וד ושם
מאחורי המדליות והאותות:

_~_a - 2:_.

ט י פורו של לוחם יהודי בצבא האדום

:

עם התינוקות בזרועותיו =====כ!l~::
חנוכת כיכר המשפחה

חיי הדת

ב

-

תגובות

חודש פברואר שנה זו התפרטמו ידיעות בתקשורת של

מאת קטיה גוטרוב

פולין ו של גרמניה ,ולפ י הן ציורי קיר של הטופר והצ  IIר
הפולני-יהודי ברונו שולץ נמצאו בב י תו של קצין האט-אט

ב

קדושת האלוהים בהיטטוריה

לשעבר פליקט לנדאו בעיר דרוהוביץ ' )אז בפולי ן  ,היום

גרמנ  Iה הנאצ  Iת  ,לזר שנ  IIר מעטר את

באוקראינה(  .בתקופת השואה ניצל לנדאו את כישרונו האמנותי

בעת ש  Iרותו בצבא האדום  .את אות

באיור  Iם  .את שולץ רצח קצין אט-אט  ,קרל גינטר  ,בחודש נובמבר

הכתבה המרכז י ת :כיצד היה זה אפשרי מבחינה

אנושית?

הכוכב האדום  ,אות ה צ טיינות גבוה  ,ק  Iבל על
פריצת קו החז  Iת  :לזר ואנשן חולייתו פ  Iרקו

.1942

ח י נוך ==========-נai.=..כ rן

כל שנה  ,ב  9-במאי  I ,ום הנ  Iצחון על
חזהו במדל  Iות ובאותות גבורה שק  Iבל

של שולץ והט  Iל על  Iו  ,בין  Iתר הדבר  Iם  ,לעטר את קיר ו ת ביתו

בשואה 5,':':':"':===::::::"="':: :

•

לעבודות של שולץ מתקופת השואה משמעות מ  Iוחדת בעבור
 Iד ושם  ,לא רק משום שאמן  Iהודן  Iצר א ו תן אלא בע י קר משום

ש  Iשה עשר מוקשן טנק  Iם בעת חצ  IIת הנהר

של  Iד העיי ף ה קר וטטפ  Iלס  ,לטב  Iה ,

שהעבודות משקפות בב  Iרור את נ  Iצול ה  Iהוד Iם ב  Iדן הנאצ  Iם ומשום

לזר נולד בנובמב ה  1924בע יי רה היהודית

ש  Iצר אותן אמן שנרצח אך ורק בשל ה  Iות ו י הודי  .צ  Iורן הק  Iר של

לטביה  .אביו ,

שליד

ב tyshevo -ןBa

,Kars va

חפירות בחלמנו חושפות את העבר :

שולץ משמש  Iם עדות לשואה  ,שכן הם לא נוצרו בתנא  Iם של

יהודי ש ו מר מצוות ,גורש לטיביר על אמונתו

חפצים אישיים מחלמנו הועברו ל י ד ו שם

ח ו פש ה  Iצ  Iרה שאפ  IIנו את העבודות ש  Iצר בימ ן ח  IIו אלא ה  Iו תוצר

הדתית בתח י!ן ת  ;;> ,1941שהשלטון הטובייט י

של עבו ד ת כפ  IIה.

האתא  Iסט י ב  Iסס את עצמו ב  0'7ביה  .ב 22-ביוני

מרכז הצפייה

:סנ 1::י

בימ ה

.3 12

הרהורים על פרשת הטבח בידוובנה

לקבל את צ  Iורן הק  Iר של שולץ לתצוגה עת  Iד Iת במכלול המוזאונן

בשמ ,Karsava,

החדש שנב)ה ב  Iד ושם  .בחודש מרטנטע נצ  Iג  Iד ושם מרק

חדשות

J1Ji -

פעילות נוער לציון יום הזיכרון

ן

fi

1l9TfB

י די ד ים

עם פרטום דבר הג  Iלון פנה  Iד ושם לע Iר  IIת דרוהוב י ץ ' בבקשה

 , 1941כשפלשו הנאצ  Iם לבר  Iת המועצו iח ועוד

eo

פרטומים חדשים

ש ר ברמן לדרוהוב  Iץ ' ונפגש עם ראש הע  Iר

אולקט II

אות ו '  Iום טסו מטוס  Iם גרמנ  IIם

הטפיקה משפחת שנ  IIר לעלות לרכבת ה אח iן ונה

ר אדז  IIבטקי

ועם מנהל אגף התרב ו ת של הע Iר  IIה מ  Iקולה מ  Iחאץ  .הם הב  Iעו

נכונות להעב  Iר את צ  Iורן הק  Iר של שולץ ל י ד ושם למען הנצחתו
של ברונו שולץ ושל מוראות השואה שהתרחשו בדרוהוביץ ' ·

בפרטי

המנוסה :

המוני אנש  Iם נעו מזרחת ,

לעומק רוט  Iה  I ,הוד  Iם ולא י הוד  Iם  ,ב]  Iסיון ל Jiרוח
מא  Iמת הכ  Iבוש הנאצי .

בחודשים שחלפו לאחר מכן המש  Iכה ע Iר  IIת דרוהוביץ ' לשתף

ל ק ראת אב  Iב  1942מצאה המשפחה את

פעולה עם  Iד ושם ואף  IIדעה את  Iד ושם כן הד  Iרה שצ  Iורן הק  Iר

עצמה בתשקנט ,ב  Iןf ::ו או ז בק  Iסטן  ,וכבר בקיץ

נ מצאו בה נמצאת בבעלות פרט  Iת ואפשר להש  Iג את הצ  Iור  Iם

א ו תה השנה פנו שנייר ושני חבר י ו שהכיר עוד

בלטביה ללשכת הג י וט והתגייטו לצבא האדום .

אך ורק בהטכמת הבעל  Iם .
בחודש מא ן ז  Iמן מ  Iחאץ פג  Iשה בין שרברמן וצוות של שנן

)שלושתם " הוט י פו" לעצמם כמה חו  iTשים

)' :1

מומחן שחזור מ  Iד ושם לב  Iן בעל הד  Iרה מ  Iקולה קלוז ' ני  .קלוז'ני
הטכ  Iם למטור ל  Iד ושם את כל הצ  Iור  Iם פרט לצ  Iור אחד  .מומחן

ב

עמודיו של גיליון הקיץ של יד ושם ירושלים

השחזור מצאו את שר Iדן הצ  Iור  Iם מוזנח  Iם מאוד ומתפורר  Iם .

" ידעתי שהג  Iוס שלן ה  Iה בלתן  ,נמנע  ,לכן החלטתן
לפנות אל  Iהם בעצמן ולהתגייס עם וכבריי ",
מסב  Iר שנ  IIר.

מגוון גדול של נושאים  ,בהם טיפורו האישי

ע Iר  IIת דרוהוביץ ' ט  IIעה אפ  Iלו בהשגת חומר Iם לאר Iז ת הצ Iור Iם ,

של לוחם בבצא האדום וטיפורם של חפצים

ראח  IIבטקי מכתב

שלושתם סיימו  Iחד קורס בח  Iל ההנדסה

איש  IIם של נטפים שהג י עו ליד ושם ממחנה ההשמדה

ל י ד ושם  ,ובו הוא מברך על ש  Iתוף הפעולה בין י ד ושם לב Iן ע Iר  IIת

ובתח  Iלת  1943נשלחו לחזית  ,אל הד  Iוו  Iזיה

לשעבר חלמנו  .כתב העת מדווח גם על התקדמות

דרוהוביץ' בענ"ן הנצחת הש ו אה והנצחת זכרו של ב ר ונו שולץ .

ועם השלמת המש  Iמה נתן ראש הע  Iר

אולקט II

הלטב  Iת שהתמקמה באותה עת ל  Iד הע  Iר

.Staraya Russa

כשהוא נזכר ב  Iומו הראשון

תהליך הבנ"ה במטגרת התכנית הרב-שנת י ת " יד

כשפורטם דבר הגעת הצ  Iור  Iם ל  Iד ושם  ,פתחו ע  Iתונן פול  Iן

ושם  "2001בכבתה לע מרמ הצפ  IIה ,מרכיב חשוב

במטע נגד  Iד ושם בטענה שצ  Iו ר  Iם אלו  ,שנלקחו מאוקרא  Iנה ,

בחזית  ,לזר צוחק ואומר  " :בשעה ארבע בבוקר

במכלול המוזאוני החדש  .במדור החינוך חל שינוי

ש  IIכ  Iם למורשת הפ ו לנ  Iת  .חלק מההתקפות ה  Iו חר  Iפות כל כ.ך

הגענו למקום  ,ובשש כבר ה יי תי פצוע " .

משמעותי  :מעתה והלאה יהיו בו כתבה מרכזית

עד כדן איבוד כל פרופורצ  Iה  ,וב  Iטאו בעיקר בקריקטורות נ  Iמה

על נושא חינוכ י רלוונטי ומעורר ענ"ן  ,טור שיציג

אנט  Iשמ  Iת  .טוג זה של התקפות א  Iנו  Iכול לשחרר את  Iד ו שם

חלק מהפעולות של ב י ת טפר המרכזי להוראת

מההרגשה שהן השתרבבו לוו  Iכוח הלאומן הפולנ ן הטוער בענ"ן

השואה וחומר י לימוד חדשים או ערכות לימוד

טבח ה  Iהוד Iם ב  Iדוובנה  ,ו  Iכוח שלא הג  Iע ל  Iדן ט  Iכום והטכמה .

"

חדשות ש י צאו לאור בהוצאת יד ושם.

על נכטן תרבות  Iהוד  IIם שנשארו בפול  Iן לאחר השואה ו שא  Iנם
מועבר  Iם ל  Iדן גורמ  Iם המייצג  Iם את רוב בנן העם ה  Iהודן כ  Iום ,

האת א  Iטטית של הטובייט י ם[ של היחידה .הוא

בשער :מבט חלקי על ה פסל של ה אמ ן הנ Iדע מנשה
ת רמן ר Iת ה  Iד " ר פלי קס ז נ ד מ ן  I ,ה  Iא נ Iצר בהשראת סיפ  Iרן

הא י ש י של זנדמ ן בתק Iפת הש  Iאה )כתבה בעמ' (. 4
צי ל Iם  :שש  Iן ת י רס

2

.

תן א Iר

שאל אותן על הפצ  Iעה  ,אחר כך על המשפחה

-

הק  Iר של שולץ מתקופת השואה הג  Iעו ל  Iד Iו ומדג  Iש כי  ,למ  Iטב

שלן ופת א ום

הכרתו  ,לא כל העבודות ש  Iצר ברונו שולץ לאורך כל ח  IIו צר  Iכות

שלי! התברר שהתיקים של החול  Iה שלנו נסרקו

להי ו ת רכוש של מד Iנה או של מוטד כלשהו  .כמו כן  Iד ושם מב  Iע

בזמן שהיינו במש  Iמה .לא  Iדעתן איך לצאת

הוצ  Iא מהכ  Iס תפ  Iל י ן  .התפ  Iל  Iן

מהמבוכה  ,ואמרתי שזוהן מזכרת מאמי ,מעין

קמ  Iע .הפול  Iטרוק קטע אותן ודרש לדעת אם

לו ה  Iה לפק  Iד Iם או למוטדות פולנ  IIם ענ"ן בהגעת צ  Iורן הק  Iר

אנן מאמין באלוה  Iם .מה י כולתי לענות לו? להג י ד

ל  Iד ו שם או התנגדות כלשהן לכ.ך הדרך הנכונה שה  Iה לע Iהם לנקוט

' לא ' לא רצ  Iתן ולהוודת באמת לא ה  Iה נבון וה  Iה

ה  Iא לפנות ל  Iד ושם וליין עמו בטוג  Iה  .עמדתו של  Iד ושם בנושא

שתקתי  .הפול  Iטרוק הסתכל

_

קדישמ ן המ  Iצב בכיכר המש פ חה של י ד  Iש ם  .את הפטל

שלנו נפלו  ,ואנן הגעתן לבס  Iס פצוע בלסת ,
]האיש שתפק  Iוד ה  Iה לשמור על הא  Iדאולוג  Iה

של אמן בעל שם עולמי .
 i1םה nינ 1קןn

 , 1944בעת ב  Iצוע המש  Iמה  ,רוב אנש ן החול  Iה

הפולנ  Iם עוררו מחדש את השאלה ה  Iטוד Iת בדבר הבעלות

הטת"גות מכל נ  Iט  Iון של מד Iנה כלשהן לטעון לבעלות על  Iצ  Iרות  Iו

נזו~~

והוא זוכר היטב את נטיבות פציעתו  " :באב  Iב

במצב לא טוב  .כעבור זמן קרא לן הפול  Iטרוק

בעיקר מד  Iנת  Iשראל  .י ד ושם מ  IIחט חש י בות רבה לכך שצ  Iורן

_

עוד פציעות רבות ספג שנ  IIר בה  Iותו בחז  Iת ,

זה ה  Iא כן אם פול  Iן סבורה ש  Iש לה ענ"ן לאומן בנכסן תרבות אלו ,
אפשר לפתוח ד Iון באשר לסוג  Iה המוסר  Iת הרחבה  lותר של נכס ן
הת ר בות המפוזר  Iם בכל רחבן פול  Iן שהם חלק מהמורשת ה  Iהוד Iת
בכלל ושל השר  Iד Iם ה  Iח  Iד Iם מתקופת השואה בפרט .

יכול לסכן

אותי ...

על"  ,החז  Iר לן את התפ  Iל  Iן ו  Iעץ שלהבא לא

אשאיר אח הדבר בת ' .j7מזא סחבתי את התפ י לין

oyarskח . 1<nsלא יעדתי אס להאמין או ל  )Cלבא

בכיס  .חכייל בחיל ההנדסה נאצלתי rלחול הרבה ,

מארתי צעלמי  :מה ני'ת להיותן תכאוב יעלףיה לע

והקופסאות נמחצו עס הזמן  ,לכן ש  Iב חזרתי

שמו  .איוו שמחה הייתה כשקיבלתי סמנו את

להחז ' j7ם בת ': j7

התשובה ,אלב בשביל באי זה היה יותר משמחה:

החזקת התפ""ן קב nלגפוו וערה ttור משלור

לתlזנ תשאש Iו'Iל '1אףניס לשIסימ תעב -שK<r.aJa

לע מא  Iחנו החחני,ת לבא מאוחנו בנ  'Oס התע ו ררה

ער שחניים בכיבוש הנצאיr ".לר האתחד עס יבאו
jת

קעב שיחה קמירת עס תושב מיעירתו " .כחושדיים

ב· ,19.5

אחרי שהמלמחה )גמרר~

ב-ו  3בפא'ןף 1945

חאיר הגי.סו כשעוד הייתי קבורס רכונה ,פגשתי בכן

ש Iחרר זלר מבית החוילם

העיירה שלי  ,והוא סיפר ששמע שאבי בחיים ואף

שנלשח אליו ידכ להירפא מצפע<תו וב·  7במאי רבכ

שוחרר ממאסר וע ו בד כפועל במסעדת עיריית

חזר לחזית בגבול ליטא )האיזור שמכונה קו7וגח .

המרליות

~האותות

סיפורו

ש ל

ל ו ח ם

I

I

ה

אמנם

ל....m

ד

•

הוא

ביקש

ב

צבא
'מ'ויה שביו 7

8-'1

ה

א

דום

במאי פYוו לפתע 'זכ המיעלקס

לא הגרח ולש

המצוגים סביב הוואיד גיריו.ת דע" שהבנתי ש  Iאת

אך צמא את צעמו

וא התקפת פחע אוא תום המוחמה"  ,צוחק זלר

עס

א)שים

זרים

ונףסו לע ןכ צנטווה

ומוחה מיעניו ןמעה .

זלן שנייר חי בישראל

מ . 1972-

אשתו ויrן'ןו

להצטרף לברינדת

לא לעו אתו והדעיפו וח  Iות גארצות הברית  .נם

מקלעניס אף שלא

גישראו התנרג וזר ושירות צגאי במוחמת יום

להשתמש

הכיפורים ו גמוחמת לגנ Iן  r ,ה rא מעורג עמוקות ,

במק.על ה ו א ועוך חייל הבצlו עם מעלק

מעורב ו ת מעשית ורנשית ,בכו המתרחש בזירה

י דע

מלע ה ו Iא ך י וקיבלו פקודה לקעוב אחרי

הפוליטית בישר א ל.

תנועות האויב מבערו האחר לש העץור.

הכותבת ממווח לע מגמת בףת המוצעות ישונע במתקלת

 '1'00אומות העלום .

יום הניצחון ער גרמניה הנאצית
ב

 9במאי נערכה ברחבת האנדרטה ל Iכר הלוחמים והפרטיזנים היהודיים ביך ושםצערת ממלבתית צליון יום הניצחון לע גרמניה הנאצית בהשתתפות מאות חייליס
ותיקיס שלחמו בצבאות בלעות הברית  ,רובם מברית המועצות לשעבר  ,לוחמים

ופרטיזנים יהוריים  .נכי המלחמה בנאצים ומתנדבים מהיישוב לשחמו בשורות הבצא הבריטי
והבריגדה היהודי.ת

בצערת נשאו דגרים ראש הממשוה והשר jו'וליטת לעייה אריאו שרון  ,יושב ראש

הנהלת יי ושס אבנר שלו וצניגי הווחמים בנאצ'ס אגרהס כהו ויגסיי פקסובר .
בנאומו התייחס שוו וחשיבות תפקירם שו הווחמים' :אתם לחמתם כדי להציל את

העולם החופשי  ,ניצח rנכס במלחמה שינה את ההיסטוריה של המאה ה'ט  2והכריע את
נורו המין אנושי

ו ...

