חפצים נ'וע'

אנוש'

ערך ...

מאת שחר ל  Iי ו

<3-

רגוש 'ה Iף שרוד נמםר ייי  Iשם
עדלת  .לחוש .חכור

הה''11iJO

המוזאון

ל

~.

החשד

.-,

ח ' נור

החכנה הסר : Oת' יא קר

מפסר -

הע'ס Iק '!))'חה נם Iג"ת הקרנו
' Jצר

נראום

מרכז

הלם'יה

•
•

שושה ס'י'  Iנ'םן
החרש

סיפיך א'ש '

אי'

זב Iר Iנסק' •

מחוובום זלוגרוו-

של טריאסט שבאיטליה  ,הרב אברהס
אמורבוט פפירנ) בפיסור 'אצ lפור[ לע אוחת

הקהילה היהור ' ת של טריאסט  ,דבר קיומס של

רכוש יהויד ש}שח בזמן הש ו אה והתנלה

השקיס במכתב משנת  1945שהנ'ע לירי ו ושכבת

נעת האחרו)ה .פפיר}ו ספיר לע חצפ'ס איש"ס ולע

הננלר המארקינ ' אשר כוחות'ו תפסו את הרנכת

פריטיס בלעי ערן שבשחו מיהוידם לפבי שליחתם

הננלר לברר מה לעה בנולר הצפח'ס

ממח)ה הריכוז לה

ויזיירה )san Sabba

( Risiera di

לאושוויץ ושהתנלו בעת האחרוגה במרתף משח
האוצר של איטל'ה ברומא.
בשנת

'0

איש )לע חזון

פני קרוב לשנה פהנ ליד ושם הרב הראשי

כחמישיס ו שש שנרJ

בסוף שנות ה'  90גועד לאליהו נ ' ורנ " ו  ,מ  Iכיר

,1944

לקראת סוף מלחמת העולס

השנ"ה  ,ב' Oו הצאנים להבע'ר ברנכת מאיילטה לבילו[

במבתכ ) '010

הא"Oש' רשrובען ,ל m

הארצו זזפל םינש רתונ לכ ךכ.

בקעבות נילויו של נ ' ורנ ' יו הפעילה הקהילה
היהורית של טר'אסט לחצ'ם לע ממשלת איטל'ה
לחקירת הפרשה  ,ובקעבות החקירה נמצאו השקים

עם הרכוש השחד .ב'  18ב'ו'ל  1997אשירה ממשלת

11

האנודה ה א סי ' קנית למעו יך ושם

13-12

אמנות

חפצים נעלי ער

תודה שנרש מ ה בעיפרון
חשוות

17-14

'0 '1 ' 1

1,9-18

'.

ז_

ג

ילייו הסת' .לש '  lושם 'י ולש 'ם 'אצו אלור
מסיך שןיםא לש המ'ים
הקרושה

הטרא'ס -

ניותר נלוח

התקפוה

השנה ה'הוך'

המוקדשת לחשבוו נפש ולכפרה .בקנודת
מפגש זי ') 1השנה שחלפה שלנה הנאה ,תפיית

'  Iכור קוראת לנן rלכור א ת המת'ס ,ותפילת 1ע ' לה

fj5ן

fi

'"

~$1,

מעוררת בנן כמיהה רע)נה וחשדה לח"ם.

נגיו'ין זה חווקה וזמה נ'ן ויכר Iן לב'ן ת " ס
חשד'ס n .ן I jtהראשיו של כבת העת ·הכתבות
·לא קר מספר ו")יצד נרא'ס ש'שה מיי'  Iנ'םן

n

w

-

באופנ' ההצנחה '7jןרגנ Iת השואה ,וא'י .החקל

השבי משלים את החקל הראשו[ נתכנות ת"ל, Y1
לחוש וחגור ,ו"מרכז הלמירה החרש' העוסקות

בהנחית תולרות השואה ומשמעויותיה דלורות
הבאים באמצעות מ') 1וש תגנית הפיתוח "יר ושם

ברוח  Iו של הנצחת העבר ושל הכנה

שבעה שק'ם של חפצים שרור'ם  ,ובהם חמ'שה

אהילטי חקו להשתב השקים אלינ  lIהקהולית ה'1"II'Thl

לעתיר  ,הניליוו שלפניכס מצינ את הפעילויות

קשיס של חצפ'ס אישייס וחפצי ערך ,קש לש פסיר

באילטיר~ ונאו הקש'ס הוערבו אליג  l1הקהיל, Iת והוא

הנרחבות ואת ההישנ'ס של האנודה האמריקנית

תורה ושק של שינ"ם תותבות  .בדרן לבלרין תפס

העבירם קלהילה היהוידת של טר'אט . oמהפריטים

למען יך ושס המציינת עשר'ס שנ'ס להקמתה .

את הרכבת כוח אמר י קני  ,והשקים ה ו עברו אל

הרביס שהושבו א'שר נשיא הקהילה היהוידת נתן

." 2001

טר'אסט  ,ע'ר חוף צפונית הקרובה למחנה הריכו I

ו'  Iנפדל להעביר ליר ושם כחמישים פריט'ס שיבחר

לה ריזיירה  .בטריאסט הועמרו רברי הערן לתצוגה ,

יך ושם שלס תצוגה במלכול המ  Ifאוני החשד הנבהנ

בעשר ,מיכרב מהרש לש הממןאן ההיטסורי החשו

אן תהל'ך הזיהוי נשא תצואות מטעות מאור .לפןכ'

בימ'ס אלו  .הקהליה היהוידת של טריאסט מתכבנת

צפnו' Dתמקפות השהאו מאףסfIo lפצ'Dר 'זש 'D. lשו

הועברו השקים לבנק של טריאסט ומשם לאחסון

להצינ חלק נוסף מתוכנם של השק'ס במוזאון

במרתף משח האצור של איילטר~ שס נשארו במשן

בטריאםט ועוד חקל במוואון הממ ו קס באזור שהיה

ך ג ם :חירת רIחoי ם בצע' Dבuע
ןעשנ החאירו :צפחםי  Dקזןפוח השוהא מ {Iףס lהחפצםי

'וש יך וםש

2

בו מחנה הריכוז לה ריז"רה .חפצי הערך והחפצים
האיש"ם הנוחרים יימכרו לתורמים.

המעטפות סומנו בסמל נאצי  ,ובחקל הקדמי של
לכ מפטעה משרנו בכבת יר ברור המפסר הקלטוגי

בקיץ  2000ביקרו בטריאסט מנהלת אנף

המוזאונים ביד ושס יהודית עבנר ומנהלת המחקלה

של לכ פר י ט  ,הערך רגפסי לשו ]במקרים מסוימים
אף משקל ו .

לאיםוף חפצים חביבה פלד·כרמלי צלורך בח י רת

'החפצים לא היו הרבר ה י חיר בעל הערך

מחיש ' ס הפריטים שיורעו לתרומה ליד ושס ' .בחרנו

שנתגלה  :צ"נה ענבר  ' ,המצב שבו נמצאו דכרי

בחירה מוערת בפ  'lט'ס רזגשקפיס את הפילסוופיה

הערך Wמ לע הדרך האזכ , 'lח השnטיחי רוזגחושnב

לש יך ושם :מסבירה פדל-כרמלי  ' ,בחרנו חפצ'ס

שבה שחו הנרמנ'ס את החפציס מקרבנותיהם.

משהו

שוס פריט לא נלעם מעיניהם של הנרמנים .בצד

שיוכל לשפוך אור לע ח" האדם שמאחורי החץפ".

תשכ'טי יהמולים נואצמ פטירים ילענ רעך כ!M:כי גמוך

בנער דלפ-Iרכילמ התרנשו מאוד למהאר תלוכת

כנון מסגרות פשוטות למשקפ"ס שהוצמדה אליהן

שיש בהם תמונות  ,כח ו בות ,חאריבי

לידה -

אכן ש

י

רכוש יהודי שדוד נמםר ליד ושם

שר החץו לש 'שראל סשעוו פרס ')!,במ בצפחים איש"ס
מטר י אט oבטקס שנערך ביר ושס עם מנהלת אגף
,ךמו  Iאוינס יהוידת נעבר )מימיו( ועם י ושב ארש חרבת
האוטו  mOOת של איטליה פרפו ' ג י יאקנרלו לאיה לוויר .

שני מjתים נרמניים ".

ריל ושם בוטjמ מרגש מחכוות שר החץו לש ישלאר

השדודים .דלנרי פדל-כרמלי  ,השקיס היו נדולים

לפנ' שעזכו את טריאסט  ,ביקשו עגבר

משעון פרמ  ,נשיא אינוד הקה'ן Ioת היהףןות באילטיה

מאוך  ,והיו נהם מעטפות מסוררות בסדר מופתי .

דלפו ו>ילמ להיבער ףר ושם  ,רצב חמישים הצפחים

עמוס לצואטו  ,יושב ראש חברת האוטוטס  mת של

תוכ[ג היה אלמ בפטירים איש"ם שהסוח מקהרבנ ו ח

האיש"ם  ,את המעטפות שהפריטים נשמרו בהן

איטליה פרופ ' נ ' יאקנתו אליה ולורי ,צנינ הקהילה

עם יצ'אתם ממחנה הריכ ו ז לה ריזיירה והעממתם

ואת אחד השקים שסומן בסמל נאצי .כמו כן  ,לשם

היהוידת לש טריאטס ל'ביו שטייגתר  ,הרב הראשי

לע רעות לאושווץי .בחפצים הא'ש"ם היו תליונים

דעות שליטתיות הקרה שבה טלפיו הנרמנים ברכוש

של טריאסט ה ר ב א ב רהם אומברטן פיפר)ו ויושב

הנושאים חצלומי מפשחה ,צמיד של נערה מעוטר

היהוד ' .ביקשו להשאיר את התוויות המממנות את

ראש מוצעת יד ושם פרופי שבח ויסי  .מכבתי ברכה

השקים ואף נדרזגו מהארנון הקפךני של הפריטים

כקמיעים מיוחדים שכלכ הנראה נופסו צליון לכ יום
הולדח  ,שעוני כימ  ,טבעח של פעוט ולכי אוכל .

חווית רזגציינת את שוויים

-

הערך הכספי אשר היו מוצמרות ללכ פריט.

ב 25-

')ן'ב נמסרו החצפים האישיים

מטריא OO

הגיעו מראש יעףית טףXIג Nרורבוט פידיזאה מוארש

ממשלת איטליה סילביו בלרוסקוני.
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 Iזאון היסטור ' חדש נבנה בימ'ס א 'וו

בה ' סטוריה שי תק  Iפת השואה  ,וחומר ארכיו)'

ג'ך ושס  ,וצעמת ו תה ' ה ')) Iלתן ל'צ ו ר

נהיה נ ניש  .כל איה הביאו יידי החפתחות כיווני

א ת השילוב הדעיו אך המשמעות' נ'ן

מחקר חשרים ו"'יד יצ י רת תפיסות וניש tת נ ו פסות

מיער ה' '1100לח  IIיה ר ג ש'ח .
המוזאון

בתכ)' n

ה'1100'o1

ושונות .

החדש הוא מרכ') מרגזי

שיבוי אחר בחוכו הניבה ההתע)ייבות ההויתכ

' 2001

ונזברת בנישא השואה מצד ' הודים  Iיא יה ו דים

ו נ בנה כחקל מהמכיול המוזאוגי החדש של  Iך

כ אחד שאנו '1עם לה בעשור האחרוו  .התענ " נות

ושס .המוזאון 'שתער לע פנ' טשח נ י לג פן ש I7ש

זו מב'.רא עמה שולאת חשד, Iת זו I'Iת ארי ') iשו), Iת

מהמוזאון הנוכח'  ,ויהיה זה מבנה יינאי' שאורכו

אופנ י חשיבה ומושגים חדשים  .המו  Iאו ו הנוכח י

הפי ת וח הרב ש Jחית 'י ך ושם

 175מטר  ,רובו מתחת לפני הקקר..ע ורק חקלו

יא )דרש יהתמוחות עם כי איו  .נוסף 'וע כ ר ,

הלעיוו יבלוט מלע רכס ההר ויכנסי לבג"ן אור יוס .

המ Iזאוו הה ' Dט Iר י הק"ם נבנה קלבי כ· 3oo,000

המוזאוו החשר נוצר מחוך תפ  Iסה ייחורית

מקנרים בשגה  ,והיום ה  Iא צר מלהכיי את כשנ י

אשר תבתטא בכמה רנרים .ראש'ת ,השואה תוצג

מיי ' Iו המקנרים הפ Iקדים את יד ושם ב'וכ שנה .

ב'עקר מקנ  l1ת המבט ה ' ה Iףח אך לא קר מקנודת

אנ Iמצ Iיי ם בפתחה של רrג א ה ה ·  ,21בעיצומן

מבט זן  .שנ  Iת ,היךע ההיסטורי 'וצג למבקר חוך

של עיןד רrגיעד והקתשור.ת ההתקדמות הצע Iמה

התמקחת בספיור האנושי  .כך ' Iמ' המקבר לפסוג

שי הכטנ ו יו ג יה ושל אמצעי התקשורת משפיעה

מועו תיך שהוא חווה חוויה רנודב הא'שי·אנושי

נם על השפה המו ז אוב'ת  .אופו ה " דיבור " של

ותחושה לש ההדזות עם הספיור ? ,שש'.ח )'ה O'O

המ  IIאוו עם קהי המבק רי ם בו מתצעב על פ י

ונושאים אלש קולבו )' '10הלום א ו ן lfקילבו נטין'

מהפכת המד י ה .המזוא Iו

מ 'tבמIאז1ו }Iט'fר ' ~7וצ"ג מנחLאו הוחש ,זiולש

ושס ת  Dlו  ,עצו ב  Iבננה נשנות ה·סד ,ו פשתו אינה

הע Iים ה י הr Iן לשפ ג י הש Jהא  Iסחrךי אמו  Iת העיים .

מתא ' מה ע ו ד לשנות ה·סססן  .הוא מספר את

אל Iרר רrג  llא  Iו יה'  Iניר'  Iת תצ  Iנה לפי נ  Iשאים

סיפור השואה בעיקר בעזרת תצי ז מ ' ם וכ מ עט

ההיסטור י הק " ם

J

1 .1

'-

/

ביד

כנ  Iו ה נ טא tת  ,ההשמדה  Iע Iד .סיפ Iריהם ה א יש"ם

ללא שי מ  Iש במ מ ד ב'וע צעמה ח ז קה כמו חפצ'ס

שי יה  Iדיס לפני הש  Iאה ו בזמו הש  Iא ה יס tפרו

ו במי ו חך חפצים איש"ם  .הדבר בויט ב מ ו זא וו זה

ב א מצעות חפצים  ,ת צי ו מיס  ,טקסטים ומצנות

במיוחד היות שהוא אינו מ ו זאוו שמצי נ אוסף אלא

מחשב שבחרה ותכננה בקפידה קבוצת אוצרים ,

מ  IIאוו שמפסר טיפור ייחויד בהיטס Iריה האנושי.ת

ה ') l)Iוירוב ' ס ואשנ י חינו ן לש יד ושם  .מאש קבצוה

המו/אוו הה'סטור י החדש יהיה בבוי לע ציר

 Iו עומידם אבנר שי  ,jפר Iפ ' ישראי נ tטמו  ,יהוrןת

חמטי·כ ר ובולונ ',ו ה Iא צ'יג את ק ור ו ת הש Iאה מר ר

עבנר  ,בארהם מיינרס  ,חכיבה דלפ·כ רמי י ,יהוrןת

ש י רגטיב מתפתח .את הגר טי ב יפסרן המקורות

,

במדיה  .בהצנת הפקר'ס המ רכז" ס של השואה

'.

