'חו ר'ום שבתנ

וילנה  .נילחה שהנשר

 5י 19

ביעירה בצוiTב

הופצץ ובלית בררה

במח  Iז

מרמורש

חורה  j't1ובנה  .בדרכס

שבצ ' כוסלבק י ה .

תנפסו ח)ה ובאיה והובלו לפוטר השבייע  ,וצמהד

הוא הילד

מררכי

בעיר סמוכה  .חנה הופרדה מאביה ופנשה אח

השלושה עשר מ)ין

אמרג לאחר כמה מיים ארתה קבצוה לש רבג'ם ,

עשריס ואחר אחיס

וביינהם באיר~ מולבת לביוון הבורות .ילבלה נשמעו

פרוץ

הדי י ריות מכיו ו ן

ואחיות .

עם

מלחמת

הבורות  ,וחנה הבינה שאביה

העולס

הועברו חנה ואמה לפורט

השנייה הירבעה יעירת הדלותו לירבונות הוגנריה ,

שוחררו הנשים

 h1lא נוסי fiIויתח חוהב יאבצ .רובעכ שנת שריות

והrן'ןום  .אבוגטסו  19" 1הובערה המפשחה לנטו

אחת הובער ילחידת מח זער שהייתה מורתבכ

בכשונת בנלסקדןרג אבותה עת התחן'ו oהיצקאו.ת

כלוה מיהוףם  .התנאים אבצב היו ללא )שוא :

י)אקציה באוקטובר  19 " 3נשלחה המשפחה

קור . .בער הלפשה דצמ המידקפם האניטמשיים

למחהנ אבטסו) ירג שם סלבו מקור מקפי,א מבער

ועב ודת פרך  .בשנת  19 " 1הועברה פלונתו

ו מתנאי תברואה ירודים בי וח ר .לאחר חצי שנה

לה ו רוף  j7Jרג כסש"ע מחיכ ייהוידם שrכורו שם

הובערה המפשחה למתנה הבעו דה קיר י ייי ובאחת

בהרש הפתו,ח פגש בiרינ'ם נם את חאי .הקטנים.

הצקאיית במחהנ קלJחה מאה לש חנה עם יהוידם

אחיו אלו הובל ,לאחר מכנ 7jלמניץ-פוד Iלסק

אחרים  ,וה ם הומתו ביער )ירייה  .לאחר כמה

ושס צרנחו  .חאיו הנילחס נפסו עס מפשחותיהס

חושרים לשנחה חהנ עם חאיה למחנה טשוטהוף

באושיוyי  .מבין עשר'ס ואחד ידלי משפחת ויזל

נחצו  .יומיים אלחר

מp

התשיעי  ,ומקץ יומ"ס נוספיס

גברמניה ושם

נפ m

דריכהס  .בטשהטו  ')Iהילצחה

ש i71 m

שלושרג '))ואר  19 ....שוחרר מחכ י

חנה להינצל משתי אקציות של ידלים :מאחת

מ.אבצה במשר חושריס זס ן') הכפ  '1ס והורעית

הצליחה להימלט ומהאחרת ניצלה קע) חוסר

בניסיון לשרוד ת  Iך שהוא טולב מא  Iד מרבע

הורבעה חהנ למחסת

בכפר ליר סלוסבונה כתפס  ,עונה קשות )יר'

אחרים שהאחרון הבם היה ברנן ולבן  ,בנו שהתה

הגפטoו ולשנח עס יהrךן הגוט האח  D'lאלושווץי

דע שחרורו במאי  . 19 " 5לאחר המלחמה נוyו

באפריל

עד ינואר  19 " 5בעד מחכי

לה שגם אחיה הובער לברנן ולבן ךא )פסה מסוך

במחנה

לשחרור המחנה .

בעבודות כפ"ה  .בחודש וה הוא יצא צלעדת

קמוס בשמרפו.ת חאלר

מp

בשנח  9 4 7י לעתה חנה לישראל ונ י שאה ,
כויום היא אם לשני ידלים וסבתא ללשושה נידכם.

. 19 ....

בונה·מו  IJב .yr

מחנה משנה לש אוש Iיyי.

רמווות תבאני ק ו ר ,בער צומא לגרמינה רע שהנעי

לברנן זלב ן  .שם ש ו חרר במאי . 19 " 5
מחכי לעה אצרה לאחר מצער קבפ  O'lין .
כויום יש לן שני rן'ןום  ,שהעב םכ )'1ונין .

הולעו הסא'  '1ם חזרה לא רתבכ המוו.ת הויא

המש י כה דע קאלאראש ילאמוצ'ה )רמוניה(  ,ושם
שוחררו היהוrןם וצ'או מהרעת כשהם ערומים ,

לימיס חור יוטף ליאט.י התנורר בה עם אמו ודנע
במחנה עבורה עד טמ ו ך לשח ר ור העיר בי ר י
הרוטים באונוסט

. 9 ....
י

ב·  1973לעה יוסף לישראל ושימש רופא
כירורג  ,כויוס הוא אב לבח סtב לשני נ'1כם .
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אקסלרוך

) (1970-1902
בע"רה

גרוס ' "

]דלו

קטנה

ה'זבנה .

במלחמת העולם הראשונה
התיישבה מפשחת ו במינסק .

ראlו שכר

תא הש'מm
פרט"ם

ממוךוס

מאנתo

כמ'נטק

 Iמ'ה Iןה פו  .מורהו שי מקר
שאנאל  ,נ  ltlטנדס~ nנק Iפת
ח) י כ  Iתן

אקoלm

במוסקווה

"וי

יכםףפ ךה'OJןס לש

ןזא יל lJY1ו Yr/תא וIJ'Iשב'Oר

לותרע תא ח"רcג. .
בחושר מא'

1941

רצענ

)א 'I"Iהמשייר קילז אקoל ,m
נא'שןס של · אוי) העס :

 Iהס  Iם'ט")  Iרו נן נמהיך

מא 'ו אוOjו רי  ,lהסולב'ס ימיו ,ת ג Iאש לע )' 'ו 1969 ' 1964 ,

נס'נת הצבא הארוס בנת')

ההתקדמ  Iח
אקסלרוך

 Iב'J

של

ה'טלר.

משפחחו הקרו)ה עברו את ש  IJת המלחמה

הקשות נאלמה-אטה בקזחסטאן דע שזנס למוסק ו וה בשנח
 . 1 944אחן' המלחמה הוא נשאן בבר'ת המוצעות  ,ו )נטועותיו
הרב Iת צייר נ ופיס באז Iר'ם ש  1Iיס ב מד' .ה)
נשנום

1969- 1964

הוא יצר אח סירת הגטו הנמצאת

כיום באוסף 'ר ישם  ,ובה ה'צ'רוח הוכ  Iלב'ם למ ו ות ו על שפח
הבור  .שתי הצ'ירות משקפות את החוו יו ת שנערו לע מפשחתו

ב  Iמן המלחמה ואת מסעותיו בקהילות היהוריות הקטנוח של
רוסיה הלבנה .בשתי היצירות אקסלרוד נמנע מתיאור צילומי

,

הדמויות מצוירות בקוו'ס רכים ומטושטשים ואינן מוגדרות

אבפון חד וברור  .ב המנמ י ם למוות רוהב החייל מכ"ן לא מרמ
התמוהנ

.