ו מורשת הלחימה שלכם משמשת ל)ו מקור להזרהות  Iואסונה נר rוה
יפאר לשממח Oשו" 'nfי"'י'" -,ושגופש  DjIID rJ'fX'IIדוינeו ריב I!JIנ QI' " " iרm,ףו

גרוח הארם היהורי:

גצערת נערך טקס אזכרה והניחו

לע הינםונ ר.תיצאנו

 Iר'O

ראש הממשוה ,סנן שר הקליטה  ,נציג צה·ו .נציג משטרת ישראו ,הנספחים הצגאיים של המרינות שלחמו

בנאצים ו)ציני הלוחמים והפרטיזנים .סך הכול ה ו נחו כארבעים  Iרים .עון השתתפה גצערת תזמוןת משטרת ישראל .
את העצרת ארננו ין ושס ,מרכז ההסברה במשןך החינ rך ,ארגו)' הלוחמים ב}אצים ,ארגובי בכי המלחמה גנאצים וארגונים של ותיקי מלחמת העולם
השנייה ,בשיתוף המשח קלויטת עוייה.
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וOפ לש האטו רערוIו מהשן קכשףןו ר Ooנצ lנ מר ר Doפש  iV1נ'O 1שו

עם התינוקות בזרועותיו
]

ח
מאח ל ' סה ר ' Iרסוו

I

כ

כ

ת

המשפחה

'כר

•

כ וטjס מרנש שרענך עצמאב חשדו פאליר,

.םשםע

m

ודנס םעי  Iגו yrכוכ ,הסחתר

חננהכ רכיכ המפשהח לש ' lובשיו חכונבות

במשך שהנ וחצ' גכוך שנפחר חחח

ראש הממלשה יראאל שרוו; ארש 'ער IIח

ולחות רצווף חרר ר'שoהנ לש המצ'oן.oo

'ר.ילשס האור אולמרט; החורמ'ס להקמהת רותה

רוחבו ה'ה

מטר

ודר פל'קס וברמו ובב' משפחוח'הס; אנטואנט

קמועוו  1.2מרט .פףקס 'קתנ רiו'ו הגס

נרוסמו ומישל

פר"רו ב': Y

ה'ח'ר לש

'דל' רורו המנוח של

1.5

מטר  ,נוגהו

פר"חב ''Y

1.7

ששח בשואר~

סנן שר הב ' Oחוו לשעבר

ב ש נ' ס האחרונות זכה דר דפי'Oן

וחבר קרוב של משפחח ו )ר מו ה א לוף (ל''מב)

ונדמן בפרס'ס רב'ס ,לרבות מת"ת

ודומ ן  ,מנרר

פר " ר ו ב ';'Y

'שראל לט; 'ושב' ראש של אנון ו ת 'ר'ר' " ושס

המדע ש ל מכוו

בעולס; האמן מנשה ק  '1שמו; ו ' ושב ראש הנהלח

הכבו ך של צרפח ו כעת האחרונה

'ן ושס אבנר שלו.

את כ'כר המשפחה חכנ Iהארר'כל ןו צור

מ& rמשווא ; שאר  ooלש nוארשי לאףא r.ושרר פל' DlIl Dj7ו  If1"I/"IIהזו nרתש ID
Onקהל רכיכ ר, Ooשפ"Y1

פרנקל ',I

אות לג ' ו ן

-

אות הכבור מטעם בר'ת תעש'ות

הלאקטר ו נ ' j7ה  .2001כ' ו ס הוא ממשש

' ו שב ראש ומנהל גלל' של ' " IIש'

בת'אוס עס ארר ' 'וכ ת') המפר המרכז' להוראת

א'נטרכטגול  Iנ'ה :אחת מחמש סאות

השואה וון נוננה"ס ועס אדר'כל בנ" Iהארכ'ון
והפסר"ה rו לכקסי .ב)ייח כט המפשחה  ,זלרכ

מק  tס מחבוא ' j7Iבלה את ההחלטה שוברת הלב

נולר רrגnפשה רר' hoתrן שנ Iרא Jהתפארשה מכJוl

החברות הנולחת בתשע"ת הר')ב'ס הלאקטח')יים

להשא'ר מאחור את שנ' הת')וקות הרכ'ס לשה

באצרות הבר'ח  .בםנל העובר'ם שלה 16,000

רתמוםת לש 'ד' l' '1ושס חתה דור לפיקס וונמן

ות'נקנ

של וזנ מ'רכם מחשש שגכ"ס ' Oג'ר

א'ש רבחב' הע'זום  ,והנם נרכ;:ן לש הא'שה אשר

חרכ גג' מפשחות'הס שב~ו שב Iרא Jבר:מ לספ

אותם ואת שאר המסחתר'ס במקום מסתורס

הצ'לה אותו בשואה  .כאשר ייסר אח החברה

פףיך Iב '.'Y

בחר

בשתנ  , 1962בחר זונמן לקרוא לה לע שם רגפר

בוrןןס לגולר.o

הוא

ה'הו  '1הקטן וו'ש" משמנו הנ'ע חקל ממפשחתו.

את מקוס המסתור וכספה אחר כך עס

" IIש' ה'א גס ע'ר מוצאו של 'ושב ראש הגנוד

'100

סגו לש '7לפOן ודומן  ,חבום

קבעו מחא המא Iהטvד מהשג  'lj7משן  ,חJIר פרס

גנט J

'שרלא מאלבות שלנת  ,2000ושבקף ממהנ נפוה

שאל להשא'ר את הת'נקנות

המרש'ס של 'רושל'ס ושל פרבר'ה .הפלס ,נם

עוב

ר~א ותתת התח רדו '7לפQן וממ~ ונדנ בהשארח

לשושת הת'נוקו,ת שנ"ס מהס ] ) '1ו.

לש החברה אלפח סליינר I ,ש)'הס בחרו בשס

גפברואר אותה שנה ח'םלו הנאצ'ם סופ'ת

זה צל'ו Iזכר '' j7ר'הס שנצרחו גשורא~ זונמן הוא

אח הנט  J . /נרמן נעד אב/חה העת בעבוחת כפ"ה

םג מחרב הספר ררכ' מוו'ש" ליי'ש"  QIH ,ו ב'ורג;ץפ

)'נואר  1943עשו הגרמנ'ס אקצ'ה נ ו ולה

מחץד ל נ טו וה'rןצח לבר/ח לב'תס לש 'אנ/בה ושל

המתארת את השתשללוח ח"ו מקרבו מלחמה

ב גטו גחרנו .מפשחת וונמן אנצלה למצוא צעלמה

'אן פוחלסק'  .שומר' ג'Jו הקז של המשפחה.

למצנח כוול  OOר'ט .

םפוורו הא'ש' לש ודומו קתבפtת השואה מומשש
\Iי לא'רוע'ס הקש'ס שחווה.
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מאת ק ו ב' ר ' בל' ן

•

א נש' דת וקאדמ יה רב'ם דט ב עבר ב שאלה

האל שבה'סט ור' ה ' 1 .ריבנרג מאמ' ן שב הס תכל ו ת

היכו ה'ה לאוה י ם בשואה  .א ו לם מחקרים

חאלור לע ממ oכ' Oמז מו השו רא~

ר'ע)נ יתי ות

הנעת ה'הוו'ם למ ח נו ת ה ע ב ו ד ה ו הר 'כוז

מועט 'ס נ'סו עד ה'ום לע נו ת ע ל ש א ל ה

ב תפ 'סת קדו ש ת ה א ל ש ב ה ' סטוריה במ א ורעות

הח פף ר~ עדל ת ג ר'נגר נ  .את מ שבר ה מאונה  " :א ב'

 11על פ' מסמכ 'ס שכת ב ו ' ה ו ד 'ס בז מ ו

ה ש וא ה הב'א ה ל'די כך ש בס  Jס קדו ש ה זו מוקר

ח ו שב ש בש ל ב ז ה ' ה ודיס ר ב'ס הפס 'קו לשא ו ל

ה שוא ה לע ק יו ס המצ  IIת וה ח נ 'ם הדת  IIם בתנ א'ס

כ' חי ד ה מק שד את הר נע בעש"ת המצוות צע מ ו .

א'פה א לו ה 'ס מבו ו ן א ת הה'סטור ' ה והע ב ' ר ו א ת

הק ש 'ס שנ כפו לע'הם.

כן שה א דס נה'ה למ וקד הקדושה .נ ר י בנ ר נ חוקר

ה 'חס ל ו ת מק ד ושת ה א ל ב ה 'ס טור ' ה קלר ו שת

פ רפו ' גשר ו ו נ ר'ננר,ג ח קו ר ה עקס lבפ'ן OI oפ' lה

הארנ )'

טענ ה ז ו תון הת מ קדןת בש ל Iשה תחומ ' ס בח"

דת'ת ,במחשב ת ישראל ובמחק ר השוואתי בי[

ה דת בשואה

דתו]ן הנע' חבושר מרס ל ' lושם כ '1לנסות לופחנע

כש ל כ'ס העיקרייס של השואה ו ל אחר'ה.

.

ת פילה  ,פסח וה 'מ 'ס הנור א' ס

.

קל"ם גב ט אות  ,א "מן 'וע מא ו נםת לש 'ה זrןס

ה אל בח"ס

.

רב ' ס.

ק 'דוש רנ "עם מ סו' מ' ם נח"ה ס קב 'וס

מצווה א ו נ חנ ' נ ת ח נ  .אל רבור ממה שהם כת ב ו
ב תקפlה ז ו למה ידב קו ה ס ע ש ו מצ וו,ת נאל ונו ר

בע'קר ממסמ כ cvא לו את הלכ' המחשבה ה דת ' ת

ממ ס מ כ'ס שחקר ער כה  ,ג ר'ננןג מער'ן כ'

שהס עשו מא מ צ' ס כב ' ר'ס להמ ש'ך  Iלעשות ן :

בז מ ו השו א ה .הצר וו לחקור את מחשבת ישר א ל

ל פ  'Jהמלחמה וממו פף שת הצאנ ' ס ) סת 'ו ,( 1939

אצ ל ב'צול'ס ר נ'ס במח בז ת ה פל ' ט'ס לאחר

בת קופת השו א ה נוצר אצל נ ר'נברנ קעב שיחה

ת פ 'ס ת מהלך הה 'ס טו ר ' ה כ ב 'טו' קל דו שת האל

המ ל ח מ ה נר א' ת שוב הת"חםות אד'רה קלדושת

ב ג מרנ' ה לפנ' לשוש ' ס שנה עס ב ' צ ול ה שוא ה י סוף

משנרה

ו מ רך שהב נחגנו הח ג ' ס ה 'הr Iן ' ס .

ה א לוה' ס בה'סטור'ה  .ז והי הסתלכות לבער מ ת וך

לנולב ,ו מ א ז ה וא ע ר ערך מ קחר 'ס רכ' ס ב תח וס.

בתפ'לות ו במ סמכ'ס רב'ס מתק ז פ ה ז ו 'ש

א מונה ש א ל Iה 'ס היה צל ד ס וש הו א ממ ש'ך ומכוו ו

במכוו

התייחסו'  Iת רבות לת פק' דו של א לוהיס ב ה כוונת

א ת מ א ורעות ה ה'סטור' ה להקמ תה של מ ו'נ ה

ה 'נו'אל ו מ ' לחקר ה ש ו א ה ב יד ושס נשע ה כמסגרת

הה'סטור'ה ובהתערבות בה בח" הפרט והכלל

ל עם ה ' הויד  .א חת ההוכחות של גר'נ נ רג ל ש'ג '[

מענק מחקר של ארבעה חו שד ים .עם ה ג' ע ו קיכ ל

סרכיס שונות .נכתב למשל 'וע ר ב ' 'וסף נל רנ טר

ש חל אצ ל הנ'צ  Iל'ס ה'א קרי א תס של רב ג ' בר נ ו

 1ר'בנרג צמוות הארכ'וו רשמיה של  1,500מ  ooכ'ם

מ סקמפה )פול'ו( שבעת שה וא וקה'לתו ברחו

בלזו נזמו מל חמת הצעמ א  jת ב ישרא ל ל ה ת כנס

ה קש ור'ס לח " ה'וס·'וס הדת"ס בשואה שנכתבו

מסקמפה ,צ 'טט מר רש'ס ופס  Iק'ס והוכ 'ח מ הס

קל ר' א ת תה'oןס ולהזכ'ר א ת סנלות הנפס' ס משת ו

ב עבר' ת וב" ד'ש  .מר ב'ת ה מ ס מ כ' ס ה ס ע דו יז ת

כ י ע ל ה'הודיס שעמו להת פ לל ל אל ו ה 'ס שיעוור

לע ק' ד וש ה ' בת נ ו כ ה למל חמה כד' לע ו רר א ת

שנ'תנו לאחר המלחמה  .ו שא ר ה מס מכ 'ס הם

לה ס ב מ נוםתס מ הנ אצ 'ס כפ' ש עזר ל'הושע

ר חמ ' ה אל ש'ס"ע ב)יצחון וב הב את הנא ו לה ,

תפילות  ,ה גדו ת  ,פ נקס'ס  ,חל'ופי מבתכ'ס  .ד שרו,ת

א'ןן'ש'ס א ח  '1ס בותך לוה מא'[ שהו א 'בו א זעל רתס.

" אנ ' מבסס תא ורי ה ז ו לע כך ש א 'ן כ מע ט

פשקוו'ליס ןכדו מ ה .עזבדי הארכ ' וו הפנו אותו נ ס

נ רינבר נ טועו כי ל אח ר מ כן  ,כ אשר נ לק ח ו

א זכ ו ר ים למקו מ ה של ק ד ושת ה א ל בה'סטור'ה

למ ס מכ'ס נ ו פס 'ס שלא ה ח טו [ ל ח קור מלכ ת ח'לה ,

הי ה ו ד'ס לג ט א ות  ,ע ד"ו נש א רה שלמה ה אמו נה

בתקופה שב ' ן הגט א ו ת ל ביו מ ח נות הפל ' ט ' ם  ,ז ה

כ גוו Iל חות שנה ,והוא מצא בהם מ ידע רב ו"חויד

nנ פיסת הה' טסו ר ' ה כ'לכ ל ה ב עת 'חסו של האל,

מב וס ס בע'קר לע I1מ ס מ כ'ם ש ח ק רתי ג:צעמ ' א לג

המחקר

הנוכ ח י

ש נ רי נ בר נ

ע ורן

בתפ זל>n

ז ה נ ם מ ת אים

n

ל מ מ צא ' ס ש ל

הדת

I I

ב ש
ק ד

I

n

שת

בה

I

I

סט

השו אה ,

במו

א ל ' ע ז ר

ה א לן ה

I

א חר' ס

של הת א ולוג

אה

ר

א ולו ב 'ם
על

I

I

כ קוו ב ץ עטשן

ם

שלא

ה'ה

ל'הוד ' ס בזמ ן

ה

השואה בם 'ס

ל ה א מ יו
ר)! פו ' נ ושרו נ ף ובנג

ש א לוה'ס א כן
מ כו ו ו

את

'וע ח" הדת ו'וע בע'ות ר ת שונות שה'הוד'ס נ צלא ו

אך 'ש ' 0מ 0 '1לפסקות רב'ס לוהתחל ה לש מש בר

ל ה ת מו ח אתו .נוסף ע ל מסמכ ' ם אל ו  ,הו א נס

א מונה קעב חוסר ה ה תמאה וה7רוונט'ות לש ם ' 9ו '1

אכש ר בשא ל ג ר' בנרג מרוע בחר לערוך את

ח'פש רבר'ם שנכתב ו בע' ת ונ'ס בענר'ת וב" ד ' ש

הת נ " ך שב הס הת ערב ה אל לעזר ת ע ם 'שראל ,

עי ק ר מחקרו ב'ד וש ם  ,הו א ענה " :י ו ושס הו א

בזמ ן ה ש ו א ה ו לא חר' ר~ " ה חלטת' ל הת מ קד ב ע 'קר

למ צ 'אות ה'ו ם ·'ום הקשר~ משבר ז ה בולט ב מ ' וחד

מנח'נת' ה מ קום המרכז' ב ' ותר ל חקר ה שו א ה .

במסמכ' ם ש נ כבתו נ ז מו ה ש ו א ה ופחות בדע' Iו ת

ב מסמ כים שנכתב ו סמוך ל'ום הכ'פ  Iרי ם  ,כ מ ו

ב י' !שם חוקר'ס תא השואה  ,ש לא כ מ ן במק  Iמ ו ת

) 'lש א ולכ להקח רב

ב תפ 'ל ה ה א נו נ ' מ'ת שנכתב ה ב1טו ל ו ד ':ז " א ג ' }ו

ר ב ' ס בעו ל ם  ,מהז וו' ת ה'ה וו ' ת  ,ש ה' א הז  tי'ת

' ות ר במר ו'ק לא Iו' ר ה ו למ חש בה ה ר ת'ת ש ה"תה

א ב הרח מ ן ,המטר ת ע ל'נ ו נשמ' פורענ ו'ות

המת א 'מה ביותר לסונ המח ק ר ש אנ' עור ן .מל בד

ו במ  Q')ooשנכבתו

אלחר מp

בשלב' ס השונ'ס של ש ו א ה ' .מ ס ב' ר  1ר'נכרג,

הה'טסור'ה " מ סב'ר  1ר')בר ג .

המתחשר ו ת 'וס 'וס  ,זלעפו ת ד.בע חרב ופח ד ,[ ~ J

זא ת  ,מנח' נת ' ללכת במס ו רונו ת די ושם  ,לפ ג ו ש

ש נים רבות של מחקר לע ד תו ת הב'א  .א ת

ע מן ' ש ר אל צא ן מרעיתך לבזה ו ל ש מ צה .אנא ,

ו דלבר עס ח 7Iור'ס כ מ ו 'ה ו דה אב ו א ר ' ,שר אל ג ומטו

נ )) '1רנ לשבג '){פת ה לע הדר ך ש ב ה ה ד ת ה'הוךןת

אב'נו שכ שמ'ס  ,השב 'שר א ל לנ ו'ה ס ו ב נ 'ס א ל

ו א חר ' ס  ,א נ ש'ס שה ס מנ ו ול' ה חוק ר'ם ה ח " ס ב'ו ס

מורבע ת מחר דל ור וממקוס למ קום :דרך זו נ גזרת

ח 'ק אמ ו ת ם ו א בות אל בנ'ס .ש 'ם של ום בעולם

בתחוס חקר השו א ה  ,ו ה כ ב Iד נ ד ו"ל ,

מ'ח סו של ה א ל ל ע ם 'שר אל בקנודות ש ו נ ות ש ל

והסר רו ח הרעה השו ר ה ב'ן י צור ' כפ ' ך  ,פת ח

ג ר'ב ב ר ג מ ק ו וה לפרסם ב עת'ד א ת ממצא'

ה ת ערב ות וש ל הכ וונ ה ל א י ר וע' הה'ס ט ור'ה כ פ'

אז יק'ס ו ה ס ר ה ב ג ד 'ם ה צ ו א 'ס הטלא'ס מעל'נו :

המחקר ב מא מר'ס ומקווה ל א סוף עם הזמן ח ו מ ר

שהוא מתו א ר בתורר~ הה ת ערבות ה לא Iה ' ת וה ב סי ם

כ מ ו כן ה מנ ב ל ו ת והאיסור'ס שה'הו ו 'ס נ א לצו

מ פם ' j7לכת' בת פסר .הו א מקווה שמח קרו 'שפוך

נתפם'ס ,לדעת ג ר'נב ר נ  .בז'כרוו ה קוקלטיב י ש ל

להח מ  Iח אתס וה ק ש"ס שה 'ו ב ק' יס ה מצ וות ,

אור לע ח" דה ת בשואה ו'וס' ף ל הבנת מ ה שבע ר

העם ר~הוךן כה  OOור ' ה ממש'ת שהו א מ סה שjTד rת

למלש צמ וו ת קת' ע ת שפו ר כשמטע Kו ה ה' פאש ר

ב מחש בת ס הדת' ת ש ל 'ה Iידס ב שו א ה .