שו·דר והמבצעח רורית הראי.
כמה ס'ב tת ותהליכ י ם הב י או י י ד י ההחלטה

"

הארכיונ"ס והעדויות  ,ו ייעש ה נם ש י מוש נ רחב

יבנות מ וז א וו היטס Iרי חשר ביד ושם  .עויס התוכ ו

) 9 45 · 1939

שי תnל1ת השואה התרחב  tהשתנה מאז הקמתt

מקור"ס שפסאנ  l') Iושס במשר השנ'ס ושפסאנ'ס

של המוז א וו הה ' סטורי הנ  tכחי  .היךע עי אורות

כפעזלה מאומצת יוחר בשנ י ם האחר Iנות  .כל א לה

פרקים רב'ס שי השואה נדל  ,עובדות חדש  Iת

צפו " ם להצע'ס את חו  Iיית הביקור במוואו ו לכך י

הניכו יר'עה מקיפה ופרטבית '  Iחר של פךקים

ח  Iויה רכ ח ז שיח ומנוונת .

ן ( ייעשה שימוש בעיקר במוצנ ' ס

'r
~ .

4

ולוגור
המוזאוו

דגם שי אחת הגלייות נמ  Iזאן  Iו')\Xרה Iף החשר

ההי

D

טורי

הרנס במעוך זה  Iה Oרטטו ב'מע

החדש

••

דורית הראי בצעמים ב"עמ

5

-,.
מאת ענלב קייתי

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

ס

פיורה לש השואה הוא בראש )]ראשונה ספיויו לש היהויד הnנף .שואת
העם היהויד אינה jת גניר אירוע היסטו" שהתרחש במאה

ה , 20-

היא

רכ Iנ ' j7ה של ח"ס ושל  IIOת המורעת מאלפו רנעים אנושיים ומפיסות
ח"ס המצטךפ'ס לתמוהנ קשה לע  IYל ולהבכה,

 nח  'OJעדת שיניס ומחקיים רב'ס מתייסחים לממוך ההיטסורי של הjותפlך~
 Iברנות השביס ענו מאנו י מייע

מג ,D'JII

ונהם פסריס  ,מאמרים ,מפות  .עינךות ,

מפסריס  Iמשות  .אך האת נ ר החינכlי היה ועוןנו הנ ' Dיין להניע לפו האנושי והאישי
שמאחורי העידבות מתוך ב  [)Iיין להתמיח עם התנצפותם ועם שיברונם של מיייו!)

עלדמית  Oנ  ,O')IIתוססים !) lדאי חיים קשרסו  ,לע פי רוב ללבי ש.) J
·כש'ועיתי אצרה אחרי מלחמת העולם השנ"ה  ,הייתי פוגש את צעיף האץר
מ!אזין ש'1יrךהם 'ןןהגם בבחינת ראשוו ·עבי דאם 'יהוידם ,שיש להס ירגה רבורה

שא)ו הס טנתים מגי'ת ' Iחס'ן חשדר~ משתחליה הנם ,ובחשבי לע מני'ת היוחסין
שנשרפה באירפוה  ,היה לי צער כפ ו ל לע בבי הר!ר המצ!יו הוה לש ישראףם ,ס'ר}}'צ

שבשעה שינתנר! ויקוזנו פאשר אפיל! לשא ייערו לע מה הם צרכיים לבכות:
רברי ו לא! לש אבא ק!בנר במהירים את האתנר החינכוי ננ!גא! לה Iן!ת 'תהדריך
את נ,שא הש!אה  .אי ו אנ! רצוים ל  Iכ!ר את הקרגו קכרב ו  .שישה מיליוו קרגנות

אינו קר מספר  .אנו ,אנשי החינ!ך  .ש  Iאפים לח'(ו את '!!ת פני ,של האדם מת!ך
האב!נימי!ת שנכפתה לעיז  ,להציל את האדם מת!ך ערמת האפר .תו כך אפשר

לנט ו ת נלהבי ו מה איבדנו .מת!ך הקשפה  Iו נובשה נבית הטפר המרכזי לה!ראת
הש!אה תפ י סה חינ!כית הנשענת לע לש ו שה קערונ ו ת.

העיקרוו הראשוו ה!א לשימ!יר השואה אינם מת ח ' 'lים בלעיית הנאצים שללט!ו
אלא בענלם היהויר שקדם למלחמת העולם השנ יי ה .ההתעמתות עם מותם של

הקרבנות אינה מאפשרת לנוער בו הדנר השלישי להבאתל לע הקרבו או להצניחו
החצנה אישי.ת הכירותס לש הענר או לש הנערה עם הקרבו צרכיה להתחיל בהיות

האדם אדם  .בלע שס ורמו,ח נושם  ,יצור מותלבט  .הירכותם עמז צרכיה להיוח חזך
העמקה עב'תמג דבפוט י חייו .שננרת 'מtו התרבותי,ת החיניכו,ת המא Iינח  Iהפט"ןןיח;

פליייס

מוך  ' (. 19.... -18981יי וקו 'וש ד " ר רפ י ד ר ' ר קר י ס .(19 " 2 ' 18101

ר ק
 nע  ,ס
חןך לימוד מקיף של ערכיו ,של משפחתו ושל קהילתו .יש להציג להם את האדם
היהויר כחקל מעם שעבר במהלך ה ד ורות תהליכי שינוי והחפתח  Iח מג Iונים.

ד Iנמה עליקרוו זה היא עיצוב פקו י תקליטור המולטימדיה

מ
ק

n

ס
חיב

פחם לע ')ייר19.2 ,

פ
I

ר
ב

כ

הבח'רוח החמימוח שבחו  ,אח המשברים והמבואוח הסחומ'ם שנקלע אליהם

שוב ושוב ואת ניסיונותיו הנואש'ס להנו לע 'ק'ריו ולע אהובי נפש .I

I !yו.Edipse 0( H!KOOI

אנו מנסים ללמו,ד לא מת  Iך עמדה שיפוט'ח אלא מחוך עמדה אוהדח ,את

מבחר דמויות מחח  Iמי עדת שונים מצינוח בו קודד יהויר רב פנים המפאשר הרכיוח

ניסיונו לשמור לע מסנרות הח"ס המנכרות וקלבל החלטות קשות שלא )דרש

עם עולם יהודי דינמי  ,מנווו .תוסס ורוחש פעילות  .בחירת הדמויות משקפת את

להתמוח אחו לפני המלחמה  ,לכ זאח גםגיבה של בער של צפפ-ו.ת של פירר Iח

ההבהנ יכ בש tהא סא 'זtעם לש.ם כמו כו  ,ר01ואנ Iת השונות בבית הפסר מפאשחח

ושל מזות  .אב rמבס'ם להיצמד לפרטים וקלבוצות המנסים להשל'ט סרר והינ'וו

הצצה לעולס המתחבט  ,המתדיי ו ו המפ tלג לעתים של היהודים ערב המלחמה .

גמבול הנ!חח הניחת מrן יוס לע ארשס לא מ rל מערתכ משומתנ לש חפ-ה ולש

תבכביות המ'לוירס  ,כחומיר הףמוד ובסדאנ tח )ית הספר  ,הלזמד מרחיב את נב'תות

ל'לשת אנושית ח  Qlר האונים לש אם רזגנהס להנו לע הידלי מפינ הבער המאיר ממו

חועדתו במטע אל העבר המעניק קלרבו משמעות א ישית ואנושית.
העיקןוו השני הוא העמקה כתקופת השואה המכוננת יללמור חיי ה י ום·יוס של

התקופה .לאחר שלמדנו להכיר את תווי פניו של היהורי  Iטרטטנ ו את זהותנ ,אנו
מנסים ללווחו לאווך התקופה ו בקעגות נ  Iרלו חוך )יטיוו להביו את הדילמות

שהתמודו עמו  ,את הצמקווח שפאיינו את חייו ככיכוש הנאצי  ,את וחשי לבו  ,את

6

שם ן(ן מה וען ליזה.םנ 'זירמה לש בא המנהס לצה'זי תא ננו מרטפסנורט .הלתבטותו
של ענר אם לצהטרף ל'ח'רות הפרט'  Iנ'ם שכיער  rלהשאיר את מפשחחו מאחור

.

אלו רונמאוח מועטות המטבירות את קר ' Oת העולם של חלקות תפקירים ברורה

קמIנלב,ח ועם זאת הו צמי ג ות את

הלירמ rת ה'·' rם rמ' nr

שהיהQף lנבציו גפינהו.

תמ'מ Iתם לש הקרבנות ףא ברג'}}הם האחרונ ' ם היא רזגמשרח את חזו' פ  'Jהם

א'רוע'

ב' n

ה  90ר

ההרנז' הלוראת השואה
'וכ'  -אוק  Uובר

ואת אנושיותם:

ןןrה nב ראענ רזגםרלבת מועחת באה' רגתע

2

 'Oום השלתמות ידבועל משזר החי)וי ·השהנ

ביוךי

העמוסה ,לוחשת באוזנו  11' :הרננת לטרניינקה .

נערכו ארבע השתלמויות לעובדי המשרך,

לפחךייJ

שת"ס מהן היו קורם' המשך לע פי בקשתם

באא? ואומנם  ,הועת יטרילבקנה משה קץ

מי שהתמזל לו מזיו .ה'ה מצוא מקום ייי האשנב,
םא היה לן tן('"  .היה מריס אותו לע תכפו rדכ שישףא
Iאין . oלבא ה'1לים

היהףןים הוכש'1Iם ה !/t

19-10

ביוךי

גאמשיטיוJר רזגשחתפ'ס ם הס מו  O'1יעצ . '1ם

מה העסוק

רובם מורנס לה'ט Ioריר~ הבא'ס להשתלמות

אותסן הם ראו ובריס חשדיס ושאלו שאלות' :מה

ארהכו

זה אנאן ' ץע' .ידלי ' ' .ואנ,א מה זהן ' ' Yש,נ ,דלי:
'ו באא  ,מה וורף  rה פר,ח

,.,.

"זש -ח)יי . Iך(, Fיסק)'

איו ונא נילטום צע'וממ חא תקפ'1

19-10

ביייי

ציוית ה'ןrןמ Iת

יוס עיון בחסות מכללת ירושל'ס למנרות

 25ביולי

ולמוףס מרחבי האץר מבתי פסר ממלכת"ס

יא בסס מאות אלא במושגים המקרנים את הלומד

דת"ס ומהחינוך הצעמאי )חידרם(

אי התקופה ואל קרבנותיה .לא עוד קרבו אנונימי

ר'וג Iא קברון רננת מרס אל וכחנות ההמשרה אלא

מסיגר למוריס מאצרוח הברית בארנונה לש
 IIקולה מין

או ההכועה בהו אלא שואפיס להעניק הזדמנות

להוכרות עם שאלת הקיוס היהודי בתקופת השואה

מסינר למור'ס מ · OCAD-ארנין שווצירי גגן

26

יום עיון של סמי)ר בית יקעב שמטרחו היא

ביוךי

אנשים בלעי פנום  ,שמ  Iת  .פחדים  ,תקוות  ,אנש  Iם

חפישת מתחו מרזגנזר החידר חילחות המילון

המזיעים ניוכ Iת הקז הלוהטים או הקופאים קבור

לש ביח הספר

ראנירפוי החורפי  ,אנשים המנטים יהע) ' j7משמעות

למתדחש  Iלמצוא בן סדר מתוך ניסיין אנושי להביו

סיוס קורס מןרכיים לפולין הנערך במשותף

 27ביייי

עם משדר החיגוך

את הבאות .

במסנרת עיקרון זה אנו עוםקים דלונמה בח"

ו3

יוס עיון לחניכי המכללה לביטחון לאומי של

ביולי

היום·יום בגטא Iת אלו קר במף)יוח הצאנים בהקמתם ,

צהל"

אנו מרחיבים לע ניסיונות ההישחות של האסיריס

במחנות ולא קר במוכשר המח)ות כפי שעבצו לאורך

5

באוגוסט

-י אנוש קוצר'אק כמחנך

התקופן .טאובנ קאכעל בוסג~ת רנvrגאנ גאו מתםידקמ
בממשעניות ההסתתרו;ו עלתים במשך שניס ,בתאני
רrגחבוא  ,בילומות הנרצוית בו נבהפשעוח הנפשיות

6

באוגוסט

5

ו באונוסט

ע'קב רבו rיו ,אג י ו אשת' סו ג יה במחב ו א ! .כ'עחו לע
')"יב,

1942

הסובבת ?הםיוו  .ררך ש' n ,000עיו.זו בתכמםי רnאו O'J

שלעתים נזקרי מקרון הרבכת בדוכס האחרו)ה של

ומרריכיה בפול'ן ה'ו אנשי צנות מבית הפסר

נוסעה צפחי אמנות צויורים אנו מנסים להביןייקעוב

הוכרכזי להוראת השואה

אחר האדם בנתיני גולרו לאורך הקתפוה.

השואה אי)ו מםת"ם ביוס השחרור אאל ב) ' Oיונ Iת'ן

ג

"

ת

'  01הכנה למשלחת צהל" לפ Iלין  .במשלחת .
הראשונה מםוגה  ,מאה וחמישים קצינים ,

העיקרון השלישי של בית הספר הוא שלימוד

 nקרב I

יום יעון נונ ההאצר 'ו I Dר לחנכיי קורס מנ"'ס
וק Iרס מפ-ים של הצל"

של המחבוא לע המסתתרים הנחפיס  .מתוך כך

םי'וזע Iו"1מ 'YTהזריפה רסnת הפשתן סחיו .אונלi"I'"OIר

יום יעון שכנתוף אנודת יגאוש קוא'צרק בנושא

25-16

באוגוסט

 3ו בספטמרב

מסרני םירומל nגיוממ ם 'lmי'ורילפooו~ הינזתג

מפנש  'Oו Oלש הפח'j1ט nrף ייןוו ללתמ 'D'1

של הנציול לקשם את ח"נ  .מבחינת הקרנן ששח,

מגפרי ה)וער

החזרה לח"ם היא פקר משמעותי ניותר ייא מובן

השואה קלראח צייאתס לפולין במשלחת

מאליו  .מבחינה חינוכית לימוך ,של פקר זה מלעה
שtnוא מהוחיוJר למלש ,האם אלחר Iאשייyי רתילום

 14בספטמרב

שלמ n

במשך שנה את נושא

יידיש למתחילים ולמתקדמ'ס 'השתלמנ'ית
מנרים בבית נוהלין

רrגטעים כי,לים לתח מאון בעולם ערכים המוני המושתח לע ' Oוךות חי) ")Iס נתרבות"םו פילסוופים
ונאשי רוח רבים מרשו שולארג מגמת ההדרכה מנהס להחמודד עם שלאה וז םעו שאלות רבות חארות

 4ו  18-באוקטובר

מסינר למ  '1tם ממזותנ ר"נלמפפ{'-ו ,נרמניה

רזגנהס להעז(ח לפינ שמויעו ריסיס ורכי Pיבמח אנא מוקתפוח היתוו חנף ,ואם רזגלעה לילצ שדח תפשב

 4ו  26-באוקטורב

מסינר למורים מךנמקר

 22בקןא Oנט  5-ב)בומט

מסינר למנרנם מהוננר יה

לע ייר הדמעת איש הדעוח במרמו לש פקר וה ' מפנש לבתי צמא'ע עם ארם חי ונ Iשם "מ שס  ",ארם
הזובור  Iיקצד

תI)l

Dl Jף למם'וי מיר'וווי '.D

המפנש האישי עם הנציול  ,פנ'ס אל פנים  ,בחכניוח מולטימףר~ נדעויות מוקלטוח או בכחננים ,
מפאשר ל<ולי הרור הלשישי לגעח ) Hישיות  Jהוא מפאשר את הע'םקו בנושא התקמlה במנבהנ האישי
והלאומי אכחד .םפ'ור החקמוה לש )ציל lהשוהא הוא מיען נשר בין העבר עלתיד  Iנמונן וה צמעי מורנה

פורת.א במפגש מעו יש סי לחקז את משמעות ערכס לש הח"ם .
בלימוד נושא הקרבן מקנודח מבט אנושית  ,ללא מליצ ות ומחוך נכונוח קלבלו לע חנסר האוניס

 23אנ Iקטרנ1

-הזהו אןסף

.

