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נמיה

השואה

-

ילכ שרת ניף האנטישמיוח החשדה?

•

הלצה מתוך ההריסות

,-,

חינוך

רגתנה המרמית :מושרת גצ'ילי

כי) OI

השואה -

ניו-לאומי

חקור את מסל הרעו הקצ'ו - 'J

'-8

ריאיוו עם פרפ1י ירנטoפ1ר בראו  'Jנג

'Iוששה חשדוים בתודלות השוהא

9
 10יו 1

מאנות
הומור ומבגיהו 'קברט במחנה וטoרב  Iקר

ת י עו ו של שנאה ושל יעילות

.

13 ' 12

פרויקט בש י תוף א רביונים נרמנייס
דעוי ו ת זוקעות

.

מפלעו של יו'לסה וכמיו
וביחה תחת אש יהמדר בסיביב Iר

"
"

חשרות

11-15

יףףס

19 ' 18

ב

ףוס mש  2001ה " Uםיוע להתמתוטו x:ילהתך
הלשום במזרח התיכיו ,להתמוחות אצרות

הרבית עם התקפות הרסניות לש טחריטסיס
'וIהיוחרות בלכלכת העולס .האנוש ו ת מוכה וחב'וIה
ושכויה כשנית בבלב ו ל ובאייקשט שאיו להס שיעור,
'וצב הסאונות האחחניס שינחתו ילענו ,ה ' pמשלתתב

השואה

.

הל ' j1וי ה נ ו ו ל ביותר של המיו האניש י ?

ניליון החורף של יד וש ס ירושל' ס מייחד את

הכתבה הפותחת של ו לש אלה ז Iבאמצעית אריונות
עס ארבעה מומחיס בולטים בתחומי הש  Iאה
והאנטישמיות כתבה זו מזכירה כמה מהורכים של

שמיוש לבתי הלוס שכוראג על!מותה רנתגה מ"ושרת
צ')ילו השוהא • סOיכ rב·מואלי· צמ  D'lOO f1)uח'בJייס
שניתו להפיק מהשואה באמצעות יזמות חינוך של
נציילוס קלtחיס ה  I')Iניטרייס,

החיפשו רחא התקווה הנfזיrו tךrכעממל רשוא"ו הס
משא העווב חכטו השינ אלורך לכ הגו'ן Loו לשפנ.םכי

מ א ת קוב י ר י לב י ו

~"'~~~. ----------------
ספטמבר  2000התעוררה לתחייה

בעולם הערב י שהיא הייתה חקל מ ' jTנוניה יהודית

האלימות במזרח התיכון  ,ובעולם היא

עולמית·  I ,נס ברחבי העולס המערבי הן הניאו

לעתה צבורה חשרה ן;jרינסת לש ק  IOות

יל" נטיוי רנשות נאטי·ישראליים והלעו את הטעהנ

פרצי

כי התקפת הטרור קמורה במעורבוהת המתמתכש

האל י מות היינו ערים בשנה  11גם לנל חדש של

של ארצ ו ת הברית במזרח התיכון ובתמיכתה

משעי אנטימשיות ' Iוש רטורקיה אנטי·ציונית ברחבי

בישראל.

ב

קיצונית .

ותית

בד

בבד

עם

העולם שלרעת רבים לא היו כמוהם מאז ימי

בד בבו הניע בשניס האחרונות )ושא השואה

לשיא העניין הציבורי בו  ,והוא משמש כלי חינוכי

השואה .

גנד ננעזו.ת א'ו QIעלת'  Qהאו ממשש ?כ מפינ'טלtבי

בפסבמטר 2001

למטרות פוליטיות אנטי·ציוניות ואנטישמיות .

טבהס דנרבן שדנחם

י ד וש  Qי ר וש ל י ם שוחח לע אירו'עם אלו ולע

פאקירה ויערת האו ·ס

העלומית נגד נזענו,ת
פאליה גזעית  ,שאנת

 בכב חר דווי תלIב I&Iהנnי Woתיות תהכo

זר'ס וחוםר סולבנות

חד Wה כד י בה Oתיר חת ,רגופה התכוער ,

פיסור החיםי ב'ן וגחת התלי מספ1ר בהבתכ "ה  I')Iור

בוןזyןה משנrע דירבם

מוגנהני • יטtב jחמבהנ רטסודז ,oלעו רשוכ ההמצאה

המש ' IIס את הציונות

והתושייה של אסיrךס במחנה המשדה תו(מ קלרוא

 Iה'וצר'ס

יהחנם'  nWיות רwד.nה י  ,כrכמר חותו יחבור

יחס

יבן החנם ' Wמיות ה  Pבח Oית בחנם' Wמ'  Iת

"כירבחה חתת שא

.

רrגדר בסוינסך,

לנזענות
הקבלה

ב'ן

וכ'ןס

בפתח השנה החשרה חובה לעינו להתבאל לע

הישראלים לפלסטינים לב'ן רצח העס שעשו

ונא)' העבר  Iעם זאת עלולס לא לסנור את הפחח

הנרמנ'ס בששת מיליוני היהוירם בשוארג רבריס

בפ') קחווה ובנפי החנשיות מועררת ההתפולעת ורתנ

מע'I

הצעמה ·הנחישות לחיו.ת

המדינות כוועירה .

נרעש  :מע  Iך םוא"ר נלאlDב ה  I)Iיי  Iםגנינה ם n rמn 11ו או י oיוו
מקנסו תמ 1ה  'IOOIךךןב~ קר נ  lI'l1lמו הווההו mש ו תכורב

\Iל!נ " (. 11 ' 10
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אלו כמעט נכגסו להצהרה הסופית של

חנחנו

רוח'ס

שב בן בחדן  Iהח Oבחם

חת

הק י גיבי . -

 Oגן  Wר החוד הרב מיכמב
המנמות הבנלטות כיום

ב I"W

מ  Oכת

ח  Iמר

מבכיחור .

השוהא והאנטימשיות

לאחר מתקפת הטרור על ארצות הברית

עם ארבעה אישים חש  tבים העוסקים בתחומיס

)פוצו שמועות נרחבות

אלו  :סנן שר החוץ הרב מינאל מלכיאור  ,מנהלת

ב·ו ו בםפטמבר

ו 200

המכ ון לחקר האנט'שמ'ות והגזענות באונ'ברס'טת

לשכוח את השואה אלא שא'ן לשכוח את השואות

ההבחנה

נ'ו

•

'ה  tד ' ס ,

ו [...

תל אביב פרופ ' דינה פורת' ,וץע מדע' של המכון

מכ'וון ששואות ה'ו הרבה )לא רק לעט היהוד.י

ישראל'ט וצ'וניס

הב'י-לאומ' לחקר הש)אה ב'ד )שם פרופ ' 'שראל

פאשר לראות זאת גס קבבשות לפ'צו"ס לע nבעח

לע' rןדס כולנו עשו"ס

גוטמן ו'ושב ראש הנהלת 'ד ושם אבנר שלו,

לע בט ' Oדגס הפצי Iייס לש נציולי השואה ,מרסיותה

עור אח,ר ובכולנו הס

המודעות

של השואה בתרבות העולמ'ח נורמת לכך שכל

רוציס לפגוע163 .

וההתייחטות למשמעותה של השואה אצל 'הודיס

המעונ"ן משתמש בה לענ")יו שלו :מטרות ח'נוכיות,

מ  'lנות אבו דלרבו ,כ!ולו

ואצל לא 'הוד'ס .והפרדוקט הוא שאף שאנו

פולטי'ות l1מוקרט'ות או צלערנו תמע ו לה גנר 'ש"לאר.

'התלבשו' jזו לע מrןנת

מתרחק'ם ממנה בזמן ' ,ותר אנש'ם '  Iדע'ס עליה

ישראל גוטמן רואה טכנה בשימוש במושנ'

ישראל במקוס לעסוק

ובדרך זו או אחרת מ  Iשפע'ס ממנה  :אומר אבנר

השואה בהקשר'ס אחר'ס " :אלו נ'טיונות לראות

בנושאיס

החשוב'ס

בשואה את אחר הא'ר)ע'ט שקרי במשך הרורות

שלהס 'ודעה הווע'דה :

" בשנ'ס

האחרונות

התגברו

שלו,
' Iכרון השואה ש'מש במשך שניס רבות מנ'ע

ולא תופעה ייחור'ת שקשורה קשר 'ש'ר לרר'פת

פפור ' ' שואר ג Iמטו

'שארל גומטו רואה

אזהרה :

להנן ולםייע ל ' ה  Iד'ם ולמר'נת 'שראל  ,אולס בעת

היהוד'ס ולאנטישמ'ות ' ,ש המנט'ט לנצל  lורמ'ט

באירוע'ס האחרוניס ס'מו

בשואה ובמושג'ס

כמו הע'מ  Iת ה'הור'-הערבי ולעוות את העוברות

א1ט'שמ' שמנט'ס להקנות לו אופי וממד גלובל"ס.

הקשור'ס לא'ה להקשר'ס מגוונ'ס ,לרבות התקפות

הה'טס Iריו.ת אך צריך חכור שהשואה ה"תה בנירה

מה שהוכן קלראת ההתכנסות סרג ו  .מה שהושמע

לש צהיו)צ'Iלי'ה oנהו  'lס ו הפקרתס לצרח סאף לשא

לבח'שות וברמז'ס בענייו האטוו לש ה·ןן בפסמטבר

נעשה מעולם בשום עס ללא עימות ישיר עמ: I

והתעמולה חסרת הרטן םביגו ,אלו נ'ט'ונוח ללצנ

האחרונה

התרחב הש'מוש

לע היהודיס ולע מדינת ישראל,
עדלת rןנה פורת ,חברה במשלחת של ישראל

" מתחדש מסע

לוועידת דרבן " ,משמעותה ומעמדה של השואה

אולס לא הש'מוש בשואה קבבשות ובנ'סוחיס

ולעורר שוג לח"ס את הרוע הגרבר' של שיאי

השתנו בעשור האחרון לא כל כך בעבור העם

שונ'ם תפט מקום מרכז' בטיקור כלי התקשורת

האנט'שמ'ות ולהצינו כתופעה אנוש'ת שפתרונותיה

ה'הודי אלא יותר בעבור אצרות ועמיס אחר'ס,

את ועידת ררב ו אלא ההפגנ ו ת ברחובות ררבו ננד

אנוש"ס:

השואה משמשת ה'ום בעולם בע'קר קוד תרבותי

הצ'ונות ונגד מ  'lנת ישרלא .בהפננות נ'שאו לשטיס

לדעת אגנר שלו " ,א'ו צל של ספק שב'סוד

של ח'נ , Iך של דמוקרטיה נגד פשיזס )של הגנה

ובהס ססמאות כגוו " צ'ונ Iת

נ ו ענות " ו " 'שראל

הביטוייס והשמועות האלה עומ ד ות אותו השקפות

לע זכו'  Iת הארס .השואה משמשת גס טמל כייי

מר'נת האפרטה"ך  ,וחוקלו חוצלות ולעונ ' ס ונהס

נאט'מש'ות בס '' Oות וחבאת מהטוג לש הרפ Iטוק'oןןס

אולטימטיב' של טלב ,דלוגמה ,צנ'  'lמד'נות שונות

תכנ'ס אנטישמ"ס נלעיל.

לש קזני צ'וו [_ו שננות ה 1 9O-צ tקלח מרזגתוחכו'ס

בדרבן טענו שא'ן לציין בהצהרת הווע'ד ה שאין

"'

דלעת מ ' כאל מלכ'א  Iר " .בדרבו נעלמו שר ' ר'

להס'ט את ה  'lוו הה'טטוף בחקר השואה ל  lורמ'ס

3

שילו'ס ולחנח מדהבר ה ' Oויד והרבור ב'ותר שגנללו
ה"תה

השואה .