אם המחבקת את תינוקה  ,התיילים בתמונה נדולים

פי שת " ם מהקרבנות ובןכ ממוחשים ~ jת פער רrגח ני ניהם

אלא גם הפג י ע  fHשל הקרבנות  .ב על שפת הבור אקסלרוד
שובא השראה מהא)'ות לש הבמט התמים והאל ממאין הנםוך
לע פני הקרב נ ות  .הנא מתאים אח הג  IIנ'ס הכחולים והלבנ י ם
המעומים לש תיאור הקרבנות עם נוני השמ'ס תוך שהוא י צור
יגגוד נינם לנין נויג האחם-חןס הקשים לש הובר המהכח להם
כקבר אחים .

10

מאי ר אקסלרור .על שפח הבור  ,גואש וע נ ייר ,

• 919 ' 191

ו

ת

נזנןף ~לי
~עיף~ Wתי iויק,
~ויי ~כום
סקיצןתי,

iבלא ראיתן ~ ש  iJסvכי 'lה-
,וה  jה ~>! ש ~ןש!
 QWש ם{;1ד סמאיך ~ ת לiנןל

R

אוי !י ,ו~ י ,

!~יכ.זה ~ל iו  QWים
~לאי ם ~אול
ן  ,ל ~ל שון~ת
יג ! ' ס~ 1ת ,

א

בל פן

),(1963 ' 1883

בנם של הרב נחום ובחיה פפדמן ,נ ו דל בדווינסק  ,לטביה  .לאחר לימודי אמנות בבתי

טפר ובמוםדות לאמנות בברית המוצעות ו באירופה קער לישדאל בשנת  1913כ '1יימד בבית טפר לצבאל
לאמנו.ת

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה מצא צעמו פן באירופה בשנית ולמד בה על הפוגרומים שנעשו
ביהודי ר ו ס י ה  .תחת רושם האירועים הייו הוא צ יי ר טדרה ששמה נאד הדמעות  ,המתארת את אימת הפוגרומים.

נ~דע  :זה סש~ש ים נ'.וכי הוא

מאחר שפ ן נכר פיתח שפת אמנות להתמוחות עם זוועות מלחמת העולם הראשונה  ,עלה בי ד ו להשתמש בניסיון

סנ יה Pי~) Iקי ם,

שצבר בתיאור הטרגדיה האנ ו שית כאשר שמע לע זוועות השואה.

?.i

קון~ א Qל

:P

ןק [ ,ות~~

כן n.

ר~ iועין ם

שתי הציירות המנבאות כאן  ,המ י ותר י ם ו ערמת טבוח י ם  ,חושפות את תוצא ו ת הירי ההמוני שביצע ו האייצמגרופן,

יחידות ההרג הניידות של ה·ט · ם .ב ערמת טבוח י ם פן יוצר )יגוד בולט ליען בין ג  !)Iות המתים הצבועים בצנעים קודירס

וכהים לבין צבעי האדמה בנו)י אדמה של צהוב 'חום שמתחתם  .הציור הלא מוגדר והפיגורטיבי של המתים שצויר
באמצעות הרכות המטוטששת לש הנירים צהבעונ  IIם  ,מנביר את תחושת הזוועה ומלביט את מצב המתים

.

מנונבים

~  1iך  9!iף

בערמות ואנונימיים  .ב המ י ותר י ם הפירמ י דה המטודרת להפליא של גוני אפור ואדוס היא למעשה  ,במבט קרוב יותר,

ו ב יזנות ~ רצית

ערמה של נופות מעוותות
רrגגבבוJר lגיבם אקרא.י רDוטגן

 i?Wה
Wך ה
~
לא א~~ לו ~נו~ .

לש פן מרשת נ7jמרה זה תא

לא נחם הזם ,

ה''Oנון לבטא תא התוהו ובוI1ו

~ ם '\ ~ל
\~ J',ץ של ו ת ל י ל,

המחניט רזגפא"ן תא ציירות י ו

האנושי .

ה  Iווע{'t

מתוארת כפי

שהיא נראית מבדע דלמעות ,

אלש כמו בשרעות רrגמnקוח
לש המצלמה  .שתי היצירות

צורפו לאוסף יד ושם בשנח

מת ו ן ה יש ר ק  Iנה לע לuת א  Iו ו הפ םאת
א ירה 'ל שטר א ן ס

. 1981
הכ וחבח  OOו1ה 'זע האףסו ב Oו Jאו ן
וא . IJOח

אלב פו  .המ ' Iח ר' ס  D'1 )' .נצrע  '1ייס 'זע קרטון• •• 19.5 ' 19

J'Iמ' פן .ערמח טב וח י ס  ,גיריס נצעו  Jייס לע קונר Iו 19.5 · 19 •• ,

11

_r

מ א ת ד " ר יובנט רו ז ט

ה

מפקד יחייח המשטרה שהייחה מצובח כליפיה

שא'ךע בחושר צדמבר בלופוה בעוקר ממקויות

•

גרמיינם מקתפות לממחת ר'וועום ')")'ושר Jמהאףסו

רר

ויIOOוiVר משייה <JJאח' לכש דחא מקלח"

הגיל שי דוחות האיי)  Iצנ  llפן  .ה'  1יע בשם

'הצואו "והורג' שם במה"וך ה'פעלוה' של

ח'  Iג' להרבכת התמונה השלמה  ,זוה'

,Erelgnlsmeldung

o

ומאירוע יה המוזגר נדוח

פר 'Y

tכ'1רי,ן

2.731

יהו  '1ם

חח חאר שהגפjו' Yוטיר

ב 3-

ו' 23

ג]'ורא

קומוג ' OOים

צרמבר.

1942

מקתן

'מת הש  '1ס  .החישרום  ,ה  Iמי.ם העשות

 155מ'  14 QIב')ואר  ,1942אנו ימ  'lס כ Iהצרח

את מםפר הקרבנוח היהויים

 Iה  ljTlח המשולבים בסרחב הגאונופ'

פילב'ה התרחש עקב םצמא'ס ששעגו אבוחה עת

וצ חצרש היר'JCדIו rמ\,'U Iהנח אנהיייסו'מו

rnח r TII

מ  Iהrךום

המקומית  .ועוי גכחב גהם כי דסיריך "וא היה

טurגI

ס'ה  Iר 'סן  '1כלכ האפשר באמצעות 'יו )הוקף

מרוצה מהיעיר ההת"והבוח של אוכלוסייה זו

בקנודה חאת לש זמו ולש קמום מנגךrךם nנrדלות

רחג  :סאחר שדוחות אלו הופצו הפצה סrךרה

מה'פעולה:

השואה דרך הפו'זמה 'וש סיג' הח'ע Iר הק"ס'ס ,

לכשישים וחמישה אגשים בתקופה זן  ,אנו 'וערים

מקור מיעד חאר 'זע צוח היהוירם מפייה הוא

]ולכ לחוש את מורבכות הא'ר. Iע ) ו 'וכ להג'ן מרוע

כי מפסר יי נכבי של נושאי תפק'  '1ם גאצים היו

המפשטים שענרכו "וחאר המלחמרג כחושר יגואר

I

הרחג נאב' -פס Iר האשנים שהשתתפו אנ'ר Iע'ס

המרכ'נ'ס את הה'טסIירה לש הש Iןאג אם

אסויף מקורוח שוינם  ,רמו' Iו והס'ו Iג לשהם חשבנ'ס
י'נילת לנ Jוח טופוך מעשה היטטור ' המאפשר

,ן1Yrר חא השטח המזריח

]לרטת טל (m

מוערים למעשים אלו .