השלתמ,ת וכו  O'1יננת ווה?ן

 26באוקטורב

תרבות ייזות ·השתלמות מ Iרים נבנת נוהלין

 29באנ  0j1וט  7-ב)ובמט

מסי)ר למו  '1ס ממף)ת ב  IIריה .נרמניה

שלו בתקופח השואה ,להבין את בחירוחיו  Iאח )יסיו)ותיו להיאחז בח"ס ולשמור לע צלם אנוש  .אנו

לומרים לע עולס שלם ומלא שהיה וא'ננו עוד  ,עולם מנ"ן  .תוםס ויוצר נמענל' הח"ס והמיית שלפני

בחושד אוקטובר ייפתחו השתלמויות שנתיוח למור'ס ברחבי האyן .

השורא~ במהלiרכ ולאחריה .
הטתnב ר"Hו הנמלת מגמת ההדכרה תיבנ הספר הוגרזכי וה Iרחא השואנג

7

מאת ל י סה דוידסון

נ

•

דצי )'לו תלמיר )יכתה ח' להבין מפסר

וארבע  .גליטר נתקלה כאחר האינטרנט של כית

כמו שישה מיליוןו וכיצד יכול לכ אחר

הטפר ,

הראשון ,

מאחנו לתפוס מפסר נרול כזהו את

העיתונאים התענ")ו מאור כמטרה החשוכה לש

השאלה הקשה הזאת
שישה מיליוניםו

-

-

כיצד נראיס

הלעו המשתתפים ב'פרויקט

השו"iוא רענשך ועשבת רחאלש ה'Dל  O'1Iיטחבבת

והיא

שתרמה

את

המה רק

כית הפסר ופרסמו מאמרים ופסר לע 'פרויקט
השואה',

כעק Qת ר!גמtסר 'f( Oןה התכ rיטורכת הכי)O'I

המהקדים שכיק

לסא
בית הספר המרימ להותאר

אכשר משע םג

השואה כיר ושם לע המטרה שהצ'בה לצעמה
'Oוותב הניביים ולוטו  ,וrftד תא 'שחםת ~רnח',.

,

היבנייס ווטינול בט)סי שאבצרות הברי.ת שלאה זו

וויטוול לעמור כמוקר ההתענ"נות הציבורית ,

האהבה והסומנות'

הגיעה תא רש)rחתפיס כפח'i7ט לה'1םת למשמית

ומהקדים החלו חרום אליה מלכ רחכי העולם.

הסנל של וויטוול יוכל להפיק תועלת רבה

הצנחה מיוחדת ,משימה זו משכה את תשומת

 99%מהמהקדים נשלחו עם סיפורים אישיים ,

מהשתתפות )סמינר הקץי השנתי לאשני חינוך

הל ב של התקשורת הבי ן -לאומית והכיאה את

ובעבור רבים משולח י הם מילא מעשה זה צורך

רוברי אגגלית של בית הספר המרכזי להוראת

לשתף אחרים כסיפורם,

השואה ביר ושם ,ק ו רם זה התקיים השנה מםוף

מנהלת בית הספר לירבה הופר ליר וש ם,

היה ברור כי אחר מאנשי

חושר יוני ועד אמצעי חורש יולי.

ו ביזמ ת

מהיקים נ שלחו מכל רחבי העולם ,לרבות

סנן מ נ הל בי ת הפסר  '1יוויד מסית  ,ו מטרת ו הייתה

מאישים כגון נש יא אצרוח הבריח לשעכר ניל

י ר ושם ,בשיתוף משרר החוץ של ישראל,

להחמוח עם הירער הניוון הא ת) ' כוויטוול ,קהילה

קלינטון  ,השחקן הנרי וינקלר ו)יצול השואה וחתן

שלח למנהלת בית הספר ליגדה הופר הזמנה,

'פר ויקט השואה" החל ) ש נת 998

I

כוצד נראום

I II
•

קטנה ופרוטםטנטית ברובה הגרול ,ו'ללמד את

הכוללת את הוצאות הנסיעה והשהייה  ,לאחר

מרנ~ני המחר חא רעך רכיזהון לש שניואת התאמלו

מהמורים המרכזיים כפרו יקט להניע ל ירושלים
ולהשתתף בסמינר.

 "'Dלהכ 'Oח ללס חעןו בוט יורח ,חתכלית התיגכת
היו המיע  IJIים התאניים היח'  '1ס כווטיוול ,שלבער

עיירת כור י ם של 1,600

נפש

,

מאחר שמחויבויות קורמות לא אפשרו לאף

חמישה תלמ'  '1ם

אחר מהמורים שהשתתפו ב'פר ו יקט השואה '

שח ור ים ותלמיר אחר ממוצא היספנ '.אף תלמיר

להניע לירושלים  ,השתתפה בסמינר ליגדה הופר

אחר לא פגש יהורי מימיו ,ו לפיכך הקורס הצ'ג

עצמה ,ה 'א חששה לעזוב את משפ ח תה ואת
הקהילה שלה  ,אך אנשי הכנס"ה שלה שכגעו

לפניהם נושא שמעולם לא עסקו בו עלומק.

אותה להגיע בטענה כ' 'חובח ך

עם התקרמ ות 'פר ויקט השואה '  Iמורעותם

שילחות שלעייך למלא ",

הנורבת לש ה'ותמ' r D'lלויועת השוןא~ הם התחולי

השתתפnו תJlOאIב דפגוג.תוי הזאהנ להרצאות

לתור אחר ררכ ים להנצחת קרבנות השואה
ולהמחשח מפסר הצרנחים ,שישה מלייון .ספיור
כני העם הנורווני שכזמן השואה הצמירו מהקרי

)ייר שדל הבגר במחהא לע מ  '1ניות הצאנים שבה
את רמיו)ם והניע אותם להציכ צעלמם משימה

,

לסאוף שישה מיליון מהקרים.
דע תום השנה הראשונה לפרויקט המיוחד

לנסוע 1.,.1

זו

. Oר  ' jT1נ  8ר שפוכאי תלם'X\' ,.רנת הנינ"ס יטףילד

ולערויות של ניצולי שואה יסיור בישראל בצר
שלושים וחמישה אנשי חינוך אחרים מהעולם
שהשתתפו במסינר הקץי 'וש ' lושם ה'ן ללידנה
הפור חוויה

מרגשת :

יצרו אצלי עומס של

ולילבת_[1

'הדברים שנחפשתי לאיהם

מחשבות 1.. ,1

אינני ישנה

ולע יב יערונות שלכוא למשמ בפח'j7ט:

לnמ ה'ותמי  '1ם רבוח לע אוחת השוהא ןא "זצהחו

ר~א מסנ'1ר~ חא'rר שהגחעי ילר וש  ,Oינא מרג!Iוה

לאםוף קר שערת אלפים מהקד ים .ואולם כבעור

שלע אף השאלות האין'סופיות בגושא השואה ,

זמן לא רב שמעי לע כך שני עיתונאים גרמ)ים

אני מסונלת לחוזר הביתה עם מטען רב כל כך

השיו מיבצום צראנות הרבית הם למח לע הפרויקט

ולחלוק אותו עם הקהילה שלי' ,

מפיה לש ילנה נטילר

8

,'n

נצילות שוהא כת תיעשם

מאת ק ו ב ' י ' לב'ן

"

אחת המטרות המיכז'ות של 'ך ושם
ה'א קלרב לתמ ' CY1כועjT.ף Dמלכ הגYrןo

בהוראת השואה בשנוח

,2000-01

 Iבכר הוא צ'טרף

/lIןרא מריכב' חגנ'ת רפו'תוח הרב שחנ'ח  I '",שם

"2001

המקבש'ס להבט'ח אח המשר של'חות

הח')ן'  Iהזנ'רןן של 'ד ושס חלר Iת

לא הנושא המורבכ לש השהאנ כמאוער
ה'סטור' בכטנולוג'ות  Iבאמצע' הוראה

שרחס  :סמ'1נ 'שוב שאר הגהלת 'O lשו וננא hש
לשם מ'מוש מטרה זו ' Iק Oב'י !שס מרכ,
למ'דה  ,והוא צפו' לה'פחח בש  Jת  2004כחקל

מרכז הכמידה החדש

מהמלכול המו  Iאונ' החשר הענה במסנרת תכ)'ח
הפיתוח הרב שחנ'ת ץ שוס

: 2001

רrגרמ יפאשר

ג'שה )וחה  OIה'רה למ'עד וגחב לע אוחח השואה ,
ומטרתו עלנות לע הצ Iרר לש המקבר'ס באתר 'ד
ושס להרחיב חחומי עב"ן אשר עוררו את קסרנותס

ננ'קורם באתר וקלבל מידע נוסף על השואה.
להקמת מרכז הלמירה תרמו סטלה וסס סקורה ,

'ד'ד'ם קרוב'ם של י ד ושס מאצרות הבר'ת .
מדקו משהכ oמרס במרמ הלמ'1ה הי'ה מספ· t
מחשב מה'ר'ס שבהם 'וכלו המבקר'ם לחקור
ולהרח'ב 'עד לפי בח'רתם  .במסופ' המחשב Iכז''
המבקר במרמ הלמ'וה לגשת למ'עד נרחב לע
אודות השואה לפ' נושאים  ,למאגףם ממוחשב'[)

לש  Iך ושם ועלרטת הrנולט ' ףמה שהפ '' j7ד ושם.
מאגר' ",ר ' עד הממוחשב ' ס שתה'ה נישה אל'הס

'היו מאנר השמות הממוחשב שבו כ· 3.2

מ'ל'ון

שמות לש קרבנות שואה וארכ'ון הצתל Iמ' Dשבן
כ'  140,oooלצתומ'ס ועור .
בrנסופ' המחשב חה'ה נישה גם למסל Iל'

i

הרחבה מ ,נ'ס לפ' נושאים כנון מלסול הרחבה
לע מאנות הש Iאה ,לע ח" היוס"וס גנטן  ,לע צורות
ההתננחח הש,נוח וrכnכר~ הח Iויה הא'נטראקטיבית

של המבקר תחבטא בכר שבלכ נקווה בנל'שה
בכל מסוף יהיו ק'שוריס לבס 'סי }תוניס מתאימ'ס

ולנושא'ס קרוב' ם  ,כר שכל מבקר 'וכל להתעמק
ב)ושאיס המעניינ'ס אותו  .במסלול'ס 'ה ' ו ס'פור'ס.
טקסט'ם  ,תצלוונ'ס  .הקלט Iת א ו ר'ק Iל' Iח וקטע'
סרט'ס ש'אפשרן הצנה רב ח Iש'ת  Iייח Iדיח של
ס'פור השואה לע שלב' ,השו)'ס .כל אלן צ'טרפן
לאוסף ח Iו' Iת'ן של המקבר באחר 'ד ושם .

במרמ הלמ'דה '  1'01נס מx:כ'ם נלחיס שרצנם
אזוניות שמע  ,והס 'קר')ן  ,לפ' )ח'רה מתפר'ט ,
)[')ןדי של פ'לו Qופ'ס .

של ה oo

ור' Iנ'ס ושל הונ'ס

לע נ Iשאים מרכזיים בחקר השואה  Iבחצlא Iח'ה .
מרס הלמ'וה צפן' לה' Iת מרקו משנ'ה מרס'
למחנכ'ס ולסטודנט'ס  .ולכן '!צבן בו גס ערכות
ל'מן ,של ב'ח הםפר המרכז' להוראת הש  Iאה
רrג'nnעו לטן Iח ג'ל'ס רבח מהגל' הרר דע tםמירג.ם
יעלון  Iשל'מ Iש קהל המקבריס  ,כיד לפאשר הכרה
ארשונית עס חמור' המילוד האחףם לש בת' הספר.
למרכ ,הלמ'וה החדש 'ועד תפק'ו מרכזי
מרכן הלמ'דה

.

מגט'לע

א'  Iר  :שלים קיליר

9

•
מ א ת ש חר ל Iינ
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ב

..

קיץ  1943עיג אלי  Iבורובסקי  ,אז נער

הסתnn

לבלו תוננולוח קטן צופוף  I .ב} Iשארי דע

נחחת שוח.ת  'J1ום ר hא 'שוב ארש חונת התקשורת

שבע עשרה  Iכ' Iס יישב ראש האגורה

סוף המלחמה .אנרח ' ה קולאז  ,בחו סטנ'סלבה ,

האמריקנית למעו יד ושם  ,את שורוח

בנו ' IIף ו  'Y1ייחן של '  I1ף  ,פאו!לנ'ר~ ס"עו למפשחת

גם בזמו שהיה טרוד בבנ"ת ח"ם חרשים

בI

 ncן onsו ca tר\U1זrו elec.omז  Amenc.aן .Al

זל nוכי המחתרת בארנוו הלוחמום היה Iףס

זבורובסקי בכל זמו שה"חס שס וס'רבו קלבל

אבמר י קה  ,מעולם לא כשח זנור Jבקם' אח שושר'ו

rמ להצטךף למאו  ,יאחי .ואלחותו הציעףם בקמום

חשלוס שהוצע להס לאחך המלחמה כפ'צו' לע

היהו  'lיים או את המחו'בות שקלח לע צעמו כנצ'ול

מחגואם .צדע נולרי זה )סופו שי רנר הגו Nלי',

מעש'הם האמ'צ'ם' .וזף ואפ  Iלונ'ה קולאץ ' זכו

שואה :י נתקלתי במוות פעמים רבות כל כן :

כך ששח נש  NIר~

כ'tזכ הייחה יחלחו של  I)Iיונקס '.יליד יקרי
שבפילוו בנו בכור למפשחה ת.ןonrי

''lרnr

מאורש.ת

ךא תננע משטגאה'Jר Iרליגה לצ לע חיין ע 1tתחיעצב J

בחואך חס'ר' אומוח העולם בשנח  , 1978ו'ך ושם

זבורובסק' נזכר  ,יעד שהנעת' להכרה ש'ש ל'

רג'ר דנאבחה קץאלו וב' OOוסיגהנ פ '' j7תה של)רבע

של'חות בח"ם ,ושל'חות  11ה'א השליחוח של

קולyא'( חס'ר' אומוח העולם בשנח . 1998

הצנחה ושל ס'פור א'רוע' השואה '.

זבורובסקי שדו בשואה עם אמו  ,עם אחותו ,

במאמץ ללמי על השואה ,להנצ'ח אח זכר

עם פרוץ מלחמת העולם השנ"ה התחילו

עם אחיו ועם משפחת דודן .לאחר השחרור ס"ע

יקיריו שנספו  ,התחיל זבורובםק' בשנת  1963את

הנרמנום כמעט מיד להפציץ את זקרי II ,מו קצר

זבורובסקי במבצע ילעייה ב" )ההברחה הבלחי

החקשרותו עם יי ושם ,רשות הז'כרוו לשואה

משפחתו לגטו .