הרבה 'ותר לרשתות התקשורת הב'ו'לאומ'ות

מתח'ל'ס לחלות

הגחלות .אינ מאמיהנ שיש תמ  yה רחבה ב'שלאר ,

בה :

האנט'שמ'ות :

פורת רואה נם ה'א את המקור לשמועות

' שראל גוטמו

במ'וחד לאחר א'רוע' ה'וו בספטמבר  ,והבנה

ולהסתה ננר 'שראל באנט'שמ'  Iת " :אנחנו כמכוו

נס

מאמין

מעוקה 'ותר של העולס המולסמ' [_.ו אינג' חוש ffi

לחקר האנט'שמ'  Iת והגזענות באונ'ברס'טת תל

שהרע'ובות

שצר'ך להרח'ב תכניות ח'נוך על אנט'שמ'ות

בתאור"ת

ה'ו

במוסדות כמו יד ושס' ,ש ד' תכניות בנושא  ,ויד

הק ונספ'רצ' ה ה'הוד'ת אלא שה'א ח'ה וק"מת

בא'רופה

תמ'ד:

ושס יכול לה'ות אחד הכל'ס האידר'ס של המידבה

כבר שנ'ס רבות וה'א הרבר הע'קר' שמשמש

" הרצח של 'הודי

בניוס

וברא"ה

כ'וס באנט'שמ'ות ,נוסף על הכחשת השואה.

א'רופה לא ה'ה

פרופוצריונית של המצב :

התאור'ה ק"מת כל הזמו ,וה'א פושטת ולובשת

מעשה של ה'טלר

צורות חשדות כמן השמועות המופרכות האלה .זו

ה'ה

אב'ב

רוא'ס

א'ננו

התחדשות

הוא

האנט'שמ"ס

אחד.

הוא

בהסברת

תמיכה,

עמרה

את התארננות יד ושס בקעבות הא'רוע'ס

""' Oש

האחרונים מתאר באנר שלו ' " :ד ושס בערך ופולע

מהות האנט'מש'ות ·הפער ו]' המצ'א Iת לתמד'ת

פאשף קר באירפוה אחוזת היערונות האבט"ייהויד'ס

'וס"וס לח'נוך  Iלח'זוק הגורמ'ס הנלחמ'ס

מהמצ'אות1_1

ולא היה 'כול קלרות לבי השתתפוח של אנש'ס

באנט'שמ'וח .נורמיס המבקש'ם לחזק את

הנטנnו להק'1ע

רב 'ס שעבצוו ברוח הצאנ'ז,ס "וב שת ' j7ה והלשמה

הדמ  j71רט'ה ולפעול דגנ Jאט'מש'וח וגונעזת נקקז'ס

קר תא 'שלאר ה"הת

שלהם ובלי רצון של חלק מהאנשים ,בראש

לחומריס מדויקיס לע השואה  ,ויר ושם פולע ס'

מבוססת לע בס'ס

ובראשונה בנרמנ'ה אך נם בשורה שי אצרות

ל jlWחומףס ה ' OOוף'ס ומקחףס דעכב"ם בטש.א

אנט'שמ '.אבל ה'ו

הכ'בוש הנאצי:

נוסף לע כך אנו נערכיס להחמוחות מחא'מה

המזו ' jl9ו mמ'ת  I1עלת'ס הפוהכ

ךא 'ש זלבור שמאםנ

בIו  mOYדרP

נם

" בכל דור ודור לובשת האנטישמיות מסכה

א'נטרס'ס הקשור'ס

חדשה כד' להסת'ר את פצרופה המכוער ,וכיוס

מעורב'ם

לנפט,

בה

אבמצעות 'זכי חינוך ומשתלבים בהסרבה שענש  Iת
בחגובה לא'רועיס האחרונ'ס:

הרב מ'כאל מלכיאור רואה צורך בהחמוחות

לפול'ט'קה

מסונ חשד  " :הא'רוע'ס סב'ב וע'דת

ול'זכמה:
אולס

ייכn

אפילו

בירר כבnח מככ הnירועי Dהnחרונים

לאחר הבנת מניע'ם

בתחושה שככ העוכם נגדנו

כלכל"ס ופול'ט"ס ,

 nומכיי ,Dזה נרחה כן כ nפרודוקטייב וכn

עד"ן

מתעוררת

פרפו ' ידנה פוות

פליאה על התמ'כה ועל הלנ'טימציה שנתנו

ארגו' Jס ונצ'ג'ס של מד'נות מוךרנ'ות בא'רופה
לרע'ונות האנטי·צ'ונ"ס והאנט'שמ"ס שהועלו

ובמהלכה .
אבנט  Iשמ'ות ._(1

וn

חשפו

נחנו

n

המגמה

החדשה

המבצ ח"ב נם היערכות חשדה ,

ולכו ח'  I!J1בן את פע'לות ' הפורוס לח'אוס המבאק
באנטישמ'ות' ש'ש לן הכבוד לעמוד בראשו

נכון ·.מדגישה מנהכת המכון כחקר

n

את

דרבו -

לפנ'ה

ו (...

והקמנו צלדו נס צוות תנ ובו ת מצומצם שמסונל

o

ה נטישמיות והגזענות ב וניבר יטת תכ

לפעול בזמו אמת ,ככל שנדרש :כמו כן " ,הוחלט

חיבב פרפו י דינה פורת .

להק'ס פורוס ב'ו'לאומ' של א'שיס 'דוע' שס
שממא'ינם נכסשת האנט'שמ'ות ה'א נכסה לחברה

בדרבן,

אבנר שלו מנסה להסביר  " :לאחר שניס רבוח

הרמוקרט'ת לטה מוינכוס להירםת לפלrעה במישור

של הדחקה ,של שת'קה ושל הכחשה התח'לה

אנחנו רואיס את מטכת 'האנט'שמ'ות החדשה' ,

הח'נ  ,')Iההסרבת' והמטפש' (_ו האנט'מש'ס א'נס

במד'נות שונות בא'רופה

מומר אותו ח'בור בין האנט'שמ'ות הקלאס'ת

חנ'ס לרנ.ע וסאור לנו להפק'ר חלליה את הז'רה',

בסוף המאה

ה· 20

התסוחות עס השואה ,והיא העלתה אצל רביס

לאנטימשיות של בן אלn

תחושות לא נע'מות .תגובה אחת של הצ'בור

מלכ'א Iר .

בא'ר Iפה ה"תה לראות בזה שלב בתהל'ך בףא

אס כו  ,מה אפשר

של התסוחות עם העבר תוך קליטה ,הפנמה

או צר'ך עלשות אבשר

והטמעה של ערכיס דמוקרט"ס ומודרנ"ס ,אבל

ראנט'מש'ות החשדה:

תהליך זה לווה ,במ'וחד באירופה המערבית,

כפי

אותה

בתנוב ו ת ננד של הקצנה של פלג'ס 'מנ"ס ,של

מלכ'אורן

שמכנה

האס

אמור למכיאור.

והאאלסם קהציוני'  ,אמור

......

....--

.s,........

,

,

"

\1 ',1,' 1' ' I

'ש

על  IIה באנט'שמ'ות ושל גל חדש מתחת לפני

להתמוח עמה דברכיס

השטח שרוצה להדוף את תחושת האשמה של

חרשות או קר להמשיך

הרוצח'ס עצמם ,של משתפי הפעולה ובע'קר

לפעול בכל' ההסברה

של מי שאפשרו לשואה ולשוד הרכוש להתחולל

והח'נ Iך הק"מ'ס?

ו  ...ו גל זה גורם לב'קורת קיצןנ'ת לע ישראל,

דלעת ידנה פורח ,

לתקשורת לא מאוזנת ננך 'שראל  Iלנת'נת כוח

" לא צר'ך לצאת מכל

ולגיטימציה לכוחות אנטישמ"ס מסורת"ם ולכעס

הא'ר  Iע'ס

האחרוניס

של הערב'ס .מובו גס של'rכ  011תרמה התעמולה

בתחושה שכל העולם נגדנו ואנחנו אומלל'ס  ,זה

אם כו ,ההת"חטוי  Iת לא'ר  Iע'ס האחרוב'ס

הארסית הקיצונית הערב'ת שבשנ'ס האחרונות

נראה ל' לא פר Iדוקט'ב' ולא בכו' .Jש זלכור שבעת

מנוובו,ת והשפעות האירוע'ס האלה בטווח הרחוק

הלכה בערוץ אחד של הכחשת השואה ובערוץ

האחרונה ה'ו גם א'רוע'ס חיוב"ס מאוד כגון ב'קור

עד" ן א'נן ברורות .לכו אול' כדאי לשקול את

אחר של ש'מוש במונחיס של השואה ושל ניצול

האפ'פ'ור ,ועידת שטוקהולם ,הפטדו של א'רווינג

הצעתו של פרופ' 'שראל נוטסו " :א'ן אג' יודע

כח Iח שהוצגו ב  IIע'רח ררבו

ק'צונ' שלה נגך 'שראל .האנטישמ'ות ה'א מחלה

במשפט הד'בה שה'ה ניצחוו ל נלחמ'ס במכחיש'

אם צר'ך לצלצל עכש'ו בכל הפעמונ'ס ,אבל

לש החברה הנצ1ףת בעיקר ,וכעשיו  ,בגלל הסכסוך

השואה ונס ההצהרה הםופית של המד'נות

חשוב שנה'ה ירעס למקור השאנה והשקר ולמטעו

ה'שראל'·ערב' ,נס חלקיס מהחברה האלטאמ'ת

בווע'דת דרבו .צר'ך להרח'ב את ההסברה ולפנות

הפוטצניאל' החבו' באנט'שמ'ות :

4

מ את קט י ה נ  Iםרוב

ע

•
ישב נציל tהשואה

שחרורה ביקש שיעבירו אותו לבית יתומיס ב'ער

פיים 'וקסרקסי של)רבע פמיה טשיר'ס(

מודלתו  ' Iיטומיר  .הוא היה נחוש בדעתו למצוא

רב אחד ביוף 2001

בביתו בנצרת עלית וצפה בתכנ י ת

את אחיו הקטן והצליח בכך לע אף 'זכ הקשיים ,

טלוייזיה רוסית לח י פוש קרובים .

הר י פאילו לא יעד את שמה המלא של האישה

להפתעתו הרבה הופיעה מ ו ל עיניי סווטלנה

שלענמה עס פמיה זברועותיה זמן רב לכ ןכ לפיג

שוקלייק  ,בתה המאומצת של מצילתו ולנטינה

כן  .באחד הביקור י ס הבאים הביא איליה מכבת

ורנ  Iוינה  .קול ה של סווטלנה רדע מהתרגשות

מהח  Iי .ת מבאיו משצא אותו בבית היתומים  .אז

כשהיא החז יקה תמוהנ לש Tזי קטן מלו רלצזגמות

הבינה לונטינה שהיא nעייה לדנא את לIקי לשה .

וביקשה מכל מי שיועד את מיקומו ליצור עמה
קשר מיד  .כשדמעות זולנות מע י ניו  ,זיהה י פים
את הן'ן oבתמוהנ :זו ה"תה תמונה לשו צשולמה
כשהתנורר בביתה של ולנטינה .

בתחילת יולי  ,1941בימ י ם הראשונים של
מלחמת נרמניה-ברית המוצעות  ,לעתה ולנטינה
ורנ Iוינה לע הרננת הנוסעת מזרחה בניסיון לברוח
עקב האיום הצבאי על עיר מולרתה  ' ,יטומיר
שננרית המועצות  .ברכבת הצפופה וההומה

הצלה מתור ההריסות
הטילחה :נ'וויטהנ לחזור לב י רתג

לרנע תהתה מה תשעה בדלי
ה קט ו ,אך פימה צנמד אליה
וחיבק

את

צווארה

ביד י .

הקטנןת  .לו  Iלנטינה לא ה' ן

'lלים מלשה ולנטוש אותו לא

ה"חה מסונלת .

ואכן

ב . 1946-

כשהשתחרר הבא משיר Iת ו

בצבא  ,עבר פימה לנור אתו  ,אך פימה המשיך

בערז י מים דע שמרך לא

לבקר אצל מצילתו  1קלרוא לה · אימא· כהרגלו.

דרך חזרו השנ"ם לז ' יטומיר .

ידכ לקהל לע כאב הבאח אימצה לtנטינה תינן\7ת

כשהתקרב ו לבנ"ו מנוריה

מבית יתומיס  ,סווטלנה שמה ,

בוולבטיבה

עברו שניס  .פימה  ,אביו ואחיו עברו לעיר

הכתה

לפתע

ההכרה שלא חשבה מראש

אחרת  .סווטלנה נחה  ,הקימה משפחה משלה

איך תצינ את הילר לשכביה .