אנייזקצנומm

א י שום גנד חימם

,
....
ון ר ·

.2

לגו לרנו'ן הבגה חק'זית אח ההחרחשוח צעמה .

עם זאת  .זקפיד "וזכור כי סכוס לכ המקורות

ן • • . tנ I ,.ן  .... .....ו .... .

•  II . ... 11 _ 1'&1 1 1941ו . ., l

הקיימים עייין נותן חמונה חק'זיח לבבי ושאת

<"

"' \j! "'to ~ l l!IM
• 19
__ l

האמת ההיטסורית אי אפשר לשחזר במ"וואה .

• 1•• • , .

ג

"
. 1 ,['.

עIוזףהס iטמשדה ההמוינת השטיתית לש היהוירס

'  poldlU\l ; 1:128 • • .[ 1 .ו 1r' !I!I

והפכו אותה "ומירגי ו ת המחנה ש"ו ש"וטונם "ואחר
lb,rll . ~ I .

הפ"וישה לברית המוצעות .השבועיים הראשונ'ס

""'''' a CIt.I" 'p ,

של ח ו רש צדמגר היו עמוסים כ אי ר ועים .ו ה ס

,.זו

...... . ~ d.n

'I" , ,,•• Il0l ,. ••••14.......

~

1 1." .

~

1.

אי ר ופה :
'1!!!;I '......90.

אמריקה נכנסה "ומל ח מה .מ ח נה הריכוז הר א שון

". ....""",.............,

'הפתרון הסופי' לע מ 'tה י הוידם בתחומי הש"וטו!
שלו  .גם ליה ו  '1ה:~:ו ב"וטכיה הייחה זו תקופה
הרת נולר.
ציוו הנאצים לע יהודי

פיליה "ור~שרא בכתיהם במשך מיים מפסר .במיים

 16 ' 14גצדמגר קלנחו "ומ"זעה מ 2.700-

יהו  '1ס

לכפר היריג'ס

המסזך .5kede

האייקצזומm

 .2תת-יחידה 'וש האייצזננרפlה

ושם יח Q'Uו יחיחת

A

יחידת ההרנ הניידת של ה-ס"ס  .בסיוע יחידות

"וטכיות מקומיזת" .וא הייתה זז הפעס הראשזנה
שקה'זיה יהו  '1ת זו יהער הרג  .ובספוז ] Iתרו בחייס
קר כשמונה מאות יהודיס מתוך שגעת אלפיס
יהודיס שחיו בה "ופני הכי ב וש הגרמנ.י תיאור
המעשה נ"ומד ממק ו ר ו ת ראשוגיס דביס  .ו הוא

מפורט ג אנציקלופדיה של השואה ובפנקס
הקהי"ו ו ת ש"ו "וט כ יה ושל אסטונ י ה.

אנו למדיס 'זע העו כ דות הגסיסיות ש"ו הצוח

" tc 1I . . .. MN.pי'י

 Wי , Iצ> :

_  . .... ... . . . I •• h •• ; r1LIII •• 1,1 \.ז ... Oג
' c , ... Uaוש(01'0Il0l . . ... , ....... l ' d . . .... lc ll.o

ח"ומגו החל "ופעול .והי'וטר  '1בר בכירור לע החלת
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כהיסטוריה של השואה  .שכן אז הח"וו הנאצים

כ  13-גצדמבר 194 1

וa.ו

(.ו,,.. r

הייתה ללא םפק שגה נותית

השפיעו השפעה מרחיקת לכ ח לע יה ויר

סוכימי הצהרוח

ת ה
-...

כי
ב

שגת 194 1

הוציא ביח משפט כהנוכר בגרמניה כחג

1968

על פי יוח שהנפיק ב-ו  3בצדמבר 1941

 .2.149 -כש' J

הדעים

-

נ)"וילם יהוrךם מליפיה ואנש י חיל הים

את התיאוrךם היבשי.ם הערננת".o

לש האירויעם ,

לרג חאמר ןש jולבה לתיב הסוהר עם יגב מפשחתה

m

חrךם -

אנן'ןן הrזעיות האשייות לש יהוירם צ']ילום מפיסוות

-

מלמדים עוד על הרצח ' .זע פי

את החוויות ואת הרנשות של יהודים יחיrךם  ,של

קחנר כי לא תזעוב את ביח הטוהר דעלבי אמה

דעויותיהם  ,תפקיד היחידית הלטביוח המקומיות

בבי משפחותיהם ושל חבריהם .בארכיוני יד ושם

ואחיותיה  .הנרמני השיב לה נלקו)יות כי היא

שהיו מס י פחות ל-טז ,שירית הביטח יו לש ה·ס ' ס ,

מצויות רעויות שלא פורטמו דע נה לע צרח יהוrך

שראית קל'חת אותו אתה .קחנר רעייו זורכת את

את אחת העדויות נתנה

האוויר הקר והמושלג שהכה נה עם זעיבתה את

)מו העדים שהעירו

הנבולות הצרים של נית הסוהר מלווה באמה

ולאחר מכו העמיסו אותט לע משאיות והיבילו

במשפט  ,נם קחנר הזכירה את בית הטוהר  ,את

ובאחי  Iתיר~ בבי המפשחה האחרים נשארו מאחור

אותם לםקרה  ,ושם הם נם השתתפו בהוצאות

השותפות לפשע של הלטבים ואת המשלוחים

ונצרחו גקסדר~ לאורך לכ rדעחה אפשר לעמוד

להורנ  .לע פי םכיומי דעויות הניצולים היהודים ,

במשאיות  .ברעותה היא סיפרה נם את טיפור

הו לע אומץ לבה והו לע ההזעה שלה גהצלת

לפני ההעמסה לע המשאיות הם קובצו בבית

לצהתה הרמגש .תעב רשת"וה צעורה 'Jנת הסוהר

מאה ואח י ותיה ןא גם לע חחושת הלבבלו ורבאג

ליפיה  ,קרא חייל גרמני את שמה ואמר לה כי

לכפי נו'זו בני מפשחתה האחרים .

לש גרמניה שהיו מוצבים בכפר הrךיגים לשחוף

הים סקרה -

.194 1

היה לכנס את הקרבנות היהוrךם ולשמור לעיהס .