חוקיח של 'הודים לאץר ישראל שה"חה בשלטוו

ולנבורה  ,ובאותה שנה יזם את ציון יוס הזיכרוו

ממ שהוחן בגטו השיג  I)Iר Iנקסי ממ'oכס מזופינם

המנדט( דע הקמח מרינח ישראל בשנח . 1948

שלואה הראשין באצרוח הבר'ת בשתנ  1969הוא

שהעניקו לן וה Iת לא יה  '1Iח ,והוא השתמש בהס

בארשית  1952הוא ה'גר מא'פחה לאצרות הבrןת

מונה לחבר בהנהלת 'ד ושס ובשנת  981ו ייסר

כדי לזעוב את הנטו ולהיות לאיש קשר ב'ן הנטו

עס רע"תו ריאנה  ,לשעבר וילף  ,אף ה'א ניצולח

את האנורה האמר ' קנ'ת למעו 'ר ושם .יהתחלנו

למחתרת הלא יה' Iית .בראשיח  , 1943חודש'ס

שואה .הווג השתקע בפורסט הילם בניו יוקר ,ושם

תא מיצמאנו גאבודה המאוף}jי.ת אמוrןחם במשלאה

ספ  Iר'ס לאחר חיטול הנטו  ,מצאה משפחת

החל זבורובקסי קגר"רת עקם'ס  ,משנשנת "ומ'ס ,

לדאונ לכן שוזועות השואה לא יישכחן לעולם ",

Iיווף פצאל.i7

לרבות עסקים נררוס אמריקה  .הוא עמד בראש

מסביר זבור Iבקם '.יתמכיתנו םייעה "ור ושם לה'ות

לאחר מכז הועברו  Iבורובסקי

וב'J

I

ז)  11ונקס' לקמט בבית מרכים  ,מףה

חכו זבורו

I

W'N
נאיו לש זבור Iבקסי  ,משה  ,סוחר עור לצמיח  ,הפrדר
מהמשפחה ונשלח למחנה עבורה

נרמ'. J

הוא

ן

"וצהח לבחח מהמחהנ אגונ ) 1943 OOIך rלהאתחר
עם בנ' מפשחחו במקום מחבוא,ם אן פולנ'ם צרחו
א Iחו .י פולנ'ס צרחו את אבי אן אוחי הצ'לו י  ,אומר
זב  Iר Iבסק' " ,זה מוכיח ש'ש לה'זהר מהללכות '.
זבורובסקי ובנ' משפחחו הוסתרו בלעייח הננ

לש מפשחת צן(ןפ  ~7במקום מסח Iר שצ'ר במייחד

מלםנע ף"' דצאלפ~ נגר בצקמונע מפשחת 7jצאלפ

~

1

....

~~i

'רo

~.

"י'.

וד"

איל  Iנור  Iנקם' נ  Iשא ךבן'ם ביד  Iשם .

...

.

ו

נען חזון

לאחד מצ'.בי הדדך הממשעות"ם ביותר בה'  OOור'ה
המוסרית לש האנושודו.
בצי מעורבותו ביד  Iשם זב  Iרובסק' מ'לא
וממשיך למלא תפק'ד חיוני בארגובים אחרים
המסור'ם של'מור הז'רנוו ה'הו'י ולמטרות צהיונ'ות ,

כנ Iן ' ישיבה יוביברםיטי" שלה חרס בשנת 1974
אח הקתדרה הראשונה לל'מוד' השואה ) .שיא

ארצות הבריח לשעבר נ'ימ' קרטר מינה אוחו
לחבר במוצעת ז'כר Iו השואה של אצרות הברית ,

עשתה כל מאמץ כד' לםפק לזבורובסק' ולבני

ולימ'ס שב ומ'בה אוחו לחפק'ד הנשיא לשעבר

משפחתו מ  IIו ומצרכ' 'סוד אחר'ם שהיו ברשותה ,

רונדל ר'גו  .כמן כו  ,ראש ע'ר"ת נ'ז ' Iקר לשעבר

ונם בת המשפחה ]'דוויגה ס"עה מאור .בחודש

ארואדר קץו מ'  ;uאותו לחבר בוורעה הקבוהע לש

מרס  1978הכ'ר 'ד ושם במר'ה וב'וזף פלאצji

נ'ן 'וקר לשואה .
אלי זבורובקם' הוא אדם שקורות ח"ן עמוסים

חם'  'lאומות העולם  ,ובחושד מאי  1985זכתה נס

 Iשהוא בלע חןון איו·סופ' '.ותר מכל שלל הישג'ו

נ ' דוו'נה בתואר זה.

מחשש לחש'פת מקום

ופועלו הוא מתנאה בשנ' 'לד'ו ליליאו ומודיס

מחבואם  ,ברחו  Iב Iרובםק'  Iבנ' משפחתו מבית

ובשבעת נכד'ן  ,ולו ה"חה ניתנח לו ההזדמנות

באוגוסט

פלאצ ' ק לבית מכר'ם של אב'ו של זבודובםק ',

" להראות לאב' דבר אחד בלבר שהשנתי בח" ,

, 1944

משפחת קולאץ  ',בכפר הםמון באבאל'צה  .שם
הם הצטרפו לששת בנ' משפחתם האחר'ם שבכר

10

ה"ח' מצינ לפנ'ו אח משפחחי' :לד'ם  Iבכד'ס
'ןא' זב  Iחבסקי ל y lח אח 'ח של האפפ I 'oן ' Iחנן
פא  Iל Iס השני בכיק ן רן נ'ד ושס נמרס . 2000

המםור'ס למסורת יהו ." 'lת

מאח ר ח ל ברמ ו

". --------"~=-שרים שנה חלפו מאז )אספו )יצ ו לי

ע

שואה  ,בהנהנח אל י זבורובקס ,י לקהמח

פשינל צעמה נניעה אישית במפלע זה  :גנס עווילא
נספה

הוא נ י וזף ו י לף  .גשנת  1994התח"בה האנודה
האמריקנית להמשיך ולתמוך במימוש התכנית

גאושו.Y'I

האנורה האמריקנ י ת למעו יד  Iשם  .כיום

ההישג י ם המשר י מ י ם לש האגורה האמ  '1קנית

ובהנשמת יעידה  .רע היום נייסה האנודה תורמים

חבריס באנוד ה למלעה מארבעים לאף

גא י ם לידי ביט ן' אכירו'עס השנתיים שהיא עזרכ.ת

לגינית רזגחאו 1ההט'oוף החשר  ,גית הספר רזגרימ

חגרים מכל רחבי אצר Iת הנרית  ,כל אחד מהם

א י ח'עם לאו מוכשים ילאהם למלעה מלאף אורחים

להוראת השואה  ,מרכז הלמידה החדש  ,מרכז

מחויג לזיכרוו הש  Iאה  .במשך שני עשורים אלו

המקברים החשר ועוד .

בעדה האנודה האמריקנית בשותפות עם יד ושם ,

מנהל' האנודה האמריקנית  ,הו  Iעד המנהל

רשות הזיכרוו לשואה ולנגורה גירושלים  ,וסייעה

המונים למלעה

ומוצעת המנהלים הב' ן -לא Iמית

זיגרו

מה ויניס
האגודה האמר'קב'ח למען 'ד ושם
בהור

ה,

גמחקר ,

בהנצחה ,

גנ י וס

.

ממהא ב '1 nם -

תרומות

מפקחים לע ףמינ Iתה לעו  nםיוחיר~

ל ר גות תכניות להוראה וקלירוב אנשים לנ  Iשא

וגפ.f'7jרטים מ י וחידם.

נשנים הראשונות להקמתה  ,גתקופה שגה

השואה .גזכות מאמצ י ם אלו אלפי אנשים גרחני

נ ו א הש ו אה עדייו נרם לאמריקנים תחושת

ארצות הגרית נהנים מנישה למ י דע מדויק על

אי נ וח  Iת  ,ה יי תה האגודה האמריקנית לניצולים

אודות השואה.

מק ום מפ נ ש שבז לכיו ל ooר את ספיוריהם האישיים

חברי ההנהנה

וחלל1ק את ח Iויות ההסתנלות לחברה החדשה .
ע

צהע'רה .

קגצות אנש'ס בשנות

ה'  20וה' Oב לת יי הם ·החלו גשנת 1997

גפיתוח

מהרה החלו חבר י האנודה לארח פנישות

תכנית ארnכ rטווח קלירום הוראת השואה  .קרויל!

יהם צלורך גיוס ב  OOים לתמי;ט ביר ושם.

מאלט  ,יושגת הראש של חגר' ההנהנה הצעירה

נפנש ילא זגורנגקסי עם רר

ונכדה לנ'צנל י ש ו אה  ,מציינת· :את הצטרפותי

ו אר,ד יושב ראש הנהלת יד ושם דאז  ,רל ו ו

קלבוצה ואת פע י לותי גה ה' 1ע צרוני שאנשים גנ '

עוד שבתנ 1977

צנוגך שגהצנחת 'מ הקהילות היהוידות שנחרבו

נ'לי יעדיו א י ך חיו קרבנות השואה וכlצ' מתו  I ,לימח

גתק

ת הש ו אה .בקעגות דיו ן וה הוקמה בקעת

הקהילות בי ד ושם ונחנכה בשנת  ,1992געיקר
מכות

מי Iן שהענ ' j7ה האנודה המאריקני.ת קבעת

ירבח ההבהגה הריעצה עnיאב שואג ס בגלירית ואף"לס
בהשתתפ  Iח מהנל הנלר 'ה ר Iו אגם  .מימיו למשאל :
ר"Tב הלפיר  jל Iןר 'לבומ Iק וו 'ל 1מאלט .ו IIאגם  .אף

.

.

' Iבגר מוישל )טרה

לע אודות תק! tםת להמשכיותה של הר Iח היהוף.ת

קיוויתי כי מורשת ויכרו Jהשואה תספק לעולם
חנמה מלאפת עלתיד .כ' Iם מניעים את הלתהגותי

למלעה מחמש מאות חבר'ס מס ו ר'ם וכישרוניים

ה קהליות מצניחה למלעה ממחשת לאפ'ס קהליות
נצ'ול'ם וגנ י משפחותיהם  .וכן דמו י ות

של הקגוצה אשר הק  '1שו את צעמם למען ויכרון

ק

בולטות בעולם העסקים  ,אנשי מפתח בקהילה

הש  Iאה ולהוראתה  :אל' ז'ננר  ,יושג ראש עמ'ת ,

מיעו לע א Iדות ת ו שנ י הקהילות ולע חיי התרנות

הסגל הידפלומטי .עם

א Iמר גמגט לאחור לע צמיחת ההנהנה הצעירה ;

הנואמ'ס באירועים נמני ם מנה ני קהיל ו ת יה  '1Iות

'ה rמה התרחגה מבער ל'מ צהפי' Iת לשנן  .הקבצוה

לאנודה האמריקנית עור הישנים רבים  ,ובהם

ומנווו אישים מרתבי ה  Iלם .כל אירוע מל  IIה

הקטנה שלנו נדלה מאו,ד ואנו מעורגים כ'  tם

ש 'Jפרויקטים בולטיס  .פחיקט אח ד הוא האדנרטה

גפרסום אלגום תמ ו נו

זיכר  Iו שנתי שמטרתו

מעורג Iת פעליה ביזמות שזנות  ,ממסינרים למור'ם

לח יי לים ולפרט י זנ י ם היהודים שלחמו בנאצים.

להמח י ש את ההתמוד

ת עם התופעה '  Iצאת

י ה וריות שה י ו נתונות

בכינוש הנאצי

השוןא~ וגממרה נגצי ביח הקהליו.ת

בתקופת

רתא המ oo

והדת ה י הודיים לפני המלחמה.

האנדרטה נחנכה בשנת

, 1985

 Iהיא האנדרטה

מיד שנה

-

היהוידת  ,אנשי ממשל ו

ודע ניגוש חק ' קה גנושא הוראת השואה:

עם צ' Iן אגו הדרך לש שערים שנה להיווסדה ,

הדופו של השואה לאורך רהורות .

הארשוהנ לחיילים היהףןים  ,ולמחי הגטו וi tפרט  rינ ,D

האנדrה המאקירינת למ(ע ' lשום הייהת לחהצו

האנודה האמרקינית נאה לח!!ת את מחויג ו תה ילד

שלתמו גמלחמת העולס השנייה  .את הפרויקט

גהפקת םוטים דעכניים  Iבפרסום חשדות רעכנ י ו ת

ושם  .וכך אומר יושב ראש האנודה אלי זג Iרובקסי :

קידמו פרקנ בלייכמו ואלי זגורוגסקי  ,וגראשו עמדו

על כל היגט' השואה וההתננדות בשואה ואף

"אנו מורגלים לחשוג שהשנים החולפות הולכות

נק' פומרץנ  Iסם סק Iרה  .גטקס חנוכת האנדרטה
}שא רברים גשם הפרטיזניס איזידור קרטן .

פרויקט

אחר -

" יד לי-מ ·נחנך גשנת . ' 987

מפעל זה להנצחת מיל'  Iו ותצ י הילדים שנספו
גשואה

נבנה בעזרת

תרומם

הנכבדה

וגזכות

הוציאה לאור את כתג העת גבו ר ה והתנגדות ,

ומקהות את הזיכרוו  .אך נכל הקשור לזיכר!ו

כבת העת הארשוו והוות ' j7ב' Iתר המושדק שלואר~

הש Iאה  .אני רואה '1נוק את ההפך .נכיד הנצ'וליס

פוי חזונו

פע י לים אף יותר מהוריהם .לידלי ה)יצ Iלים קשה

נחנכה

לדמייו את הוריהם חסרי א  Iנ י ם  ,אך בני הדור

מווסתה לפז mתפסיות חינוך חשרות

השל'ש' ,כו ביתר Iו ; הם מכיר'ס את הסבים  Iאת

תכנית הפיתוח · יד ושם

- •2001

של יושג ראש הנהלת יד ושם באנר שלו
בשתנ

,1993

-

מסירותם הרבה של אדיטה  " ,ל ואגרהם שפינל

ומוררניות  ,למחשג את ארכיוני יד ושם  ,לגנות

הסחנות מוקשיגים לםפוו  '1הם ממרחק נפשי אrו't

ובתמיכת חבריהם " .י ד לי-מ מעניק למגקר י ם גו

מכלול מוזאוני חדש וקלדם יזמות מחקר ות'עוד

הסתייגות .עוגדה זו מחזקת את ב'טחוני בעח י ד

מנל רחבי העולס ח  Iויה מת י נשכחת  .למשפחת

חשרו.ת יושג ואש הקמפ"ו למעו מימוש התכנית

יד ושם  Iגעת'ד זיכרוו השואה :

11

- ,.

I

מ א ת י ה ו די ת ש  -דן

•

ל מחנה )וכנוודל הג'ע אלפה ישראל גייק

כובע של שוטריס  ,ישראל התקרב לגדר ובירבס

התאוששוחו הנ  Iפנית בשבוע"ס שבהם

בטוף ')ואר  .1945היה וה יאחר מסע של

ב דנ ית ,האסיר'ס הופתעו והביטו בו בהשתאות,

במחנה' ,ו'ן של 'שראל רערו ,וה ו א צרה להודות

שנ Iע"ס במסיול שי מלע ארבע מאות

מראה ו ה'ה כמראם הלעוב של כל אסירי המחנה

דל ' Jלע ידנב ות לבו  ,אולס הומעוח חקנו אח נר Iנו,

ק'מ ממחנה נח של אושוויץ  .יאגוז'כן .

היהו  'lס ,לאחר שגתייס של נע mת כפייה במחנה

מאז אימצו הונ'ס את 'שרא,ל והוא שב

האסירים הובלו נרגי ובקרונות רכבת פתוחים

וצועת המוות הוא ה'ה כחוש  ,מורעב ועטו' בלויי

לנקודת המפגש מו' יום כרי לקבל מהס מזון,

בחורף קן ומושלנ במווחר  ,ישראל הוה אחי

סחבות גם בחורף הכדב :אחו האס'ריס הו)ייס

השוטר'ס הוג'ס קילבו את חב'לוח הצלב האדוס

גכורח צבדעות המוות .זה

)}הל ו קרא לממונה  .ל'מ'ם )זדע ל'שראל כי שמו

הונ'  ,ולכן ה'ה להם  '1מוון לחלקן נס אתן ,א ו לם

הגי)וי שנותו למסע התלאות של ש"ך Iח אסירים

של הממונה קב'ג .הלה חקר אותו  ,וישראל ס'פר

'ש הכור כי לו היו מפקדי המחנה 'וע'lס לע כך,

במשמר דבכ ותון התללעות שארגבו הנרמנים עם

לו את קורות'ו ,ק' Jג ביקש מ'שראל לחכות וחזר

היה עונשס כב,ן שכו ה"תה זו הפרה בוטה של

מרנבות

ה Oש  nnפ'o

שהה

פי)וי מחנות הרכ) ll oלשהי מלחמת העולם השנ"ה.
מטפר המפוג  fם מ  Iאבון')ן היה כארבעת אלפיס

אסירים  .רובס יה Iר'ס .עם הניעם לב Iכננ Iדל נותרו
כשש מאוח נלבן  ,האחרים יא עמיי בתלאות

jכ

הדרך והתמוטטו.