5
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מאת אר'ה ספיו ' ג'ק

מ

I

ה" 'נ) האדם

לעביס  JIש'- D

.

ידלום לה  Iר'הס ,הוריס ייזל'הם ,אחיס ,אחיות,

אשר צוחו נשוהא שושה מלי'ין 'ה Iך'ס ומ'ליוג' גג'

אים אח"טן תכנ  Iת '"םוד חשדה נאנגל'ח הנמצאת נשדב' ס'  Iס
פותחה בנ'ח הOפר המרכן' להוראת השוןא ,לש 'ך ושם הסנ ,.,.לנחוו שאיה
מךזןטה  11שולאות אחרות

מכונח ההמשרה הצעומה שכנו האנצ'ם ח"בה את השתחפוחס לש רב'ס

הJלזע n

מפקו שחור זה נה '),.~ I\Xר מאבצעות נישה

,

קלח מהם הונש"ו מחו'ב Iח א''שת Kו'אד'ןןונ'ה הצאנ'.ת וקלח מהם Kו הרגש"ו

חמיתם Jמ ףא אש'! שתובוח תורחב לוסנ'תו רמוrרףטת
לש שנא[)' להשףתת חצונ הרזגו'}

,

מJlא רMM

rטמ'רםת

להנש" יסעו פל'ע או סכ"' ·מפחת' ח''דח

ה')'Iלןר חש'ס כ' חובה לפחות להולעת את השולאת לוהתקמע בהו ,
ריצה רמורס' רזגחאר תא לכ מר')יב ר~ח  Iרה ר"א השלאה לש חנ')'ה א'ש'גו

')' Iתח  OIית ושומוש בממסיכם הטסיוריים  .מאבנ[ת ובפסרות  ,חבג'ח המילור .
',צד ה ' ה זה אפשר ' מבח י נה אנוש ' ת ן )ssIbIe.Iס. (How Wos 1I HumanIy P

בח'רה או ש  Iרה לש בח'ר Iת הוב"'ו את הפרט ממעמר של מ' שא'נו מעורב

נוחנת את הממףם האנושיים  Iהן)  QIר"  Dלש השואה מההיבט שי 'כ rשנצ'עי

יבו שהפך למצבע 'ש'ר לש הפ.עש ב'ן שחנר לה'ות צמ"'

את הyןח

סעלדה לש מוער!בת

,

וב'! שה'ה למקש'ף סב"' מן הצ.ד הכיו ה'ו אותס צמח'ם קר'ט''ס שבהס אנץו

ה.ךrכ )'. l

הנושא מםונר ודע'ן .ה'ח'רה עוסקת )יח' , 1ס' בבנן אדם ,אשר השתתפו

הפרט לחנות

לפ'כך ה'ח'דה בוחנת כמה גקיחת חשובות שהבו בח'רה לא ה"תה קר
אפשר'ת אלא מחו 'בת .הדבר מחח'ל בב'רוד של ה'הור'ם בנרמב'ה בשנ'ס
 .1939-1933מאנור .לא החלטות שהחטילה ממשלת נרמב'ה או פעלוות התח'קה

•

היה

לשה הן עשימהת במוקר ה  '1ון אלא הממר האנוש' הכרוך בהשתחפות ננ'דוד

ובהפחה ההררנת"ם של היהוריס או בהסכמה שבשתיקה של רב'ם בחברה
הנרמנית

-

חבריס לפססל הלימוד'ם ומורים בבת' הספר  ,שותפ'ס לעסק'ם ,

שכנ'ס ואחר'ס .אף שמעש'ס אלו נעשו לפנ' המלחמה ואינס 'כוליס לשמש
הסכר מקיף לצרח ההמובי שבא ב7jעבו' nהם ,הר' הס )חשבן הצrזעס הראשו'}ם
בתהלכי'ס שמטרתס ה"תה ףטול לצם אנוש מהיהו  '1ס ותוצאחם הסופית ה"תה

נט'לת צלם אנוש מהרודפיס.
לאחר פ'רוט הקרע שלפג' המלחמה היח'דה רנה כמעבר למעשי הצרח

-

ההשתחפות לא רק של הא"ב  Iצנרופו ' .חירות הפעולה הנ" ר וח הנאצי ו ת ,אלא
נס של רזגטשרה ושל 'חיד rת אחרות ב'ר'
Dח' 10'1 jצ I03I 'j1ו'  9!2ן~ אנצ' נ כי'  ' ))1מפשחת) .I ~ S

n

זע "1ו

ר<)'IO

ב'הן  '1ס אשר החל עס פלישת

נרמניה לכר'ת המוצעות בחודש 'וני  .1941שלב ראשוו זה בצרח ההמוכ'ס ח"ב
את המבצעיס לעמיד פנ'ס אל פנ'ס מול הקרבנות ול'רוח בהם מט  IIח קרו.ב

נמה שנחשב הרזע הבתנלמותו :הוצח המכו Iן  .המ nכונ llהכ Iלל של העם ה'הוד'.

כמ'ל'ון וחצ' 'הו ר 'ם נצרחו כך .אמנס לא 'רוע לע צעדיס שננקטו נגד יח'דיס

o.

ועם זאת צמ ' IIם אנו סעלוק ב  Jבספוי לש דגר  ,ימ'  Iך ה  IOOר'ה הוא נסייין להביו

סשירב[ להשתתף במשע' היר' ה'tןו  ,ןא מקרי ר 'ר Iב ה'ו )  '1'1ס מאוד .ה'חידה

אח פשר משע' }'ב הדאם וה'בט'ם של הטבע האנוש' .חקר השואה  ,אויל 'יתר

מ'ועה אח השאלה מ' האנש'ס שבצ'ע[ את המשעים האלה ,

מלכ פקר חאר בה  OOור'ה  ,צמ'ב בפנ'נו את השאלות החרות ורמוטר'חח ב'ותר

למרס' ההשמרה במזרח .משלוח'ס אלו )שע[ לאור '  ,01יעלנ' רביס משכניהס

לע הטבע האנוש'.

כ 'rיסינ pלהןיב תא מעשה הרצח הרמוינו רןגכtתrג לש 'י'מ ' 'JIגג ראם

בהמשך היח'דה מתמדקת בג'רוש ה'ה  'lIס ובמ'וש[ח'ס לש 'ה  O'1Iמגרמה'1

ךי....

ל'rכ

של הקרבנות

-

קלח מהם חזו במחזה [חשו בושה ,אחר'ם משחן  .מעט'ס נקט[

ה'תור ך'ןחל םא ר bא קר מקמעת וצנרת רהייבב .לש נחמוח :YI.ח ;ץננלו הגטאות

'  Iמה כ '1להתננד למ'ושוח'ס' .חר לע כן  ,משל tח'ס אלו ['ה  nלו"ס בשותפות

רתיצאנ.

ב'ן שורה ארוהכ של אנשי מקצוע; קפ'  '1ונכת  ,פק'  '1ע'ר"ר~ שוטר'ס  ,צלמ'ס

וא nנ'Oתמ 1ב"אנצiו 'לבמ רלנnת.ט לאשנה רצכ rIבל'm iYIכמ ר,..שמm
לג " Oכ 'rןכ הרהנ ףנ רא,ם לכ  p'O'1להב'ו תא התופעה  mו לולש'כ~

שת'nע את רזגשלוח ורב'ס אחר'ס  .רשו'וח נרמג'ה צ'רו מערכת שהפכה את

הבנה אקרמ'ת  Iו צ)ףה לה'ות מלו  Iה צנ'וו' המסור' העזלה מפאר השואה.

המשלוח'ס לר  IIח"ס מאוד כעבור נרמנים רב'ס  ,ונרמנ'ס אלו 'כלו להמש'ך

אם אחח המטרוח המרכז'ות לש הוראח השואה ה'א להבט'ת אח ק'ומה של

ולהאמ'ן שא'ן ליים ' ר בדבר ,איך אנחנו 'כול'ס להב'ן אח מעשיו של החושב

חכרה אנוש'ח שבה א'רוע'ם כאלה לא ייש)ו ,אנו ח"ב'ס לנסות להב'ן כ'צר

הנרמנ' שכתב לנפטסן ב  IIיצרבורנ ושאל אוחם ·האם יהיה פאשרי קללכ חרמ'ל

אנש'ס

,

· אנש'ס רנ'ףס :כפ' משכנה אותס כפסרו הה  Wור'ון פרופ' קר'טספור

בראונ'ננ 'הפכו לרוצח' המ , 11ם'

6

שנשאר מייפינוי במח'ר טוב? '

אחר ' ס'פור לע אודות האנש'ס שניהלו והפעילו את מחנות הר'כ  Iז ,יח'דת

קוoר הלכשרת ת ד רניי נוער  !tJץל Iוצריכהי }הקוoר
הארןר(  :פ ב רואר " I ' -ל

ה קורס להכשרת מיריכי נוער לפולין וצו ' כיה התקייס זו השנה
י

הל י מור מסח"מת בפרק המיוחר למצילים  ,קומץ אנשים שבחרו בחירה מוסריח המנונרת

השנ"ה בצריפות ביי ושם  ,והוא נערך בשיחוף משרי החינוך .

ללחויטן לחבירת הרוב מבחר באנשיס oשבינו את חייהם לשהס  ,ו'yוחיס נס אח חיי קייריהס ,

מטרתו להכשיר מדריכים להייכת בני נוער בפולין ובצ ' כיה ,

rןכ להציל יהוריס  .ההחלטות והמעשים של אותם שנאיס ממשש י ם אמציע להבלטת השאלות

והוא עוקס בעלוס היהויר שהיה בפוילו בתקפות השואר~ בתרבות הפלונית

אכן הבחירה להיות מציל הייתה אפשרית  .אולס

נבמתודקיר~ קבורס זה השתתפו שערים ותשעה חניכיס בגי נילים שונים ,

המוסריות המולעות לכל אורך היחידה

.

החלטה ון היא היבט לש הספיור ה}אושי כשמעט נשגב מבינתנו  .מה מקור האומץ  ,המוסירות
והנחישות שפאשר לאנשים אלו לבחור בהצלת היהוירם ולח  IIר לע בחירה וז שוב ושובז
אף שהיחידה מתמקדת במחוילל הש Iאר~ קול הנציולים הוא חקל בלתי נפרר ממנה  ,כמו
בלכ נעודת החינוך של יר ושם  .אם בצרוננו להתמיר בנישה הביקורתית לכפי מחוללי השוהא ,
יחידה  11מ  Iכירה לנן להמשיך והכור את קנורת המבט של הקרבנות.

השואה הייחה למרכיב מרכזי בשיח התרבות של העולם המערבי  .היחירה )יצד היה זה
אפשרי מבח י נה אנושיח ? אינה מספקת חשובות קלות א ך מלעה שאלות של מוסר א שר

בלדעיה ן לכ די ו ן העוסק בעולם שלאחר אושוויץ נשמ ע נב ו ב וריקני .

ממקצועות מנווניס  ,מכל רחבי האyר  .הקורס החל ננית הפסר המרכן'

להוראח השואה ביד ושם  .בחושר יולי נסעו חניכיו לשבועיים של הכשרה
בפולין ולאחריהם שובצו בהירכות של בני נוער מטעם משרד החינוך.

o

קזרס הל חנת ת ד רניי נוטר  !tJץל} Iהקורט הקצר( :
ן

חאי 3 -

ק

הכותב הוא מ}הו ציות תג  'Jית ן,ל' Oבכ'ת הספר המרנןי והוארת השוהא .

ב'  Iני

ורס להסמכת מדריכי נוער לפ ו לין הוא קורס חך·פעמי של
חמישיס ושש שעות לימוד ביד ושם ,והשתתפ ו בו עשרים
ותשעה מדריכ י ם מנוסים בלעי ותק הדרכה בפ ו לין .מטרתו הייתה
להעניק להם תעורת הסמכה לע פי הוראת חיזר מנכ " ל משןר

החינוך מ' Iני

. 1999

הקורס הפניש את חניכיו עם טובי המצרים בתחומיס יהד ו ת  ,שואה

ופולין  ,וכונסו בו מפנשים במוסיוח העוסקים בשואה.

םתינר ש כ הוו  Uי ד ה השוו ד ית גנ ד אנ  urUתיות :

ן 3-

י

מבחינה

אנושית

ש

בתאי

לושיט עיתונאיס  ,פקידים בכירים ומצרים הניעו לסמינר השנחי
של ה  IIעייה השווך י ת נגי אנטישמיוח  .הסמינר מחק"ם מאו

1997

ב  Iד ושם  ,ובפעם הראשונה השתחפה בו גם קבוצה

של עיתונאים שכבר עברה השחלמות של שגה בש  Iודיה . .משחחפי
הסמיבר ביקרו גם בביח לוחמי הנטאוח  ,במשואה ובביח טרזין ,

םתינר כניצו"ל שואה  3 :ו 7 -

ערכת כ'זנוד עכ ספרות השואה

ש

י

ערכח לימוד של שלושה חלק י ס ,והיא נועדה לסייע למוריס לבלול אח נושא
ספרות השואה בחבביח לימודי השואה בבחי הספר .

בעה עשר ניצולי שואה שבימו השואה היו בארצות שונות
באירופה הניעו מרחבי הארץ לסמינר לניצולי שואה המחקיים

ה צורך בשיטח לימוד בין'חחומיח בהוראח השואה עומד במוקד הנישה החינוכיח
של ביח הספר המרכוי להוראת השואה .על פי נישה  11הפיק ביח הספר

כבר עשר שנ'  Qברציפוח ביי ושם  ,הסמינר נערך פעם או

פעמיים בשנה  ,ומטרחו לעוור לנ י צולים ולתת להם כליס ייבר אל קהל,
בסמינר שמעו המשתתפים הצראות אקדמיות והשחחפו בטדנאות

כהדרכח משה הראל 'שטרנברג

היח י דה הראשונה של ערכת הלימוד  .השחרור  ,בוחנ ח את חופעת השחרור

מבק Iדת המבט של ניצולי שואה חוך שימוש בחומרי קר י אה יצירתיים ומע ו ררי מחשבה

ו בתאי

.

פסיכותרפיסט של "עמך "  .בסדנאות

סיפר כל אחד מהניצוליס מאורע שעבר עליו בשואה  ,וכך נתנלו סיפורים
שונים מרגשיס ונוגעיס ייב

.

על בר י חה  ,על מחבוא ולע מחנוח,

מיצירותיהם של הסופריס אהרן אפלפלד  .אירה פינק ופרימו לוי .היחי ר ה השנייה ,
אפ י לו לא ח"תי  ,היא ניסיון ראשון מסונו לעסוק בח ו ויות הנשים בשואה כפי שהן
באות לירי ביטוי ביצירותיהם של הסופרח הפולנייה  IIפיה רומנ  IIיצקובה  ,של
אידה פינק ושל אהרו אפלפלר  .היחידה השלישית  ,קרון חתוס  ,ראתה אור

7

 Iה עחה  ,והיא אינה מתמקרת בנושא מונדר א א ביוצר

.

השירה רבת

הפניס של רן פגיס .
כך באמצעות הספרוח אנו מנסיס להביו את השואה כפי שאי פאשר

להבין אוחה בלימודי ההיסטוריה אן בשיח הציבור '.
בלכ יח ' lה מג  IIן רחב של ספיוריס קצרים  ,קטיעם
מרומניס וקטעי שירה .כל יצירת פסרוח

יוס עיוו סללג תתאס ה פטורות ב שטחים :

כ

20

ב תאי

·  20במאי נערך יוס עיון לסגל מתאם הפעילות בשטחים ,
והשתתפו בן שלושים וחמישה קצינים בכיריס  ,המשתתפים
שמעו הצראה בנ  Iשא ההנהנה היהוירח בשואה וערכו סיור ביך

ושם ,בסיום יום העיו! נערכו ד'  Iן  Iס  Iכום בהנחייתן של י · ר מוטי שלם ,
מנהל ביח הספר המרמי להוראת השואה .

תגפש שנתי

-

נ-צו"ל שואה :

22

ב הא י

מלווה בגיתוח ובקוויס פדנוג"ס

ש מונ'ס ניצולי שואה  ,בוגרי סמינר ההכשרה לניצולי שואה של

בהוראה.

יי ושס  ,נאספו למפגש שנתי ביי ושם ,מטרח המפנש הייתה

מגחים

המסייעים

לערכה מצורפת קלטת ויארו
של אפלפלד ושל פינק
הקוראים מיצירותיהם .

להפניש ביניהס כךי שיחקלו חו  Iיות ו י)ירן זה את זה ,הם קיבלו
עדכוו מאפריס קיי  .מנהל מנמת השתלמויוח חו"ל  ,על הנעשה ביד

ושם ו בבית הספר המרכזי להוראת השואה בשנה האחרונה ושמעו
הרצאה מפי פרופ' חנה יבלונקה על " משפט אייכמן

מח'ר הערכה120 :

ש'ח

.

שישיס שנה

אחרי" .בסיו ם המפגש השתתפו הניצ ו ל י ם בטקס חלוקת פרסי יד ושם,

ד

מ א ת שח ר לו 'ו

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

מה שה'ד ה  UKש'ת ניסהת להסתיר•
ה  Kד טה \חשפח ומ ג לה.