ליפיה בצדמבר

חברי יחידות אלו נהנו להכות את היהוירט תחילה

פני קרזנר בשבת

הטוהר הגחל ביותר פילביה .
הרשימות של הצאנים מטפקות לע פי רוב

אז

. 1981

היא צפויה להשתחרר  .הטיבה לא הייתה ברורה

מאה ,חאיותיה ,סבה,

תה בוינ

הצהירה

מישע החצר פילניה הם מר'Oטעמו שמולצתים

\-
..
\-
..
ס
יIי I
'י'
,

ר די

המתרעים אותם השתמרו  .התצלומים ה'ולו הם
מקור מידע בלע חשיבות שאיו לה שיעור

-

הם

נותנים ממד אנושי לעונדות ההיסטוריות ופנים
קל'רבגות ולרוצחים  .נחשפים בהם הפחד  ,הטלכ
והכאב  ,והם

מקרביס אותנו קרבה אינטימית

קל'רבנות לע סף מותם  .בכמה תצלומים אפשר
לארות את היהוםיד ממתיינם מירת רצן,ח לנשtים
במעילי החורף שלהם  ,ובתצלומים אחרים הם
נראים רועדים מקור ומזכירים את האוויר הקר

והמושלנ שהזכירה קרזנר נעדותה  .תצלומים

אחרים מראים את המתים שנורו לתוך בורות
שנחפרו מראש .

הלצם קת טסחד היה צקיו ם'ד שהיה מצוב
בליפיה  .מידע זה ושמות הלטבים שהשתתפו
בפעולה נייו בחקירות שעשה הקג ' ב זמו קצר

IOלצח ש., ,,-V

oשוI :ש',.. Dיו OOוmו להצואתו זהור נ ~Iל'"Jי f!Iמ;J

חאלר שהסוביםיטי שעו תא הזאור מחשד  .קמ'יים

נם לצתומים לש הקאציה לכפייה שנשעתה לפני
כו  .בחודש אונוטט .

במסך הנתוניס בהיכל השמות של יד ושס
יש למלעה מאלפיים ומאתיים דפי רע של יהודיס

מפיליה -

למ'וערי מילשש מלכ קרבנות הכפר  .לא

לכ היהודים מתו בקאציה של חושר צרמבר  ,אך

זה היה נותם לש ריבם מהם  .פרי רע ולא חשובים
מאוד הבבערת תחושת זהותם לש הנצרחים  ,לש
מה שאירע ושל מה שנאד באותם מיים נוראים

של צדמבר  . 1941הם מזכירים לנו שכל אחד
לממ'ועה מ·  2,7ooקהרבנות שנצרחו לכפייה  ,כמו
לכ קרבנות השואה  ,היה עולם ומלואו.
דג Iחנ ה Iא מנהל "Oפריץ.
IOלצת כראמןוי די םש! :הר בוח ךI'!Iויש היפי'מ לופ י לסתס nה'I\Vם רהיינשו
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צ'ון 'וס  J'Iרו Iשלואה ב i!7-
' Jנוס רלגר ארבע 'D

שנה רתשפע א " :Jתן

משפט שנערך )'רישלים בשנח  961ו נמצא קצ'ן ה  -ס"ם ה Jצא' אדולף

כ

n

א"כמן אשם נ מ'שה עשר סעופו א'ש Iם  ' )') ,הס פשע'ס ננד העם

ה'הוי '.פשעים גנד האנושי.ת פשעי מלחמה וחברות בארגונים נאציים

פי'י"ס.
משפט

בקעבות ה''1עס קשבע כוח המשימה  ,הקתוום נחושד ינואר

הבמה  ,עורר עב"ן

מףנות וחגר' ממשלה מ'מ רחבי העילם רלון במקסנות ובק'ןח'ם שיש יימו ן

קי ' ם

מהשואה.

בפורוס שטוקהולס הכר'  Iשר החyו של גריטג ' ה רוג'ן קוק 'וע הנהנת

מלחמה נאצ'ם .

'וס ' Iכרון שנת' לש ו אה בבר'ט)יה  ,לןבר'ן הנה את הרע'ין ראש הממשלה

איו .

'וש רנ'10יה טו)' לבייר גקעמת בקיורו רזגרגש ג'ן ושס גשנת  998ו  ,מףנס

 15 - ' 4נאפי'י .

ששנא צ"ן 'לבייר כ' ' מטרתנ ו במהא ה' ו  2ח"נת לה'ות בעודה קלרחא חרבה

לרני ציו[ אךבעים

סוגלנ'ת ורבת'פנ'ם המתגססת לע מושנ ' ם של בכון א Iנ'בר'וס' ושל ש ' !lון

למשפט

זכו'  Iת  Iחובות ללכ אזרח'ה ' ,וס הזירכון לשואה הוא סמל לןכ:

א"כסן  .נערך ) ' נ ו ס

גא'לטיה נ'נה הנש'א קאלרו ק'אמפ' את חקלה 'וש א'לטיה בשואה וצ"ן

המכון

שחוק' הנזענות שקבע מוסולינ' היו מנונףס לקערונות הבסיס של רrכ.ן')ה .

הניו'לאומי לחקר
השואה

גרחב' המף)ה נערכו טקסיס  ,תצונו,ת תכ)'ו,ת כ'נ  Iס'ס בבת' פסר

בש  Iתוף

האוניברסטיה

הנער' n

2000

בייושיום  ,ה)'נוס מקנש לבחוו את הפשעת המטפש 'זע

הבחרה הישרלאו.ת לע החינ Iך בנשוא השוא,ן ילע מחקר השוהא נארנ'עם השג'ם

האחרונות .חוקייס  Iש  Iפט ' ס ) Iלט ' ס סנהי'ס אח המושג י ם ))'נוס  Iג Iשא'ס
הצראות .

בכינסו לשושה  nק'ו'ס  .לכ חקל נערן במקים אחר  :ערג פתיחה של הצראות

וא'רוע'Q

אחר'ס צליון יוס הזיכרון  ,וכמילנו וגרומא הוצגה תערכוה ששמה ~ לשכוח
את השוהא· ,

ה 27 ,ב'נואר ער מצו'ן גשוון'ה ובנרמניה כיום הו'ברון לשואה  .ובעת

האחרונה התקבלה החלטה כ ' משנת 2002

' היה זה נס יוס הזרנ'ון לשואה

גפ'תדנ ,

ושל  '1ו)'ס ב'ד ושס; מפגש'ס באו'1ברס'טה הבער'ח בהר הצופ'ס; א'רוע נעייה
במקוס ש)ערך בו משפט א"כמן  ,מרכז ז'ראר בכר )לשעבר ב)"ן ב'ח העס( ,
בא'רן Uהבע'לה "שאו דבר' ס ראש ע'ר"ת 'רושל'ס אה ו ר אולמרט ושופט ב'ח
המשפט העל'ון לשעבר משה לנדאו ,אשר 'שב בראש חבר הש Jפט'ס במשפט
א"כמן ,