ועברה למערב אוקראינה .בשנות

ה ,80-

כשלא

הח"שבה לידה אישה צעירה  ,בלומה שטר"ם ,

במהירוח ובשקט הכניסה אח פימה לדירחה ,

ילכה עוד ולנטינה הקשישה לפטל בצעמה  ,נערה

עם שני בניה  ,איליה ופימה .שתי הנשים נראו

מכיווו שפימה היה שם יהור ' .נתנה לו שם חשר

להתגורר עם בתה .הקשר בינה לביו וליק שלה

מוכרות זו זלו והן פתחו בש י חה  .ולנטינה נילתה

' ולקו ' ושבועות נערו רע שהתרנל אליו הפעוט.

נותק  ,ובניל שבעים ושש היא הלכה לעולמה ,

שב'ועה של בלומה שטר"ם שירת כקצ'ן זוטר

ביתנ"ם הסתירה ולנטיiרנ את קילו סופירה לםשיה

צנאב הארוס וגויס לחזית בנוקר פרyו המלחמה ,

שבקרוב יבוא אליה אחיינה מהכפר ,

האחיס שטר"ם לעו ארצה בתחילת שנות
ה  .90-לאחר כמה שנים התקלבה ביד ושם רעות

ב  22-ביונ ' .קעב הירערות בלעה החליטה לב ו מה

כ ך התחילו ח"הם המשותפיס של ולנטינה

כשתבו  ,ו בה הם ב י קשו להכ יר בוולנטינה ורנ Iוינה

לברוח עס נ)יה בתקווה להגיע קלרבJי מפשחתה

ושל " אחיינה · וליק  ,עם הזמו הם נקשרו מאוד

חסידת אומות הע'זןם  ,הפ  Iנים הסבירו שא י ו היא

הנרים בעומק בירת המוצעות .

זה זלה  .והפעוט שכח לחלוטין את לכ הקשור

עור בחייס וביקשו להנציח את שמה  .ב 18-
נערך טקס מרגש ביר ושם  ,ובן

ציפ י ות י ה לא התנשמו

מעולם:

במבואות

לח"ן לפנ י המלחמה  .אלב ו לנטינה לא שכחה :

בנובמבר

וינציה הופצצה הרבכת מהאוויר ולבומה נהרנה

שערו היה שחור ומתולתל והוא היה נימול  ,והיא

קילבה ולנטינה ורנו Iינה את החואר חסידת אומות

מיר .אנש י ם מבוהלים )סו מהקר ו נות הבוער י ס ,

חששה מאוד שיתנלה שהוא ידל יהו .'l

העולם ,

וקר איליה בן העשר ופ י מה בן השלוש עמדו

2001

ו שחרר הבצא הסובייטי את

רמעות עמרו בעיני הנוכחים כשיפיס  ,הידל

המומים ליר גופתה של אמם ולא יכלו לזוז

 \YIומיר  .יוס חא,ר חושו'ס חאrךס לאחר השחרור ,

הקטן mמ  ~"UIסוולטו ~"Uהאישה הבוגרח מחסית

ממקומם  ,ולנטינה הבחינה בשני הידלים חסרי

שמעה ולנטינה קנישה לע חת ביתה .כשפתחה

הטלוויזיה הרסוית )שהניעה במ'  Iחד מאוקרא י נה( ,

הישע  ,משכה אותם בכוח וניסתה להרח י קם

אותה ראתה את איליה  ,אחיו הבכור של וליק

עמרו סוף ' סיף זה ליד זה בטקס שהוקדש זלכרה

משם  ,פימה הקטן התקשה לרץו  ,וולנטינה פסאה

שלה שאבד להס שלוש שנים לפני כן  .בדרך נס

ה י קר של ולנטינה ורנ Iוינה .

אותו בזר ו עותיה .במהומה הנדולה אבד א י ליה

ממש שרד איליה  ,לנמרי לבדו ,בשטח שעשו

בתוך ההמוו .כשבכר הת"אשה מהחפיושים אחריו

ואחרי

בבובמנר

943

הרומנים הפשיסטים נע"רה

קופאינורו ,1

רגו חנח ממ ון,ן לע מגמח נ ירח ,ןמ ו  :J\Iוח רבעשו נמ וחק ח

סחי יד אומ ו ח העIל•D
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והסתה .בכי נוס וה יוכלו הניצולים לחלוק אבחנות ומטרות עם מחגכים ועם
חקוםrו מלכ רחיב העלום המבינים את חשיבות המושרת הותא ואת הפשעותיה
ש Iנ בעתות

אנחריס

(]_.

אייי השאלה החשבוה ביותר ה  Iא

מה האחrך Qיניו'ס ללמוד מנציולי שואה בלכ רנמrע
טינrךה וטע

צמקוה· ) AJ OddsזSחיveIch. AgOחB. 1-Ie

amו•(Wd l

rטnל התצונה המבישה לש נאטישמיות בוועירת האו'ם העולמית רברבן

וI1שiואנ קשילבה תא בrטייה במשעי הטר Iר צןאנ Jת הביר.ת א'ן שעה מתאמיה

בנ ' Oיי Iלהתעמת עם שאדות אלו ו לדע אח רהoי שג'  Qהרביס של נציויל

מון קלי Iם הכינוס הב'· Iאלומ '.מי מתאים יותר להשמיע את קולו בחקוה ננר

השואה ,יד ושס ,בשותוף מרזכ הארגונים של צינוף השואה בישארל וועידת

שהאג nוו  OIר נאוישות םא אל נצoי'וו שוהאן מסיחחס לחרבה .לע ףא יכולשגות

היבתעו.ת קמ  Iמיים בו' ')oג]-אלמוי מ ו שא "מושרת גצ'"וו השוהא :ההפשעות

הובע לש הtגאש. Iת מרגמיה צנייה הטוהנ ביורת כ1צ' הצזק 1Iמוסוירות ילסיס

המוטrך  lת והאתיות לע הנאושות".

לצנח .ונא ח"בים לרכויר קלנחים החש וב יס לשהם תבקפוה הרח נולר •11

מקור היומה לכיבוס הב'- Iלאומי הזה בנציו'ו' שואה :צגי ניי מממרכז

הכ'  OOיפיחח תבאריך ייחוף;  Bפאברלי ' 2002.ערב יוס הויכרון שלואה

הראג}Iןם ה;ןג תא היערון ק!י'ונ תמהכי מיושב שאר המרמ משה זוננ מו'nאו

הווג'ןן ביד שום צמן'ן בהקלוח שש משואו.ת

ט ' IIזטאניס מהמיט ,

וP

מוושב ואש ה)הלת יד ושם באנר שלן .

ךןנבורר~ סקס הפתיחה לש ' 01

ה Jצoוילם יעבירו תא משותא הווג'ון והחינוך רלון הבא במסנרת רכוינוס.

לצב השואה חזח צ']לו ו ם להאמ'ן במין האנושי  ,ננן בהצ'וחה את ח"הס

בכינםו ישתתפו גמ מהניגים ואישי ציבור בילע שם מהעולס שג  'pו רנישות

נשנ  Iת והק ימ ו משפ חות חשד  tת .בא מצעות וכציוי הטוג ממעמקי האפלה

והבגה למסרים לש נצoךןי השואר~ דבריהם ככינוס יהזהזו בעולמ ו"שאו מעם

 Iה"אוש הס הנחולי חלך צהיער חא

6

לה nmlon

עם

לע וחהות הבאים.

קוהn

'וש נאושות שאיהנ )גכנוע תרמ n lם

מסרים א לו אלמשו.ת

למוסריות השב ו רה של אחרי המלחמה ה  Iא המורשת האמתית של ניצווי

המושבים השרמ"ם של רכוינסו כ'ונםו במיים  1 ' 9ו בפארלי .א לה הנושאים

השואה  .הם מבקשים להצית מחרש את האמונה בכנון האדם ,בסובלנות

של מושני הנ ו קך; "הנ יצולים נושא י ם את עיניהם לעחיך בח  j7ווה; מקימיס

ובהבנה ה חית ו לחוק את נח יש ו ת העמירה ננר אנטישמיות  ,נועגות  ,שגאה

ה נצ oולים :

עולמוח חשדים ו מאשרים מחשר אח האמוגה במ' ן הl:אושי" :פסרות

אירזעי בית הםפר

החרנזי כהזראת השזאה :
נזבחבר

תרומה משמעות'ת אלנושות" :מאוהנ 'ואב ו ה'ס וב או ם אח ר ' א ושוו ץי :

"ת ' j7ון עולם  :לה'לחס אבנט ' שמ'ו,ת ט iכחשה .בנזע גות ובצרח ע ס " ",ו """..הה
והמיסו'ות של ה ש ואה לע ה אנ וש ו ".ת ב'ו הד ובו'ם ש' ר צ ו

ב כ'ב ו ם :

פר אימ.קר

ישראי נוטמן .פו ו פ' משה הלברטל ,פר ו פ' א ל י ו י ,י ,ס' מין ו" ל ,פרופ' שבח ו ",O

ז - 200

5.11.01 - 22.10.01

קירס אלנשי ח' 1וך מהוננריה

30. 1.02 - 3 1.10.0 1

השתלמות למור'ס מאשקלון

8.11.01 - 4.11.01

מסיגר לגצ'ויי שואה

12.5.02 -4.11.0 1

השתלמות למור'ס מצפת

2 2. 1.02 -6.11.0 1

השתימות מוו'ס נש'ת Iף ב'ת התפוצות

7.11. 200 1

יוס עיון לסט Iדןט'ס מהינרו יו' 1ון קולג '

8.1 1.200 1

יום עיון לע י'ל הרנולח לתלמיד'ם דת " ס

8. 11.200 1

יוס ע'ו ן על ל'ל הבדולח לתלמיד'ס חילוניים,

הראשי לישראל הוב ' שואל מאיר לאו ,פרופ' 'ל לנגו  ,חנ ו ה קו ן ג רס ה מאו'ק כ '

לנטוס ,הוב דר ישולא מילר ,שמולא פיזו ,פרפו'

א מ ''1

ינזאר

2002

בשיתוף עמוחת יוצאי מרמ איר ו פה

ד פj7נה "' .Dשנא פ "'יו לאכדנסר

קבשב " בקס'  ,ביאטה וסח' קלרפסדל וא'מרה קרטס.
מושב' אחר הצהר"ס ייוחוו לסדנאות פוגונ' tת ש'נחו גא ש' ונeחך מלכ רחב י לועהם ,

20. 11 .0 1 - 9. 11 .01

קורס אלןש' ח'נוך מפ  Iל'ן

21.1 1.01 - 9 . 11 .0 1

קורס לאןשי ח')וך מאוטםר'ה

11 .1 1.200 1

'ום ע'ון למוףם מאשד tך

וכבו הוגשו למלעה ממאה ועשוים תקצ'ו' מאמו'ס לסו נ או ת  ,דע הי םו ונימש תtיר
ממאת"ס משתתפ'ס משעrךם מoךני,ת לרבות נונrך הקורס'ס לש ג ת!1Ot oרר רומוימ
להוראת השיןא~ וסך הכול צפו"ס להשחתף בכ'נוס שש מאות דע Dמש

 . 2oo 1ו 1. 1

' Iם 'ע fן לרמ' דהרoרכ לש מוצעת תג  Mת הנוער

ו

הסדנאוח הפרנוניות 'ק'פו את צרף חחומי הח'ניך ,יוצנו מצנות מ תםm

והמו  Iיקר~ ח'נחו הצנת הצ'Jול בפסרו,ת וייבחנו נם צ''וות כשתב ו נ צ'ו 'oוס .

'וס יעון למנהלי אשכול tת

ו ' 3. 1' .2oo

מתקדמים למקצועות המוע ,הטכנולונ'ה

ו'אדו ודעויות מוקלטות של נצ''ןןים ,וסואנוח תכיבה יסייעו ל)צ'"'ים בת'וזע

השואה הייתה אירוע חרינ בצרף הה'טoור'ר~ כ'צו האנושות יכו לה יה nמוח םע

והאמנות

הכתס השחור הזה בתודלות'הן אפשר זלכור את העבו ,אך אין ו  Iבכך .שפאר שלחב
את הניצלוים לע צעמתם האד'רה ולע הישניהם ,אך אולי גם בןכ אין  .'1קר nועצםאב

הבערת קלחי הבצ'ול'ם .קלח'ם לש תקווה ושל נצ'חון לע רבאכו ולע הייאוש) ,לכו ר'זחיצכו
ביעילות את המורשת האמתית לש הניצול'ס.