נ

בש'חה זהי רה אשר הלעתה זיכרונות

קשים מהעבר  ,ג"סה מנהלת המוזאוו
המחוזי קנו)יו מווזאוו חלמנו בפוליו דר

לצויה פווקצףה נוקנ את זערתו 'זש הנציול ה יח' ר
מחלמנו שמעוו סרבנ·ק .הפגישה בינ'הם נערהכ
בביקורה של נובק ב'ר ושם בחורש פא'יל ,ובה

נעח השנייס במשוףת להלשמת המעד' לע מחהנ

נרמנ'ה בחושד מאי  , 1942החלו ב'ג ה  flג בתכאלמ
המיפוי של אתר חלמנו ששימש בעבר מחנה

השמרה המו)'ת כמסנרת "הפתרון הסופי:

מחנה ההשמדה חלמנו ה'ה ממוקס בכפר

חפירות

הפולנ' חלמגן ,שעג'ס קיי  Iמט'יס ממערב ללוח '.

ארכאולוניות  ,היזמה לחפ'רות בנעה מצרונה של

המחנה הלח לפעלו ב-ו צסמרג  ,1941עם הנעת

נוקנ לנלות מיעד 'וע תכנית המחנה ן'וע שגרת

המשלוח הראשון של יהוך'ס מהאזור וכן של

מיער שחקלו הגחל ה'ה חסר מפ'ג

חמשת אלפיס צועניס והמשיך לפעול דע חושד

השמרה

העבודה

נאצי

בן -

וערכו

במקוס

סדרת

שרגוחות ה)אציים הנסוניס קלראת סוף למחמת

מרס

, 1943

מועד שבו הפס'קו הנאציס

את

-

המשלוחים נשל השמית רוב 'הודי האזור.

ידכו להצניח טוב יותר תא קרבנות המחנה לוהקים

בחודש אפריל  1944נפתח המחנה מחשר.

העולם השנייה הרסו את המחנה הרס מוחלט

במקום מו  Iאוו rלכרם.

בד בבד עם חיסול נטו לוח  :וב  23-ביוני אותה

חפירות גח למנו ח ו
ההמשךה הנצאי שלעבר' .שבJים זה דצב זה  ,חננו
השנ"ם מפות של האתר ושקדו על התאמת
החוו'ות הא'ש'ות לש סרבנ ' ~7שה'ה חאן הסאי'יס

הראשונ'ם בחלמנו  .למצמא'ה הרעכנ"ס של נוקנ
במסנרת תפקיררי כארכאולונ'ת וכמ  IIאולונית_
סרבנ ' j7הלציח להילשם כמה פרטיס חשויגס,
לרבות פרטים הנונעיס "לסיפור הלא יןוע של

חלמנו :כהנדרתה של נוקנ .אכשר נשאל מדוע
העי'פו האנשיס לשתות מן הנהר ולא מהבאר
במחנה ההמשדר~ השיב

סרבנ 'j7

תשובה מחיררה;

כt/Iא' J1השמישש nצרל ג!גליש י'ח לשו Vז mא I!'YIלש וIOנ'Dר
גוooךת ץחפ.יי IOoפ"ר

ם}הלת ר tltנIא IIהמחנז' iמ  QI rllנזא Iו וחמנן נפ'/ל Iרן לyן;ץ
פיל'צII i"!j7מ jדמרב Jlםע ר~ ' Yיי ""'יר םוחםונ Mכשו נ.j7'1םר

"שנ ' אנש'ם נזקרו לבאר ב'יד איש סנל המחנה

והושארו מחים בקקרעיח

-

מסיבה  Iו לא שחה

איש מהבאר  .במו עיניי ראיחי אח האיש השני

קבשר בחלב ומשושלל לחחחית האנר ףכ להצויא
ממנה את האדם הראשון .כאשר השני היה קרוב

קלרקעית ואחז בראשוו .החל'ט הנרמנ' האחראי
לחתוך את החבל ולהות ' ר את שניהס למות :
לאחר ששמעה את הסיפור ,הבטיחה נובק

לסרבניק לחפור כשנה הקרוכה בבאר כדי למצוא
את שרירי

הנופות -

המהכש של משימה ארשונה

מםונה שה'א וב'ועה אדנר'אס עסוק'ם בה משנת

985

ו.

בזערת צילומ' אוו'ר שצ'לם חיל האוו'ר של

ובעיקר בחמש השנ'ם האחרונות

שנה חושדו רוגלשוחים לחלמ)ן .באמצע חודש ,.לו'

נחשף בשכב ו ח החת-קרקעיות של חלמנו חקל

כד' להא'ץ את קצב ח'סול נט ו לודז' ,הפסיקו

נילו מרrגיער החסר .אף שהיקף הפר ') 'I.ס שהתנלו

הנאצ'ס פעם נוספח את המשלוחים לחלמנו

דע ה'ום במחנה ההשמיה חלמנן אינו מנ'ע לה ' j7ף

ובמקום זאת שלחו את התושכיס הנותרים של

רפoיט'ים שנחפשו באתריס I"Iאףס של טיור אנצי,

הגטו לאושווץ' ,שבו קצב ההמשדה באמצעות הנז

שך'ך'ס וחפצים איש"ם אלו טעונ'ם חשיבות

צ ' קל Iן ב' היה מה'ר פי עשר.

מ 985-

ו

ה'טסורית מיוחר,ת שכן הם מפסרים אח הס'פור

ארבש'ח חושד רבמטפס  ,1944טrן" j1מעצנמ

לש מחנה ההמשדה הראשון שנשעתה בן המשיה

: 1005

הטילו הנאצים על חמיש'ם האס'רים

המונית באמצעות גז ושל המקום הראשון ,מחוץ

הנורת'ם לש לחמנו את רוגשמ'ה לש הרס רקוגום

לבר'ת המוצעות שבכ'בוש הנאצים  .שענשתה בו

ושל מחיקח בל הס'מנ'ס להשמדה ההמונית
שנעשחה בו .באמצעות הוצאת הנופות שה'ו
טמונות בקבר'ס המ  tנ ייס ושרפתן  .ב-ו ו

ב'נואר

נ  30-באפריל נערך 'וס עיון ב'י ושם לרנל הוצאתו לאור של הפסר

 ,1945עס התקדמות צבא רוסיה .החלו הנצאים

חלמכן  Jקולמהוף ן :מחכה ההשמרה הנאצ'

לרצוח את ארבעים  tשבעה האסיר'ס ה'הוי'ם

הארשו~ פסר זה הוא המקחר הארשון והrכק'ף שנבתכ אבץר לע מחנה

ה)  Iתר'ס .האס'ר'ם )'סו למרוד  .אך רק שלושה

חלמנו ומהווה דנבך חשוב בחשפ'ת מירנ'ות ההשמרה הנאצי.ת ב'ו Qהעיון

שחו .אחי מהם הוא שמעון סרבניק .בסך הכול,

הצוגו בא'וום ההצואות לש ב'ח הספר רוגרכן' להוראת השואה שר'יר צפחיס

לפי ההערכות רוגרביות  .נצוחו במחנה ההשמיה

א'ש"ם שנמצא ו באתר ההמשדה חלמנ ו  .יוס הע ' ון נערך בניהולו לש פרפו' ןד

חלמנו כ 330.000-

מנרמ)'ה,

מכמו ,הה'טסוריו ן הראש' של 'י וש .Qאבנר שלן  ' .ו שב ראש הנהלת יי ושם,

מא Iסטר'ה ומלוקסמבורנ.

כפר נ י רח בא ' רופה

-

בני ארם

מפולי,I

)שא ר בר' פת ' חה ,ולאחרי ו הצוו מ חבר הספר שמו א ל קקן  Iבסק' ו מ גהלת

ה'ום ,וב רבנ עם  '1ווח'ם לש ירע ראייה חעו'ות

המ ו זאון המחזו' בקונ ' ן ומוזאןן חלמנ ו בפול'ן דר לוציה פווליצקה נ ובק .בת ו ס

של נציוף המחנה ,הממצאיס מחפירותיה של נוקנ

ה ה צראות ה ' ה יד ו ן פ ת וח קלהל_

מס"עיס בהשלמת הפרט'ם החסר'ס על קורות
חלמנו .בשלב הראש ו ן של החפירות  .בש)'ס

8

נחקר אחד משנ' אתר' הפעולה

לכ'ווו רוגרףת  ,דברך שירצנה מעה לשט'ס שנשאו

הע'קר"ס של המחנה ' ,ער ו ' וחונ )רו  Iנ  Iנסק'( .

אח הכחובת ל"מרחץ  :עד שהג'עו לש'פוע ב)ו'

נמקוס נחגלו נורוח קנורה המונ'ח שהקרננות

קרש'ס  ,טאוס משנ' rדדצו  .בסוף השפrוע רוגת'נה

. 1987 ' 1986

נקנח נהס חאלר חסילוס גנו שrIןף שת' משרפות

להם חאת מלשוש משא'ית גו 7זשחות ' i1פתוחו.ת

שש'משו לשרפת נופות הקרננות מק'ץ . 1942

והם אוצלו לה'כנס דרכו  .לדתות המשא'ת נסנרו ,

הנאצ'ס ה)סונ'ס שרפו שת' משרפות אלו נשנת

מניע המשא'ת הפiלע  ,לותוכה הוזרם חד'תחמצות
הפחמו מאבצעות צ'נור מלפט שהזףס '1אם לתוך

. 1945
בשנ  Iם  997ןס-ooג בעקבות אר'ו) Iת לש כמה

רוגשא'ת כבעור שער קדית נחקנו הקרשת למוית

תושב'ס בכפר חלמנו ובוערת תכ)'ות של חלמנו

חפ'רות שנערכו בעת האחרונה בחדר מסוך

לכנ'סה המזרח'ת לט'רה חפשו שר'ףס לש ת'נוק

 Iת את העגר
חפצום

ו"ודו כפ'ת ' )()Iו תואמות ומעטורות בפנ'נ'ס  .ולע'הו
חרוטות המ'ל ' ס העבר'וח י שמור שבח  :באנף

רוגורת' נחשף חקל מנ ו לגולת התואס לחקל אחר

אושוום

שלה ש)חשף קודם לכו מח  )'Iקל'ר הדרומ' של
הט ' רה  .בקומת המרתף של הט'רה נתנלו אורווח

מחלמנו

שש'משו לש'גוו סא'ר'ס שה'ו ממ  Iס') לע מלטוח
הקבורה  ,צבד שלושה בת ' מלאכה של תופרות ,
שנ' בח' מלכאה לש סלדנר'ס ) לע פ' שר ' ףס של

הועברו

לוד ושם

פ ' Oות עור ושל 'rןכ ענודה( וחדירס אחר'מ  .לרבות
חדר שאחסו שר ' ף י בלונ'ס י שנבנז מזכוכ'ת כהה

שש'משו לאחסוו כ'מ'קל'ס רע'ל'ס בלח' מ  IIה'ס
)קרוב לוואד' תוסף גמ''ק"ו שה'ה מעורבב עמ הנו
במשא'ות(  .בחפ'רוח  1998נתנלי שר'ד'ס של
שלוש נופות של נבר'ס וכו שדל אדס ערוף ראש
שה'ו קנוריס בפ'נה הדרו[) מורח'ת של הט'רה

.

ממצא המאשר עדוייח של תושב' הגפר שלפיהו
בטרם פוצצה הטירה הונאו אליה אנשיס ,והס לא
'צאו ממנה מעולם .
באוור הפאקר והביסחו התנלו שבעה בורות ,

ובהם אוסף גדול של חפצ'[) א'ש"ס של קרבנות
מהשנ'ס  1933י·  .1940מפiה ונפחר אתר הפעולה

מחנה חלמנו המפoר'ם ן(ן קר את ספrור חתבלוות

האחר של המחנה  ,ט'רה עת'קה  .סרב)'ק נזכר

המחנה אלא נם את ס'פור ח" הקרבנות .ב'ו

בחוו'ות שעברו לע'ו בט'רה  :יהנעת' לחלמנו עס

המזרכוח הא ' ש'ות שהחנלו במקוס :מגו דוד ו'לעו

עוד שמונ'ס אנש'ס והובא)[ אל הט'רה  .הנרמנ'ס

המ'ל ' ס

צ'  IIלע')ו לקנות את הט'רה  ,שה"תה מלאה עד

מנעול'ס  ,מפסר " ס  ,תכש ' טיס  ,קופסאות אפס ' ר'ו ,

גדוח'ה בכל ')'מ דבר'ס  .כאשר התחלנו לנקות

גפחור'ס  ,אנצעו)'ס  ,מברשות ש'נ"ס  ,מקלח"ס ,

ג'"ות' ורועות  ,רנליים

.

לכ ןכ הרבה נ  !>Iות:

אכו  ,בתקופת פעילתו של המחנה ש'משה

 stadt Ghettoח ,Litzman

מפתחות ,

כס''Oנ 'O .כ Iח שם בוקבקו' וכוכ'ת שב Iףס רשזג'ןtה
יפסחי חרוטה לע'הס בענר'ח .

רט'.רה מרמ קלבה והשמדה של הקרב}ות  Iמקוס

בב'קורה ב'ד ושם הענ ' j7ה נוקנ למנהלת אגף

מגור'ס של סגל המחנה  .הקרבנות רוםו תח'לה

המוזאונ'ם 'הור ' ח ענבר ולמנהלת א'סיף החפצ'ס

בצחר רט'.רר~ שס מאנר להס שהס נסוע'ס למחנה

חב'נה פדל כרמל' מספר רב של חפצ'ם א'ש"ס

נערוה

לוp

"ועה[) להתרץח .חאר ךכ הוIלנ קהרומת

שהחנלו בחפ'רות לתצונת קבע במלכנל המזואונ'

בקבוצות של כחמ'ש'[) א'ש קלימת הקקרע של

החרש של 'ד ושם ש"פתח בשנת  .2004כפ'

ר' Ooרה ,שס צנטוו להתפטש ,בוגףהס לשנחו לחtכ'ו'.

צש" Jה עבנר ' ,פnצ'ס א'ש"ס לאו ' j7ר' ערך נעבורנו

ד בר' הערך שהב'או את[) נאספו בסל'ס  ,ולכאורה

מכ'ווו שהס לא קד מפסר'[) את ספrור ו של חלמנו.

נשרמו 'וע'הס משות הב'וע'[) ףכ לצ rו ר א ת הרושס

אן(ן 'זכ חץפ מ'צrג את מה שנשאר )["חמ לשמ'ס

שה[) 'וחורו להס במהרה .בשלב וה הס נלקחו

.

ח"ס של ארם ש'ד אנוש )טלה טרס זמנ[):

מאת ל'םה 1101 ' 11
~~~~~'. ------------

נ

חקל ממימוש תכג'ת הפ'ת Iח הרב-שנת'ת 'ייך ושם

בממזל הוכ Iזאן)' החשר שפ"תח

קנ '- 2004 Y

: 2001

מוקם מרכז הצפ"ה

-

מרכוב

והוא  Iה  Iה ה'פסר"" -ה'ח'דה נמ  Iנה

 Iבהךופןה ועבלם .וכרס הצפ"ה יפאשר לכשף >ן'oמ Iם') של מקבירם המגיעים

"יך ושס מף שנה נישה 'שירה מIהיךה לחימףם ח  IIת" Oהמדאנס את ההקוף
חסר

של האכזר'.ת שאפ"נה

החקי'ס

אח

השואה,

תקופת

להקמת מרמ הצפייה תרמן חבר  Iם קר Iנ'ס לש יך ושם
יחלאה ינדולא Jיטשץמ • 'sons-1שteOUS FיftוR

ם Il1לאר .
Foundatlon

מיסו  1ו של סטיבו שפ'לנרג.

ממטרוח'ן לאפשר לםקגי'ס ג'ך ושם

ג'שה

' \!Jר'ה Iא)'ךאךט~נ'n

ערו'.ת

ללכ

השמע יעןו'ית

,

"•

ה Iו ' ראו שננה יך

1

ש ם

,

~

..

~.

י

,

לרוג
ס ר ט'
התעודה

I

הסוס'ט

ה'ועידת"ס לע
השואה,

נושא

קלטע'ס א  Iתנט"ס
המתאר'ס

את

ח"

היהודיס בא'ר Iפה לפנ~

ר'חגrכnה 'תםoיטר 'וrצש18
הנרמנום

נזוכJ

השואה) .מן

כן תה'ה אפשרות לנשת לכי

עדו' Iת הו  Iיראו של )'צולים ,שי

~~~~~rזנזו~fי~ .......~~~i
.,

משחרר'ס ,שי מצ'י  Iם ושל עי'ס

אחרים שהקליט Survivors of the
 H,story Foundat>onו ,Shoah Visua

.. /מראה

מיסורו של םט י ב Iשפילברנ.
המנל ו ל המוזאוני החשר ' עשה שי מ וש

•

מאבצע'ס המוז א ו)יים הרעמ  IIם ביותר וי נ 'ןrן א ת

לב r)>tאב Jש,סז(

המרחב שמעד לשרות המקנרים ביר ושם שבנים
האחרונ ו ת נוםף לע מוכז הצפ"ה יהיו בו המוזאון

ריי,וטסיף" ,י'וכ השמו.ת רמו I IIאו מאלנ ו ת הש ו רא~ מוזכ
למדיר~ לואם לעתכחות מתלחפות 'בנת ם.תס
את מרמ הצפ"ה תכנו האןר7כי בלע השס העולמי

".

משה פסןיה  ,והוא נבנה למימוש הידע שהציב צעלמו ין
ושס

-

להצינ את השואה קלהל מרחבי העולם באמצעים

יעילים יותר ובאמצעות חשיפת חקלים נןולים ככל הפאשר
מהחומר החוזתי הנצמא אברכיונים של ין ושם,
מרכז הצפייה ישתyן לע פני לשוש מאות מ'ר בטשח המלכול
המוזאוני החשר ווצידי ב:כטנ Iלוגה' המקתןמת ביותר ובשטיות מוןרניות
לתכנוו חצונו.ת מבנהו יאפשר למקנrךם צפייה פרטית בתחנות בעוןה

פרטיות  ,ובהו יהיה פאשר גם לערוך חיפושים ןלשלוף וכ'  ,Ylבמרכז יהיו
נם חחנות עבוןה קלב Iצות קטנות,
הוכרכז יאפשר לוכבקרים ג י שה לנמך יקר ערך שבאמצעותו יכזלו חוקרים,
וכורים ותלוכיירם לקעוב א חר הנחיב של דור באון  ,להבטחח ההוככשיות ה י הוןית

 Iלשיוכור הזינרוו היהורי הפרטי והקוקלטיבי.
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כ משך שנים רנזת לאחר מלחמת העולם

נם בוטא הקלה לע שבחסך וכפוליו הרוע הנורא

אי פאשר עור לטעון שצרח המו)י היה זר לפולנים

השנייה לא הונא לי ר יעת הציבו ,הוחג

מכלו" :אכשר קוארים חא מה שנבתנ לע היה Iףס

בתקפlח הש Iאר~

)ושא yןח היה Iף Qני ך י הפולנים נע"רה

לפ'נ ה'וממחר~ לע הjו'ף השהאנ nבנרה הפולנו,ת

חיאורו של נר  OIנאםף מרעויות של נצ'ולים ,

יחובהנ ובקממוות חאף  Qחאrןס בסניהנ.