החדור לגב"ת עדו'ות
יוצא אר הניצוריס

ה

תאת ת כלה תו ר

מחר לגב"ת דעו'ות ה'ה מן המחrךס הראשו)'ס שהוקמו ב ' ן ושס ,
אברכיון יש למ'ועה מראבע'ס אלף דעו'וח  ,ו חקל מהן בננו עוד בסוף
שב Iח ה " .4Oגשנ'ס הארשו)ות נשרמו החע'ות מפ' הגצ'ול'ס ולמי'ס

הוקלטו הדעו ' Iת בוו'ארו  .משנת  1989פולע גין ושס אולפן  ,וחודעו
גו למ'ועה משלושח אלפ'ס חע'ות בוו'דאו ,

כ'ו .D

בשנת  OOIג הזמן הנוחר לח'עוד הבצ'"תס הלוך ואו'ח ' .ן ושס בש'חוף

מכןן 'יין לזהב·ה· קנדומ'ס פוחח עתה פרויקט של 'ציאה אל נ'צולי השואה

ברחבי האyר  ,והמטרה היא להניע לבל )יצול שטיפורו טרס חיע.ר במטנרת
הפרויקט 'וקמו אולפנ'ס במרכזיס שונ'ס ברחב' האyר  .ויפעילו אוחס מרא"ב'ס
וצלמ'ס מתנדב'ס גחטות הרשו' ו ח המקומ'וח .
אנורת נאמני יד ושס נישראל נרתמה לסווע בתכנון האסטרטגי  ,בהדרכה ,

בל'  '!Iוגהעמןת מתנןג ' ה לטובת הפרו'קט .
רכוו ח תנ ה א' מנ ה וח המח ר ונג" ח nע '. 1ת
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הפורום

הב '' Iלאומי על השואה גשטוקהולם  ,שם גפעם הראשונה התכנטו ראש'

להרשעת פושע'

מטעם

.

ךעIה רזגורבכת מצנ'נ ' ממולשת

היע'לה ביותר לתיעוד השואה וקל'ןום ש'תוף פעולה ב'' Iלאומ' בנוש.א

רג במחקי השואה

שנה

ה · .BBC

עוד

'הקום במא'  .1998ה'רע שהצ'ב צעלמי כוח המש".ה ה'ה למצוא את הצורה

לקרמת

נ ' מ'ס

גלייר  ,הרב הראש' של גר'טנ'ה נ ' וגתן סאקס  ,מנה'נ'ס פול'טווס ודת"ס ,

ש  '1!1ר~ גרמניר~ ' שראל ,א'ןטoיר~ הילמ ,פ"תן  ,אטסוrךה  ,צרפת וצראות הבר'ת

שהעיה את נושא

וש  Iמש

גהשתתפות הון רוממותו הנס'ן מייוולס  ,ראש הממשלה טו) '

לח'1ון  ,רכיזלון לוקחר השוןא Jבוח רזגשמיה

משסעות

n

יוס הז'כרון בברטו' 1ה צו'ן רמש'ת גטקס שענרן ב  !lמט'oנטסר

)'צוליס  Iחס '  '1אומות העולס  ,הטקס שורר בשיר ו ר 'שיר ברשת

מ

 Iכ'ר הrכף)ה לש א::חות רגור'ת קוףן פאואל בקור ב'ן
שוס ב'  25ברבפורא ,הIא הג'ח זר והעלה את אש התןrמ
אבוהל יזבור ובקור ב·'ן ל'"ול  .תביס רגוקיור מאר · :אב'

נרגש מעומק לב' ממפלע ההצנחה הזה .אנ' 'צוא עס ההשראה
שהוא מענקו ללכ חאן מאת)) שסאור ל)ו כשלןח ,ותמ'ד 'לע) ן חכור

את ך rחס לש מי שהושמןו ממנ ' ס הבורא'ם ההס :

~

~
ם

"

צ'ון 'וס ה ' Iכרןן לשואה הוא פר' ' זמות ש7jנט כוח המש'מה הג'' Iלאומ'

ה ' IOOףח רהנ נךכ

השואה

השנת' לשואה ג'  27ג'נואר

,

'וס השנה שלחרור

א Iשוו .r

השואר~

א"כסן ה'ה אורוע

בעל

צ'יגן בר ' Oנ'ה יא'ןסoיה נפעם הראשו)ה את ' Iם הזרנ'ון

נערכו ברחג' גטירב'ה קטםיס רב'ס אחר'ס ופע ' לי'ות בבת ' פסר לע ]ושא

נו ,ו'נו ה',ן מ  IIח

גתי " ה .

ב

שנת 2001

ב'נואר

o

~"
;:.

Eclipse of Humanity
afIityוזEdipseof HLJ

·תדלוות השואה בחו1ת'חז 'iT

היא תכננת חולטימיוה מקיפה .יחידה נמינה המחארת תיאור היסטורי מלא

שי השואה  ,מח" היהודיס לפני המיחמה דע "הפחרוו הסופי:
במארז שני תקליטורים ,ובן תצלומים  ,מטמכום א Iתנט"ם ומאוח ערכי אנציקי Iפךיה לע
התקופה  I ,כ Iערויות שי ניצויי שואה  ,עבורות אמנות ומאמרים דעכניים בנושא .
עור בתכנית מג  IIIחומרים מארכווו יך ושס 450- ) :תצלומים  500 ,מסמכיס מתורגמים

מכמה שפות  670 .עי)' קלסיק ו ן  ,צרף אירועים יפו סדר כרונולוגי המקיף ימלעה מ 350-
אירועים מבואריס בתחונות  Iבהסבריס  ,מפות אינטראקטיביות ולמלעה מ· 5oo
יהזמנת

Edipse ofHumanrty

מאמרום.

אפשר יפנות אי:

ביח הטפר המרכזי לה ו ראת השואה  ,ת " ד ' 3477ןושל'ס 9103 4
טלפןו  ,02-6443624פקס 02-6443623
דואר אקלטרוני~ org.il :
אתן אינטרנט  yadvashem.org :א.ww

'וס ע'ון בנושא

ל

רנל

ההוצאה

'הוז 'U

לאור

של

נצ''ל Iקובנה שחףח ' Uאת החןיע החםר

בחחתרות

מהדורה

אנגלית

לספר

וי נה  -צרפת  -וינה מאת רלוי טש"'זדניננ  ,התק"ס ב'  9בינואר
ב י ר ושס יום עיון בנושא " יהוירס במחתרות לאומיות ללכיות

.

לחימה של יהוירס או לחימה יהוירתן"

את יוס העיון ארנן המכון הבין-לאומי לחקר השואה  ,והוא נערך

י

ותר ממאתייס וחמיש'ס )'צולי שואה מנטו ק Iב)ה השתתפו ב 13-

בפברואר במפגש שארנן אגף המוואוניט של יד ושם נבית הטפר
המרכזי להוראת השואה  .המפגש הוא פרי המאמצ'ס הנמשכיס של
יר ושם לאסוף ולגבש מירע ולאטוף חומרי ארכיון וחפצ' אמנות

לשימוש המוואון ההיטטורי החרש .