ידלי טהרו  :ערנת לימוד חדשה

22.11 .200 1

הצוהא ל lIooנט'ם ממכ Iן כשרט 'Dללוrן 'החת

6. 12.0 1 - 25. 11 .0 1

קורס לאנש' חינ fך מא tקראינה

6. 12.01 - 2 .1 2.01

סמיןר לגיצ ו לי שואה

13 .12.01 - 11 . 12.01

קורס בצרפת'ת לכמרים

12. 12.200 1

'  fם ע'ון למ Iר' Qהמשתתפים בהשתלמ' Iות יד

מאת )עמ ה אב'קם ' ס

נ

 Iשם ,ובי השתתפו כמאת"ם וחמישים מור'ם
מרחב' האyר

ע ' צומה שי השואה ,במבצ של טכנת ח"ם ,

..... _.-

" ,.'!aן וrn m

לש ש'לתות לשו אי'אדוו,ת טמת מץמא משוףת

לש jןOו  '1טירנניר~ אצרות הב'ית וה"שוב היהו 'l

באyר 'ש ר אל  ,ב'צלו בשגת 943
ל ''1ס פל'טים

.

פ '. O

מרמ' למ'דה

'""

16. 12.0 1

ו והו'ועו לאץו כאלף

'דל' הטרן ' .דל 'ס פל'טים אלו הוברחו

מפולין לטהרן ולאחר שג'ס של סוד'ם ננתיב בריחה
קשה דרך םיב'ר ,בוכרה ולבסוף א ירן ,הג'עו לאץו

•

~

ישראל.

הOפר לא הספקת י לה' ן ת עצוב פרי טעה של נמעי מווגנטש רן רשפאמ זIוrf

-

ו  2.0ו  7 .ו

השתלמות מורים המלוו'ם מסע Iת בפויין

17. 12.200 1

'ום יעון למורים מג'ר נל'Q

19.12.200 1

'וס יעון למהג'oו בת' פoר אבקשלון
לחבר' אונוו בןי בר'ת מצרפת

24 ,12.01 - 23. 12.0 1

קורס

2 4 .12.200 1

ערב ע'  Iן לתנועות הגוער הדתיוח צל'ון יוס
הקירש הכלל'

החטיהב צה'עוה להחמוח םע ןושא השואה דרך ספיורו האיש' לש ךוYrוא :ןנק ר'וי

בן שער שסעקו ענתם הoך'pם ולפתע אנץו להתמוח עם קש"ם לש;ב,.':' ~;:

ולש o

לב .הספ"ור האישי מזמן לoך'pם מפגש א'נטימי עמ דלי ש ח וו ה

25.12.2001

השואה" לתלמידים דת"ם yך'ון י ו ס הקדיש

~

'Oכז,'t

אח,ר והצצה עליימס לש 'Pך Oטהןר ולש ם'pך oבל"מ בצמי א ו ת לש

הספר מעובד כ'ימן א'שי שאלימלך כותב במלחמה ום ת א'ס

בשפתס ,מקנוות מבטם שי '''''  ,0ועוסק במ חשב ו,ת דבגאות
בתכניח משולנות פע'לויות 'צירה בכת ' בה וצביו ר ידכ ללקה

יוס ע'ון 'וע "גבורה  Iהת)גדות" ולע "אמנ tת

 2.0 1 - 25.12.0 1ו2 7 .

השלתמות להתיכ ב"' ) ')1ת הספר 'הננ שבפזזן

15.1.02 - 3, 1.02

קווס לשנאי חי) 1Iמר  ' OIר~ מאקוראיןה לבמIר OI

o

וכד' ש'וכלו לפרוק את רנשותיהם .התכני ת מ תימ'ת '''''נא> ~
לש אלימלך קנר כיום ,ש'שיס שהנ א\'r fך הש Iרא~ לחאר

וםoנו ם...