נשאר jת לתהות כיצד קרה שהמ7י  Iם מעוים לא

מהעקתי פרטווקוילם של מפשטים שענרכו אלחר

lX1

ל  IIבמעשים  I ,ננן  ,המילום וכעולם לא )או רק

המלחמה ומםפר זיכרון  ,ועל פיו  ,רוכזו 1,600

שבתנ  .1987עם פרסוס סמאח ה) 1רDפו' לש

כלונסקי "פולניס עניים מתגוננים אל הנטו"
ny-רF'owszffiנ

,Tygodnik

עלתים רחוקות( ל  IIבמשעים".
ןכ חשב לכובקסי  ,ןכו נס חשגו דע אד מער

הכלו ,בר:מ העיר ב7jפ Iרח ארש העיר מrןןא קורלק

יוךrןם רבים לש פ'Iןן~ תענ האחחנה פורסם פסרו

לאכ ו רה כרי לנקות אח הכיכר .לאחר שנאספו

ה  Qlר הטבאו מה'Oע Iק

)נושא השואה בפו"ון בזירה

ה צי ב Iר' .n

היהידום לש היעירר~ משתנה 2,500

חושבים בםך

לש ההטסי ו rן ו ן הפלוני פפח' ןא' חמוש Oחג שכנ י ם

במק ו ם ,החלו הפ ו לניס אנשי היעירה לחוף אחר

המולטת לע וכ ר י נ ות אירופה ולע עמוה וה י ג  Iש כי

-

ח י רגנה של הק ה ילה ב י דו ו בנה  ,פול י ן  ,והוא

שכניהם היהורים ברחובות ,והם טובחים בהם

אמשה זי צהניר לביא יל ף טיבוי פ ת ך שחא בפילוו ,

מחאר את רבר הטבח שעשו ביהוידם ב ' 10ביולי

באבנים ,באלות  ,בשוטים  ,בסכינים ובלכים אחrןם,

וכ  'lנה שנה חיו לכ ןכ הרבה יה ו דיס נמשך וכאות

 194 1ביעירה יחובנה שצבפון מזרח פלוין כשניהם

לאחר מכן הוכרחו רוב ה י הו ד ים להיכנס לאטם

נשניס .הו א נ נ ע במאתות הכוא ב ות 'tןא היס ו ס אך

הפולנ ים )ול א הנ אצי ם  ,כפי שחשבו רע אז( ,לפיכך

מסוך ונשרפו נו חיים.

לכובקסי כחב לע האמשה הוכשותפת שנואה

12

הטבח בירוובנה חורנ הרבה מעבר לרפוס
האירשות האוניברלסית שלואה .מחבר בצרח של
יותר

מ· 60%

· 196 9 · 1968פועל יוצא של ההחקןטט Iת ביו
םיעות המפלנה הקומוניסטי.ת

מתושביה לש יעירה מ'תלחת שצרחו

נו זנמו מ!Xכר בלזר יסחית 'וש פולני ם תספוים

בני ארצם ושכנים שעמם חיו הקרבנות במשך

מקום של כבור בקרב חסירי אומות העולס לע

חחת רcמ .טחב זה עצוב ןא קרו משום שהקרםnו

העזרה שהושוטי בלצהה 'וש היהי1lם עבת הכיב Iש ,

היו יהוירם  II .ועה שהערת אינהב תספו.ת הלכים

לפעמים במחיר חייהם וח

בני מפשחותיהם .רבים

והשיטות ששימשו לביצוע הטבח ההמוני הופנו

מהם שעו זאח 'fןא שמץ של א)וכיות  ,למעו בני

הירחרות מחרירה

ראם 'ושא רנויר) וחיו בפחר מתמיר תוך מצמאים

לצרח מפשחות חםרות ישע

.

של כני אנוש.

H

בלתי נלא'ס  .איו לכ ספק שהמשימה של הלצת

דציכ התפאשרה הזווער~ מIה ' Jו הניעו רסויחף

הבלתי מרוםו ותאוות הרםן כיצר קרה שםיפור

יהוירם הייתה קשה ומסוכנת במיוחר בפילוו.

נם המוסרות שייצנו את העם הפולני בזמו

הטבח לש כ·  1,6ooבני אדם בכ)'ר העיר הפתיע

הכיבוש .

אותנו שישים שנה לאחר הא י רוע .כמו תנלית

בפוליו

ארכאולונית בלתי צפויהן

בירוובנה  ,נם אס הם לא עשו רי כךי להקל לע

היריעה של הטכח ההמוני שנעשה בידוובנה

.

רוגמ'ושה הנייה לכו mו בצוא רוגחתרת
אינם אחראים לזוועות שנעשו ביהוrןם

יוצרת הלם נרול ונורא א צ ל הפולנים ,הלם הםותר
את המיתסו הל א ומי הפייינ אבשר שונות המ לחמרג

לע א חרי ו ת אישית או 'וע אחריוח מקומית מולבנ;ו

ה נ משכת בעיתונים ,הר י ונים

והיבט'ס שננים 'וש אחירוח ו'וש אמשה  mונ בפ י טח.

והמחלוקות הציבוריים החמקךו לא רק בירוובנה

מאנר םג אחIlfר '1 iוח וA!F.iג" יעירה קטנה ו  l'1תח יאהנ

אלא נ ם בשורה ארוכה לש םוגיות כגוו אנטישמיות

לחה 'זע המ  '1נה לטה ו'וע העם ב'tזכ.

םררת המאמרים

בפוליו  ,יחםי פולנים·יהודים כשנות המלחמה

הםוער Iת ולאחריה ו  ,ש'ואת האחריות והממירם של

פאשר דלבר לע אחריות אישית 'וש מצביע הפשע ,

כיוס את ענייו מעורבותם של פלונים
בטבח

מה שאיער בירווב)ה .

כ'tמ ,המחלוקת הרחבה )חתמה בהלך רוח

לש חשבוו )פש  .ר ....בו המוןכע לש מאה הבישפוים

בשנאה נורפח ליהור'ס  .עוינות  11הניעה לשיאה

הקתילום לש פילוו ערכו עבת האחח)ה טקס רסח

בפוליו בשנות ה·  30וחייבה לראות ביהוירס שחיו

תקרים כוורשה  ,ותכליתו התצנלות פומבית לע

בפוליו במשך מאות בשנים איום למרינה  ,איום

הס'וב 'וש יהי1lם חאסף שרגמו

שיש לחלס  .אנטישמיוח וז לא ']נאה קר מבחyן

הקתולים בזמו מלחמת העולם הש)  IIרג גס נשיא

אלא צמחה 'וע קרקע פולנית ' ,וע קרקע הבית

פוליו אלכסדנר קווש)ייבקסי בקיש מחילה בשם

הפולנ .י

אצרו 'וע טבח יחןבנה ו'וע משעים האחרים ששעו

איו לכשוח נס שמשטר ההפקרות רוגוחלטת

ב10-

וח ו סר הערך של חיי הארם שהנהינו הגרמנים

בני מעו ביה ו rןס בשןהא בטקס פומבי שעגרך

כ' 1לי צל י וו יום השנה השישים לטבח .

רק חקל קטו מהחורבו הנדול של השןאה

.

ןשל סבל ,והrןוקו הצעמי של פוייו הציג תמיר את

המrןנה קכרנו הלנחם 'וע ז כןתו הצו  jT1ת צעלמאות

של הפולגיס .

וקליום .נכונוחם של חקלים מהעם הפןלנ י להכ י ר

הוריע קוורס

של ארכיוו יר ושם  .נוסף לע ןכ  .ףסא
קוורס 'זעמ  277פר י רע מהלכי השמות
לש די ,שם משאליו קרנוי מפשהח לש
יהוו'ס

ביר Iובנה ,

שנ ר צח ,

בתקווה

מoמש)Iס 'ואו ' 1)10חואו rOדע'ו Oיפסמ

לש הצרח .
 Dקיחו דינ Dשו

1"D

יורס תעקבב

הקה י לות  ,במוואוו ההיטס!ר י ,בהילכ
השמות ,

בתערוכה

" איו

משחקים

יחות"ס" וב " יו לידו והשתתף בטקס
אזברה ו ה נחת זר באוהל יזכור  .בפסר
האורחים 'זש יר ושם כבת פרפו ' קיירס

אך

טרנדיה וז הייתה סאוו לי הוירם פוקר מר בהooיןריה

כי

המסמכים

הטגםיע לקתתפו הנאצ'ס nמעוי ו'IIYdזt

אפשרו את הטרגריה של יר  IIננה  ,טרגריה שהיא

האומה הפולינת בערה ררך ארוהכ של שבעור

היהו 0 ' 1

ביריובנה בשנת

ו  94ו .

מהארכיונ'ס לש ר'שוחח החאשי בפילוו

אך זהו קר צרו האחר של המטבע  .איו להכחיש
כי טחות הרשע מחאויר מה קשרה ביחובהנ הוז)ו

הצרח nיכבוהב

אלומי לש פילוו  .כמוו זה חקור

בביק'רו

ררך ב  IIשל מייית אחריות בטעית יסורה.

'M

נ

סמם ו 'וע גולרם של ה י הורים.
םא כו מי אחראי טלבח ביחובנהן הרבה מאנר

•  7ו במאי בקיר בדי ושם רפ"פו
אלוו ק  IIר ,Oנשיא הוככוו רכי'rוון

מםר אישי ומרנש  ' :אלוהיי היקר ,אנא

זכור שאנ י קר נו אנ  tש  ,אום לשמעפים
מרניש אשס  .אשם לע טחאי ו'וע חטאי

r

רג ת הנא 'ועי מ 'VTמבכ ' ה:נ לI/Iמ'· לורקר השואה lשDנ'. l

· 5

עמי  .אנא לסח לי ".

ה

בעוברה שההיטסוירה הפולנית אינה קר שרשרת

מפוארת של גבורה ושל צקו וכי יש בה מקרים
רבים של פגיעה אמרית בתמ י מים ובחסרי ישע ,
א'ן פירושה קסירה רוחינת חקוא אלא חשבוו נפש.

זה הומו ·ולא קר לצנו

'וש ספיור יחוב)ה .

קו'זנ

את העוברות ההיסטוריות 'וע פקרים קש'ס של
פשע בתקופת רוגלחמה ואחרירג

האס הפולגים הם פאוא אומה של אנטימשים
'fןא קת )iIן צההרה גורפת  Oו אי ) iIצוקדת כשהיא

לצעמה ולוקה אף היא באי·צקו .האנטישמי ו ת
החקבעה בקרב הפולנים סורות לפני המלחמה ,
התקיימה בתקופת המלחמה והכיבוש ו ה ייחה
מורנשת מ א ור חאלר הןמ'ח מרג האנט י משיות לחאר

י

או

תוחש גרוס ,שכנ'ס

-

חורבגה של

הקההל" דיבייבנה .פיח T ' .ושס' ,רוש'לס

תשם"א  -ןסס .Z

 9ן; ש"ח .

פסרו של יאו ת ו מש גרוס עוקס בהר נ שעשן התושב 'ס הפ ו לנים
בשכ נ יה ם היה  Iו'ס נ ע"רה יו  IIבנה .ז הו מחקר מאלף המאיר פו

נ וסף  Iק ש ה 'וש ת ודל ות היהו ו ' ס בפול'  jבתקפtת הש ו אה  ,והיא
ג Iרס כיוס לפלtמ ס tנרבח כונבא בפ'ןןי ו  .ב נ רהס הירבעת לש הספר
בהוצאת יר ושם  ,מלרב המחקר  ,מב  Iא א קטואל ' מאת ה מ חבר
ומ אמ רים מ את פרופ ' ישראל נ  Iטמו ו פרופ ' רור אננ ל הס ו קי ' ם

את מ ער ב ולת הרגשות שבה ו ה ת ק בל הפסר בפל j 'tו א ת הפולמ OI
הנמשך

ב נינ .I

רוגלחמה אג ה לייר ב יטוי בפוגרוס ק"צ'וה ב· ,1946
בנל הצריחוח בשנות ה·  40בוגירוש היהו יר ס נשנים

13

חנןכת ההשכן החדש שכ ההכןן הבין-כאןהי כחקר
ב

השןאה

מ את "לםה ד  I 01 "Iן

 11בפאר'ןו ענרך טקס לחנכות המכשו החשר 'וש המכ Iו הב'- Iאל  ' r.Nלחקי הש Iרא~המכוו בננה מתור בוונה להרחיב בהתמדה את ה'קף המחקי הכיי עולמ' בתחוQ
הש Iאר~

כיו ההבר'ס נטקט ה'ן ארש הממשלה שלעבר אהון בjת  .שהג'ע עם ערייתו נאוה;

התור Qלהקמת המשכו החשר של המכוו ארקג נרטנר  ,שהג'ע עם ר Iר Iךפ' Iשט'''זמ'נג;

'ושב ראש האגוךה האמר'  I)j7ת למעו יד ושס אלי זנ  Iר rנס ; ' j7

'ושב ראש הנהלת " ושם

אבנר שלן; וראש המנוו הב'' Iיאומ' לחקר השואה פרפ! ' דוך ]נק"  .נקטס נכחן נם הלה ,

ז 'r

ער"תן 'וש מרואן נרטנך

)אח'י 'זש דאנק גרטנר(  .ייrן'וה אלכסדנר  0'11ה; ג ' Jמשפחת

גרטנר ; l'1 ' 1ה' 'ושב' ראש  Iחבר'ם לש אנודות 'רי' ',ר ושס ברחב' העולם ושל אנוךת אנמב'
'ך ושם כ'שראל.

המכשו החשר לש המסו הג'י'אלוס' לחקר השואה בנ Jה במסגרח חכג'ח -יך ושם : 2001

 tה Iא מ'מאס את יחירות

המשנה -

o rD'Dש'ז'וא ; נבHר שj /Iמא.I 1ן : OOשאר המם'lשiו רבעשו ~יינ.קר j 1IIIOתב ,...זה ונסונ

מחקלת הוצאה לאור ומחקלת קוץנ מחקי'ס  .למו הקמחו

כיחידה אקךמית צעמאית של יד ושם בשנת  ,1993המכ ו ן הבין'לאומי לחקר השואה משמש בית לחוקרים מישראל ומחוצה לה ,כראש המכ ו ן עומר כיוס פרופי רור
בקניר ,פרופ' רן מכמן הוא ההיםטוריון הראשי ,ופרופ' ישראל נוטמן ופרופ' יהוךה באואר משמשים יוצעים מרעיים.

דאנק נרטנר  ,יידר קרןב של יד ושם והתורם של מעמת השיקום ו השחזור בארכיון ושל מרכז נרטנר לכינוסים בין-לאומיים  ,תרם להקמת המשכן החרש זלכר רעייתן

המנוחה ג י חיה ב' נרטנר ,נרטנר הוא נצר למשפחת רבנים ממזרח נליציה אשר שח בשואה בעיקר בזכןת אומץ לבו ותושייתו והיה ער לצריחת חקל מבני משפחתן
וקהילתו .במהלך צעירה 7jלולומיאה הצליח לברות  ,להניע לבית קברות ולהסתתר בין הנוויות שהתנוללו במקום .לאחך שנתפס בשנית והולעה קלרון רכבת ליער לא
יחע  ,הילצת שוב להציל את חייו זבינוק מהרעת הנוטע.ת כיום אוקנ נרטנר מתנורר בווינה ועושה חיל בעקסיו  ,והוא ת Iרם נלהב למידנת ישראל  ,רקנא הוא אחר ממחרכי
הספר הב י ת א י ננן עוד

-

חורבו יהויד קוסוב ו Tי אב י ה ,

הםכם ארכיןנים בין הןגנריה כישראכ

ש

ר החץו משעין פרס והשן למושרת התרבות האלומית לש הו)גריה זולטן
רקואבנואר חתמו בסוף פארלי לע הסכס ב'ן ממלשת שיראל לבין ממלשת
הרפוזילב~ לש הוירגנה המאפשר הבערת העתקי ממסיכם מקתפות השוהא

מארכיונים ציביריים בהוננריה לארכיון יך ושם ,
יושב ראש הנהלת יך ושם אבנר שלן צי'ו כי מדוכר בממסכים חשונים מאוד
למחקך תודלות השואה בהוננריה ,ובהם מידע לע אודות ריכוז היהורים בהונגריה
טרם גירושם  ,פעולות החרמת רכוש היהוידם ונירוש היהודים  ,וכן חומר משפטי ,

כ mr

ההיםידו אלרצתו הןצאם

נ

מינואר  1995צ  IIת של חוק'ים מטעם ארכיון יי ושס טוקר את מרבית הארכיונים

הציב ו ר"ם בהוננריה ,דע כה נעשו העתקי מ י קר  Iפילם של למלעה מחצי מיליוו יפי
תיעוד הנוגעים לתקופת השואה ,אולם באותה שנה נחקק כהוננריה חוק הננת

על הסכם מיוחד שייקל

מהמדינה .

הכינוס נערך לציון יום הודלתו השבעים וחמישה של פרופ י

לע השואה וקרו הן'כרוו לתרבות יהו . 'lה

חאת ממרטות רכוינסו הייתה לבחון את התגובות ואת היחס לפילטי
השואה כשחורן לאצרות מוצאם בתוס המלחמה לעומת ציפיותיהם
ןחששותיהם ,נין משתתפי הכינסו היו שערות חוק'ים מישארל ומאירפור~

ומושבי הכינוס עסקו ב' ן היתר במדינות הולנ.ד בלניה  ,איטליה  ,פולין ,
צרפת  ,רומניה  ,סלובקיה והונגריה.

רכוינסו נפתח סברי ברהכ מאת פרפו' לשמה נאינ'י מהאוניברסיטה
העברית בירושלים ופרופ' דוך בנקיר  ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר
השורא~ לאחר מכו נשא רר פטיר לה-נרו מהמכון להtכ'Qוריה מוררנית

לע הוצאת חומרי ארכיון
אך

וחששות

' 1947-1943 -

נערך ביד

 lשD

בימיס

24-22

במאי .