במעמר פי)' שטיינייינג  ,סוונה שט"ניייננ וראנק נרטנר  .פתח אותו

במשך ר  Iב היוס היו הנציו  7ס מחוקל'ס לחמש קבוצות .לפני שלוש קבצוות

יושב ראש הנהלת יר ושם אבנר שלו  ,והוא הרניש ברבריו את איכותו

הוצנו כמאת"ם שקופ י ות דיגיטליות של תצלומים שצולמו בנטו קובנה  ,ולפנ י

המרתקת של הסיפור ואת אופיו המיוחר " :הטפר הוא מסמך אנושי

שתי קבצוות הוצנו מאת"ס בעודות אמנות שנמצאו בנטו  .לכ התלצ ' OIס צולמו

רגיש  ,ומחברו  ,יותר משהוא מתאר את האירועיס  ,חושף בו את הלכי

בנטו קובנה  ,בסתר ובתנאיס של טיכ  Iן רב לח" הצלם ג ' ורג קריש .כמה

רוחו כשלנדכ בירי ה 1טספו  ,הלציח לברוח ממאטרו וחור פצוע לפעילות

מתצלומיו של קד י ש מצו"ם ב"אוםף טורי · ביר ושס שתרמו לפני שנה פנינה

המחתרת " .סוונה שטיינייינג  ,בתו של המחבר  ,האירה ברבריה את

ואברהס טורי  ,ועבורותיו האחרות התקבלו ביד ושס בקעבות שיתוף פעולה

אישיותו של באיה ואת ויקתו ליהרותו.

עס מוואון השואה בוושיננטון ומבית התפוצות .

נשאו דברים ביום העיון פרופ ' רוד בקני,ו ראש המכון הבין-לאומי

 jTיוויבו שבאמצעות הצנת עבודות אמנות ותצלומ ' ס מהגטו לניצול'ס נולכ

לחקר השואה; פרופ ' ח"ס אבני מהאוניברסיטה העברית ; פרופ ' רן

במירה מםוימת לשחזר את מהות הח"ס בגטו ולהשלים חקל מהמיvד החטר

מכמן  ,ההיטסוריו 1הראשי של יר ושם; ופרופ ' רהנ פוו)נקסי מאוניברטטית
בן

נוריו•1
ביוס העיוו נרו)ו השאלות האלה; מה הם הקריטריונים שלע פיהם

מוגררת ·לחימה יהור'ת " ן האט יש להגביל את ההנררה רק לפעולות
שעשו יהור'ס ושתכליתן ה"תה לחימה לע יערים יהור"ם )כנון מרר
הנטאות  ,הצלת יהוריט ,יחידות יהודיות של לח י מה פרטיזנית וכ ו (' או

האם לע ההגררה לכלול נס את הלוחמים ה'הור"ס במסנרות לאומ'ות
ללכיות שנתנו ביטוי מפורש למוטיווציה היהורית של פעולותיהס נם אם

יעדי פעולות אלו לא היו יהודיים? עוד  11ו)ו ביוס העיון קורותיהס של
יהורי בלגיה בומן השואה

-

פרשה שהיא פרק חשוב ומצעב נטפר

-

ופע'לות המחתרת של יהוירס צברפת במסנרות ההתננרות השונות.

ניצולים מגטו קונהנ מזהים אנשים נשקפ'lת המוצנת לע המסן .

לע אודות האגשים  ,האירוע'ס והמקומות שמופיע'ס בתצלומים ובעבורות
האמנותי  ,מסבירה נינה ספרינגר·אהרונ '.הממונה לע הסרט'ס והתצלומיס
במוזאון ההיטטורי " .בסך הכול היה וה יוס מוצלח  ,ושיתוף הפעולה הרב מן

המשתתפ'ס היה מרגש במיוחד .כמה ניצולים אף ויהו את צעמם ואת ב' 1
משפחות'הם בתמונות ".
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תבצע טר'קת התתונות תדפ' העד חאח אבלםדנר אברהם

כ

קץ  2000הת'מקה )ה''ןכ השמות ג'ד ושם מפטעה  ,ובה שבע'ס ושש תמונות מפשחה מלפנ' מלחמת העולם השנ"ה
ומכתג משרה פסיבק מפחח תקווה) .מכתג צויו שאלו חמ  Iנות 'נ) משפחה אשר התנוררו נפוי'ו לפנ' המלחמה
ושרבנס 'tזנ לא היו םוכר'ס לשילחת  :לא הפנום ולא ה " j7שקיש'ם" המעטים וה'זבח' מוננ'ם לע נג כמה מהחמונות .
סכ'וןן שןכ) J ,הנחה שחקל מבנ' מפשחה אלו נפסו נשואה ) ,שלחו התמו)ית י'י ושם לממשרת עולם  ,חכר הקרבנו.ת

א'ו ז .הפעם הראשונה שיי ושם מקגל
תמונות אכדה ומנמה לנלוח ולפעחנ

את  Oפ' Iר.I

באךכ'ין הצתו'וס'ס ןן iסרט'ס שי וי  Iש) I Dהולכ
השמות צברו אנשי הצוות

')' OיI

ר,ב מ' Iמנ Iת

 Iת Iש~ה בכליוש חאר עקובת הרבע הבאו,ד נטפ'יי
 Jממך החזות} שחזורו והצנחתו .ואגו ,גם )מקרה

וה ה " תה הציחה מס Iימת.
בזבוקה מ  1י קקךת התברר נן ה " j7שק Iש'ם "

על גג חלק מהתמונות הם כתוב  Iות )ייר'ש

'ןןמעפ'ס נפיי')ת לש משות ולש קממוות חאלר
ת'פוש קצו במעוכת אחוור המ'yך התנור

)1

עשוה מהשמות לעש ע התמונות מוצנחימ נמ
מ "Jרע השוכםףן בהילכ המשנוו תאלר וש~ו
ש'ש בה''ונ השמות קלח מאותמ שמות ו'חמי

קהובה ב'נ'המ " ,וצהחו אנשי צהוות להו)'ב ץע
מפשחה וחב של שף Oךצ המפשחה .
ברrגשך צה'ט'רה תמוהנ חבוה 'ותו; שבנת

, 1956

ממן רצבמוע הארשון לש ' lשומ לא'םוף

חאח מש'עבס ושש חמ)!וח המפשחה שנתדמו oלד ושס ושנאצמו לה ךפ' הדע
ה) tתא '' Oס

משות קוננות השואה .משרו והנציחו הוהף לש
!Xכ'קב מפחת קתווה חא משות הוףהס,

)A f ".' 7ג,fiד;

אח'רOo

ונני rןחה  Qשנפסו נשהאו פדב' דע ושלחו אותס

-(c"f<1 11Y

למשמות ג'ד ושס .הם לא ציופו לדפ' העד

~ :h~d:~ Z, dC/Iz/e,

חא התמומת רrגטעות ששכ,חא nעת למפשחםת
הענפה שנחובה  .גנואה נס לא ס'פרו 'oן'1להס
על האסון הכנר ובכך מנעו מהמ להכ'ר את
שמוח הנספ'מ ולוהות את פנ'הס .רק )עת,

'4.o~~ 1w

עשר ות שנ'ס לאחר ס)ן .החנלו השמות והפנים,

ובאמצעות דפ ' העד ה'ה אפשר לשחור את

1

הקשר ב ' .סה')

1 1<y /} ~' C/ 't fjllCנ

)מאנר הנדול של דפ' הדע נמצאות )'וס
מלע מאה אלף תמונות המצורפות לדפי הדע .