את פני הבאום לבוכמוול ק''מה חויל י ת החטיו.י
והיא "הטגילה" את הסאירים חב Iמף הרגרה  ,משס

נשלח ו אי הבלוק .אח הזמו ב'ן ארוחות המקר
הלדוח שהוגש להט) ,ילו בשיחות ובטיפור קורות
ח"הס  .ישראל שיחף את חבויו נקורוחיו :החל
הנ'ותו לחץו רנשגרת נוער עnתת ר!)זרח' mמjת

בשנ'ס , 1943-1939

לפלoo

ש

]

ש

מ

ה

ררך נ'ס'ונו הכושל להג'ע

'נה אבמצעית רעת המוב'לה חקל' מבונות

לטוjת'ה לכוה תבפ ' Oתו ובלכ'אתו במחהנ ההמשדה

אושוו ,r

כששמע אחר ממע'ת'ו לבלוק את קורותיי ,

נלה את אוזנו וסיפר לו כ' באחד ממתחמ' מחנה
בוכנוולד נמצאת קבוצה של דניס' ,שראל תהה

פקודות השומר'ס הגרמנ'ס .לכן את מנות המזוו

אם מדובר ב'הו  'lם  ,ואם אד מה מעש'הס במחנה

קשילב ישלאר הוא הסת'ר מתחת לחצ'וIחו  ,הירבח

זה ,מאוחר 'וחר התברר לו כ ' הייתה זן קבוצה

אוחו לא צהףף וחקל אותו םע חנף  Jהד  '1ס משחו

קטנה מתוך א)לפיים שוטר'ם דנים שאסר ה ג פטoן

ל ראות Oכ מנות המזון החזירו ל'שראל את כוחותיו

זאת ,על פי

וכ ' םצב רוחו השתפר לבל' הכר  .התקווה שלרו ו

בקופנהנן ב  19-בספטמבר

,1944

נרסת הנרמנים  ,מאחר שאד עשו  'lס' לפזר את

 Jה"תה ממש'ת.

ההפננוח ננר הנאצ'ס שהתקיימו באוחו 'ום בע'ר,

אבחו ה'ם'ס ,עת ביקר 'שראל לבבוק  7ו לש

כעונש לע אזלת  Iום החל'ט rהנרמנ'ם לאסור את

הונ'ס ,ביקש ממארתיו ע'פרון וב"ר  .הוא ביקש

כל שוטר' המשמרת ולשלחס רח'נ Iך מחדש'

להור ו ת להם לע נויבות לבם  ,אך כל מה שהיה

במחנוח הריכוז לע אדמת נרמניה .חקל מהם

'כול לחלוק עמס היו כ ' שרונו צל'ור יייכר ו נותיו

הג'עו לבוכנוודל .

ער מהרה נמלה בלבו של ישראל ההחלטה
לגסוח ול ' צור קשר עם אוחם השוטריס הדנ'ם,

'שרלא ל'j7ג במפנש כמרטשת קפוכהגו קבץ'  1963עס
הש Iטך'ס שהצ'לן את ח"ן  ,בתצלןס' :שראל גףק
)ממשא('ן  .השרטו כ'נן פןךךףOו Iו )ראש  Iו ממ"'(ו  Iהשטור
ק ' Jג ) ש  'Jמ'מ'ו(

ואת לע אף מרחק של מאוח מטר'ס בין הצריף

12

ממודלתם דנמרק  ,הר' רכוש של ממש לא היה

ברשוחו .לכן העלה על הנ"ר את מראה חוות
האיכר ששהה בה  ,ויסגוח  ,ב א יור אחר הוא צ"ר

כרכרה רתומה לסוס מול בב"ו עיר"ת קופנהגו

שלו למתחס הדניס  ,מרחק צעום במושג'ס של

כשב'n

פחית שימור'ם ה]) מטע מקר ומ"על צהוב

בתפסות חרוז מש'ר י'1לס דנ '  ,סי') /פס Iףס לאחר

אסיר יהו  'lבבוכנוודל :יום אחר לעה הרבר ב'דו ,

שפס אדום צנוע בצנע שםן לע גבו  .לישראל היו

מבן בשלח  ,כמו הסא'ר'ס היהודיס האחףס  ,למצדע

והוא הג'ע עו פאת' המחחס ועמו סמוך לגדר,

אלו שת' תשורות שערכו לא 'סולא בפז  .הן נתנו

מוות נוסף  ,ובסופו שחררה אותו פלוגת חייל'ם

משם ראה קבוצה של גבר'ם בעלי חזוח רגיח

לו סיכוי של ממש לשרוד בימ'ם הבא ' ס ,המעיל

ברורה העיט'ס מויס כה'ס ללא ררגות ןחובש'ס

הגן עליו מפנ' הקור העז  ,והאוכל הג'א ל'ו'

צרפת ' ת,

כעשריס שנה לאחר השחרור חכנו ישראל

,
"" \

\
." -"3
עם אשתו מרתה  ,נפעם הארשונה
מזא rענ חא דאמת ונקרמ

') •19-43

לשוב  1לנקר בחווה ששהה נה ,
rןבקו tאגהת חע פהנ "זא ,תיעואני

ו 'Jבנ'j7ש לרפםס הבתכ 'זע היהודים

שענך ,רגשךות אלצ א'גרים 0 )'1
נתjוופת הכ'נ Iש הנאצי .משסיפר

,

לן ישראל על ק ו רןתי! היית ן ר"ס
במחהנ נגכ Irן'ןו ,מךו רנח ס היעתואני

למשימה לארנו מפנש נ' ן ישראל
לביו השוטרים הדניס שהצילי את

ח" J

'(

---

~~
אלפח גי'ק .ח  IIח

1963

 j7פtהנגJ

קנ'ו"

ממאה

ושישה

)ב  )lח.ת רביס

הש  QIר'ס

שהיו

כךואיס אז ))וכנוולן  .השוטרים

191..

ספירו tו בי חפישן אחריו דבנמקר

r

אלחר ר'חגחמך~ מולשא אצמו אוח ן
בחווה ,חשנ ן כ י לא נמנה ע ם

"ם ג  Iרן  ,פ"ערןן לע נ"  I:t .1יר במחנה נ)ןנ  IIיי  ,פברואר 19. 5

ב

רזגפגש המרגש ההי במוטשת

•

ע

פ

ר

I

I

השוידרם .מה רהג ה"הת הפתnעם

ומשחםת ח. jמ' שעכםיר שהנ רחאל
מכן מכתג ה  DJ'orOלמפגש עם

'שלאר לאפדר נקף ללומוד כ' הוא
ב'ן הח"ם .

~ b.!.n h a \f 11

ב'גואר ' j7 2001בל 'שראל
מעטפה לב'חו  ,ובה מכתב מן

השוטר ג'בו פחר'  j7סו! מו הלשו ן :

,

"כפ' שא ת ה רו א ה צ'רפת' את שג'

הר'שומ ' ס שתנח fו ממגו גכונב ו ד'ז:I
אנ' חושב ש'וע'הם לה'וח במו  Iאו!
יד ושם .

הם מעורר'ס ב' תמ'ד

 YIרונות כשאנ' מחבוג! בהם .לכן

העובדה כ' הם '  Iכו למשכ!  j7בע

--

-

~

• • ..

מאוד .

הלבח' "מאן קרה  :ש'לאר ל'j7ג
שרד

וכך נ ם

הר'שומ'ם  .ס'פור

רש'וםת r mמחתםת '1לוםש חב וףר

...
°ן.sh

e" G.ed.

במוזאו! ' ד ושם משמחח אית' דע

GQc(,

Y e.o/ו e

אלפח גלקי  ,כר כ רה רחומה לסוס ! .כ'ער Iן לע נ"ו  .צי" במחנה כונגוויי19.5 .
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<נ /ס
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.. adeר.' 'c
• ..

ו ,200

כ מ ו 'צ'רות אמ נ ות רב ו ח

אחר ו ת אבוףס מו  Iא ון

'l

ושם .מאיר

את קורוח הש Iאה .הך'שומ'ם הס

תnע חiז' ואלםת 'ח ' 'lם שאך משח
'וע 'זצם אנוש ))ס'בות הכ  Iרא'ות

לש Iא  DDת י''ח' סנלוה :כשמ  ruם
לצ'נו ח"ו לש ' שלאר ~ל'7ג
הכותבת

ה'א האתךת הככ'ךה ב  /lDאון

למאתונ נ'O. lשו

13

ןעידת התביעןת תציינת יןבכ כהיןןסדה

מ את ל ' םה ד  ' Iד 110

שנה חל יונל להיווסרה שי וע  Iדת התביעות .את הוועיךה ייסדו צנוגים שי עש ' 1ם ושלושה ארגונים יהr Iןים ארציים ונין-לאומיים מ]'ן יוקר 3- ] .באוקטובר

ה

 1951הכריז יושג ראש עמית לשענך של הסובנות היהודית ו)שיא הקוננרס היהורי העילמי דר )חוס גורלמו ,יל לע ייס  11וע'רה של ארג Iס') יה Iר"ם

צלורך  11'lבפיצויים קלרבנ Iת יהודיס של רדיפות גרמניה ה)צא'  Jlעם הקמת ועירת התביעות ק'בל לע צעמו דר נורלמו אח תפקיד הנשיא .שאול כגו ,
הווס יוyע מיוח,ר מונה יםזכיר הראש' .

בראשית פעולתה )יגצו בפנ י ועידת התביעות שת י מטרות עיקריות  - :השגת כספיס צלורכי סע,ד ש'קןס .ייש Iג מחדש שי קרבנות יהוירס לדריפות הנאצים
וסיוע בב 1ייה מחדש שי קהויות נשי מוטדות יה Iך"  Qשהרטו הנאצים  :ו " השנח
פיצויים בניו נקזים שננרמו קלרבנ Iת איrןנ  lי י חאד"ס של ידרפות הנצאים  Iהשבה
של רכוש שהחרימו הנצאים :

אף שהמדנט המקורי שניתן לוועיךת התביעות היה משא ומתן עס ממשלת
 1רמנה בשתנ  1953יסיךה ויעךת הנתיעות את הוודעה לנתיעות יהוrןם מאוטסtןה

tjןבלת פיצו"ם בעבור קרבנות הנצאים מממשלת אוטסריה .במשך השניס חתרה
ועיךת הנתיענת להשגת פיצויים  1ס ליהוrןם שהועסקו בעבנךות פרך.

למן הקמתה נשאה  Iנתנה ועידת הנתיעות לע כעשרים ו ארבעה הסכמים
שוניס עס ממשלת נרמניה וממשלת אוסטריה ועס ארנוני תעש"ה במךינות אלו .

הכסמים לאו הניבו פ י צויים לינתר מחצי מייל ו ן נציולי שואר~ כמאתיים אלף נציולים
מקבליס כיוס תלשומיס באמצעות תכ)יות שוועיךת התביעות עמלה לע השנתן ,

והיא צעמה אף ממונה לע חלוקתם הישירה של חtjן מהתשלומים  .בישראל

oכI1כ'1ר ריש \flרןושאו' .וש תדיעו התביעוו

לkIש Iט \Iן'נכימ וויkm

הואש"

'וש n1'\ll

רתtע'בתו רר roש

נ מולוו לד נפ /1 jו iחנשב 1' 58

כארבעיס אלף ניצוליס מקבלים קבצאות ממשרך האוצר  .צניג יעידת התביעית
בישראל הוא אברהם פרטלר .
ההצלחות של ועידת הנתיעות

-

בראשות נשיאה משנח  982ו הרב רר זעריאל מ'לר יסנו הנשיא משנת  1999גדעו ן טיילור ·הביאו לי<ן הענקת פ'צוייס בשוו'

כולל של למלעה ממאה מיליאח מקר'ם נרמניים tjןרבנות יהוד'ם של חיפות הנאצים 80% .מכפס' הוועיךה מוקצבים לארגונ'ם המס"עים לניצולים  ,ו'תרת הכספ'ס
מיוחרים לחינוך  ,למחקר ולתיעור השואה .
הקמת י ד ושם ה'ה אחך המפלעים הראשונים של ועידת התביעות בישדאל .בשנת  1953מ'מנה הוועידה  50%מפעילותו ןה"תה הנורם המכר י ע בהקמת הבניין
הראש Iן של יד ושם בשנת  .1957ועיךת התביעות התחייבה לגייט שליש מהלעות הכוללת של פרויקט הפ'תוח הרב שנתי של יד ושם

" יך ו שם

: 2001

ובמטנרת זן

הןועיךה היא התורמת המרכזית לבניי ן הארכיון ו הספרייה ב'ד ושם .וע י ךת התב י עןת  ,שותפה אסטרטנית  ,ממשיכה במימון תכניות המחקר  ,התיעוד והחינוך של יד
ושם  ,ולפיכך י ך ושם הןא המוסך הע'קרי והנדול ביותר הנהנה מתמיכתה .
ועיךת התביעות תמכה  1קיךמה את יך ושם כמרמ החלוצי והמוביל להצנחה ולתיעוך השואה  ,ואת פולעה זה יציין אירוע בס ו ף ח 1שר נ Iבמבר במסנרת חנינות

היובל להיווסךה .את הא'רוע יארננו במשותף יד ושם ושלושה מוסךות נוספים הזוכים למימון של ועידת התביעות :ב'ת לוחמי הנטאות למורשת השואה והמח לע
שט יצחק צכלנטון ; משואה

-

י ך לחברי תנועות נ ו ער ציוניות בשואה  Jבמר י

-

המכון ללימודי השואה;  Iמורשת

.

בית רעות לע שם מחכ'

אנילבyי ' -

מרמ להוראת

השואה.

"הפיכןסןף כעד"

י

-

כינןס בין-כאןתי

ך ושם  ,היברו יוניוו קולנ י ,האוניברטיטה הנער י ת בירושלים ו Stiftungsfonds Deutche Bank-שיתפ ו פעולה tjןי1ם כינוס בין-לאומי בימים  20-18ביונ י צליון 'ום
הודלתו השמונים וחמישה של פרופ ' אמיל "ו פקנהיים .

פקנה"ם נורל בשנת  1916בהאלה שבנרמניה ושח בתקופת מצער קצרה במחנה הריכוז זקסנהא Iזן .בשנת 1940
הינר tjןנדה והחגורר בה כמה עשרות שנים .שם הוא הוטמן לרבנות וקנה לו מעמך של פ י לוטוף יה < Iן חשוב שהתמקך

בעיקר בנושא השואה .כ י ום הוא מתנ ו רר ב'שראל.
הכינוס

-

" הפילוסוף כדע :פילוסופיה יהורית אחרי השואה"

-

נפחח בקבלת פניס ובמושב ביר ושם שבראשנ עמך פרופ י

יהוךה באואר  ,יוץע מדעי במנון הניו-לאומי לחקר השואה  .את ההרצאות המרכזיות נשאו פרופ י פרנקלין ליטל ופרופ ' פקנהיים
צעמו .ליטל דינר על " השואה :טרגךיה ליהוריס ומשבר אמי)ות לנוצריס  ",ונושא הצראחו של פרופ י פקנהיים היה ילוכר ליאו בק
והונים יהודים אחרים בזמנ'ם החשוכים :פעם נוטפת 'אחרי אושוויץ ' ,רושלים "'.