7

מאת שחר לוין

~~~~"..--------------

השואה מוסת כטמל הכמטע אוניברלסי

"

והב ו לט ביותר לש י רוע קציוני י בהטסיוריה
של האנושות  :אומר כר יטט ופר בראונינג

.

פספורור להיטטו רה טפור לעב שם מלועי

וחוקר שואה מפו ר טם .י היא הפכה קלנה המידה

לשפיו משעי !! והע ו צרח עם נמידדם .םו)' בהתחשב
בלעייה הנ י כרת בלימו ר השואה ובהתעניינות בה
בשני השעורים האחרונים  ,ואדי שאינני ר וא ה בה

קלח מהעבר שאינו לגמד ביום או הזעמד להיחכש ,
למרהב הצער .קעב היותה אירוע בלע משמע ו ת
אוינרנ'rוסת השוהא הנmג לפצrטילוiר' מתי )מ.תענ
מנוצלת מצד אח ד ומבאדת מערכה או מוכחשת
לע מזבח אינטרטים שונים מדצ חאר ,

מוקר
ריאיון עס

פרופי

כריסטופר בראונינג
בשלושת העשורים האחרונים הק יר ש פרופ '
בראונינג את מ י טב זמנו לבחינה מדוקקדת של
י טמל הר ו ע הקיצוני י הזה ,הוא העין בכמה
משפטים  ,הן של פושעים נא צ יים והו של מכח י שי
שואה  ,ופיתח יחטים מורכבים וחקזים עם השואה
ועם י ן ו שם ,

לא תמין הייתה השואה בראש מעיינ י ו של

בראונינג j7l ,כשהחל בדוקטוןט שלו נעורה ב ן
הטקרנות  ,כשהכין קורט בהיטסוריה גרמנית הוא

קאר את פסרה לש חהנ א חטנ אייכמן בירולשים ,

•

ובמיוח ן משך את תשומת לבו בטפר המונח

י הבנלי ו ת של הרויע :י קראתי מעט לע השואה ,
ואחנט ללא ספק השתמשה )ובמקרים מטוימים
גם שלא כה ל בה( במיעו מטפר ו של הילברג

jews

E ropeanע

,Destrucuon o( the

The

לפיכך פניתי

לטפרו של הילב רג  ,והקריאה בטפר שינתה את
חיי ו _ [ אבותו זמן לא ה י ה הrגשא לגטיימי מבחינה
אקדמית אבצרות הברית :

למדק את בעודת המקחר לשו קלראת הדוקטורט

•

,

•. --

.

-. ,.. .

•

"~'-י

ת מ וט ת הע  j70Iחו ביושםי מהנוש א ים שבארו)י) ! חוקי ב חיxנ מקרוות הפחיוו ה  OפJי ,ח מ ונה לעיוהנ! :יחש רי~'יס מנ ןט לו ח  ,תמ יהנ

תחחונה :צרח

צדעי הקר י אה הארשונים הניעו את בראונינג

~<r '-

•

ימו ')l

ביןףת לע 'י' ה א 'f1צי ג פrר~ 194 1

ה ו א מקורות הפתרון הסופ י :טפטמרב

מרס , 19 42
המקפיה ור m

- 1939

דאור  ,אך כרכים רבים המפרטים את אירועי צרח

חלק מ תולדות השואה  ,הטדרה

היהודים בידי הנאצים באירופה כבר יצאו לא ור ,

רוגינם לע השוהא הבתאצו ' lושם .

שלושה ברבים עד התפתחות מריביות הנאצים

צוות י מומחי היהודים י לעניין " הפתרון הטופי :

קהשר הראשון של בראונינג עם יד ושם נ  j7lם

לכפי היה ו ירם ולע 'זשביה טרם הושלמו :מקורות

בתקפ' lלש משח החץו הגרמינ ובמיו ח ד בתקפיד
בתחילה ה ו א הזוהר כ י לנושא כזה אין " עתיד

בשנת  , 1983כשחבר י האקדמיה של יד ושם פנו

מקצועי  :אך טנל הפק ול טה של אונ י ברטיטת

אליי לחבר טפר וה ,במשך שנתיים הוא ערך

הפתרון הםופי  :ט פטמבר - 1939
ייש וס הפתרון הסופי ,1945 -1 94 2 :

ויקסונטין'מ  mון ·במיוחד רוברט קוהל  11י ורג מוט

מחקר בירושליס  ,ענ י קר בארכיוני יד ושם  ,הוצאת

השואה  :רגמניה ,

בירוק

הטפר לאור התעבבה משום שלאחר , 1989

ב מקורות הפתרון הטופי בראונינג ממקד

שכרוגוועית לש האמקירבים שלוהא רבגה במהיח.ת

בקעבות המהפכות במורח אירופה  ,ה י ה שיטפון

את מחקרו באוכלוטייה הנאצ י ת ובמד י ניות של

מאז פרטם בראוניננ טפרים אחד י ם לע השואה ,

של מקורות חשד י ם  .הםפר ייצא לאור בשנתיים

ו" ישוב מחשד " ולש ציירת גטאות בפילוו )ה"ממעה "

בהצואת יך ושם ואוניברטטית

למדיני ו ת הגזע הנאצ י ת { בשנים . 1940 ' 1939

.

תמבו ב ן  ,טפרו הראשון פורטם

לרבות

הטפר

החלוצי

ב· ,1978

ו מעורר

המחלוקת

t lo6on I 0 I ondסOrdinory Men: Reserve PoIice B
ndנkכJ Prח OnיIULס Sיזו ,the FIaהפסר האחרו[ שכבת

8

הקרובות :

באנג'oןn

בברטקה  ,ובעברית בהוצאת י ד ושם,

תודדות השואה דעיי ו נתו ן בתהליבי הוצאה

מרט

,1942

ת וד דות

המחקר לע ה שנ י ם  1942 ' 194 1עניינו " מלחמת
ההשמרה · של ה נאצים בבר י ת המוצעו,ת תהל י ך

_...nI

הראש ו נים  ,הגיר ו שים הראשוניס ללוח  :למינסק ולרינה וב י סוס
הביורוקרטיה הנאצית( .מקורות המיעד העיקריים של ברא ו נ י ננ
הם מסמכ י ם גרמנ יי ם שהשתמרו ופרוטוקולי ם של משפטים

,.,-

!J

'.....

קבלת ההחלטות שעמד מ א חורי יהפתד וו הסופיי ו הצע ד ים
הארשוינים קלראת מימוש יהפתרון הספויי ב)ניית מר  Dי ההמש ד ה

!r ..יכ ה \:-t

*

. fDושii1 t
1938

5

באוקטובר

לאחר המלחמה  ,מקור ו ת יהודיים כ נ ו ו היומן של צירניאק ו ב

האות

מ  tטבעת

בדרכובי

היהוד'ס

בנרמניה .

וקורות נטו לוח שימשו לכ ת יבת החקלים בספר שענ יי נם ריכ ו ז

28

היהודים בנט א ות.

באוקטובר

הספר )חקל לשני חקלים .בחtjו הר א שון בר א וני נ נ טוען כי
מידני ו ת הנעז הצאנית בפולין העבנ מהחוזן האיאדלווני לש ה נ צאים

יהודיס

17,000-15,000
פולנ י ם

מנורשים

מגרמניה

ל פ ו ל [' .

מרביתם

מ  Iחזק  ,ם ')\" O'Oונהכ לו אש הש הנ לש>שח

עלרוך מחשד א ת המפה הרמו ג רפית של מזרח אירופה ליצירת

במחנה שהוקם לשם

ימרחב מחיה " נ רמני ) sra lJT1ח( Lebeח Germaמאבצעו ת י טיהור

כך בע " רה זבונשיו שבפולין .

אתניי המוני של פולנים ולש י הויד ם  ,הא ו לכוסייה היהוידת שהייתה
נתונה לשליטת הנאצים י ורעה לגי רוש כ 1לל בצרף ש ל תכנ י ות
"ישוב

מחשדי -

תבחליה שרמורת לולכיןי  ,אלחר מכן למדגקסר ,

ולבסוף למש מ ה הסיביrךת או ה אקרטי ת לש בר Jת המוצעות לכ

חאת מהתינכות חישבו מישדח ר~י ת ה מא ו רה לרOותיים הנר נ רמווינ ,
זjט'ל במו חנ י

ה'אנ .m

ורשויו ת ה כיבוש הנרמניות המקומ י ות

בפוליI

ומגפות  ,רשויות נרמ  Iיות מקומיות דנו אבפשרו י ות של " התשה י

כ אמצעות העובה או של 'יי צור י

I

.

.

ו 194

 15בא וקטוב ר

מתחיל גירושם של יהוידם מגרמניה ומאוסטריה לנטאות

1943

 2-1באוקטובר

במזרח )לוח  ',מינסק  .קובנה ורינה(.

מבריחים אותם בסירות לשווריה .בסך הכול מוברחים

194.4

ד באוקטובר

מpm
939

ן

23

בבובמב ר

הצו

של

פרקנ

מתפרסם:

כל

ה יהוד י ם

בפול י ן

אספ קת ה מ יי ן לג ט א ו ת ע ד ייו ל א

,"':a

מרד הזונררקומנרו באושוויץ פורץ  .המורדים מפוצצים

את אחר מתאי הגזים .כל המוררים נהרניס.

כלכלות נטו על העליונה  ,א ו לם

-

יהורים .

7,200

המצדדים י".Jציור בצמא ע ות ציירת

הנס

ח יי ב י ם

בענידת

הייתה מספקת .

אות

קלון בצנע צה ו ב

חקלו השני של הספ ר מפ ר ט
את ההשפעה

מאסרים ראשונים של יהורים בדנמרק לקראת נירושם .
ר וב היהורים מסתתרים  ,ובתוך שלושה שבועות ה.דנים

ב אמ צ ע ו ת רתימת כוח הע בוד ה

ה י הויד .לע פ י רוב הייתה ידם של

~~.
פרפוי "\)טoיפור ארנו)'}ג

1 19

8

באוקטובר

נ שאו בת ו צ או ת ,

בנטא Iת  .שיעו ר י המיית של היהו ד ים בנטאות גאו בשל ר עב

הקי צ ו נ ית

28

בנובמבר

של

התכגית רמלחמת השמ ד הי לע
מדיניות הנאצ י ם .התכניות של

1941

רוח

24

בבובמב ר

30

בנ Iבמב ר

" מחנה לר נ נמ ה -מ ו קס בט ר זייבשטט  .מתחיל נ י רושם

של יהויד בוהמיה ומו ר ב י ה לט ר  Iייבשטט .

רעיונות מ ע ורפלים של צרח עם ב אמצעות שילוב בלתי מו ג דר

ב ב ובמבר

19<43

3

1944

25

30,000

י הוריס מ ר ינה נעצ ר  Iם ונור י ם ב י ער רומב ו לי ,

43 ,000-42.000

יהור י ם נ ר צח י ם ב " מבצע אר  Iטפסט "

במחנות טרייניקי  ,פוניאטובה נמיידבק ,

תכני ו ת מ ו חשיות של צרח המונ י שיטתי של עד אחרו ו היהודים
בשטחים שבשליטת הנאצים.

מתפרסם

'שIא  CflOIשגאו OOכ iT1וחגקוכ םי'1י:וIמ IIס'lI'Ii'f 0'1
זםmב  fV01VOל"מ .םrל,nר  10רבםנום .1938

המצייו את הקמת היודנרטים ואת נוהלי הקמתם .

'יישו ב מחדשי הנ י בו בהתחלה

של השמדה  ,של הרעבה ושל נירוש  ,ו ב שלב מא ו חר יותר הנ י בו

גמ טו חול nנשנ 18. 0

גטו י הוד י ראשוו בפוליו מוקם בפיוטרקוב טריבונלסקי .

ףא חא ת מתינכות ולא ~ הנעיה לrךנ ממיוש,

לכן ה ו חלט לפתור את " ר.Jועיה הדמונרפית י בלכיא ת היהוידם

~?

כבובמבר

באושוו י ץ הג ר מ נ ים מפסיקים את ההשמדה באמצעות נז ,

בר א ונינ ג טוען כי ש יא י ה הקצנה במדיניות הנאצ י ם כלפי
היהוד י ם חלו בזמנ י אופוריית הניצ ח ון של הנאצים :ני צ חון על

וUM

ו א ישור תסיח מד נ קסר במא י -יוני  940ן  ,הטעהנ הראשונה לנציחו ן

1940

פולי ן ואישור "שמ ו רת לולבין " בפסמטבר  , 1939ניצחון לע צרפת

מוקמים

הסודיים

לע בירת המוצעות ו ההלחטה לע השמדה כוללת של יהויד ברית

אירופה בשלהי חנשד

פסמטבר -

1941

7

בצדמבר

8

הג ז עי במזרח הייתה תנאי מוקדם חשוב ל נכונות ה נאצים למ מש

בצדמבר

ארצות

מצטרפת

מחנה ההשמדה הראשו[

 ,חלמנו -

א ת " הפתרון הסופי".

לוממוחים nnבו  Qן(זא גניש אנ  Iנפו רמיטבי נ ס קלוראים מן השורה ".

הרבור .

את

למלחמה .

שונ ו ת לש מהנ יל ם  ,לש  nילייס ולש שוטיר ם בפח 'j7ט האמיפrך'Tלא ם

צעמו " ,אינ מקווה שהפסר יהיה מ ועלי ושימושי לא קר ל חוקרים

מתק י פ ים

הכרית

כמו כן ,הש ת תפות נלהבת של א ו כל וס יי ה נרמנית ושל קבו צ ות

קר קמפיה תבהנכו ן(ןא נם  JlOתנ אמ דו .כופי משנחס  Iתא המחרב

היפנים

פרל

ארשית חודש א וקטו ב ר ן , 194

הפרוי קט רב השנים לש רבאוני נ נ ה נ י ב נעו ד ת מחקר ש איננה

י עוננ

שבת "

בנט' ורשה .

המ ו צעות באמצע ח ו דש י ולי  , 1941ה טענה השנייה לניצחונ

והה ח לטה להרחיב את הרצח ההמ ו ני הכולל ג ם ליה ו רי שאר

הא ר כי ו ג י ם

מוכ ו לשימוש

עם הכנסת משאיות גז .

1942

4

17

בדצמבר
בצדמבר

מוצעה לסיוע ליהודים

)(Zegota

מוקמת בפולין ,

בנות הברית מננות את רצח ההמונ'ם של נרמניה ,

כ ל המ י רע במדור ז ה נמצא ב " החודש בתולד ו ת השואהי באתר האי1טרנט של יד

ושם www.yadvashem.org :

9

•

.,

C

! I ~,ר' nש-Iח

~

'נא Iמורח י,ן חא') רן:קp:מ ;.שפאשרת ו riק'ו nס ועג זיה.

"

rושפ Yזא שוואנח אזפ רוע י0פ'f7ר Y':GIזל לחונג ר.עגלrנפ .גמרנש

חאו'ןת ובר j7 :ןת'הנ פרקנ .למ'יס גב Iו n

נמ'  I~iת תדוה לן(ג למדקפ ורסחנה א' ןו נמוק .,אשר קר

 .רב.ג הג i lוע ילד ושם

ציללת ךא-שן מגתוה לב fיאבן) של לאן jIןק) -מע ' ן ו & מפ"ס

צדבבמר  998י כף לתרוס Iאלסף ה  IDז.א IIלמאנות שינ צ'ור'ם פזר

מאוה המרבע

מכ nוliל לש צהי'רת שתוט בורשונה ,ורנ OIמדו;ןת לשה ושל ח'סקיי

•

•

מקס 'חא'ר ערג קנסו )סtף לע )'מת חא tI'1Q
רס?toז7יו שמטמ ש'nתן מהא אלף ~ר'ן)iי]  lלמגחי.ת ןi"tlשמר ב mךח

 j7לרסנ שנדלו )' 1דגחח התלי לש מ rnn

גשנ  Iם •1944-1942

טסווקiם  .מכ Iחה התוועדה

'הוירת ש· Iרן ל~בםו וווםור )1ןנג'נה שכארכיוו  Iו ושס )  II68ו, (AM4

'וxבם לש אוחס 'חfל!שס מף טעס שבעס ויעבחה לש מדקפ " r\Dהנ
ענרכו על נ'מה זו קןצגoו'ם 11ס'םך'ס טל ם  Iז'קה

קלאס' J'I

תע חקר-ה זרו< תח'זות ח"ה ,

אך 'וחך

ןrנPntז 'iIא האJצן nרר?נrה מא'ו nn

םכ'וום וס לפ~לף  Dlרתנמפ"rע mרtתנ לש לקהת רDוכחר~ נח.ף הךהקה

ףגאנ

רזג Iאתן 'P

חאנ  -JIנםפו'Oע א,לי בכקוש צחלהP ,ש 'ןכ עוד נמכשה ההגצ.ה אל נכ'ולו

· שחקנוה ט I I!fמת המשולחים .נמקר התגהא בכ'טרוו יוצא חרופו שי בנן
חסותו ה'ה  Iר'ס  i\.Iתפאר נהם לפני צק'נ ! Qובלע' טריה ,גרמנ'ס שבאו

'*'

לבקרו" במחנ.ה 'תגה מזאת  ,י'וא  iהא בם! Dעים אמצע' ליצירת אשי'ה

כן ג'ן נרר ו ת הlnי~ Q"nמח);ןל!ם כסךרJנ
If1רתם לש "תאך J1נtו' נחף יקה  If1למדקפ המכחה גמק' ן(ן רתסוופjה
נם'זו'ס I ,נמOפoבר ' i 943הם הקrןשן לן אלגםו מפואר ,ו'זע' .ו)oOת~
שם המפוע הוrכור I--מנג  Iנה  .מקס אר"וך הבמא' )תצלום

.

-

חחi1 n

P

במעיי

זר(ו נוובתי המיזים נרוגoוז 'j7ה ו'לן חןז  Wז צ'גלר חתומים על .ןה IVWה

,

rכ ' lס  27גרבoo:פס  .1943הנמור נrכoגגנה לעה _לע הבמה בעפם הראש\הנ

,

ב 4-נמטפס"'ס אתור-fשנה .זה הו ",הכפ;liנהנך' Iו והוכרר") ')ותר i OOופי

:::-גע D' -aת אתט:ןIן Jרטסדר.aן למ:דב הש(וק) 1ם השתתפן

~ נ.רI .D.ב~םש 1א'ח,א~ 'ותפאןן.הצliןuי אל tקיי.ן

וענף

נהפק II'I

rאו(ת1) rוו לנבגiו' שבנת  1923למ1Viפש הלוזvךנ טעשה לופףב
א)ם Iו iפ~ םע ג  Iשם הף)ר לע rןו ר~מר)'ם ץלאנ לQנוש תו iסיע j7tו צכ"ר

.

תtושחת וםזך אלמoסחם  .מ.ןאכג.יםיב םיiי  lף דו'1זה ,הגע' רססKלבjתl
מ.ץר ~ ~ 1עם הנטן גוכף לדסתנ התטאן nאשר ר'7פוliן אח

~

~1פאוןוn

המ'1iרפn.ו רוויטבnו .דעבמ לIbIלצת ר'ואובן UI •9-משוושor--yה  001ות לש
הrכפ ~tר I:ם  Iר_ומננ'ב ה המאתרות _ ברוח 1ער'ט Oאת חיי Qץח  Qlo.נמנחה,

חאת מה Iונ.שאת חא השם ימנלדיו ,הת;ןבני בנמיו"ס  ,וnב גרא'ת ראשונה

•  q.צר rנשאל רצחא' !; Jצקצררה  ,קת ) '1ה פרקנ ( תלצIס 'Jןt:יון בעrכור זה( ,
4

קג) I nןןפר~ נדשהח לטrזךינשטט כ'וינ 1~ , 1943ה לאחר מכן ) ,יוני
 " I 941בפק {r;pIןפדקת הסחנר ..הופסקי ל =/הםופע'ס לע )'מת תטארו\
•

r

"

קקו ינשא קל ' ' Oך itו!יזה ,נם היא אסירה בrכח)רltסטרבורק If,I+ jר~  943ו

<!<

,

..

,

 OOIרנוjת , .מר~'ת ;ןשrוקנ'ס ,צוות ההפקה !הכמא' נשלחו למזךח  ,לאו

גב' iב 5-בפסמטנר("~} .lלשח לרסז"}שoט עם כלת rתטרעה .קת  '1נה
'י
'זQי;.וו צמאו ~ח  .צvמג שואב..נ  mtמחהנ.
 ~ rיי1Yתן~זןן  IQדטעמויס )]o1.'1כ 70בוI Uהו;זףרנ'וו ש ml!Jשכנדא..
לואם הגלרו הוזנאומ :חספ J.7עגו ב <Jגוז'1' tא mר Iמע{ ימבחJגן אסה תא

' ..

iולענקאן .מבmש DרOסjDaת ירונפוס ב 19-בואונ ) 84ו  ,תועטש מופס
חאלר רן'pוו .שב ב~ תלiו'j .oשoט)ו >"Tג)iעיה שכהלעב וננ טיא גז

רח"oס  ...טי;ן' ןבtאה תא בלע;ן לאו  iTק . tםשד! ~ ל:זדב יאיור ה'גDע

..

~,

r-

'-

,נש'ooלtJח' רנqוו>Iנ , 9<4-אוהf' .מנ ;שש:וב11לשמה \'"~ Orסג

....

יההצגה ייחתב למיה'ךש ך"א דסיב גשור' ,ן\א  Qכ'(ב 1הז.א ליוכי לררשקחo
תואV:מל ר1חאIש oתמיב ןחטאת וooוקג oהה" TIו KIקפס nמיב ו1אסנרןד.

רג,מ  :'1םסoב · רכ.שrtזן ה'ףIו lמפו ; v.פל'ב אל fIIDtמאלים םיויסאנ מ'ידום ,
רIשבIהרi-זנ<R!kרו םינr Orךקפמ םIOo-.צ'רrנtrnןר לכ תאז רשאכ מף '  01ש'וש

רחוב kTאצויות זמהחר דמך ר'ואו ח Iזר לש מנעסה האובש' .ההצהג ח&תנ

לרזYר  jTI )o!Jלועבס פשיP ,ש יצוננואת האוש J;iהא" )מחבש קר רע רשןחש'ג

הiו'  '1tךגtחי ש האו לא ייטתפס~ .ריי".e!-ךה א'הג \וIOפת 7עהפש:וח',1ס
ולצנ רמוושפות הס 'נערס' ל7ip' ~ qמ א'fרה.ם עלס ה'ה וף דנא בשIהא
.,
~· " I

•

10

_.

.

נ~i:,

~~<_.

"""",

.r.

בך

מא ת לר ף א Iברגד Iר פ ר

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

א

רכ'  Iבי יד  1שם נת 1גים בעיצומן של

עלילות שווא  ,נאומי שטנה וסדרות

היקף המזכיר מאוד

אין'סופיות של קריקטורות "יהוריות:

השלמה של פאזל מורכב :מחקר

היו המרכיבים העיקר"ם בכתב העת.

ושחזור של עד 1' 1ת בנושא מדיג' Iת

כשפרצה מלחמת

פרויקט רחב

,

~

ו ש ל

יעילות

•  r,tס'.... ,_ 111 d ' l T

jIו In IJ ... bu

ו  Iחן!( .

• &a r

L c lט

 r n eו dllcnl DוDl' j J

חרנוס רתכ Joב סחתח לתסינה ' :ז'  o.י שרה'jויירנ  'fייה ףסש

ה היהידויה

בהמוגןג'

. 1945-1933

מספר הידיעות האנטי·'הוריות במשרד

הפרויקט )עשה בשיתוף פעולה עם הארכיונים

ארכיון העורך מאחר שתיילים וגרמנ'ם

אנטי-יהודית ואנטישמיות בשנים

הפדרליים של גרמניה

)(, Bundesarchiv

עם

שהתנוררו במדינות הכבושות שלחו

הארכיונים המרכז"ם

של מדי)ות נרמניה

תעמולה אנטי·יהורית לכתב העת .

ועם ארכיונים גרמנ"ם אחרים שיש

תמוגות של בתים לאתר פשיטה או של

)(lander

בתי כנםת מחו'tוים בשלחו חבאר לכבת

בהם מםמכים מתקופת השואה.

החיפוש  ,ולו אחר פרטים ביונרפ"ם קטנים

העת בתוספת פתק על נב התמונה:

על אורות קרבנות יהוד"ם ,אית  Iר מקצת

"לימדנו אותם לקח!" באוסף של Der

המםמכים הרשמיים על מידניות אנטי·יהודית

Swrmer

היו פריטים כג Iן תמונות של

ושיבוץ מקורות המירע השונים אינם מלאכה

עיירו ת יהודיות פולנ'ות המדנימות

קלה .רק לעתים נרירות נמצאו בארכיון או

"טיפוסי יהורים :קטעי עית  Iכ'ם  ,כרו  Iת ,

במוםר אחר תיקים הנונעים רק לתק  Iפה

"שירה' פרי עטם של חובבים  .עלזג  Iם ,

ולתחום של הפרויקט .לכן תרומתם של עובדי

קריקטור ות ' ,מ אמרים מדעיים' על

הארכיון המיומנים המתמחים במציאת המירע

מזימות היה  Iרים בעולם  ,מפ  Iת ונלויות.
התיקים של

הגררש ובאים ופו חשובה מאין כמזה.

Der S!urmer

מוחזקים

בפרויקט משוחזרים שבי אופסי ארכיי ן יעקירים

כיום בארכיוו העירוני של )ורמברנ ,

האנטי'יהורית

והתברר כי קשה לשחזרם עקב מג ו ון

לש rערך בתכ תעה

החומרים הרב ומספר התמונות הגדול

Xmerו Der Stוה'~ לש

באוסף .כדי לפתור בעיה זו  ,הועתק

!י"י~~ךm.

האוסף בתקליטור .בתקליטור תמוגות

הון וש iגשיו ריr Lןם לםנ<ץ לש כשלת המם הלעיונה

ברזולוציה גכוהר~ והזא מאפשר לחוקרים

במחוז ברנרנבורנ(  .ש)י המקורות ה'tוו יאפשרו

לעיי ן במ  1ו  Iן החוםר'ם הרב במהירות

לחוקרים לבחון ב'םו  'lות את הפרטים המזזעעים

ובנ  Iחות  .על פי רוב גותרו פרטי הרקע

של שתיים מאבני היםוד של המידניות הגרמנית

של התמוגות לעומים  .עם זאת ,הכוונה

ננר היה Iרים  :שאגה ויעילות.

הזרוג'ת מאחורי התמונות בחרה להפילא

המתערים

והאנטישמית:

את

המרי)יות

ת' jlים ooשm

כתב העת

merזDer Stti

בבעלותו ובניהולו

של יוליוס שטרייכר )שטרייכר נתלה בעיר
מנור'ו  1ורמברנ בשנת  1946לאחר שהואשם
בביצוע פשע'ם ננד האנושות( לא נודע ביושרה
הביורוקרטיס הגרמנים לכפי קרבנות'הם היהוףם

מברליו א Iנעת שנשלחו אל מותס  .ע ר

עיתונאית

את

לא מכבר ה'ו תיק י ארכ'ון אלו בארכ" j

הנופך הארסי .ביטויים אופייניים של אנטישמיות ,

המףנה בב'זר'ן  ,כוי ום הם מוחקזים אברכיון

לרבןת סטראוטיפים פרועים וחסרי ה יני ון,

המדינה בבר)רננורנ שכפוסטרם .באוסף

הוסיף
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חןנןס הטז  Iנח לע jו'ו הגן7תה - :כאםנ'ה ל'היירםר

מאת ש חר לו' ן