ונעבר ראש המכון ,הכינסו רענך נסיוע מרrכ נרטנר לכנסים בין-אלומיים

הפרטיות כאשר למסמכי ארכיוו ,והוא אד פאשר את הוצאת החומר מהוננריה .הדרך

נפצרה בשנת  •1997כשבוכות מע ו רבות נורמי ממשלה בהוננריה החל משא מתן

ינוס נין-לאומי בנ  lשא ישיבת היהודים לאצרות מוצאם  :צפייות

יהודה באואר  ,יוyע מדעי במכוו הביו-לאומי לחקר השואה ניד ושם

רש י מות לש נצילrים שחזרו להוננריה בתום המלחמה ועור .עוד מאר שלו כי ממסכים
אלו יצטרפו למלע  55מיליון דפי התיעוד המצויים בארכיון יר ושם,

rב  -אלןהי בנשוא שיבת

בפ'יו הצואה מרrכית בנושא ש"יבה ועללם שנלעם  :התברןת הא'רפויות

מסיבות

ושרייד הקהילות היהו  'lות שלהן _' 1947-1945 -

'Dטות שונות )כמו חלי'פf

r

בשינ מיי הףQי) Iוחאל

מp

אשינו הוצאות ב התיר בנושאים הלאה :

לשממה ןנ {iYIUIoדע ו'OIר

' oooיכ תיעוד לש הביון המאר ' j7גי לע עתיר היהידום באירפוה שלאחר

אד  01'01רשפא לורעביר חא

מלחמת העולם השיניהי_ יחקוי נזע  :חיסול וש'קוס לש יהו  '1ס בחברה

העקתי הממסכים ראלכיון

האקלטייתי ויחוויות השיבה הביתה  :גצ'-לו שואה בפילין '. 1945 ' 1944 -

יד ושם .

ר')ןנס lנלענ rד:בון טשתרתו

לע פי הסםכ שחנםת

יעתיד יהחת אירפוה -

אלו-ו

בסיועו הרנ של שנריר
ר~ננ;yן מ! 'nrnרר ישונא
הובא'י  .פיוךסס נהןנגריה

rנכס IJוoאו' 1UI :ו' I'III'WIרןחr,וכ ן;»f'Iח rלש ר P'IIr ,Y\1JIoראואבנץח.
רש 'I'Ioן'ר ןועמש רפס נI'Iס שאו ר .להח י' םשו נאונ rוש

דבר העברת העקתים של ממסכ'ס שהנס נס מיעד אישי מונן לארכיון יד ושס  .בטרס

ה

נהלת יד ושס אישרה בישיתנה בחודש אפריל את מאזן יי ןשם

י

לשנת  .2000המוסד סיים את שנת עבוית  Iבמאזן מאוןן  ,והוא

העברת החומר ובפקר זמן של חצי שנה יתאפשר לכל ארס הסבור כי הוא עלול

עומד לע כ 59,6oo_ooo -ש ' ח )עורף לש כ 15,7oo -שיח( ,השוואה

להיפנע להודיע על כ.ך ויח ו לו סידורים מתאימיס של המסמכים בעניינו  .בתוס חצי

למאזניס של השניס  1998ו ) 1999-מאז  19991עמך לע כ 54,370,000-

שנה זו יועברו העתקי המםמכים במיקרופילם לארכיון יך ושם.

שיח(  ,אף הם מאוזנים  ,מנלה עור נידזל בהיקף הפעיל Iת של יד  Iשם .
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תבקי"ס ב"ד ןשס

כינזס הזעצת אזשזזיץ הביו-כאזהית

זז1 JWןניחו וirו לח Dמוה
ב' 1םשו התמזיב ג-ו ו ל'רפאנ

rtrm 111

)'שTר mו יtזm

ועם ההנהלה יימןרתב nלש
רוגשת; רוקובג וiV1Iר ושהה

) 1הmrר תא הדושמ לרלףגן
( fVכ "U:Jרrוגלrג n!Jא כj7'M

ללתמיף Qממפשחות מיטוע

ןfngfז ו!mו"1ר יpro

מ

וצעת

אושוו 'Y

מוצעת

הביו-לאומית כינסה תא מושבה הלשישי בל Iי'מו בימים  8 •7במאי.

אוש Iו 'Y

הביו 'ל אומית נוסדה בחודש ינואר  .2000אז מינה אותה ראש

ממשלת פוילו  ,ותפקידה לשףת פעולה עם אנשים הקשורים לענייו  .עס משידר
ממשלה ועם מוסדות כדי לשמר אתרים שהתרחשו בהם מאורעות השואה.

כמו כו תפקידה לנהל אמרטאות להנצחת השואה  ,להבטיח את מימונן  ,קל ד מו ברמה
הבין'לאומית  Iלהעריך את תוכן החערוכות והמוצנים המוקמים בהן .
יושב ראש המוצעה הוא סאיר לשעבר במחנה ההשמדה אושוו '' Yב'  j71נאו  ,וויולסלב

'וט'ת לממיןן הגMיי Oלפ'לון

ברטושוoוקי  .היום שר החוץ של פולין  ,ובתפקיד סנני יושב הארש מכהנים !>!רפ ' ישדאל

רבכו שבתנ מי'והן  '1ס הבאה

נוטמו  .יוץע מעדי במכוו הב'' 1לאומי לחקר השואה ביד ושם  ,ופטסו

עם החברים

 Iךגעו~ דוע מחש ואמת למtגת

במוצעה }מנים יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר של ו והמזכיר הכללי של מרמ הארגונים

עון צ"הנ השרה גי הורחה

של ניצולי השואה ב יש ראל וחבר הנהלת יד ושם נח פלונ  .במוצעה משתתפים נ ם צנ ינ ים

תא mשפאה  ni1תא ע riJרתועיסנו mז '"D rלהגת

חא רפסמ רםידימלת oר'Dלסיו להשתתף לשמבתוח jrן(וו

וt'jזינוב ': Y

של קבוצות מפוליו ,ממד ינ ות אחרות באירופה ו מאצרות הברית .
למוצעת אושווץי הביו 'לא ומית קדמה המוצעה הביו-לאומית של מוזאון א ושווץי-ב'  j71נאו

ז JWOהךןלמ ' O'lלפ'rוי ח~ע7'Jמ להם ח ו תייו וlI lI rYא'Iהנו לע הקשר לעו

שפלעה במשך שמונה שנים ושהתרכזה  j71באתר אושוויץ ובמו זא ון באושוויץ .מו צעה זו

זהווiה rב התinו' לההיוtטסי ,ריו'I1ו,ת יIcןראנ 1לקתרמו~ 'צל  n OIלוהקמת ררYמגג

תרמה רבות לשימורו ולהתפתחותו בתחומים שונים  .התפקיד הראוי ביותר צליון בפעילות

יואר 00

לתמדי רrגנוע"ן בךכ י'וכו להרשות מצ 1h.להתחרב לחוהיו המשמועתתי

ושOjעjr )iן"תן עמנקין'.
 mtJהחביך " iVIוע וכ הדרשמ קnני ךrם~ דמViן תא רעד'ו לש \1לנ'ו'D'1ר

אשונב רהאJשו יס יnםב rIt1 J'II'l'n,J J1'Dnוד הםשא תכרעמב המ Iנך:
ברגסמת

ה'7ב"'j

םרע השהר ;'Vנה'ןת הדושמ טו jס הרכוא לIiאב סי; "Oרt

)" "Tד nןiשתתפן ןוידב אשםנ דךגתא ,רrכוני.n

ס :niניn

rטיז וOOIעiר )ינומב

)i'Vח דYואוש'ה נהונrו" 'Iתיזו !.fI)I l!J"'mחוrפוונ '!ארפ ווה ...,ראואבI? ,מל זצ;
יתפ שr OOטבnר ובנאנ /זש

המוצעה הוא השנת מימוו ביו -לאומ י למעו תנופה והתחדשות של האתר,

מוצעת אושווץי הבין-לאומית )החשדה( נודלה קעב החשש למצבם של את רי המחנות
האחרים של רצח המונים של יה  '1Iם שנותרו בפוליו לאחר המלחמה  Jמיידנק  .טרבליקנה,
ס ו ביבור  .בלזץ ו חלמנ ו  (,לכו בחרה המוצעה לפתוח את מושבה השלישי בביקור באתר

זלבץ ששימש בעבר מחנה המשדה נצאי  .חברי המוצעה התרמשו שבאתר שוררת הזנחה
ושיש לטפל בו מיד  ,ולפיכן הוצעו הצעות רבות לתיק!ו המצב באחזקה  ,בשימור  ,בהצבת
אנדרטאות ובהתקנת מקום לתער Iכית ו למיעו למקנרים במקום,

במהלן המושב ביקרו חביר מוצעת אושווץי הביו-לאומית נם במחהנ ההמשדה מ"דקנ .
קלראח '  01ה') rרין יש Iאה
לIבג Iךר~ ) 16-פאב'זrך) I) ,ס

ועם הבישיף הפר!>! ' ג ' וזף זיכינסק י ,עסקו עעיות הנונעות לאוזריס מונניס בחוק הפולני

ר~'rכטמ רנpr-א 'זואשמזפו

ועודכנו באשר לתכניות הפיתיח של העיר אושוויינצ ' ים וכן באשר לחקירה בענייו הטבח

תא פ Iרם lהמטה גi'fTר לש

גידווגנה ,

המושב הבא של מוצעת אושווץ' הבין-לאומית מתוכנן להתכנס באושוויינצ ' יס במיים

'rהצ םitו rע ויב וש..O

•

שם למח לע פעילות המוזאיו שבאתר ,נפגשו עם הארכיבישוף הקתולי של העיר לולביו

'Tגג'גר רםוכm nב "Uגר

11-10

גפסטמבר.

)'Iר'Oר ~ ~ שaב"f

יט עמ htר ii'Cliלש '!Iג l.!.I'n

• ••

רןו'ןהנO l' ,שו רנבא חש אשOב
תינכת

""1

שום

; 2001

הרצאה

לש דר חהנ ( Iןנקנה ב)ושא

(. "tYU [)'IV

םnכ'וק לש ילOO

השוהא בלארשי ל"הצב ,Iודעות

חשיא לש <ק ץותף " -כשrr

 Jבורובקסי קי בל ת ואר דקוטור של עוד מאת ישיבה
יוביברסטיי בנ'ן יוקר בטקס השבעים גמפסר לחלו ק ת
התארים שבערן בסוף חידש מאי  .התואר ה ו ענק

ל  Iבורובסקי לע תרומותיו רבות השנים בה Jכרת השואה

הקטל ו rV:Pdהקי"ב.

כמו P

י

ושב ראש הא נ ודה האמריקנית למע( יד ושם אלי

השףתת ר'rכטtג טנקט להואב orו; ביקר )'"יך "Tןף ,רייס ראב'כ~

וגהנצחתה בהיותו חבר בארנון הלוחמים היהודים  ,מייסד

ר~ Iם'

האנוךה האמריקבית למןע י ד ושם ויושב הראש שלה וחגר

ןו ושם והשתףת '1נוו בונשא קמ'מוה לש השוהא מהות

הש"tזארn

תתשהבפתו פ'!גח מאןונ ןיסשמח '!גרפ יבא גש.א' םות שבג רנבאו !זש

בהנהלת יך ושם,

••••
אזת Sermig

ב

הזענק כיד זשם

טקס שנערך בטוריני  ,איטליה  .ג g -גמאי קיבל יד ושם אות הוקרה מאת ארנון

 igח .Senהאות למןע צקד ולשום עולמי הועקנ ילד ושם זלבר הקרבנות ו הג יב וירם
של

נברים ,נשים וטף ·ולמען הנשמת השלוס במזרח התיב ו ן,

השואה -
 Sermigהוא

ארנו ן מתנדגים הפולע למע( קידום ההבנה ביו אנש'ס יקידום

אידיאלים של שלוס עולמי בברכת אחוות התקווה של מנ  Iר סו פרנצ'סקו באסיסי,
בין ארבע מאות ה א יש שהשתתפו בקטס היו ראש העיר טורי)ו  ,פוליטיקאים אי1jןטים.

t'jןחאר  01'0ש י רותו לש מ'Oוו ')ד'j7א בקפתדי ש נ ירר צראות הבירת יבשרלא
ךoנiח ר~א

m''Y"U

r

'ץג בדי וםש ב17-

במא! רo.

אנשי פלרמנט ,ב'וע ' תפקידים בעיר"ה  .מחנכים ותלמידי בתי ספר ,

יסח' הבלכי השמות ב"' 1ו'ז,-t

בתהכnע א" מקחשים י''"Dלר J'Vתינבו הפסר רמורס' להוראת השורא~
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'ןס ע'ןן ער תננ'ת "החתת חםד"
של הנאצ  1Iס

ע

קב

'עו''n

תאת ד " ר ד ' Jאל נ דב

הנושא 'וש תס'ח "המתת הדסח לש הגאצ'ס ימרמ הףןן תכו'נת

מ nקrךס רב'ס 'rועג רענך ב-נ  1ב'וrב בפעם הראשונה ג'  1ושס ' ' 01ע Iי נ  I1שא

"הא'ותנט'ה ' -

תירכח 'יימתת החסר הצאנ ' ת והלשסת'ה לבג' הש Iהא" מעטם

המכון הביו-אלמו' לחקר השואה ,

Tl'Dn

פרס' 'ד ןשס רחפער'ס ח'נןנ"ס
·  22באמ' רענך דטCל lלחוקת פ'Oו 'O lשו םי'ועיכמל ח ' D"JOבדYDמ

כ

מניל"כת משדו הח')וך נחית ת'שח  ,פרפו ' הבול'ו בליר .מפשחת

J

ג"" מפשחת ובנסוג 'ושב ארש מוצעת יר וםש פר'פו שחנ

~ ',D

יושב ארש הנהלת 'ד ושם באנר Jוש מנהל ב'ת הספר 'כrר'"ר להורתא

השוהא רר מיטו לש.o

)"ווצי שראנ~ גאש' חטיך ותלמ' ..D'1

'Oו')"iאותה לש הנאצ.םי Iא משנה הOOף עצבמ"  •'T4ההזץו חיDח ררrגתת

פריס 'O lשו סודע דדועל תא צ'רט רלזגףמס םלIמI'1ו iלהעמקי חנקר

המשיה שתט''ת לש קבצוות ףכ משלור

השוהא לע לכ ה'ב  'Oר~ השהנ הגשיו מח'ש'ם וארבהע לתמידיס מלכ האyן

דסח )כפי קשראו לה הנאצום שלבוו

קב"ה( -

לע "טהרת הגזע האף :הקרגנות ה'ן ברובס חול' נפש r ,כפגר'ס נלעבי סימום מו'lלם .

ע  IJחת במנווו רחב לש )ושא'ס .

בשנת  ,1933עם לעיית הילטר לשלטוו  .החל המשטר הנאצ' בעיקורם של 'כr

ב'ובי  942ו נלשח חוט ו"")

שנחשנו נשא' מחךות חורשת'ית  '1'r ,ם לבאות שחור' עור פו Iשע'ם  .בטוף שנת 1939

לשר,ד

אנושוו 'Y

אל Iש Y'II

נצונח ש.ם אשתו מילבה 'לצהחה

מתוך יףעה שארבעת ן'ן<'ה נמצא'ם באנגל'ה במקוס

rכינה הלט'ר אח רפואו האיש' דר קא'זר רבאדנט ואת ראש כשלתו פ ' '1פי נולהר עלמוד

מבטחיס .בכור החא'ם ג ' וו ו 'rואשm

בראשית תכנית א"" Iתנס'" "  Iנכך לחרץו מ' '.מת בוכםווה של 'המתת סחר  ,נמ nצ'ת

מפלע פר  'Qהח'נוך ולרכ הוריהס  .שלושה פרם'ס לע שם ח,נו ,מילבה )יימ[

הראשונה לש  940ו ה"וצחן ארבטדנ )נוהלך לגיס" כמה שערות רפוא' סא.-סא והס החח")ן

נ'חנו בקטס :ל'ח' ר ח לימ,ר ,למפלע ח'נוכ' ולאיש ח'נוך .הפרס לע יח'רת

לשמור את דבר הפעולה בסוד ולהקיס שישה מוסדות "אותבס י ה" בגרמ' Jה  Iנא Iםטך  Iך~

ל'מ,ר הועקנ לב'ת הספר לע שס מ'הכ ר"סר בראשוו צ'ו'וו בג'ו פעילוחו

הרטר~ ת'לדב לח"ם oכחאס ' ,ומו תא

בשינם , 1941-1940לאחר תהליך מיוו שטחי שבערך בעיקרו במוסרות שכשבו בהס

חולי הנפש והנכיס הקש'ס  ,הומתו באכזריות מטעמים רפוא"ס לכאורה כשבעיס אלף
נרמנ'ס "ארייס' שלא נמצאו ראו"ס להמשיך ולחיות ק")הילת

העס'  IוdegemeווNoIks

הנצאי.ת nבהףך ההמתה צעמן קלנחו הקרבנות למ  Dlדות ה-אותנסיה  :שס נורן ונצרחו
בתאי נויס או בזר'קות קלטניות לאחר צריחתס הופקו לנפס'ס תעודות פטירה בוזבו.ת

לכ הפעולות ה(tן תואמו במרכו מינהלי פשלע בבלרין כtונה 4ז.
לע ףא יעצמא ההטעיה נעדו דוב הצרח ברביס וחללו התנגחת נרכית בחוניס רחביס

לש האלכtסו'ן~o

קנ 'Y

 1941החטיל הלט+ר להנכיע  ynY1הציבור ל)רבות פרסומה ברב'ס

לש ררשה מאת הב'שוף קלמנםט פון נלאו ממינטס(ר לוהורות לע הפקסתה הרשמ'ת

של ה'אותנסיה :חב אתי הנויס חלדו לפעול ,אך פעלוות ההמתה נמכשו למעשה דע

תוס המלחמה באמצעים אחר'ס סוו  Iריקות רלע והרערב~ משער'ם כי דע  1945נפלו
קרבו במצבע ה " אותנסיה" המתמשך וכבע מיליוו חולים ו1כ' .0

Oנבr JJ"rושמ ין;ניrוm .ו mת

צוות' הרפואה רכשו ניס'וו בהמתה בנז וס"עו להקמתס של מחנות ההשמדה

המרש'מה בחחום הוראת השואה בהנחלת מורשתו של המחנך 'אג,ש

הראשונ'ס  .ןכ שימש רר אבלו ,מבהלו של מוסר ההמתה בנרנבורנ  ,מפקרו הראשוו

קוצרן(ק  .הפרס למפלע רח)'.וכ ' ר",צט"ו בנושא השואה נ'ת[ לב'ת הספר

לש מחנה טרבל' קנה.