שני ימי הדיונים לאחר מבן בונטו בהיכרו יוניון קולנ י ובאוניברסיטה העברית ב'רושלים I .ניתנו נהם הרצאות מפי חוקרים
ו אנשי אקדמיה בולטיס  ,בהס עורך קובץ מחקרים של י ד ושס דוד זילברקלנג ועמית מחקר לשעבר במבון הבין-לאומ י לחק ר
השואה פרופ י נרשון נריבנרג .

פ'פור ונא '" ר םOהנןופ

14

-

השתכ  IJות  IJור'ס ראשונה בא'נטרנט

כ

 Iח המפר המרכזי להוךאת השואה הפיק השותמות מור י ס ראשונה באינטךנט
בנושא השואה .באמצעות האינטרנט יומו מורים ללמור מביתם וממנם החופש.י

ההשתלמות

-

"אקוח של כאב ו תקווה"

-

לעתה לרשת האינטרנט בראשית

ערב כזנרו שכ ק .צטנ'ק
 5-בםפטמבר נערך באוריטוריום יר ושם

כ

ערב n

כרן של

ק .צטניק )יחיאל די-נור( ) ,יצול שואה וסופר ,אשר הלך
לעולמ ו בחו ר ש יולי.

חורש אוקטובר ,ועניינה קהילת םטנ י םלבוב וקורותיה בתק ו פת השואה .קורות יהורי

רעותו הררמתית במפשט אייכמן ופסר יו של ק .צטנ י ק צרובים

סטניסלבוב יילמרו כסיפור המייצנ תופעות ותהליכיס היסטורייס נרחבים ונם כסיפור

מוכיוו הקולקטיכי היהודי והישאריל בצעמה שאין לה שיע Iר ,פסוריו
תורגמו לשפות רבות ו)מכר' בע Iתקים רביס כרחבי העולם.

ייחורי .

השתלמות המוריס בנויה משנים עשר ש י עורום ומיום עיון מרקום אחר ביר ושס .

את הערב n

כר ן פתח יושכ ראש הגהלת יר ושם אבנר שלו,

מלטות ההשלתמות תילשחגה חבאר האלקטר ו ני ,וסוניות יולעו ירלון בפוחמים אבינטרכט.

ונשאו כן רכרים אהרוו אמיר  ,אריה )ל Iבה( אליאב ובתו של ק.

ההשתלמות מוכרת במשרר החינוך צלורך נמול השתלמות של חמישיס ושש שעות .

צטניק רכיאלה רי·נור .השחקן יוסי ב)אי קרא מתוך פתוח סגור

הקורס מתבסס לע מגוון מקורות  ,והם יהון את מרבית חומר הלימור .נ ו סף לע מגוון

פתוח של יהורה עמיחי ,ונערך ר'  Iן בהנחיית פרופ ' עוןי שביט

אחרים -

מאוניברסיטת תל אב י ב בכותרת 'להיות להם קלור לע יצירתו

מאות תמונות מתאימות ורעויות רבות של ניצולים מסטניסלבוב ומהסביבה .עור במאנר

הספר ו תית של ק .צטניק  .בריון השתתפו פרופ ' ינאל שוורץ

המיער לש הקורס ציטוטים מפסרות ההצנחה כשתבו יוצאי הקהילה ומיומנים .שכי יומכיס

מאוניברסיטת כן נוריון בננב ,דר חנה יבלונקה מאוניברסיטת בן

מחקרים ותעו ר ות היסטוריות  ,ליקט צוות הקורם

-

בארכיון יר ושם ובמקומות

.....__....------

מנטו סטניסלבוב תור נ מ ו במיוחר קלורס זה  ,וכל החומרים יהיו בעברית.

הכב  IJתגעגע כש'רה
כ

יח ונהייו  ,של Iחת

)' n

נוריון בגנב  ,דר איריס מילנר מאוניברסיטת תל אביב והמשורר
מירון

איזקסו . j

•

• ••••

_..

תאת  jIי ב' ' ייב"ל ן

הספר המרכזי להוראת השואה של יד ושם נגנעת"ם  ,ותאטרוו "ייךישפיר בהנהלת ,של שמואל צעמון ניבשן תכנית ישייוב המחזה

געבייטיג )נרטה מקוצרת של שבעיס קדות בטופם של עשרים ימן עייו ייחויריס בשנת ייל'מודיס הגוחכית בנ  Iת ווהל'ו  .כמ ,כן  ,בהלעאה נפחת של המחזה
תהיה הקימה שי צווח יד ושס  ,ואחרי המחזה "ער)ו יי,ן וש'חה עם שחקניו.
מחזהו של יהושע סובוי ג עבירט  Iג

-

א הארץ וואס בעבקט נאר לירעך )הלב מתנעגע לשירה(  ,מגוסס לע יצירותיו של מרךבי געבייטיג ,מגדולי המשוררים

והמלחונים ביידיש  ,ולע טיפורה של העיירה היהוד י ת )השטטע(ל שלע הוו" חייה כתב גענירטיג מאוח שיריס בשנות ה'םן וה-סב של המאה ה·ס . 2במחזה ייקיו חרנוס
סימולטני ישפה הנערית  ,וישודנ ו נן רנרי קישור נ ו פסים נעברית.
תכנית ייחורית זו מוצעת לתלמירי החטיבה הלעיונה בבתי הספר התיכונייס באזור תל אביב

~

במילים  ,במשחק  .בריקור ולצניל  ,המחוה פותח לפני בני ה)וער צוהר עלולם היהוף שחרב ומפאשר

~

והמרכז  ,והיא מיוערת בעיקר לתלמירים שייצאו במשלחות לפולין ולתלמייים הלומדים ייריש.

~

צלופה הצעיר להכ י ר את תמונת עולמם של צעירים יהורים שחיו בתקופה  11ואת התלבטויותיהם
באשר לשמירת והותם הצעמית כיהורים וכציונים בומנים של משבר וככיי ושל א)טישמיות.
שיריו של געבירטיג היו ללהיטים בכל מורח אירופה  ,אך הם כשמעים נם בימיכו ומלווים
אותנו בשמחות ובכבא  ,במיוחר השיר העיירה הבוערת  .שיר וה נכבת בשנת

,1938

והוא מהשיריס

המזוהים ביותר עם השואה .המחוה נעבירטיג נותן הזרמנות נרירה לשמוע את השיריס בשפתם

המקורית " ,ריש  ,ולאפשר לבני הנוער בישראל יטעום מתרבותו של עולם יהורי עשיר זה שחרב
בשואה ,עת ה"תה ה"ריש שפתם של מיליו)' יה  Iר'ם באירופה.

המחזה הוא הפקה מוויקלית רבת משתתפים

-

שכים עשר שחקנ י ם  ,ארבעה ננניס ואנשי

במה אחרים  .ניבור'ן הם ו  Iלעוול ובער,ל שתי רמו י ות שהמשורר מררכי געבירטיג החל לפתח
לפני שנצרח בנטו קרקוב  ,היוצאים לחפש את מוצאם ואת קרוביהם .בררכם הם פוגשים גלריה
עשירה של טיפוסים עממיים  ,נהם עשירים ועניים  ,רבכים ופרחחים חסרי כול ועור רבים אחריס .

~

בין שלל הטיפוסים הצבעוניים שבמחיה הש)יים מוצאים את קרוביהם ואת חבריהם ,והם עוקבים

1

אחריהם בתמונות של חIו היוס'יום וברנעים ררמתיים דע שהם עלעים במערבולת הנוראה של

'"'""י~ ~i

המלחמה ששמה קץ לעולמו של המשורר נעבירטינ ושל ניבוריו ,

תלמירים שצפו במחזה לאחר שובס מ ן המסע לפוליו שבן סיירו בשרירי הקהילות בפולין
הע י דו שהצפייה בהצנה השלימה להם חסך רנשי ותרבותי לע העולם היהורי שחרב .וכך ניסח
ז את אחר מהס; 'הרברים התיישבו יי בסרר הנכון כשהבנתי את מה אנחנו

מבביס -

את התרבות

היהוריח העשירה שהייתה לפני השואה ".

הבהרה; ב י ת ו  Iהל'ן  ,שלוחת בית הספר המרכזי להוראת השואה של יד ושם בגבעחייס  ,הוקם
כשלוחה של יר ושם בשנת  1975ביומתה של חנה נוסנבלט  ,וה י א כיהלה אותו בשבע שנותיו
הראשונו.ת

ש 'JjII'1

KJ1טר י "י'פשד "-נ'צQ' D

חא גi\ITIIר נערoנס 'J

15

הרגןת החקר
ד"ר שחואר פסקטור )עורך ראשי( ,ג'פרי ויג  T1ר
ז"ר )עורך

ח"ע ,lr

האנציקרופדיה רח" היהוד'ס

פלני השואה ובשואה T' ,ושס ירוש"לס ,ניו יורק
יוניברסיטי פרס ,ניו יורק

ו

, 200

עחוד'ס

, BSDו

)אנגרית( _

ד  Iשס מעניק מרי שנה מלנות לתלמידי מחקר הכוחב'ס עבןדוח מ-א ועבודוח

י

רוקטורט לע השואה .המלגוח מועקנזח מקרנ ו ת ש"סדו ברןבן 1יצולי שואה דכי

להצניח את וכר יקיריהס ,עלות את חקר חקופח השואה ולהנחיל את ויכרונה
דלורות הבאים _

עידור המחקר בנושא השואה הוא משימה שק'כל לע צעמו יד ושס מתוך אמונה
ה א נציקלופדיה
היהודיס

לפני

ו בש וא ה

מציגה

לח"

והכרה צבורך להנ'ח תשתית רחבה ומעמ'קה של יYך  Iשל פשרנוח היyך דלורנן וחלרות

השואה

הנאים  .השiר) אצמה

6, 500

לנםו הוורעה רזגיערח

קהילזת יהו  'lות שהיו נתונות

המייצעת של 'ד  Iשם

בטלשון הצאנ'  ,Qדףנ קהדמה

להעניק

מלנות

מאת חתן פרס }ובל וסגן

לשמונה

עשר

ושם

סט  Iרנט י ם הלומרים

פרופ י אלי ויזל וקרע היטסורי

אנ Iינברסטיאות אנץו

ריר

עבו ר ות

י ו שב ראש מוצעת 'ד

מאת

הענרך

שמ  tאל

ה ראשי

ספקטור

וכוחביס

על

nמrעשת בj7רףטיונםי

התפתחות מ  tשנ הקהילה היהוד'ת בנולה .

שקבעה הוועדה .

באצניקלופד'ה שלושה כרכ'ם  ,והיא גרסה אנגלית מקוצרת
ומעודכנת של שלושיס כרכיס בעברית )חקל מהס טרס פורסמו (

הטקס לחלוקת
ו-א דנזרבג ןןגהטיסרבףוא .חרבעה זנק'ונ תא רלמו הנ גיצנמ והזען <ק וסmז.

המלנות נערך ב 19-

של פנקס י הקהילות של יר ושס .כל ערך מפרט את הה'סטוריה

ביןני ביר ו שם .הוא נפתח ביבר י ברכה חמים שנשא פרופ ' דו מכמן  ,הה י טסור י ון הראשי

של קה'לה יהורית למן הקמתה  Iדע הי ו ס תוך שימת דגש מיוחד

של יד ושם  ,ונחתס בהרצאה לע י המקו ר ות לחקר יד ןשםי שנשא בוזע כהו  ,ממקבלי
המלנות .

בגולו היהודיס בשלט'ן האנצ'ס .
כאנציקלופריה שש מאות תמונות שלא פורסמו עד היוס

אלה הזוכים במלנ  Iת )לפי סדר א"לף-ביית(  :מיכאל באלף מהאוניברסיטה העברית ,

המתארות את חיי היהו  'lס לפני השואה וכמאה תמונות מתק tפת

נזלה נזלנר מאוניברסיטת בו גוריון בנגב  ,דב ור ה נלר מא 1גיברסיטת בר אילו  ,א"ל זדנברג

השואה .עוד יש בה חמש עשרה מפות המציינות את הקהילות

מהאוניברסיטה העברית  ,ליאורה טוקא'ר מאוניברסיטת בר א'ל " בועז כהו מאונ'ברס'טת

היהו  I'lת העיקריות  ,ביבליוגרפיה נבחרת  ,טבלה כרונולונית מפורטת

בר אילו  ,ויטולר מר'קובסק' מהאוניברסיטה העברית  ,אברהם מילגרם מהאו נ יברסיטה

ב' Cyrenaica

הבערית  .אל' Iט נירם מהאוניברסיטה הבערית  ,רניאל עוז'אל מהאונ'ברס י טה העבר'  J1שלוס

במאה  4-01לפנ י הספירה  ,מפחח שמות ומפתח מקומות  ,לרבות

פיטרו מאוניברסיטת בר א'לו ,רונית פישר מאונ'ברסיטת חיפה  ,אילה פלזנטל-פל'ט

גרסאות שונות של שמותיהם .

מהאוניברסיטה העברית  .מנואלה קונסו)' מהאונ'ברס'טה העברית  .שרו ו קנניסר-כהן

המתחילה ב"סוד הקהילות היהודיות העתיקות ביותר

מהאוניברסיטה העבר'ת  ,פרומ ' נה שחור' מא Iניברסיטת חל אביב  ,נעמה שייק-א י תו
נפת"ל ש  Uר, ,ייר  ,חחוור רראש השגה תש"ה
חהדורה

 Oפרדית,

תש " Oא  -וסס • 2

 6וו

יד

ושס,

-

ירושר'ס

ש"ח _

מאוניברסיטת תל אב י ב ומרנלית שלא 'ן מאונ'ברסיטת תל בא'ב _
העבוחת עוסק  Iת בנ  Iשא'ם מנוונ ' ס ומתמקיות ביו השאר בגטאות  ,בילדים  .ביהודי
רומניה  .ביהוד' איטליה  Iבחקר השואה באץר ,
לקבלת פטסיס למלגות מיא ורוקטורט לשנת תשסיב יש לפנ Iת למוכירות המכוו

קלתאר אוש השהנ תדכשב פר OOיך שום

הביו-לאומי לחקר השואה בטלפ Iנים .02-6443507 ,02-64 43480

מהחרה בפשה הספיחת לש המחוור לש
נפ'לת טשרן ' Iז אבלבום מפורא בערתכין
לש רר מה נטורמן ולש מעוי מורגרסשנ~

תא רזגח  Iור לראש ההנש כנת נפילת
שט .flהוא זחשר חכימט חא

התפlליn

יס

'ןס ז'נרןו רשןאה 'צן'ו בםרןבק'ה
בפעס הראשןנה מחא ה"Oל דדרט',

לכfש ךורג hליפתה רOענ האסיףס במהנח
ולוoפרכנ נם בתאנ[)' הלבתי שפאסייר לש
דונעת רגרייפ Aהתנרול'פ שאTו ו:II:!$ר iנםrט

פיעבחן לע פסיות לש קש ']יר חוס שמישש שק מלט.
נוסף לע התפילוח  ,הוא רשס גס פסוק י ס ואת שמותיהם של
יה ו rןס מסאמטר שנפטר ו במחנה _ תמורת הנייר ולמ העפירון שילס
במנ Iת לחס אחדוח  ,ולא אחח היה בהן כדי לחרוץ את נורלו של
אסיר לח"ם א Iלמוות.