~~~~,. --------------
שנ' סוג' ת'ק'ות  :כחולות וחומות .את הת'ק'ות

הכחולות הנ'שו מהגר'ס ,אך את הרוב הגדול
של הת' ק 'ות הנ'שו ' הור'ם לפנ' שנשלחו אל
מותם  ,וצבען חום .

י

ו'לoה כרמ'ן ') ,צול שואה ומתונב ות'ק ב'ד

פדנ' דע :רזגתונב[)' נפנש'ם ידמ פםע בקממווח שוףס

ושם  ,ק'בל על'ו בשנ'ס האחרונות מפעל

ברחב' האץר בקבוצות של עשרה רע חמ'שה עשר

או'ר שא'ן גמול בצד ו אן ראוי להערכה

א'ש "tlדנ.ת חמור שוח לרחנום ונם חטמלת ןנחזת.תו

רבה  :מפלע 'וסרה כרמ'ן לתרגום דעו'ות

מ nונב'ם חשר'ס מו  Iמנ'ס תמ'ד להצטרף למפלע ,

העל'  Iנה ,

של )'צול' שואה  .לע מ'מוש המפלע שוקרים כיום

י חקל נדול מהמ  nונב'ס הס אנשים מזקדנים ,

ה e -וו sver'Nef1 ungS!iteוז ,Verm6geהחל לפעול

קרוב למאה מתנוב'ס  ,ובסן הכול תורנמו והוופסו

בצעמס צינו'ל שואה  ,שבבעורם פרו'יQן זה הוא צפוור

לשכת

סנ'ף

המס

בשנת  , 1 94 1זמן קצר לפנ' התחלת ג'רוש

ה  Iהור'ס  .זאת על אף שכבר לא נותו ב'ו'

בו

כ' 4,5oo

דעו'ות  ,אן ראשיתו ה"תה צנועה .

נפשס  :מסכ'ר

כרמ'ןnw.

קל מהם רואים בקוש'

כשהנ'ע כרמ'ן

וגזער'ס בזכוכ ' ת מנ'תת ידכ להשל ' ס את בעודתם .

ה'הוו'ם רכוש ר ב עקב ההשתלטות של

ל'ו ושס בירו'ושם נמיתו שקניבץו מנן דנרוס האyו

אן לע אף גלוס ער בשלבים הראשו  'Jס ה"ת' בטוח

אנש'ם פרט"ס על רכוש 'הוו' לפני ל'ל

ידכ לתרגס חעיות ב"ידש נננרמ)'ת  .בש'חה קאאר'ת

כ' מאחור' השער הלבן ראש'ס צלולים ובלע' ' כולת .

הבדולח והחרמת רכ וש ה'הוריס גחסוח

עם עובות בארכיו)' ' ו ושם נילה כ ' לאחר מלחמת

מגיועת להס הקורה ותורה רבה לע עבורם החשובה

המד'נה לאחר  938ו  ,אז נשדדו מה'הוד'ם

העולם הש)ייה ק'לב ' lו שם מרמוכון הה'טoו  '1ה'הויד

למטרה זו ".

ר ו ג בכסיהם ורכושם  .לע אף זאת צרו רשו'ית

בוושרה מפסר גוול של רעויות מתקופת המלחמה ,

כאן  ,א'ן פסק כ' מוודב ]מטררי חשובה  .החע'ות

גרמב ' ה לקבל פרט'ם מדו'ק'ם על התועלת

בפשה הפולנ'.ת ו ' ו אום אל פתחה אותן מזא הנעתן .

מפסקות לחוקרים  ,למחנכ'ם ולתלמיידם ת'עור ח'וגי

שעוד יוכלו להפיק מהאבש ' ם שעמד ו לרצוח.

עוד אמרה לו העובדת כ ' אם לא 'תורגמו הרעו ' ות

ממקור ראשון ו מ'דע שלא ה'ה 'דוע עד כה  .רוב

הח'שוב'ם המווקקד'ם של הממשלה ותאוות

בקרוג  ,כל מ' ש'קנש לערון בעת'ו מחקר צר'נ' לע

הדעו'ות הוקלטו בשנ'ם  1948-1944ותוכנן קשה :

הבצע שלה ב'כר'ם בשמונת עמודי הטופם

הרע'ון )הנה ב'נואר שנת

1996

השואה ייורש תח'לה יימו ר פולנ'ח.