;JeJ

)ל תמונה היא ס'פור ח"מ  .לא ה'ה קל להצ'ל
תמונה בזמו השואה ונם לא לנלות או למצוא
תמונות לאחר השואה .תמונות אלו מענ ' j7ות
ממר חזות' מרש'ס לנ'ס'ון שלחור ולהצניח את

''''']

<Iו~' r;I( Cץ

'1

p

}II<:

"! 1
G

~ ? 't' j (j/

' '"f tל'~~/

שמוח 'זש ה'ו  D'"1כתוב'ס בכ:גת 'ד בפולג'ת  Iב"ר'ש לע גב ה nמונה של אחת

מש'עבס ושש החמונ N

שנחןמו ןף ש,D

והות הקרבנות ומהוות פס'פס מגוון ונד'ר של
ח" העס היהוף אנ'רופה שה'ה ו)חר.ב

ב'מימ אלו הלכי המשות מתח"' מצבע ייחוד' ורב ·הקשעה לסףקת לב התמונות מתוך דפ' הרע צלורכ' שמ'רה בטוחה ואחוור
מה'ר בתוך מעnכר המחשיבס רoללכו.ח רטת וכהתסונות 'שוכשו 'tויימון 'ןןח'נוך במחקלות '  lושם ולהקמת התערוכה המתוכתננ
במוזאון החשד ובהלכי השמות החשד אשר ענ'ם )תאר.
בממנרת המצבע הג'ן'לאומ' לא'סוף ולהצנחת שמות קרבנות השואה 'ן ושס קורא ל'rכ מ' ש'לוכ למצוא תמונות של קרגנות
שואה ,עלשות מאמץ ולשלוח אותן לה'כל השמות עם רפ' ער או כתוספת חפ' רע שבכר נמסרו בעבר למען נזכור ו לא נשכח.
הכובת הוא מוהל רוכ .oהשמו.ת

16

_
..

אד י

ן'נש  Uיין,

פרדה

רןתחת

רןשיצה ,יד ןשס " ,יןש"לס

-

חןרבנה

שר קה'רת

אולם סיום המלחמה לא הביא רוגע לנפשו של הבא משה  ,והוא דדנ ל'וא

מ1וח  ,שב לגרמניה ונפטר הב ע '1'1

ן םם 2

"אילו יכלתי לבכוח  :כתב אחרי המלחמה אןי

"טשג' JIןא" ליב התקהש כמו ר'זפה חוuvו שהלטוה
למים צוננים ,ואינני מסוגל לבכות לע כאגי".

ואחזו תחושות פידרה .

בפסר קסירה הטסיו  '1ת מאת תמוס  Tקדג'ןoר ! ,הוא ממסך מרקת מויוחד
לע האוידסאה היהוףת בבולחוב
אנאטול רנייה ·זמר שנסונים  ,נ  Iטריסט  ,כותב פזמונים ומלחיו

-

נוח

 nייו לש אף היו צרפוים משעי הלצה יצואי פחו .

בשחנ  1945גברמנירג הביותו בן משונה שערה בקור בעפם הןאשונה בישרלא,

עו היער ייiוצ'ש שלוח עם ינב יערו הרי~rןם להמתה

מואו יש לו יחס חס אל העם היהור '.הוא היה נשוי זלמרת הישראלית נמחה

בטרימקנרג אלום בזערת העוה  Iאyוכ Iלב לעה גידו

הלדנ .פגישה מקרית אב  OOtילרה עם אחר מבני נןינלשאנ הוילדה את תכיתב

של אדי להימלט פצוע ממחנה המוות  .לחזיר לגטי

הפסר.

ולשרוד בחיסול הסופ '.אןי ואביו הסתתרו ביער

בבוקנר  ,ועם תום הכיבוש התגייס אןי "1ובא פוליו

ספר ה ' רד'ס

' יתן " ' n

זכה בפרם
ספר ה י לד'ס תומי )רא ו ניליון

ושיקם את חיי ו .
אף וינשטיין כחג את וירכונותיו בשנת

1947
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זכה

בחושר צרמבר בפרס בן ציקח לש אגף הנוער

בגרמניה .כתב היד המקור י

לע שס רות במוואון 'שראל לאי ו ר פסר ידל'ס.

נכתב בייןיש באותי ו ת לטיניות  .כיום הוא מתגורר באצרות הברית .

וערת הפרס היללה את הספר כ"יצירה
אנא  Uןר רנ " ה ,ככר הע'ר ריקה

-

מרגשת " וציינה את איכותו הנר י רה בשל

אוד"ם'אה 'הודית

היותו קיסס במירה שווה למבונרים ולידלים .

בבורחוב' ,ד ןשס ' .ר ושר'ס ו 200
"האנשים הוזכרים תיים דעיין  ,אך איש מהם לא

במבט ראשון

הספר נראה ספר

שב לשם  .הם חולמים לע גולחוג  ,בוכים לעתים ,

תמונות פשוט של פעילויות יום'יומ'  Iת כנון

ומתווכח ים בלהט אם המסבאה בפינת סמטת

מצצית אנולד  ,חינוך לנקו'ןן  ,משחקים וא רוחות תוך שיחות ב'ן אב לבנו  ,אך

הסלמ  '1ם נבצ'ה מימין או ממשאל:
צאצאי משפחת נרינשלאג ומשפחת אייר

הקורא המבוגר מועד לניגור האירוני בין פעילויות השנרה לבין החייס בגטו ,
יבן רזגציאנת הבווה לכ'ן התקוות עלתיד .

זירכום רט'וב חא 'זונחבו הם חון םש nח'וי מואשרת

המאן 'רiצ :rמףך פטירה חיבר את ת ו מ י לרגל יוס הדלוחו ה<וששי לש

ןא גם התחכפות תנאס הם ואר 1צ'כ ינב מפשחחס

בנו כשמשפחתו הייתה כלואה בנטו טר  Iיי)שטט  ,תומ ,י שלא כאביו  ,שרד

 tיובתהס ממוח'ס או 'וענמים חבוך שורות המי'מJם

במלחמה  .יר ייד המשפחה אימצו אותו  ,והס שמצאו את הצי!רים שהוחבאו

לרזגתה ושעו לכ אשר בכילותם ידכ להצ'ן oלוהילצנ.