ה

רפובליקה הסלובקית צ"נה ב  g -בספטמבר השנה בפעם הראשונה את יום
השנה צליוו השואה והשנאה על רקע גזעי בחסות רוד ו לף שוסטר  ,נשיא

הרפולביקה ר'זס.וקנ ' ח  .הנשיא שןטoר ררכו' ,לע כוונתו קליים יוס זכירוו שלואה
בביק tר מרנש שערך ב'ר ושס בחושד פברואר

.2000

ב g -בפסטמבר  1941נחקקו הח Iק'ם הסלובקייס ננד היהוידם  ,והם נועדו קלבוע את

סיו Iג ה'הו .ZidO'JSky Kodex) 'l

חוק מפסר

(. 198

אירועי ההנצחה המרכז"ס נערכו בימיס  10-6בספטמבר בבירתה של סלובק'ה ,

האלבום ער יצא לאור אשתקד בשפות עברית ואננל'.ת ויש

ברטיסלבה  ,ובבנסקה ב'סטריצה  ,מרכז ההתק Iממות הלאומית הסלונק'ת ) .בשנח 1944

בן תצלום פקסימל'ה של התפ י לות ומאמרים על האמ  Iנה ועל

)כשלה ההתקוממות ננר הממשלה הפרן-נאצית של יוזף ט'סו  .וקעב כך נשלחו למותם

התפילה בתקפlת השןארג לע מחנה וולספברג ולע המאנות שנצורה

אלפי 'הוריס  Iפרט' .( Iסי) במסנרת אירועי ההנצחה היה סמ'נר בנושא י שנאה נזעית

בתק ו פת השוארג המאמריס מלווים צביור ' ם מקוריים ובר י שומים מו

בהיסטור'ה ו בהווה  :הוקרנו סרטים  ,נפתחה תערוכה ששמה ' -שראל ואנח)[' במו  Iאוו

המחנה _

רזגהד ו רה פשבה הספיחת ציאה לאור בוכוח תרומתם לש חד
פןרדוה ')[ין זלרכ הןהףם ילאר~ ננלטי ויסי ו 'rורבאהם סומיה ח"מס ז'ז.

16

להתקוממות הסל Iבק'ת הלאומית בבנסקה ב י סטריצה , ,הוצנ בול דואר "חסיר' אומות

העולם :ב10-

בפסטמבר נערך קטס הסרת הלוט מפלס הנושא את השס

נערך טקס הנחת זריס זלכר קרבנות השואה.

"',01 '9

ואלחףו

מבקר'ס ב'ד ושס

א'רוע' 'ור'  -אוקטובר

ב ·ו ' 1למ ב'O 1") Vשו

 10ג ' ולי

מפגש לרגל ההוצאה לאור שי הטפר האם העצ'ם פ  Iרח'ס
אצלכם ן מאח מנחם מאין פוחריק ר"מס

שאר ו)מלשח םח ' lיil
וא'יןא 0~1כ!וtר ן~א ריוכ

nנהכnע

"א'י  oקnש 'O

 12נ' 1ל'

'ו' "D"Mל' 1דווו r...מ

מפנש לרני ההוצאה אלור של הספר בחםך'  0 ' 11מאת דר
נחוס בוננר ,בהשתתפות כארבע מאות א'ש  ,רובס ה'ו 'יי'ס

 Iר '.rוואב 'OIר:

מהות שאולה בזמ Iהשואה  .הא'רוע התק"ס בב'ת

nנמ 1הג  :שאר לשוmח

נשאו רבר'ס פרופ ' 'שראל

מ i1"] nאך I '1א ooo Iה

)ממש('זא מולהנ ,ןלכ'

נומט,I

ווהל',I

ובו

שרה בא'נו Iודר נחוס בוגנר.

האל בנצנלא קרהא מש'ר'ר~ וענרך  '1ו Iבטשא 'הסתתרות 'יולס

ךnםשו דנסכלאר ובאר()

בממר'ס' בהנח"ת פרפו' n

מכמ Iובהשתתפות הנצoו"וס

ס'לבI

ובכדלפ' ,נ'גה אקר וטחיר בורגשט" Iשה  OIחת בך'ו Ioתם בממר'ם
נ  100ב'י" נךtoון נ'D '1שו

5

באוג ו סט

טקס זאכרה צל'ו Iחמ'ש'ס ותשע שנה של'ןoוחס של דר 'אנוש
קוקא'צר ו 'וש ירל' ב'ת ר~תמו'ם לה'Jש למחנה ההשמךה טר'rןבנקה

מנח ה l1)10ח הiו'  'TIח
אהרו בארמבו"' חורב'

פוoעלו'ות ח'נוכ'ות זלכרו  .הטקס נערך ל'ר האנ ר רטה הכרם של

פוםח ו)ן"rכמ ,ע' j1רו Q

קו'צרקא ושל ה'יולם בהשתתפות '!)נח קוצר ' קא  ,מחנכ'ם  ,חבrן

הס חי Oננן7עח 'ו,J'!fןךה

הא נ דוה לע שם 'נאוש ק ו 'צודא 4יושב ארש האנורה האח" Iצלנ.נ) j70

בתערiונ Iא"'ן מקחש'ס

'ושב ראש מוצעת 'ר ושס פרפו ' שחנ ו "I Oחrןנ מוצעת הm

מ'ך'ם

ייי'ח~ם' נה'.rץ השמי.ת

ב ", O

דוף נבiח oהOפך

והנוער הארצ'ת הפולעת בחסות מ'נהל חברה ונ י ער במשרר

המר 'Oיר~וnא השווא.

הח'}וך  .התלמ'ר'ס ערIכ ס'ור והשתתפו בסרנת ח'ניך במסנרת
ב'ת הפסר רוכoרס' להוראת השואה ב'ר ושם

-.ב 'לIיב ב" Vרש רהI1ת

8

באוגוסט

השנת' קבבעת הקהז'ךoת הנערך בש'תוף מכןן תל בא'ב לחזנו.ת

רשא אIח iUגי' Oשו

נ'7נ1001 nli

ריוכ נםחי'י

'UO'o.י',ן'

n

קרוב לחמש מאות אגש'ס השתתפו בקוצנרט החזנות וה"ירש
בףה'תו רוכoוזי'זקז 'וש מ"1ודנ נטשד'ןן" Iובהנח"תו ונ'הו'ח המאנות '

רל'ל

לש החזן נפת"ו הרטש ' .j7חז Iאורח  :משה האלש

ננIזץ הOפר המר'lכ

מלודנוI

י,,,ואח ואזשה~

5

בפסמטבר

 13-11בפסמטבר

ערב זלחכ לש י~ צטנ ') j7יחילא ף)-וח באטףןו  '1ום ) ארו מע ' ( 15
פוחס קבתצו החינוך לש כח lרזגשמ'ה רנ'I'oאלמוי לחינוך ,ה)'רנן
ולחקר השואה בב'ת הפסר המרכזי להוראת הש  Iאה ב'ר ושס

23

בפסמטבר

טקס אזכרה באוהל 'זכור ולאחריו כ'נוס באוףטור'ום י ר ושס

ב·ון ב'י'ח "ilינ גיי !ש Oו"i
rןקוrבןןנ

.

השח"ן הא")Iוןפ'

שהשףתת ץואנ במjוחש'

24

בפסמטבר

טקס האזכרה השנת ' באוהל 'כזור לצי ו Iשישים שנה לרצח
ה'הורים ב שטחי אוקארי)ה וצערת קבנעת הקהילות בהשתתפות

המננ)"; הוא "Oו בח  IIואן

הה ' IOOיר .הנלכ' השמו.ת

חברת הכ נ סת מרינה

הכחעתב '( ~Iוnשמ'Dן 'לר"O"1"I
 Iב ,..

קטס האזרכה השנתי ליהורי בסרביה I'o :ר בבקעת הקה'לות ,

סולוקר',I

נובר הסוכנות היהורית ח"ס

צ 'סלר I' ,שב ראש התאח ר ות יוצא' אוקראינה רוך לו' Iומנכ ' ל י ר

ל ',"T7

בחמ  IIה למטה:

ושם

ישי עמרמ ' .האירועיס נערכו בש'ת ו ף התאחרות יוצאי

אוקראינה בישראל ובבוכח ו ת עול'ס וב'צול' שואה רבים יוצא'
אוקראי)ה

5

באוקטובר

"מלחינים מטרז' Iמק"מים ר'אלוג עס

ברהמס" -

נגיתנ ק ו צנרט

שהקת"ס בטח'ן באוט'lור'ום 'ר ושס  .בתכנ'ת מצ''רות ברהמס ,

קראסר~ ר"גר ,האס

וא Iלמt

11

באוקטןבר

הצערת השגתית של התאחרות 'וצא' לוח ' במוזאון תל אביב

16

באוקטובר

אכזרה שנתית וצערת זלרכ ' '1101א'טליה באוהל יזכור ') Iכ  Iס

21

בא ו קט]בר

22

באוקטןבר

באוףטו  '1וס

עש Jבחלוות

ב·  !Iיב'לו נ 'j7דה ג'ז'
שוס ורנה פואונ"",..
פמ'jוח הסוט שהנו

7סIאנן oלD'1

.O''V

-

'הו  'lלבוב במלחמה מאת אליהו יונס

אכזרה שנתית וצערת של העמותה להנצחת קרבנות מחגות
הר'כ Iז לדנסברנ-קאופרינג-ךכאו באו  'lטוריום

רמ Iעות

נפIארDי'.ר ה נ טה

לנ' Ij1ר ארשוו נלש'אל

קטס אזכרה ליה r lך לניב ואירוע לרגל ההוצאה לאור של הספר

25

באוקטובר

לו נ ל הקרות סוטר,

מפגש לרנל ההוצאה לאור של הספר גענועים ל Qנ'ון מאת
יצחק קשתי בנית

ווהל',I

נבעתיים

בטoפ'ונ הקוון Iע
[)',שו'ו')") גז' ו שס ן~א
גתעכnה 'א'ן

 'Oיירה
משקח'מ ך'ן Ioת "' O

25

באוקטובר

טקס האכז ר ה השנתי באוהל י ז כ ו ר ליוצאי הארצות הבלטיוח
וה ת כנסות

באור'ט Iר'וQ

ואבiנ'ןן

17

~

- ,.

נJז ומר'ל'! ולב בק'רו ב'ד ושם במח'צת בתם נ'"ן נרובמו ונמתם ארןאל
וס"רו אנרת iטגח"ח דר ר]ברט רזוס ,מנהל הספר"ה לש יר ושם  .נJז  Iמר'"וו

,m

הארב'ו j

-שראל

היהנ ק'צ'Jנ  'j70ההוY.וח 'ןהצנ'ח תא מפשחהת .

הור'ה הנא ומשואל נודלגרנ

שנפסו )מחנה הבעודה פ Iנ'טא Iהב )פוי'ן( והור' נלעה ארלוף וארה קיצ"נ ' j70

שנפסו בטרילבקנה  .הלהנ קצנ"נקס' ר' ....מה תרומה )בכדה "וד ושם ,ולע פ

I

קבשתה הפונתה התחמה להרחתב המצבע לנב"ת ערו' Iת בוו'ראו מ) 'r lYך
שואה הח"ם ב'שראו .
רחל וחד וירנ ,אבצמעות לאכסמר רוזבניג שגן וחר Oו ייר ושם .נם הם

כ ' j7שן לורפגות תא תרמlתם להרחבת המצבע יגג"ת חעיי" )' IIאדו .

בהמשך להחלטתה שי היו נ.רג'אי
מנת ים להפנות אח תרומתה להרחבת
רמוצבע לבג"ת חע' Iת ) Iו'ראו  ,הוצנחו עבת
הא  nnהנ בןו ש!ם סן מפשחת לעבה שנפסו
במחנה ההמשךה מ  IIרקן והמפשחות םצר,ד

אלד'סט

ה(ו רטן'לא ב 'l lשD

Iס Iל Iב '.'Y
""'.0

ונהם המפשחות אק'ר, Iב גורלםו ,בן נפתלי ,שקי וחום  Iר .הקבוצה םיירה נ' l

ושם ס'  11םק'ף .והצננו לפניה ,ג'ו השרא; תכנ' Iח רפ'.ת Iח שי יד ושס נפתח
 Iאתגר' העתיד בתחוס הצנחת השואה והנחלתה במהא

ה·ן .2

במסגרת חשפ'ת פ' Iועה 'זש שרות 'ד וםש בללכ
 Iלש אנוךת אבמנ' 'ך ושס ב'שרלא בפטר לפנ' חביר
מנזירס שו'נס באץו ,בק'רו ב'ד שום

ב  6-ב'']I

ךןען

ה  '1ן רד מאיר ל'פא וכארבע'ס שותפ'ס  ,עורכ'
וIעידב

מש m

1'1

הא'[) Iחר  'Oיירו באןת; והצונה לפנ'ה[)

תכנ'ת הפית!ח 'יר ושס

: 2001

בס'ו[) הב ' j7ור צ"ן

דר פףא " 'Jהחו'יה ,ןרנש'ת הצעמוה אשר פשmה

לפנ' שותפ'

המשדר •w

'.מ yבת ב'קויס ביי ושס

ת'חרת לבםנ דVו _ ברוגןש הב ''j7ר רנע'.י ךך פילא

רי אמ'י לאפו חj1llע

'"" ' '

בשמו ובשס כל אחד מעורכי ה  '1ן ועובד' המשיד
ןן' ')Oפתחה האנייה נהחלת רוגעצנ

לא'סוף דפי דע ,דפי נ'צול  ,מסמב'[) וחפצ'ס
ולנבייח עדן'ןת ב ' IIדאן מניצןלי שןאה החיים
בב'ח האנות " המכריא" כפר סבא ,במבצע
השתתפו צנ'נ'ס מ'ד ושם ןמחנדביס מםנ'פ'
ע~ת י'פ רע בנ'ח ,ןאנ Iח t'Oענ גצי

לjח מוrדןן ilר IlIOOוו'ס 'מימ  Pבצ '

צ"וות' נכפר ס.אב בנvונה

ארנןן גמלא' צהל" -
ןבהוד השרון ום'[) Oסבד'

)מכתביס ,נל Iיות ,תמובות(  ,ונצ'ול'ס הב'ען את צרונ[) למסור עדות בוו'דאו .

ארצות הברית

האנודה האמרקיב'ת למעו 'ד ושס בראשוחו של אף ז)ורובקס' תק"ס א'רוע
צל'ון ירשעם שהנ להקמתה
השהנ "'וi

ל

"

'"

קונטסגט'נר מנ'ו ' Iקר ב'ד  Iשם ,משפחת קוב  OOנ' Oנר תרמה להקמת אולם
ההאצוות בנית הספר המרס' להוראת השואה זלכר נ ' ו!א קונטoנט'נר .
רלtדlף לסטר  ,החורם לפרו 'O7ן ח' Oן בנ Iשא "החת אורתודוקס'ת וחrןןת

קתבפות הש Iאה" אלכול  OIייה הת<ךךת  ,השתתף בפג'שת נעייה עם םנל ביח
רפןכ,ר רמoרס Jלהארות השוראג עם מלאכי פ'שר ,מהנל הפרו 'O7ן מוהנל מנמת
רפ'.תוח ע'ת הOפר  ,ועם מעוס גIייברנ  ,מתא[) הפרויקט .

נת! yב  ,חבר המוצעה המנהלת של האנורה האמר'קנ'ת  Iתורם למ  IIאן!
הה'טסויר החשר  ,ניקר עבת האחחנה ב'ר ושם ,ובפנ'שה עם גבאר שלו ' ,ושב
ארש הנהלת 'ד  Iשם  I ,עם שיעה ב ו 'הודה ,מנהל אנף קשרי חוץ  ,העניק אח
חרומתו ל'ד !שס  ,בהזרמג!ח

רוג "[) 'lO

ב4-

11

העניק נתן Yב לספיריח 'ד ושם תרנוס עבר'

האנ  tדה האמריקנ'ת  ,בש'ת  tף הקונםוליה ה'שראי'ת ,נחנה את חם Iתה
לטקס שגערן בפלדל'פ'ה להענקת אוח תם'ר' א Iמ Iת העולס למשפחת דו
הר!סנ מהולגד  'l -קו ימגריתה דל ובנס נורט  ,ג Iרט ק'בל אח התעורה ואת
המ'ח'ה בשם רמoפשחה  .מקט כתנס ,אשר נצ'ל בוכוח המשפחה ומתנ ורר

כן<ס בישראל ,נnב בקסס .עם המאמ'ס נמס ני!רא בכר  ,הק ונסול הכללי של
שווץו  ,סנטירות מר'נת פנ  'Oול  'J1ה; ו'סוף משקולר' ,ושב ארש

ש'לאר; '. 1!Q"nt
רצרדפו'ר .Jה',ך Iףת

של פ'יייפ'ה רבת' .