ממבצע'ס ואקצ'ות שנעשו במחגות ר'כוז והשמדה

שכל 'הור' הוכרח למלא  .הטפסים דרשו מ'דע

הדבר'ס ששמע כרמ'ן הטר'דו אותו עו מאוד :

ודע ח ' Oו'ל גטאות עוד מתוידעם בהן פעולות התננחת

לע כל פר'ט ערך שאפשר להלעות לע הדעת:

" חשת' כ ' החומרים בארכ'ון ההוא מ'וחד'ס במינם

של יה ו ד'ס  ,ת'אור'ם של הצלת 'הוד'ס ב'ו' חסיד'

מחשבובות כנק ועד ל:גנ'ס  ,מ'צ'רות אמנות
ועו כל' מטבח .הורים ל'לדים קטנים נורשו
למלא טופס נ ו סף המפרט את חפצ' ה'לו'ס ,
עד זונ הנרב"ם והחולצה האחרונים  .רוב

סע ' פ' הטפס'ס לא מולאו  ,שכן בשנת ו  94ו

עןויות זועקות
מפעלו טל יוסליה כרמיו

ער ה'ו יהוידם רב'ם מרושש'ס לחלוטין .עלתים

קרובות מולאו הטפס'ס כשה'הוד'ס ככר ה ' ו
באחו ממקומות הר'כוז בנלר'ן  ,לפנ' הג'רוש :

וא'ן כמוהם .את הדעו'ות נתנו אנש'ם שזה עתה צואו

" אפשר לדעת זאח מכ'וון שהטפם'ס מולאו

מהבוקנר'ם וממקומ ו ת המסת ו ר ,אנשיס שחוו'ות'הם

בע'פרון  .לאחר מ'לו' הטופס נורש המגורש

ו ז'כרונות'הם ידע'ן  '10ייםn .ע'ות'הם חושפות חש'פה

להחזיר את הע'פרון .שרבוטי העיפרון הללו

קצרה ועוברת'ת את כל שעבר לע ' הס  ,והמחשבה

הס ס'מן הח"ס האחרון ממנ :ו מסב'רה jaוAr

Metzentien

העובות בפרויקט מראשית ו .

ש"תכן שס'פור'הם לא יישמעו

לעולם •...

באותה שנה פנה כרמין למנהל ארכיון ' ר ושס

אוסף מסמכ'ס זה א'נו רק מרגש ומע'ו

רר 'קעב זלוב ' j7בהצעה  ,בהצעתו ה'ו משום הח'ווש

לע הס'פור'ם הטרנ"ם של ח"ם רבים שנהרסו ,

וה י חוצפה  :דכבר' כרמין צעמו  " .אבתי למנהל האר!)ון

הוא גם אוסף רב ערך של כתובות המגור ' ס

של 'ר ושם ואמרתי  ' :ייש כאן עוו'ות  Iוקעות בשפה

האחרונות ה ' ווע ו ת  ,של תאריכים ושל מקומות

הפולנ'ת .הן זוקעות ער לב השמ'ם בשתוקת ן  ,ו הן

ל'דה של 'ותר מש'ש'ס אלף 'ה ו ד ' ס  .במאמץ

'זעקו דע שלא 'ה'ה להן נואל ו"נתן להן קול עבר' .

לשמר את האוסף ה"חוד'
מתפורר'ם

-

הזה -

שכן מסמכיו

'ד ו שס  ,ארכ'ון המד'נה של

בלרין וארכ'ון המד'נה של ברנ ונ בורג .פוטסרם ,

אף שאנ' עצמי אינ' וובר פולנ י ת  ,חן

ל ..

ליוסל ' ה

'רסוה רכ מ 'ו

כרמ'ן  ,סמכות לנסות לארנן קבוצה של מחנובים

אומות העולם ומידע על גורל חבר י הניצולים  ,בבי

דובר' פול}'ת למלאכת תרנוס הדעויןת ':

משפחתם וקהילות שלמות .אולם דעו' ו ת ה'דלים הן

מק ' מ'ם מסד }תונ'ם של המ'דע החשוב

ד ר ל זו ב'ק נתן את הסכמתו  ,זומן קצר לאחר

אול' העדויות המרנשות מכול  .כרמ'ן  ,בצעמו ילר

ביותר במסמכ'ס :שמות  ,כתובות  ,תאר ' כ'

מכן החל כרמ'ן במשימה האידרה של ניוס מתרנמים

בשנות המלחמה באזור טרנסנ'סטר ' ה  ,מזרהה מאור

ל'וה  ,מק ו מ ו ת ל'דה ומ'וע על חנו'ות ועל

וכנתנ ' ם לט'פול בלמלעה מ·  6,700ערו'ות א ' ש'ות

עם ס'פור' ה'לו'ס ומסמן את כל אחת מהערויות

שה'ו טמ ו נות בארכיון ורשה ) (M....9·Eשל 'ר ושם .

שלהם בכוע'ת במפתח הרעו'ות הממוחשב שבגה

עד ה' ו ס  ,לאחר תשעה חווש' עבודה

 nffiילה מעו קר ארבעה מתר  Iמ'ס לע שת'ם עשרה

כצעמו .

בפרו ' קט  ,אסף צוות מסד הנתונ'ס של 'ד

דעו'ות  .בשש השנים האחרונות נ'ת מספרס  ,והיום

לאחר שש שנ'ם של וקנות במטרה זו כרמ'ן

ושם מידע משלוש'ם אלף תיקים בק'רוב ,

הוא מניע למאה איש קנ'רוב המפלע צעמ ו התרח.ב

מרוצה מאוד מהתקומות מפלעו " :כאשר התחלת'

ות'ק'ם אלו מצטרפ'ס לת'ק'ס שכבר מחשבו

ומתור נמות בו אל קר דעויות בפלJנית אלא גם דעויות

בפרו'קט זה  ,לא האמנתי כי הוא יג'ת לכיד ממוןס

עובו' הארכ' ו ן של ברלין  .עם השלמת הצ ' לוס

בנרמנית  ,גהוננר'ת וב"ו'ש מא ו ספ' ארכ'ון אחר'ם

כאלה  .פשוט הבנת י כי הזמן חומק ואס לא נשכ'ל

והת'וק של אוסף הארכ'ון  ,יישמרו מ'ל ' ון וחצ '

של יו ושם ,

חבר  Iת 'הוו'ות .

לפעול במה ' רות לא יהיו עור 'ורע' פולנית וגחמ ' ץ

עמור'ס ב'ותר מ-ס ,4 oן מ'קרופ'למים  ,ודלורות

כרמ'ן מוודא כ' לפנ' התרגום 'סjזרו המתגדב'ם

את הדזהמנות האחרוהנ להפ ' j7ערך שלכהו מהחעיות

הבא'ם הס 'הוו בס'ס חשוב למחקר ולל'מו.ו

את הדעו' Jת לא ' תור שמות של קרבנות ש ו אה .את

ה'ום אנ' ' כול לומר כמעט בווראות שאם יינתן לנ ו

השמ ו ת האלה מתדעת המתנובת ל'מור לו'  ,וה'א

הזמן  ,נזכה לרא  Iת את הארכ'ון מתורגס דע הדעות

מעבירה אותם לה'כל השמות ביר ושם להבצחה

האחרונה ".

ך,כ  Iת ב ה " ,מנהל הפ ר ' Iקט נ נ ר מ ג'ה.
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נ

•

יום הכיפורים יהורים בכל רחבי העולם

נחינם יבן הרגיל. Iם ואבתו רנע שנסס הנרמינ  ,התחלי

לברוח  ,אך מרביתם נהרנן לאחר

)!הגיס להתפלל את תפילת " ונתנה תוקף "

החיטי למדוו לו את הפילחר Jהוא הסתובב לע ידו,

את האסיריס שנשארו במחנה חיסלו הנרמניס

המבטאת את הקרושה הלעיונה של היוס

מסו אפיה צרכיים לתפור אח הכפתורים וכו' .חנאם

במהירות .במלחמה שררו קר חמישים מהאסיר'ם

ואת בואו של נזר הדיו שנוזר בורא עולס  .לע פי

')נשם מחאורה ותגם fו מהכ קזחה םע הגןזר בארש

היהודייס שברחו מסוביבור

ונמרם אותו בקמו"ם.

בקעבות המח סנרו האנצים את מחנה ההשמדה.

התפילה המרגשת הזאת  ' ,בראש השנה ייכתבון
וביום צום כיפור

ייחתמוו )[...

מי יחיה ומי

מי במיס ומי אבש ,מי בחרנ

H

י מות 1_1

במשך שעה וחצי התנהל המח הסודי לע פי

התכנון  .אולם בחמש עשרה ה  jTlות שלאחר מכן

"

ב 14-

מכ,r

במנוסתם.

אבוקטובר

. 1943

מבאיב  1942רע סתיו  1943נצרחן בו כרבע מ'ליון
יהוריס.

זמו צקר לאחר י ום הכ' I9ףס שנת  1943החלה

פyו תוהו ובוה[ במחנה .לאחר שהתעשת ו החלו

דב פ  "lרבג ר~ה מהמיטעס mשש במח ס Iיבםר.

קבוצת אסיריס יה ור"ם במחנה ההשמדה סוביבור ,

יתר שומרי ה'אס'אס ושומרים אוקראינים לירות

רע היום הוא ממשיך להעיר לפני תלמ'  'lם  Iמורים

שה"תה נחושה לחיות ולא למות  ,בתכנון תכנית

oאב  lירם ממנילד המשירה ונרמו לירבחה לש סאיירם

מלכ ריבח העזלם לע חוזיותיו שחווה כשהיה )רע 'הידו

למדר .בעכור ימים אחידם  ,צבהרי יוס  14אב  j7Iטורב ,

לכיווו השער המרכזי ונורות התיל המחושמלות.

במחהנ המןות סוביב Iר .הרהוריו מואביס בקתילטור

החחל' 17אחד המעשים ה}וזעים ביותר לש התנגחת

אמנם אסירים רבים הצליח[ לברוח מחוץ לנבולות

טעור הפרסיס ל ח זו ר ולחיות שפיחח יד

!'א"

המחנה  ,אך רבים מהס מתו מהתפוצצות שדה

פסק שאח'י רלמומחה ] _ ו תוך ידכ חצוק והתהנגות

המוקשים או מיריות שירו בהם השומרים,

פרוער~ אתה ח  IIה מהר מאור סונ מסו'ם לש הבקז.

היהודים בתקופת השואה

.

הבריחה מסוביבור .

מחנה סוביבור הוקם במרס

,1942

והוא היה

אחד משלושה מחנות השמרה נאצ"ם שהוקמו

נצ'לוה אחרת של המדר ,רעה ליכמטן  ,חרכת:

 Iשם :

אתה ר ואה תמונה אחת מס Iביב Iר  ,ו זה מפסדוי,

ב"מבצע ריינהרד :המחנה הוקם במחוז לובלין

ל"פתע שמענו יריות ] ~ ,ו מוקשים החלו להתפוץצ ,

נושא מח סוביבור היה בכותרות עבח האחרוהנ

קברבת ולו[ןוה שבפולין  ,ובו לשושה אזוירם ע ' j7ר"ם:

מהומה ולבבול שררו בכו,ל סביב הכ ו ל סער .תתות

בקעבות הוצאת ,לאקרנים של הסרט םו ב יבור 14 ,

מינהלה  ,קלבה והשמדה .מרזב ההשמדה ·לרבות

בבימויו של קלוד לצנמן ,

הדסהנ היו פתח lו .ת לט!ם מיהח ובעלר ןדעב ו ]-צ'אנו

באוקטו ב ר 16:00 ,1 943

תאי נזים ,שוחות קבורה ומקומות דיור לאסירים

מחוץ לדסנה ,מסביב היו נופות ההרונים והפצועים:

לנצמן זכה להוקרה ביו'לא  Iמית בעקבות האפוס

ה  Iה ממוקם באזור מיוער

דלב רי סנן פצ ' רסקי " ,ה יה קשה קלבוע בוואד ו ת

קהלוניע 1קnהז)[נטrך שוא ה בשנת  , 1985ותא סטרו

יהודים שעמו במחנה

.

בצפיפות .לע פי הספר של ניטה סרני סInto [fh

e ssת,Dark

"מנקוד ת ההנעה לסוללה היה אפשר

סולד סחהנ ם ויברוב

להבחיו ]ממרכן ההשמדה[ רק בגררות  ,שהוסוו

שעשה אוכםנרר )סהש( 'צפר' j70

בענפים ירוקי ער  ,ובעצים מרוחקים  ,ומשמאל
במקyב קטן של צר  Iפים ]כיום מקום פתוח וחשוף[

שנודעו בשם מחנה
מארשית חושד מאי

:1

942

יהודיס הוגלו לסוביבור

ן  .רובם נצרחו תבוך שrעת

אחרות מרנע הנעתם.