אורט ערר לע מצבע הח'  IJך ר"'יוחר שלו לחלמ'ף כ'חוח

':

והפרס אל'ש

ב'ום היעוו השתתפו ראש המכוו הב'ו'אלומי לקחר השואה פרפו ' רור בקניר והמעדו

חינוך )'חן השנה לאב'גחר עפרון  .פערוו  ,המנהל לשונע של ב'ת ווהל'ן ,

הראש' של 'ד ושם פרפו ' דן מכמג ויושב' הראש ה'ו פרופ ' משואל קקט lמהאונ'ברםט'ה

שלוחת ב'ח הפסר המרמ' להוראת הש  Iאה בגבעחייס  ,ה'ה חלvו במלוא

העבר'ת ופר ו פ' נרהרו בארר מאוב'ברס'טת בלר'ו .עמ'ת מחקר במכוו  ,רר ר)'אל רנב

מובן המ'לה בט'פוח הוראח )ושא השואה ב rמנ'ס שבהם עף'ו התייחסו

מאוב'ברס'טת תל )'.בא הרצה לע הנושא "השרשרת הברוטל'ת  :מיהמתת חסד ' וער

לנושא זה 'וס אחר בשהנ לברנ.

שלנאה :פרופ' נרהרו באדר מאונ'ברס'טת בלר'ו הצרה לע ה'אותנסיה " באוטסריה  .רר

הפרם תרומת מ'נה ו גרשו[ ברנםו[ זלכר בג' מפשחתם שנפסו בש(אה

אט"ן לה'פ'קאר מהאו' Jברס'טה העבר'ת הצרה לע ה " אותבסיה " בפסר אדם  ,הלא נודע

הועקנ לשחי נעורו.ת את הראשונה ,ס'פור הצלתה של סבת' )מ"צג את

של אקלס'ס קרל  .1935 ,רר פטר'ש'ה הברר ממוזאוו השואה בווש'ננטוו ר'ברה לע

קור Iח ' הורי סו י נצ"אן ונולוס בנטו ו 'ןונה בשנים  ,1943- 1939כהבת שני

" אותבס י ה ' במפשט :מפשטי הרמאר ,

 1945ו' : 1947

(וש בה} rIייח מיר נול .ה'א שזרה הב ת'אור מרקת מורגש לש קורוח קהליח

הסחג הוא מע'ת מחקי בכמיו רבו '- Iאלמוי לחקו השויא;

סו'"צJןא והסיj7ה מתוך ןכ לע ספ'ור השוהא Iזט תא הש')' ~lכ י צד מעצב'ס

•••••

כ

תחלית פא'ןון חגןנ נשר
 lמינ חשו ל+לכ רבכ 'דנ

ז  Uוו  ,כהבת אתףו אoא 'Oרב' rU+יי למהכ ח. 1Iרוינח 1ע"טשג ןו  iיא דמiון
בה את הח'ש'ח הייחוף ב'ו הספ'ור הה'טסור' ל  ['Jהמאנוח דברכי עlצ'ב

זרכיו[ השוהא ה'ש'לאר חוך השווהא ביו שנ Iח ה  5O-לב'[ שנות ה .90-
הפרס נעל mת צמט"נ Iת מוקנע

מהךI1I

לע שם מקר ' Iבליר ו 'rולוהנ

המבקר'ס

'נבליר .ת''זזב לחיים ארכ'tם  .במק tם השל ' ש' וכתה מור שרוו לע עב ו רח

קתבפות הבני;ן +ביד שו.ם יד שום

האמ[ Jת שואה

את המספ ר ה ו ה אל תשכח עללו.ם בקמ  Iס השני זהתכ

מצו' כעת בע'צ  Iמו של תהליך

א'+ןךו בח לע נעורהת ק לונוע הלויווף והשוהא בהגח~ח י'ז.ע ירילב~ בךמ~ם

ב)ייה ופ'תוח רב'שנתי

כחקל

הארשוו זהתכ רו') ממוו לע נעייהת ה'ס ו חת הגטישא"ס לש ה אי אדולוגיה

"2001

שנודעה

הגאצ'ח הננח"ת עמסו הרפז  .ר  Iני בחנה את ההקדצה שאנ'מyו ה Jצא'ם

לתח מעגה צלרכ'ם ולאתנרים

תא הפסוליפוiו' לש  Jהשטי ותא התבצה בכ'Oס המירסו ולIאריאלגiו' תצלפמיח

השכעוו"ס i1lעתידי'ס לש הרןחצנ~,

ון  .ה'א הראתה בע'קר אח ההבלר ['ב הגוחו לש ניטשה ר",תרכו בפרט

להקל

על

מחס'ת " 'ר ושם

של השימור  ,של המחקר ושל

הח'נוך בנושא השואה .נוסף לע גשר כף הרבכ  ,בננו גם גשר זמנ' להולכ' רגל ומלע'ת
ח'צוב'ת לבכ'ס .
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-

עלומת הא'אדלוג'ה האנציח המאידרה תא הקולקטי.ב
פרס לחביתנ פסרוח ף'ן<ס ונרעו מהק  [1לע שם וב Iנו וברג ו 'rשנפסה

אבשוו 'Y

הנ'וחו בן ארעב וצח' חרמה מאו סרגרה בררג ,וה ו א הועקנ לספורח

חירח אורגד לע פסרה הלב שח'פש  ,הלב שמצא כהצואח קה'בyו המאוחד.

פעילויות נועו לציוז יום הזינה
מ את ש ח ר ל  Iי ן

י

ד ושס ממשיך במאמצי .שלתף )ני )ועי בפעליייות מיללור השואה .להצו
פתח בית הספר המןכזי להוראת השואה נ' Iס ה,יכרון ישואה  71ג)1111
צלו)ור הרחג ועיך סמינר  Iם  ,ס  Iור  Iם וטקסיס  ,והשתתפו נהם למ'ועה

נורע .צעית הנ~ר המסורתית שינתה תא קממוה וענרהכ גמiעת הקה!לית

מאות בני נועך  .הצערת הועברה בשיחר ישיר בלטווי'יה החינכוי.ת כמן כן נית I1

נ nl

הטפר המרמי להוראת השואה של יך ושס בעעת"ם ,ערן נפעם הארשונה

אירועים נשל טקסים רחבי היקף.
במטררובות בית הפסר המרמי להוראת השואה ניי ושס היעמח בשורות מכ'נ ץע

נחוס ,והוצנו לעיהם תצונות של בעוךות אמנות עכשוויות שיצרו לתמו'ד )יחה הי  Iט~Ioם~י"'
במטגרת פרויקט החינוך ·השואה ו אנחנ ו  :א[י

הקירות עטירו חכות המאתרות תא ח"ה הנכו ח OU
של )צווית השואה סבתא אירמה תחת התכוגית

המהדהדת י"ש ךרנ ' Oשאי פארש לארJר lלע סאתב
א ירמה :

במהלך היוס שמעו קבוצות של לתמ ''1

ב'n

טפד ושל חיילי צה'ל עדו'  Iת מפי ניצודים  .צפן
בסרטים העוקסים בנ Iשא השואה.

11''0

ביד

 IשO

גון

·ח II

והשתתפו במגו  Iן מסיגרים לע נושאים

היםו-יוס בנטך .ס"יו' '1שנו"הא והחהרב רח
והשוהא:
מנהל ) Iנמת רrו'iuפו ע' Tlךופטו ה)Iיימ יךוIrvו רןש,אה לז'Oס רשפ ומyר
nנםjו חז'מ' '1חנ רפס ','110

בצערת הנוער השתתפו השנiי חכ

מאות

מ  Iזמנים חברי מוצעות התלמיףם  ,ת גיע Iח גיער
כישרלא .הצערת רעגהכ jוננעת ה j7הלי Iת בעמ

שרת החינוך למיור לבנת ובהשתתפ ו ת זהמר רמי
 j7ליינטשיין ולה  j7ת תנועות הנ Iער ,הצערת נערבה
כשיתוף מרמ ההסברר~ מי ) i'Iל גחרה lנIער מווצעת
תנועות הנוער במשח בחינוך  ,מנחי הצערת היו

מלכי יאגי ו)תיב ר)]יבסון  .וניגנה הנ mמורת גת Iעות
הנוער לע שם גלדע לארש,
נבית ווהלין הייתה שורה ארוהנ של פעילויות

מסוך ולום הזרכיון )]יום הזרכיון ~מ  Jב 17-פאג'ןrך
כונם מפנש לש
תתח ,אR)lנDlר לש ונחת ןז עO"J&/ב

סנל ב'n

ווהלין לשד שעםיר נצי"ת

שוהא הגוםינח חעת בj7בועית ל<גפ חיםילי mכtoםיט
גנית ווה'rן~ אגותו ערב נחכו למלעה מלששו אמות

!1ו'א בהךצא U"Iלש 'פחפ אסא רשכ אשונב ז iוnיש J1I
המיר J'II Ioלש הזןורכי·

שה;m -

במסןגת הש'mמתו

המורים השנתית שנערכת נבית ווהלין.

כ 19-

באפריל נערך בביח ווהלין במסנרת

המפלע ל"לכ איש יש שס· jוטס ה  j7ארת שמות

במשך לכ היוס  .בjוטס ה j7ריאו )יצלוים  .תלמיד'ס
וחיילים שמות ילדים שנפס ו בשואה  ,מתנדכיס
ממודעון רוטרי גבעתיים זערו צליבור למלא דפי

נציול .ומתנדבים מהציבור הרחב סייעו במליוי יפי
דע ,צילימי  1' 1או של דעויות ניצולים הו  j7רט לאורן
כל היום .ותחנת אוטובוס מסוכה של

"•[1

בממאירם שכעוויים הנוגיעם ל)ושא רnגשת

עוטרה
השראJJ

רצעת העוגר ובבjעת ו'!'ותו )1iנ'O 1שו

17

~ . -,.

וש ם  ,בנ'קורם הס התרשמו מהחקרמות תכנ'ח ה גב"ה הרב שב ת'ת ' ייר ושם

 ' 2001וiו'Jלו ' ש'בח נעו רה עם ' ושב ר אש ה בהלת 'ר ושם אגונ ש (ן ומנהל
אנף קשר' חץו ש'עה בו ' הורה  ,בישיבה ה ס רבו לע םב'ף הח וף המערב' של
האנורה המאר'קנ'ת ולע פרט'ו ש ד א' רוע התר מה נרול ש'תק"ם ב מרס

'שראל
הןל נ Iןג'לא ,צ')ייח שוהא רבחוה במחותת ה'ה  JYlIוצהפח'ת

),(MjS

חושתב

נית הבאןת מנילד ה'ס התכי Iו תבב ה'מ ,הrוiו'Oל לה ' 1ם חר  Dtה ילד  Iש.D
'ופה ,אריפש צ']לות שוהא מסהבח העדובה צn Jוטס  lהב שנפ"תן  .תושבת
תל באו.ב ה'O nלה ירrן,ם תרומה זלרכ

)'J

מפשחתה שנפסו שבואה.

נערב '  01הזיכר Iן לשואה ולגבורה .ג'ה בניסן ,פתח  Iי ושם )מצבע
להרתבח המלעפ לגיבית חע' Iת בוו'ארו מפו צ')'לו שוהא הח"ס yואנ .גא  lIת

מאב') ון וש Qבשי"ארל קומה לע צעמה Iו''Jהל

אחרא'n

לתמ!ו הטסארגט'

לש ר.עצבוג  '1ג'  OIהמש'באם רדנ.שר'ס 'r1מו'ק' 1ןןממ' Iשן 'Jטנ הובאת yואנ.

 .2002אבנר שלו הודה לפח ולברדנה לע מם'ר Iתם ל'ר ושם  Iה רג'ש נם
הוא את החש'בוח לש תמ'תכם המחמתכש
' l' "T'1ו שם דר פףקס זרומן  ,אשר תרם םע 'ע'lתו ר ותה להקמת כס
ררחפשמ 'j7 ~oמ חא מרל" J'Iררםג ה'וקרת ' J'lלש ףנח התעשיית האוi'tטר ינI'II l

 2001נ)'נoו של הבר'ת שה'ה תבושר מא' ,
ארוחח הצהר"ם השגח'ח הראשונה לרנל האב'נ בחסות הא גורה
המאר'קנ'ח התק""ה במוזאון ה'ה Iף ב)'ו ' tקו  ,י ושבת ארש האךoוע ה"חה

ה ll ~}:פoטד'ו ה'ןר ' ,ושגת ראש האגורה המארקי)'ח במף)ת ב'ו 'וקר  .ולע
הת'אום הופקדה רחל ברמו .

לפךכי ,בממנרת פיעלוהת 'זש האג Iרר~ ' Iקמו תבב' הנאתו הת IIנט"ס 'זואrנפ

?" ~-

הקלטה זםנ"ס לניצולים הםע Iנ"נ'ס למסור את חע nמ במקום ללא צויך
)מאמץ נפש' ופןז' הוכנן הבנעה ל'י ושם  .פחיחתו הרמש'ת של המעצב
בבת' הבאות ה"תה בב'ת האבית 'tפ)'
המבונרת

בנתנ'ה -

השרוןי -

I

מומ מנורום ל r IXלכ i)"O

הא'שי.ת

רוהא הודשבוו נ  Iר קמפ ~lחבר הוודע המנה'ו לש הגאוהר r ,ם נIה'ל ב-וי
השואה רות אףזע וגיו כמשי)ים רוא' חשבון ממשרך קסלמן'קלטמו שהוא
שותף בן ,במפנש הצ'ג קופמו לפן' הןוט'lם את העש"ה ביך ושס בודכ

ואבגוךה בפרט ,אלחר מ p

פרסה רית א'oןזע לפ)' ריא' החשבון תא פיoוnר
האיש' מתקפות השואה.

~

בראש'ת מא י ב'קרו ביך

י-

ושם )ארבע'ם חברי הנהלה

0) '.

גםףיכ רבחמת הן1'7פא לארשי
ולמאנות פoוש מרמ אןבנםש

לעודה שד פרופ' גחמה קט
oצווו מחתתה פסלחת ושהוא;
ובו הוענק גפעם

הראשונה

פרס על הישג'ם 'וצא' דזפ[

ו'ס'' DואDשל  :אף  fבnטjו' .' Oפחפ המחנ jוס פונ'ה
OOOו!.ו '1להר

מטעם האגזרה האמריקב' .n
)'חו) החסות לאירוע ה'ו פנ'ה

גר'ופססו הלר ,רrגפשחות קרגט בקlהאמר '1ווטIנ) אל'זבת ו'לף .נ'וףת ו'ןoף

r

וףאנךן בור tקסנ'-

דר מלו'[ "רשבסק' 'הלו.ס מנהלת רח'oנ tך של האנורה

האמר'קנ' .n

הנתתה סרהנ לרשכורת מור'  Qבעב,ר שעףם שומונה מתאמי מחווזת תני

רפס jמו' Iנס ,ב' I Iוjזו  .קתנזנה להג'ע Vזהל 'דע של ')  28,000תלמ'ףם ,
בסר  i)Jהונענו מוQף למירה של ןו ושם נמםגרת הקפמ"ן המתמשך של

האגד mהמאר'קנ'ח '"צפות חזמ'י זער

ח'כונ•QU

המ))ל" ']ר פלט' ,האורח'ס

ג
"Iרך 'nעס tסימ Iללוס i\7"'DI

!,

האמר'קב'ת  ,הא'רוע התק"ם

.,.,~Ii

עת הע1j1יה רות נדלוברג ,תושבת המקום ,את דעותה

באפר'ל ,קלראת 'וס הו'כרוו לשואה ולגבורה ,מפגש ג'ן הסופרת )'צולת

.,

מבהלת

משרד

האגודה

'וארש כII!tnו 1שפונ

נ' 'v O'MD D"YוiוIאנ ""CI

ס"ר ,באתר ,נחשפו לתכג'ות

קנדה

רפ'oתוח לש הרשת

גאורת י ףף

'l

ושם רבקנה רעהכ

ב ·25

r

ב'  ')Iב מתה רעג החרמר~

ובI

רענכו

וערJט ידהו מאיה אכשrנ'

תחאת ררעoב השתנ'ח 'וש האגורה ולאחר מ)ן א'ר.עו בא'ריע אנם הבזמ)ת

ממשרך עור)' הך'ו ברקמו .

האנודה נש'א אצרות הבר'ת לשעבר נ'ל קל')טון לפ') קהל של כשלושת

וקס'ןר .סהר ,מום ושות' ב'קרה בח  Iשר מא' ג'ד ושס והב'עה את צרונה
להשתלב במלאתכ ההתרובות של האנוךה ושל 'ר ושם,

אלפ'ם א'ש ,
ישארל אפסר,

•Queen's Cournel

ב ' j7ר בעת האחרונה ביר ושם עם

אשתו אבגם .אפסר ' רוע עלע יזמה וחוןן כ1פ'ד)תרפו חשוב בע'קר קברוה
ארצות הבר-ת

זב'שראל' .זמות'ו בנושא הח'נוך על השואה מעוררות השארה .הוא מממו

האנודה המאר'קנית למעו 'ד ושס צ"נה גראשית השנה אח הקמת הסנ'ף

נלכ שנה ט'ול למחאון השזאה בו  Iש'גגטוו ל nלמ'ף כ'חה ט' קרו'ם .י ד ושם

בפלור'ךה ג'וס נחש א'רו'עם ,אהור אולמרט ,ראש ע'ר"ת ירוש'oןס ,ה'ה בהס

מצפה לשיתוף עפולה עם אפסר נעח'ר .

נואס אורח .םךרת הא'רוע'ם

נפחחה

בפאלס

ב'' Y

בהשחתפות המארח'ס רוךה

וחר ט' 'צייס לע פ'()ון הכ'טה
שלהם  ,באוחו ה'וס נערכה

אר Iחת ער.ב ולאחריה )ערהכ
ןיסOס .ו'I1וtאנ' הרח .ם""Jשאר 'IIר"'D I'Iלשח' רא1h
ו tI"ICI'IVוO "Iף לע ןופיס 'iIככו iוrrנ ףנ ג.rן Oף

קבלת פנים כ לל קה'לח'ת

o.