חבר' םנ'ף מר'לנד של האגויה האמריק> 'ת נפנש Iבעח האחרונה עם

וO'Yמ א ורח'ם מ m

הספר ררמוס' להותאר רשו Iהא  :שלומ'ת D',ב1א רמoלהנת

הפרנונ'ח של בת' הספר  I ,א'רנה סשיינפיי ,אשח חן)!ן בביח הספר ,נ " ן

שר"במו ה"תה 'ושבת הראש I ,ב'ן החבר'ס היו התורם'ס לב ' ת הספר נ 'j7
ומר'ל'ו נפטר ומנהל הפ'תוח של האנורה האמר'קנ'ת שרנא

"

מקל ,עם

האורחים בפג'שה נמכו ברדנה מלדנ  ,ג ' ול' Iס מנ'ח  ,רנ'נה וחד  Iיינברנ ,ל Iא'ז

I

I

נ ' " ייבנר,ג מא' ומחכ' נרו  ,רבורה  tבו שטסור ובו שן"במ ו .

תברי הההנגה הצע'רה ערכו קבלת פג'ם צל'וו א'רוע

הסת'.I

הנואמת

I

האורחח ה"הת ו'ו'או ר פסז אשר שימשה יעתונאית במטפש' )'רבנר,ג 'ושבי

הארש של הא'רוע ה'ו קרו טויינו וםם פרקנו .
את הטתה העוקסת ב'חירח הלימור של 'ד ושס ש נ ואי ם ו מ ) וד' )[ הצ'נה
דר מלרו ושרבקס'-יולהם ,המגהלח הח'נכו'ת של האנורה המארק'נ'ת ,במסנרת

תכנ'ח לפ'תוח אנש' סנל שכותרחה " מרעה קדומה לצרח עט :אח הא'ר Iע
ארנו המרכז ח'כרוו והוראת השואה בנלו קוב  ,ג'ו 'וקר .

מאןנ'נרם' Oת תל

נא'ב כמאת יי[) וחמ'ש'ס דפ' דע ודפ' ]'צול נאפסו  ,במםרו חצפ'ס ומממכ'מ

--.
---..

לאב'הם דר חיימה קונטסנט'נר ממקס'קו  ,ס"ר Iו'קטור  ,ל'או! ודר ארתורו

שהשתתפו בב'קור תרזמה ל'ד ושס.

ב' 22

ורפןכ,ר"ה .

ע ' קורם בעת האחרוגה בישראל לרנל הענקת ה ת Iאר נאמ ו 'רושל' ס

של  'iכרוננת' Iמהשואה.

')  5ו tבוב' '7jנרה בןו וDש קצובת

שנ Iת ה 2000-

עם

פ"'ייפ  Iשרה זלנ  " ,ל ,המ התו רמ'ס להקמת קימ ת הפסר"ה בבנייו

בבoמןב בלמ~ רשתון בב'ו 'ודו~ אורח' ררובג

ומע  'lIהתו Iן לש האנדוה המאירק'נת עס

מ"ס '1

האנודה

קנדה

'שרלא אפסר  ,Q.Jeen'sc.o..M ,ב ' j7ר ב'ך  Iשם לביי"ת רע"תו באבס  ,בקעבות
ר lj7'Joר החטיל פסאר לחמון ב'))סו הב'ו-אלמו' בנשוא '"ושרת נצ'oלו השואה:
ההשלכות המוםר'וח והאח' Iת לאנוש.ח " המתכונו לה'ערך באפריל 2002
וב ' OOירנ ם לרשגרת מוירם  ,רא>' ,!Xושב ראש קא! וטסו גזללב תקשור.ת ת  Dlן
תבס'.ת מרם'וח קנה"'.ת ה<ו  I'1ת לוא 'הוף Iת בקונה וב'שלאר וכוסור במ'נחך

o

ל פ'וח הוראח השואר~

גמנ'מ אלוו באדו ,סס לב Iן IO ,ב' לר'צוס דרקו"ר זל" ,ה~:ן! נודלפסט הלר  ,אף

בא'רוע ההתרמה רמווצלח של אנודת 'ד'ר' יך ושס בקנדה נאם נש'א

וש'לאר קדו:ע,קס'  ,מי"'ס לרמו  ,ו'גמודנ יז'rYש)\Xר וכורוןיו זב.ר Iנקס '.עם מע 'lI

אצרוח הונJו' שלרבע '"ב קל'נטון  .הא'רוע אפשר לאנ ן ךה הק'רנת  ,ארבשות

הת  IIן של האנ Iדה במנ'ס ר Iר'ס

,'rl

רומו קר'נשט"ו  ,לס' ו'צחק לו'בשט"ו

הנק ר  IIאבנ Iם  ,קלדם תא מח' Iבוה nלהקמת הףגא ה'1נן 7בנ'ת הספר רוגרס'

הניר מ"נ ' ור ,וו""אס מלדנ ,מויר' פנט'רר  ,רוזה טסירנלר ןאברהם צוקרמו.

להוארת השואה  .בראש ארוחת הערב שנערכה כחקל מהא'ר, Iע עמר האר'

' :IOף נסס' של האגורה המאקירנ'ת ק"ם א'חע התרמר~ ]בו הצונ המח Iה

ק'שלר ,ומר'ל'! ס  tמרם  ,המנהלת הכלל ' ח של האנורה  ,עמרה בראש ארנוו

~ Me-

eח CaזAndThen The

גר ,OI

המתאר את ח"ה של אבה פרקנ ,את 'ד'  '1ה או Iה

הא'רו.ע

שלוס וא ך ס'לברבר) ואת בני מפשחות'הם בתקופת הכ'בוש הנאצ' בה Iלדנ.

בקעבות פע'ל ות של סול ' קפל'נקס '.מנהל רטק אצרות רוברות אננל'ת

"')1

של אנף קשר' חיץ ב'ד וש[)  ,הורחבה פעיל tת האגורה הקנרי ת למונטריאול.

ואףג רגובמן i ,רIשתתפו ב Iאכרבע מאות א'ש .הא'רוע נערן בממ"וו מר"'יו וגJז

הראשונה בפעיל  t'lת אלו ה"חה הרצאה שנערכה בש'חוף קה'לת "שע ר

rלכ  ,ת Iרמים חשוב ' ם "ור ושס ,גא'ו  Iר  IIזלנ  ,ונ ' ו"ו ומרט' בח ,

השמ'ס  :כמו כו  ,ענרך מפנש לירייד האגודה במקום ,

בארש הא'רוע עמרו המ " '1Oם ו'ושני הראש המשותפים של סנ'ף טנס'

18

אגנליה
קרו ה רו רל ח  IIם וינג  IIט תרמה צל ורן שימור אוסף הספר יי ה של ין ושם,
מרתה ג רוס הרימה תרומה לי ר ו ש ם בטקס מרנש בראשית השנה לעו ן אמה המנוחה
וחו ת ניה שה וש מןו בש וא ר~

אגו ות י וי ךי י ך ושם באננליה מתכננת קל  IIם את אירוע ההתרמה הראשו ו שלה בחושד
)נבמבר .האגווה מתכננ ת פיעלויות חינוכיות בש י ת וף המחקלה למסינרים למחנכי ם מחול" עית

הפסר המרסי לה ו ר את השו א ה  ,המחקלה )מצאת בציעומו של תהליך ארגוו מסי)רים סודנא ו ת
למורים לבודנוו .פעילו י ות אלו יסובסר ו בחקלן במאצעות מלנה שנתית מקרו הצjתה של ויויא ו
ומשולא כהו,

ה אנו וה האנגיל ת מ ינתה א ת אסתר הרל לממו נ ה לע תח ו ס החינון ,הרל השת ת פה במסי)ר

הק 'Y

הא ח רוו לאנשי חינוך דוברי אננליח שה י ה בב י ת הספר המרסי להורא ת הש ו אר~

ג.יליון "' !. n . iךי - ....ב • • וקםונר ו i!DD

~ םסו ~ anוa Vadו!ז
mשו הזכיחן ושלהא לומגרה
יו'ר רמוצעוה:

וי 'O

פר'!כ Iשnב

םעי יויר רמוצעוה :דר ציtוח דרא
פר  !)Iיוא ו'ןזו

'

דר ילארש  'Iנגר
"יר ההנהלה:

בארנ Iלש

';):נמ

ישי מערמי

שאר רמוכ  Iו

הביו'מט(ןי לקחר

גרמניה

א רו ו יו טפ iל  ,ר אש מ מ ש ל ת בארן-ו ו רמט ב רנ; דר ברנהר ו וו נ ל  ,ר א ש מ מ ש לח טוריננו; וולפ נ אנ ג
ק ל מנ ט  ,ר אש מ מש ל ת נור ד היו -ו וםפטליה ,ביקרו ביר ושם בח ו ד ש מאי והסכי מו ל ת רום לפרויקט
י ש ביל התק ו והי ב ר אש ו תו של ד ר ארמ ודנ סטויבר  ,ר א ש ממשלח בווריה.
דר

"

הו פ ף ,מנבל" ל י ט,ו ו רלא נ

וה, usche Bildung -ו IUr Po

 eו , tfaו 8urldeszerיממו פרסום בחב

השוהא:

פר ' !)I

יIVTDר האריש:

פרפו'

יוצעים מ ךעיים:

פרופ' יהדוה באואר

ח ברי הנהלת

לידנה אלומרט ,דר באי

יד ושס:

שןן'

גמtכlן ,פטסו גרי ',j7
משה הלעיוו  ,השר מתו ואנלי.י איל
~,סדnarב יחילא דוjט m ,ולפג ח "Cl

בארהם זבnגנ'.

r

'זס'צר .בארהס jורו ,פ rפר'פו יוחנן
מoטשו ,ועד דב שלינקסי ,משאי

משעJננ.r i

ערכה את אירוע הפתיחה הרשמי שלה בחווש ספטמבר ,פרפ' J

ח)ית חירוש

יהודה אבואר היה מצוה אורח אבירו.ע בחר י הוודע המנהל לש האנורה הם דר רולף לבון )נשי(א,

מערתכ כנת התע

דר לרף וייל )סגן נשיא(  ,דר ך)י אל לווי) נ ר )גזבח ,דר יוסף בתאנ )רואה חשבון( והרברט הץר

אי()ף רחננרג

)מקשר ל א וו'ים בח'י הצרפתית בש Iויyי( .

עורתכ ראשית:

וערתכ בפלעו :תשר וליו
חביר

אמריקה ה ) [fינית

מערכת :

אל')'ת פנסחי

עכירת השלון :

השואה המציין את תמחתס ל ס מינ ר ל א נשי חינוך רוברי פסחית ,

פנינה ולי

תרגוס:

ב ביקו ר שערכה בעת האח ח נה בו ונצואלה פייה חוו  ,מנהלת דקס אצוות ווברות פסידרת,

ה יא ק "מה פנישית עם יויף יד י שם  .פ ניש  Iת אלו הניבו תרומות מהרב ר ס ה י רשפלר

הסיל יודדסון
jוובי ריילגו

רסת מערכת:

ב טוף חושד י ונ י רOו יח ג יז ו Iרן פס סי מווצנואלה את הל ו ט מלע לוח בנית הספר המרסי להוראת

.

חגר המתרגמים ב)ינ(ל" ב"עמ
אלכסדנר רבאהס

םיוע:

ירון אושמי

לב י ת

שו'1ע בו יהודה

ה ס פר ה מרכזי להוראת הש  Iאה  ,וממסי ש ירו ,להוצאה לאור ש ל יך ושס,

רלח ברמ ן

רחל נקואי
דר בלה נטורמו

אר בעה חב'יס של משלחת ונצואלה ל משחקי ה מ עייה השש עשרה  ,בר א שות מ " ק סאבו,
ביקרו ביך ושם בחושד יולי .

מ י יר גרוס

מכיאל טל
'וד י ה כה ו

במסגרת שליחות של הזךהות עם מ ךינת יש רא,ל ערכו בחורש יולי עשריס ו חמישה צנ יג ים

אי'זיה מ rרח '
שרנא " מקל
ה'tז םולומון

מקהילת וצנואלה  ,בהס הרב פנחס בר נ,ר רוברטו קרויטורסקו  ,רניאל ס ל ימק  ,חוזה בנזק ן  ,הרב
יצחק כהן  ,ס ימון וינשטיין וד ו ד צנ'נהיי מ ר  ,סיור מק י ף ביד ושם ואוכרה באוהל '  Iכור.

מכילא פישר

בביקור שערכו בע ת האחרונה ב י ר ושס ,תרמו חייס ומרים נקריץ )בו אברהם( מס ן פאולו

צביה פרדי

שבבחיל שלוש ה מכשיר יס קל ר יא ת מיקרופילם לארכיון ולפסרייה של יר ושס ל  Iגר גנם יקעב

,'rl

?!i

~

דר יולא ברמוי  ,פרפו ' ישן ' !"I

ההיבט החינ ו כ י ו י פ ר סס א ת ח ר שו ח יך ושם,

א) ו ךת יוידי יד  Iשם

n

מכמ ו

פרפו' ישראל ג ו מטו

עת של יו וש ס בגרמניה ב ש פה ה גר מניח  ,כח ב העח ירון בסו ג יות בנושא השו א ה תוך ה ו גש ת

בש  Iו' r

m

גקנ י ר

דר רבורט ר  rlט

לילך 'חטשר

) וס ף לע כך הס השתת פו בטקס הנחת אב ו הצנחה גמערת הז י כרו ו לה ו ריהס שהושמוו

דר מיטו לשם
יהוףח ש- Jדר

בש ואה  .בכ י קורם תרמו בני הזו נ לפסר  IIת י ו ושס פסרים וסרטי ויואו לע אוך Iת השואה,

צל'ןס  :ציחק הריר

תר י מ ה ל יר ושם התקמה מ'מא פורקסה ממקס ' j7ו ,

ששון תריס

מא י ר כ ה ו מ מקסיקו תרם למסינרים להכשרת מורים בפסחי.ת

הפקה :
ציע :)J

דו ך ומ ל כ ה גור Iנץנסקי ממקסיקו  ,תורמיס לבקעת הקהילות  ,ביקרו ביו ושס בחו ר ש מאי
 Iת ר מו מלצמה ף ג ילטית מיוחדת לארכיונים ,

0

.

תו אור

דפסו לק
פטסני וחתי ציעבו

פארש ו OO'Iחון צ'וו המקור
ג  079).697וssא

בלגיה

כבת העת מתרפסם

אגור ת י ריךי י ך ושם בבלגיה כינסה פ נ ישת פתיחה רשמית ,ובה מינה ו ק' נרובר  ,יושג ראש

בס  Iזע רבחת iונ  Iת הIלשס הקשעות ענ · מ ,

ה א גוך ה  ,את בלע י התפקי ר ים ה ב כירים  ,פרופ ' נ ' ו רג שנק ישמש ס נן ה נ שיא  ,ופאני ב אומ ב רטו

.כתבונ:ו  ..רDוערכח

תה יה הנ זגרית

צר  9ת

כגת העת די ושם ירוילשם

חד  3.77ירוילשס • 9103
לטפוו  ,02 · 8•• 3. 13פjוס 02-8•• 3. 09

n , org,ilזcוyv.magazinc@yadvast
www,YaQvasbem,org

י ך ושם מת א ב ל על פטיר ת ו של הידיד רג השני ם נ ' אק ט ו פיול  ,ממ " ס ד י אנ וד ת י ד י רי י ד ו שס
ב צ רפת,

רש ו ת זהינרון

-

יד ושם )תמכת

בעפ לו ותיה לע יד י משח הח  Iנ  Iן

n

והטוסות היה'1ו nץונtו ישלאר....... .