במלחמה.
רה ז מנת םפר'ס בהוצאת ' ד ושס :
 uפלןן

0 2 - 6 ...... 3 5 0 5

פ קם

0 2 - 6 ...... 35 0 6

publications.marketing@yadvashem,org.iI

••
ראןכ  90ןר Uה ז"כ

כ

" בשבט 3 ,
בפברואר ,
הלך לע ו למו

'ש'בת  IJןעצת 'ד ןשס

כ

'8

בפבר ו אר"' ,ט בשבט  ,כונסה ישיבת מ Iצעת יר ושם

בראשותו לש פרפו ' שnב יי ' .Oפרפו' שבח וי ' ,Oרזגשרת
גם כשנריר ישראל בפול'ן  ,דיווח לע )!שאים העומרים

ארלו )יום-טוב( פסורהט

במרזכ סדר וריום הציבורי בפול'ן והקשורים לנושא

רבח הוודע רזגהגל

השואה  ,במ'וחר פסרו של פרופ' יאנ תומס נרוס ש כ נ י ם לע

ו ,'r

.1941

הספר מעורר ריון

וחבר הנהלת יד ושם.

צרח היהוןים בעיירה י ןוואבנה בקץי

פסורטה  ,יליד סלוניק,י

נוקב בפילון בעניין קלחס לש הפלונים בצוח העס היהr 1ן  .פרופ '

נקלח למחנות הריכוו

ישארל נומטן הרחיב את היריהע ב  l0גיה  rו  ,לקבשת  Iלש פרפו '

ב'  ,1943הנעי ואלשוו)"

וייס.

ונשלח משם לבונה

מובuץי .

חמהנ משהג

של אושוויץ

•

והועסק

בו בעבורות כפייה עד

'1ואר  945ו  .אלחר מכי

יושב ארש ההנלת יד ושס רנבא ולש צהיג חא תמוחנ רבצrג
במימוש חמיח הפיתוח · יד ושס

"2001

כוו את תכנית העבודה

של יד ושם לשנת  ,2001ומ)כז יד ושם 'שי עמרמי הציג את

התקציב שלנת  2001שאישרה הנהלת יד ושם .
בתוס הסק י רה נערך דיוו בהשתתפות חבןי המוצעה.

שהה במחנות מנער בומחנות נעורה דע השחר ו ר במאי  .1945אלחר השחר ו ר
חור ליוון ובשנת  194 6לעה לישראל  .משנח  1975דע פטירתו היה פסורטה

יושב ראש ארנון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון בישראל  .הוא היה ממייסדי
מרכז הארנונ'ס של נ י צולי השואה בישראל  ,ובתפקידיו השונים תרס ו הקד י ש
רבות מומ Jו זליכרון השואה ולהנחלתו  .בן שבעים וחמש היה במותו ו הותיר
אחריי אישה ,שתי בנות וארבעה נידכם .
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הלאומי לאיסוף ולהצנחת שמות הנפס י ם בשוא ה .מלכה חור ,מנהלת המדור

לגביית עןו י נת כיד ו ש ם  ,ה צ י נה אח ה מרור ואת המצבע לא י סוף ולהקלטת
חעיוח ה!!ידאו מפי ניצול י השואה .

האנודה הישראלית ס'כמ ה ע ם ה נה לת אר גו ן נמל אי
ח"ם ק.ןן'l tלי 'צרננJיץ :היה פריטזן
מופשתחו נפסתה בש tאר~ יכוס הוא
תושב כפר סבא  ,וכעח האחרונה

התחייב לתמוך ביד ושם !בתכניוח

צה . 'r

צ"וות ' כי

מתדנביהם  ,אשר עבר  Iהכtונה והכש ר ה ביד ו שם  ,י חלו לפעול נם פע י לות
י ומlה צעtמאית חבקולה אננסי Iף לש ןפי דע  ,ש ל רפ י נ צי ו ל  ,לש מממכ'ס ולש

צפחים אס מאנש'ס פרטיים

המתקשים ל m

דפ י דע ודפ י נציול ו אס בבת י

הנאו,ת במתסנים ו במרמים הקה7יתיים שבאוזר מנ ו רי המחמבים ,

הפיחוח תמיהכ נרחבת ביותר ,

חח נן'וןרנג נמית הנאות "' 00
הרש Iן" בתנהינ הירמה מחתה ביסעו

אלי זב Iרובסקי  ,יושב ראש האנודה

עמי הא!ס להפקחה ולהצפתה לש

האמריקנית למען יד ושם  ,ביקר

ערכח החינ!ך מ' Oבבי)! ח!מ!ת לש ביח הOפר המרמי לה!nאר הש Iהא ביד

בח  Iןש ינואר בין ושם  Iנפנש עם

!שם  ,בערכה מ!צנח זרכ! לש שמ!לא אליה! לרמן  ,אחיה לש ר Iח ג Jלןברג ,

מנהל'  .Iבפנישה נדובה התקרמות

ח"117 Dר fוקבם נ' ~ lגן O.רםב

אשר נפל כפרטיזן ביעחח אבז!ר לו'מין בשנח  ,1944הערכה ע  Otקח בחיי

הפיתוח ביי !שם  ,והוא הציג בה

היה!רים בגטא!ח !מנםה להחחק!ח אחר ח" המשפחה ,החמ!ח!חס של

בפירט tאת ההישנים החשובים של

הפרט !של הקהילה עם גזר!ח הנאצים ,חיי הלכלכה !הפרנםה בגטא!ת !ע!ן ,
בטקס שענרך בגיח הנאות

ב· 18

מנהל אנ  Iדח }אמני יד ושםי

,I '~ i

.

~ .

..

בפברואר בנnכtות בני מפשחר~ קרוב'ס

ירוו אשכנזי נתונים לע אוןות יד ושם

נקירו באצרות הברית חבוןש פברואר והשתתפו בישיבת הוודע המ)הל של

לע תכנית

האנודה המאר'קינת ביש'בה צהינ אלי זב!ךובקס י אח תכביח הבעודה לשנח

האגורר~

 2001לש רגאוודר" חוביר הו!דע המנהל אשיח אותה ,נאנר לשן וישי עמרמי

מלאכי פישר ,מהנל מגמת הפיתוח

צהיגו י.תןןא 'ולט  tךמלף של הישני יד ושם בשנח  ,2000פירטו את תגנ י ת

יננת הספר הרמסי לר~nאו ר"IאIשו~

הנע Iד:iו לש.תנ  2001ודעונכ סרעו מאל אבוש להתקדמות תכניח " י ך ושם

כתחילת שנוח ה· ,2ooo
הפיח Iח ןז" ושם ו  ' 2ooולע

אבנר שלו ,יושב ראש הנהלת
ין ושם  ,ויש' עמרמי  ,המנהל ה'ולכ' ,

שראג מ'ןק ,מנהל הפתיוח של האגודה האמירקני,ת rוווח ביש י בה

צהיג אח ביח הספר ,תא משימוחי.

: 2001

 Iאח יידעו ונפרט את פעtויחה לש

לע קהמת ףינס חשר של הגאודה בפלורידה נכשר פולע  :פגישו,ת rכנ  Otי ם

,2001

מגמת הפיח  Iח  .עון הוא הצינ חא

וחאחות ערב נכר התקימיו ט ארבש י ת שתנ

הערכה  ,את ח  )jנה  ,את יהול הדע'

שהקתיימו בלפרוידה היה ראש יעריית יר Jשילם אהוד א'זtמרט  ,רחל ברמן ,

שלה ופרטים אחיר.ס בתוס הטקס הונשה לחח נדלוברג חע ו ןת מאננת יד
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