מ tרז  tמוךס נרלטר מפרנקפורט .עם בג' משפחתם ,ר 'רו את הלוט מלע
לזח בנ'ת ר OOoר "מרמ' להוראת השואה 'וש י ר ושם המצ"ו את תרtכlתם
למסיירנם לרשגרת מוףם  ,למלעה משש מאות מוףס משחתפ'ם במסיירנם
אלו מף

שנ.ר.

ארש ממלשת בווףה דר אדמורו טoח  IIונ עמר רבאש מלשחת נדייה

mעב 'ינב ת  lIה" ם.נj7ה Pטאר

לש ירבח רפ'oורמנט לש  aור'ה ולש מ}ר~נ' לכמה שהג'עו לבקיור ד]' ו שם .

נבוחכות ראש הע'ר .תב  'Dת הערב )חכו מהא וחמש'ס א'ש  ,וארבשה מער

בנ'קור הוצגו לפב' הקבצוה התכג'ית שדב'ן oהתקווה ' שנודע להצנ'ח את

רבח מתצעו רדtגאוה תןo'Jא'7'lI'Jר יחלא ר ץכ .םע רמאננO' o

נמu

ילא בזוO7נח~,

שו'ב שאר האנדוה; שה 1'l.1לא1:מ ראמ ,קהלוסנו רttוג לש ש'לאר ג1'rפךףה;

הרב רוך טש")הךךט מ"בני תורה"; כ4ו חברות מוצעת םנ'ף לפור'דה של

-

גרח - Jה

האנורה האמר'קנ'ח נ"ו שף'במו ולוא'ס פ'נ'ן ,את החכ)'ח תיאס שרגא

..

צודעח המוות ואשר ' וקס בס'וןע לש מףבות נרמבירג

'Oן)ה לאונכט קטoל·ייטoל ארנו בש'תוף מדסר המ'חח התlלרינ טקס
אורכה ג.,ושם .זגו הב'עו כמשוהנ מאות בני דאם  Qנרמ t MכIרחיב העלום
חרהט וב  Iשה לע שת'קת רג)ם  IIה בתקופת הש Iארג

מקל ,מנהל רפ'oחוח לש האנורה האמר'קב'ת ,והיא תרמה ללעייה נכורת
ברפסמ החבר'ם לע'ו1ייה גחלה בתמכrה בת))'ת ' ייר ושס : 2001
תורמ'ם חשוב'ם ליר ושם

.

דר פח קורט  .יושג ראש םנ'ף החוף

המעריב שד האנוךה ;ןאמר'קנית  I .רע"תנ דנברה • )' j7רו בעת האחרונה ב'ר

צרפת
צלי,ו 'ום הו iכח Iלשואר ,ערהנ אנודת יד'ד' 'ד ושם צברפת בב'ס ,בארשותו
של דר נ ' ק אלווה  ,שני א'רועיס מרכו"ם וב'קרה בשנ' בת' ספר גנ'ס.

18

--.:

באירוע'ם הושמעו ת'אור'ם מפ' דע' רא"ה לס'פור מעש'ו של מ ו בס'נ'ור פול

רמודנ ולס'פור הלצת 'יולם אבמצע ו ת שרת ההלצה של מוסה ושל אודט בע .'1
כמו כן הוקרו הטרט 'יי'ט מוסתר'ס בצרפת ,

•• "11-

•  • • 11כ

~ ....ז8

םח' קלרפסדל ב'קר ב ' ר ושם בסוף 'וב' עס משלחת של ארבע'ס תבר'ס
בארנון בג'ס ובנות לש 'הור' צרפת המ  1ורש'  .0הב'קור נערך צל'ון 'וס השנה

•••••.

111111

השער'ס של הקמת האדנרטה בעמק האלה חבר  76,000ה'הוד'ס הצרפת'ס

. . . -,..

ה ' Iכרון לשואה ולנבודה ב' ד ושם ,פר' ד ה ודוד ו"ס  ,אשר מממנ'ס עם בג'

'rבנמ """"..

ממחנה ו ו לפסברג ,הנ'חו ור בשם אנודת '  '1ד' 'ד  Iשס בווצנ ו אלה  .ה ' '7ו אופטסדל,

,:

המנורש'ס ,בב'קורו פנש קלרפסדל את 'ושב ראש הנהלת 'ר ושס באנר שלו

ואת מנהל אגף קשר' חוץ שע'ה בן 'הורה ו  [1עמם לע ש'תוף פעולה הח!

אתר · קה הטל - J -ת
חבר'ם ותומכ'ס של ' ר ושם מאמר'קה הלט'נ'ת השתתפו בטקם'ם צל'ון 'ום
משפחתם את התרגום לספרד'ח ואת הפרסום של המחזור לראש השנה
'ושב ראש לשם בכ ו ר של הא נו רה ,ורע"תו קלרה ,שתרמו להקמת חרד' ל'מוד
בבקעת הקה'לות ,הנ'חו זר .ה ר ב פבחס בר נ ר ו רע"תו נכח ו בטקם בערב 'ום

wnת ןחכ>וח חוnיIל mוכנ)ן

,..- ...

רנnסזם... II

ח ....

ח_

רנבא fוIו

ןרו רהלnn

~~ר

יIIייDו 'UM
וניצע'I

דרוו

רנnס .... ...

רנnס

ןOקם

111

דנnפ rו ןrנכD

טיmנ :

ה , Iןור :>,פאנ' ומ ש ה סגל'ה ,צנ'נ' א נוןת 'ד' ' '1ד וש ם במיOן'קו  ,הב'חו זר ובהמשך

פח!!' nדוון OראUם

רנnסלארש_

הב ' j7ור נפנשו עם 'ושג ראש הנהלת 'ן ושם אבנר שלו  .נם רר 'קעובו פוקלוו')" ,

חגף י'וחנות

לשבער 'ושג ראש ה·  Holocaustoו  Centro Recordatono deבמוגטב'ןאו ,

..

Dשו:

mנ'ו ~ רד ""!'.1..י.:

רר לאוי ימחב ,פחn '!Jזושי'

.חברם~~~~O

אורו  I1וא'  ,הנ'ח זר,

רר ח"ם קוננoםט'גר ממיOן ' j7ו  ,שתרם להקמת אולם ההצראות זלכר ג ' ואן

סי 1ופr ,מ :גולפ םיייח .צdו Tדכnפ

ןתי שOנm .Pש ש'9a'JשOו;ו.R
שכDIIIב"ן .תOת שnיn

קונ  OOנט'נר בב'ת הספר המרכז' להוראת השואה  ,ק'בל את אות הבכור 'נמאן

'ר ו של'ם ' מ'ד' ראש הע'ר אהוד אולמרט בנוכחות ראש הע'ר הקודם טד' קוקל

וגנו של קוגםטגט'גר רר ארטורו קונ  OOנט'נר מנ'ו ' . j71I

-ו'י -ו ••R

תnיםנJטייי"'
חכרaע תישאר.

םrריא רבנmג

תכרוע לעופב ,רחש וrt

שןן"'I

ירגח nגרעם:

דר רולף לנוך מגר .ג המשמש כ'ום בתפק'ר 'ושב ראש האגורה השוו'צר'ת
למען ' lושס  ,ש ' Dש 'ושב ארש לש ש''גת הפת'חה של האנורה כשונסה חבושד
מא '.בחושר פסמטגר ייערך א '1וע חנ'נ' לרגל הקמת האנורה ' .ד ושם מאחל
לאנו דה השווצoר' ת הצלחה גשעמ'רג

.

;m

ןום:דיn

'iי" ן'מף

rומו ' nnmב=..גו..
nכrוע :הו 1Nfפ iU'Jן'(וr
רחםט :רצו רגרתDוםיס בכ(לרי מ'עב
עויס :רדנOכרא ררנאDו

ןורO
הועש P

לjUIlIJu:r

"'""

'וiוm

א 'רוע ח ג'ג' לרנל חנוכחה של אנורת '  ' '1'1ד ושם מ,כטגשט"ן ייערך גפסמטגר

לחר "'iT13

ב ח טו ת ה נ ט'ך הנם ארם השנ'.

רלקה גיY

ור הלב גןסס

"'י' סורג

רלקהרדה
 mל'זננ'זןתנ

אן  UOר"לה

iו'לד רכIי

הלייא ",,מr

כד' קלרס את הקמת אנ ו רת ' ר' ד' 'ד ו ש ם באןסטרל'ה  ,כ'קר כעת האחרונה

ללה ןnכולוO

ס "ת י'לפןנ .' j7Dמלהנ דקס תאות חרבו ת אנגילת לש אףג קשר' חץו  ,אבטoו"תר~

;ןOבצ ךףפ

....
"""" ק"

ב מלבורן פנש קפל' Jםק' את נ י ו ו ף ווסט ' ,ד'ר 'ד ושס  ,ושג' א'ש'ם מכוגר ' ם

י-

מ ה ק ה' לה ה'הוד ' ת של מלג ו רן ·בתן ווח'נר ואווה םלונ ' ס  ,וו ר ד'גר  orל ' Jrס

ור הכרב rןן'לב
;חמ ןrנרברש

רooכ ' מן לם"ע ל ' ו ושם בתפק'ד של 'וצע'ם גאו ' OOזר'ה  ,קפל'נסק' נפגש גם
עם ג ' ו זף ב רדנר  ,אחר ממנה'נ' הקה'לה הב7וט'ם ,פאול'ן רוקמן  ,בונרת מס'נ ר

:צ'ל DIקחצי r,ררו
התחיפ

של ב'ת הפס ר המרכן ' להוראח השואה של ' ו ושם  ,א'רחה את קפל'נסק'
גמ ל נורו  ,בב'קורו בנה קפל'נסק' נס קשר' ח'נוך עם מ  IIאוג'ם  ,עם בח ' פסר
וע ס אונ'ברם ' טא  Iת ןהג'ןrו את מספר שמוח החבר'ס והחומכ'ם של ' ו ושם ,

ןושש םר• nO

יחקפו ' סופד לק
בrציע :זנפסס יחnו בוW

__ 0
'  O'l'lו אר ש' אנ  mת לש '  l' 'l'1ו שס מר ח ב ' ה עלו ם נכ ח ו בח ו שד פאר"' ב וטiס ' ם

צל 'ון ' וס ה ז'כרון לשוא ה לזע ו רר~ בקט ס ה ח נוכ ה ש ל המ שכ ן החשד ש ל המכון

ה ב 'י' ל או מ ' לח קר הש ו א ה ו ב קטס החנוכ ה ש ל כ'כ ר המשפחה  .ב'ן ה ) ובח'ם :
'ור ס ב ר נ ר  ' ,ו שכ רא ש אג ו רת ג א מ  l' 'Jו שס ב ' ש רא ל ; מ קס ' ליברט ' .תור ס ו'  '1ו
ו ת 'ק מפ rך ז ; קד נ רו ג ר  ' ,ושג ר אש אנודת ' ד'ד ' 'ר ושס ב לכג 'ה ; ' ו פ לו' ' ,ו ש ב

ר א ש אנורת

' ,, '1

'ר ו שם בה ו ל דנ  ,ורע "ח ו; ה ר מ ן ק הן  ' ,ו שב ר א ש אנו רת 'ו'ד'

'ר וש ם בנורווג י ה  ,ורע " ת ן; אבד ר' אס פס 'חה  ,נש'א ה קה י ל ה ה 'ה וד ' ת בם לו ג' ין',

ות רוא

:mנ rךות ןוOצ דקןנ.n

'",.".

"'"

בוס """ תמםסרפ
וונרnב )I1'DןןOנק םולRIר '""'"" ם.rn
nנOוכ nכךOו

בוט

תעה ......

םילשחי

Tת  3477םי'ושחי ' 1034
פלטי  ,02.....3413ופiס 02-M43401

~'Y

וער" ת ן; ו'ו א כ' ם ב ר ו ק בר מ בר 'לס ,

wnז חניmן •
הoתולוע!nלע "' חשמ רןו>D on
די aשו תכמתנ

רזoבו ooר .......ו' YVtוארש'.". .

עשו

אל'הו יונס,

לבוב בחלחמה ,

בתורות

939

יהוד'

-

ו  9+-.-ו ,די שוס,

'רושל'ס תשם"א  -וסס  G9 ,i!:ש"ח .
שעו חבולות היתמר אה הפסק
בלבוב בשעה שהיו הנרמנים
סעקוים בהדמשת היארות לצרח
'הורי לגוג והסביגר~ לשם כך

זורנ  j71ומm

הק'מו

יהוף מיוחר.

פסרו של אליהו יונס הוא

פר' מחקרו של מי שחווה לע
חשב תא מתוארו המיים הה.ם האו חטו תא י~חתiו'

של הקהילה היהור'ת גלגוג גימי תפארתה ואת
השי)ו"ם שהתחוללו בנורלם של היהוד'ם לאחר
הכיגוש של רס'tה ושל נרמ)יר~ מקום מיוחד מוקשר
לחסייי אומות העולם שהצילו 'הורים גאו ו ר.
'הודה באואר,

משא

ומתו

 933ו 9 ~ 5 -

יהוד'ס

ב'ו
ו,

למכ י רה?

-

יהוד ' ס

לנאצ'ס :

ושס,

'רושל'ס

'ד

תשם"א  -ו 69 , i!:OO

ש"ח .

בשנים האחרוטת למד העלום לע
צמאמיו לש א i70tר ישלדגר לצהל'
את ח"הם של עוגרים יהורים

בפוליי באמצעות מתן שוחר
קלצי)ים נאצ'ם ,אך א'ו העולם
יודע רי על נ'סיונות ררמתיים

אחד'ס שלתא לותת עם הנצא'ס
שלחר  Iר 'הוףם תמורת כסף  ,חסורות טובוות האנה
פוטיליו.ת פרופ י יה Iדה אבואר  ,חקור ב Iלט תנחום
השורא~ צמ'נ )פסרו תא הנסייו)וח הללו באצמעות

תיואר הנשפות הפו.תולע ר Ooנoע*ם לש המnשתפ'.o
התסכולים ומעט ההצלחות והשאלות המוסר'ות
העולות משיחות המשא  OIתן.
מנחס

מאיר,

פרדר'ק

האס

ר"מס.

העצ'ס פ  Iרח ' ס אצלכס? ,יד ו שס,

'רושל'ס תשם"א  -ו ם 59 ,i!:o
שני

האח'ם

יצחק קשת; גע  .גוע'ס ךחנ ' ון

'ד ושס ,ירושך ' ס תשם"א  -וסס 59 ,i!:

יצחק קשתי  .כיוס פרופסור למרעי הח' 1וך  .שב עליר הודלתו גהונגדיה ומשח  Iר את תקופת ידלותו

מנחם

ר Ooרי)יות האניטשמית של ההוננריס  .השלתטות הנדמניס פוע'לותו של ודע ההצלה בראשות ישארל

פודרריק נורשו עם הוריהם ועם

קנnןDot

'1•••.

צ'קח בו האחח שערה הסותר בוויהנ בחקפ4ת ר'זמoמחה אלחר שבני מפשחתו גורשו מהונגהיר לא »'1Iי Iו

מרגמהינ רצלתפ חטm

במח)ות הסגר בומ  IlO4ת ר~ריהם

ונלכאו בחמנה שטרסהוף  I')I ,ניוו  ,אחות יהוף'ר~ טפ"לה בן  .ועגרתו של מ)הל הבעודה האטlDיר היבער

הועברו למחנות ר'ווסלט ונ'רס .

לווינה  Iצמא מהסח בבית החו?ס rך'ןoלם ב '1תערובת ש 1יהל צוות יהוף .

בעבור שנת"{) למחנה המעבר
דרנסי ומשם

 OOשוו '.Y

את האחים

הציל ארנוו סרע שפלע בקרג צעירי המחנ ו ת .הס
טולטלו ג'ן גתי ילרים בצרפת

ו)שווי 'Y

ודרכ'הס

נפדרו  .האח הגלזו הינר צראלות הגירת והיה למןער
טיליס  .והצעיר לעה לישראל ,היה למחנך ומילא
תקפ'ףם גכיר'ם במערכת החי ) Iך.

')ש האח'ס נפגשו לאחר שנ'ס ארובות של

rץניי~ רDot

ש"ח .

זה ו ספ"ור לא שנרתי החושף פרשה לעומה ואל מרכות של פעילותם של 'הוףס אוטסריס בחסות ,,,,,,ל.,,,

ש"ח .

הצעיריס

-

ם'פןר ילדות ער ג י רוש וער ש'בה לא אפשר'ת

שו'יכם מו'לעם תא טחכיזתיהס ,א ' Vיאש

לע פי העולס המיוחד שצ'עב צעלמו.

דוד ז'ךברקלנג )  Uורך( ,קוב  rמחקר'ס ,כרך

כ" , U

יד ושס,' ,ושל'ס תשם"א  -ו  Oם , i!:

ש"ח .
ק ו בץ מחקרים הוא כתג עת מעדי שמיטב חוקרי השואה גאץר ובעולס משתתפים בכתיבתו  ,והוא

היבטיס שו)'ס של השו;ןא ושל תוm

תיה  .מאז יצא לאור ')  ,1957כבת עת ראשוו בתחומו  ,הוא נ Iתן

'1לוו אקדמי ולהחלפת רעיונות גתחומיס רגים  .כמעט  350מאמר'ס פורסמו רע ה'וס  I ,רביס מהס
בבחיתנ פצףת ררך מחקירת

II

כרך טיב )תסשיא( מוקשר חנrל לש ג 'Iרג' מסוה  ,ובן מחר לע השוהא ולע המלחמה בברית ~~'~:;:
מאמרים לע הדת  ,לע הגנסיות ולע השואה ; מחקר פוyו ררן לע התעמלוה האנטישמית של

~_ ..בריקות של מסמכים חשרים; ומחר מאמרי בקי Iרת  .ביו המחבר'ס; צ'חק אר.ד רנחלף )ראהם ,גירנבא  lס ו)ר ' OOיאו נלוך.

להזמנת ספרים כהוצאת 'ד ןשס  U ,לפןן  i!: - 6 ~~ 3505ם

פקס

6

ם ; 35ז~~  i!: -ס

בקרו באתר הא'נ  Uרנ  Uשל 'ד זשס:

www.yadvashem.org