בקעבוח כמה בריחות של אסירים מסוביב Iר

החלטי קבץי 1943

מפקד המחנה פץת יריכלסי ' Oנר

להניח מוקשים מסביב למחנה .הוספת שדות
המוקשיס הגבליה סאוד אח סיכויי הבריחה ואיצלה
את האסירים לתכ}ו את כל אחר משלב י המדר
במשנה זהירות .קבוצה קטנה של אסירים יהוד"ם,
'ועד ת המחחרת  ',הרהרו  Iה

 IמI

מה באפשרות

של מדר בהיקף קטן י ו תר ובנריחה ומינו את םנ ן

בריחה

ת

אלכסנדר )סשה( פצ'רקסי למפקד המח .פצ'רסקי,
שבוי מלחמה יהור· Iסובייטי  ,הניע לסוביבור ממינסק

כמה אנשיס הצליח ו לברוח מהמחנה  .בכל מקרה ,

לע סוביב Iר

המרד החל ב  14-באוקטובר בשעה 16:00

ברור כי רוב האסיריס ברחו .רבים נפלו במרחב

ביסס

על

שביו המחנה ליער  .הסכמנו שאסור

ריאיון

עם

בחורש ספטמבר

. 1943

בחיסול הררנתי ושקט של סנל ה·אם·אט במחנה.

הפתוח

זבה אחר  Iה צרנחו הקצ יניס בשעה שהגיעו במרווחי

להתמהמה ביער אלא להתחקל קלבוצות קטנות

Iמ Iקבועים לפנישות שקנבע tמראש בסרנאות לש

נ

,

צ  1ל

וללכת בכ' Iוניס שונים .היהו  'lם הפולנים נמלטו לכיוון

ה ש ו א ה

חלם .הם  Jמשכו לשם כי הכירו את השפה ואת

מסוביבור

בעדות שהוקלטה בחורש מרס  1964בבית

הא!זר .אנחנו  ,הסובייטיס  ,פנינו מזרחה  .היהוריס

יהודה לרונ .

ו ו הלין  ,של tחת בית הפסר המרכזי להוארת השואה

מהולנד ,צמרפת ומנרמניה היו חסרי אונים במיוחד.

רןויא'lו לוצם

של יד ושם בגבעתיים  ,מציין יהודה לרנר ,משתתף

באזור הרחב שסבב את המחנה  ,לא הייתה להס

ב

שנת

מרכזי במדר' :כשהוא ]הקצי ו הנרמני[ בא לבתי

שפה משותפת עס איש  .היריות ממכונות הירייה

 1979באל

דקפ Oהמדר במונח ,נOIיטר לאכדנסר

המלהכא לע מנת למחר את ה חליפה ואת רזגגפיים

והרובים שהערישו מאחורינו מפעם לפעם זערו לנ ו

לא הוקרן

)שסה( צ' gן ' j70

'ו חיכן לו אנוכי ועוד בחור ועם נחניס נמר)ו אותו .

להחליט איזה כיוון לבחור  .הבנו שהיריות נורות

רע האצות הסרט  ,את nעתו לש לרונ ברסט rלמוים

לבערנו מכיוון המחנה ',

צילומ'ס של מחנה ההשמדה לשבער !של אזורים

בלעי המקצוע היהודים .

]

H

השני היה צריך לבוא אלי)ו צקת יותר מאוחר  ,כפי
שתוכנו וכפי שהזמינו אותו החייטים .הוא ב.א נכנס

במרד נרצחו אחד עשר אנשי אס'אס וכמה

אני ישבתי עם עוד בחור אח.ד ושובותנו

שומרים אוק ראינ יס  ,כשלוש מאות אסירים הצליחו

פנימה ] [.,.

14

בפוילן צשלומו בעת האחרוונ. ,
ןתבחוב.

ןאי .ן m

תIליעפ nח' rמכ

ן1'.IOI

ו)/ת'fר וה(ןJו Iהשואה.

ו ' Uדת התב'  Uות  IJצ"נת 'ובך ךה'ווםדה
תאת "לטה  - IIOT' ITאןר I

ב

)] 27ו]מבך הוה בא Iךיט Iר'  Iס יד ושס א'ר Iע מיוחר צלוןן יולב לה'ווסדת שי וע'דת התב'עות .אתהא" Iע ארננו הג  Iפ'ם המקבלים מ  Iמ  Iו מווע'רת התבועות ב ' שראל  :ו l
ולנבורה ,

ב' n

ושס -

רשית הזיכרון לשואה

לוחמי ה נ טאות למורשת השואה נהמדר לע שם ' צחק צכנלסוו  .משואה  -ון לח נ ך'

תנועות נוער ציונ'ית נשואה ובמי'

-

המכון ללומוי' השואה  ,ומורשת

-

בות דעות לע שם מדרכ' א ' Jלבץ '

-

מרכז להוראת השואה.

80%

ממומונה של יע ' דת התבועות מוקצה ל ) יצול' שואה  ,וה'חך מוקצה להנצחת השואה י רך מחקר,

ח'נוך ות'עוד של השואה .וע'רת התב'עות ה"תה שותפה להקמת ו  lו שם  ,והיא תוםכת עוקר'ת בן נם כ ' OI
וכם' Iחד נתכ)  Iת הפותוח

ושם

-ו l

." 2001

האיר Iע )פתח בברכות לנניות של שרת הח ' נ Iך יימוך לבנת  ,שי יושב ראש הטוכנות ה'הוד'ת סך'
מר'רור  ,של סנו נש'א וע'רח התב'עות נרעוו ט"ל ו ר ושל 'ושג ראש מרכז הארגונים של ) יצול' השואה

ממ"'ו משלאל ; פרפו ' שנח  .0"1דענ,ן סוו Iד ר
 o11ן נ ר ר 'שרלא מל' ר

ב'שראל משה זבנר .נאומ'ס נשאו ' ושב ראש הנהלח משואה נש ו פט ב 'ח המשפט ה'זע'ון בר'מ  Iס ר · ר משה

ב"קס '.המנהל הכלל' של ב'ח ל וח מ' הנטאות שמחה שט"ו ' ,ושבת ראש הנהלח מורשת עמ'רה )',נה 'ושב ראש הנהלח 'ד ושם אבנר שלו ונש'א וע'דת החב'עיח

הרב רר 'שראל מ'לר ' .שראל מ'לר ק'בל תעודח כבוד בשם ו ע'דת החב'עוח  ,וה ג' שו לו אוחה עדנה סולודר  ' ,ו שבת ראש הנהלח ב'ח לוחמ' הנטאוח  ,ופרופ '

--_ .....•........

שבח ו"ס ' ,ושב ראש מוצעח '  lושס  .משחחפ'ם אחר'ם בא'רוע ה'ו חבר' הנהלה של וע'  lת התב'עוח וחבר ' ם במוסרות השונ'ם להצנחח השואה .

םדנה חלוקר[)" גJrר  IJנ הז

ה

חאת "'ל'א ',דס

 Uרב

הרצח ב'דוובנה

ממו הניו!O-אל' לקורר השוהא רעך תא הסנדה השתנ'ח רש'לשו'ת (ןש םע חוקrןם
ממרגהינ דינ !ש Oמינ{)'  23-21רבמנnב .תתיע הסתה ו ~ "f1'!dיבן '-ן(uמ רןת,הבח

חוק  D'1ש''לארם .
בתסה השתתופ )' j7לוס ןגג ממןט OיסוnIבnנ -.כלארגoר קUום מ' ~
~ Fבפסטודם  ,ארמ'ן זלtנן מאוג'ברס ' Oת רוהר נבקנום  ,אלכסדנרה פרצ'רמלב
מא ונ 'רבס ' Oת פר" 'oןןננו  ,א'זלב ה'נמו מר' OOנר להט'oוrוה אבונ'ברס ' Oת פר"בורנ מנקר

בונלן מאונ'ברסט'ת בר " Oו  .בלכ מפנש השתחפו תלמ'  '1מקתר וחקנrןם בכ'ר'ם גם 'ח.ד

um

נושא'ם חשר ' ם ם')"ענIנ' Jמוו  ' ,הו  Qגזע ומחנ ו ת לוו"ו לש מחהנ ה  )'1וז

נו~ ננמרJ

אלחר 'זכ הצראה הוקבצ  Tמו '1לון הבהרה א'נטנס'ב'.

••••••••
'ש'בת  IJו  Uצת 'ד ושס
ב

'וס א"' בחשווו  28 ,אבוקטובר  ,כונסה ' ש ' בת מ ו צעת 'ד וש  Qבראשוחו של
פרופ ' שבח ו"ס .אולם ההצראות בב'ח הספר המרכ ז' להוראת השואה שבו

ה"חה ה'ש'בה ה'ה מלא מפה לפה .
'ושב ראש ההנלת ' ד ושס נאנר לשנ פתח את ה'ש'בה .אחר' .הצרו סגן שר החץו

הר ב מ ' כאל מלכ'אור לע · גל האנט'שמ'ות  Iהאנט " יישראל'ות והשפעתו לע רא"ת
השואה· ו'ושב ראש הקוננרס ה'הו'י העולמ '  OIגו 'ושב ראש המוצעה רר 'שראל ז'ננר

לע "השפעת הא'רוע'ס האחרונ'ם והתקפת הטרור לע ' שראל ולע רא"ת השואה:
רר ז'ננר צ"נ מבר'ו כ' בוודעות הה'סטור'ות שקמו בקעבות המאבק לע הרכוש

ה'הויר השדוד במ  'lנות מוו צרפת והולדנ ,אנפסו וחנפשו ממסכ'ס וחמJר' ארכ'וו רב'ס .
כמו כן  ,לרשוח הנורעות הועמדו תצק'ב'ס רב'ם  .המקוס לכל המסמכ'ס הללו  ,הסב'ר

רר ז'ננר  ,הוא ארכ'וו '  lושם

-

מרכז הח'עוד הנחל ב'ותר של תקופת השואה

-

ולע

חקל מהתקצ'ב'ס של הו ורע ות לממן את הבערת המסמכ 'ס ל'י ו שם .

'וס ראשו 25 Iב]ובמבך ה'ה ערב "עוו לךנל צאתה אלור

ב

מאור מאז החלה בשנת  . 1999השנר~ בזערת קרו פ ר "ז' ח'סו  ,הוזמנו ש'שה

חקנ rו ם שעלות שבוע בןו וש,ם לרג'ר תא הארכ'ו')ם תאנ הOפrןהו לוהשתתף בדסהנ םע

בסרהנ

' Uו1

עך !)רשת

••
•

••
••
••
•
••
••
•
I

של המהרנרה הבער'ח של הפסר שכב'ס

-

השמרתה

של הקה'לה ה'הו ' lת ב'ד  IIננה שנפול'ן  .הספ,ר מאת

פר tפ ' 'אן טומש נרוס  ,בהוצאת 'ד ושס וכש'תוף הוצאת '  'lעות

אחרובות  ,עורר מחלוקות רבות נעת האחרונה  .במשך השנח"ם

לאחר הוצאח ו לאור של הספר בפ ו לנ'ת התחולל פולמוס םוער
בפול'ו  ,ובו משמש'ס בכפ'פה אחת ט'עונ'ס ה'םטור"ם  ,עב")'ס
פול'ט"  Qוענ"]'ס רנש"ס .בספרו חשף נרוס אח פרשת היצרחס

של  , 600ו 'ה ור' הע"רה 'רוובנה ב'י' שכב'הם הפול)יים  .נס ננ וו
כת'נה ק Iלח ומפורט הלעה טומש נרוס ת'אור אחר ת'א ו ר  ,עיבדה
אחר עובדה  ,רע' Iות של ב'צול'ס  Iשל שכנ'ם  ,והב'א לפ] ' הקורא
הפול]' תמונה מק'פה של הטרגדיה שנמשכה 'וס אח ד ,
ערב הע'ו ן ב'ז ו שס נערך נש'תיף המכו ן הפ ו ']ל ב ' שראל
ב]יה ו לה לש אג]יישקה מצ"נבםקה  ,ושנר'ר פול'ו ב'שראל מאצ ' "
קו  Tלובםק'
השתתף
ואף

בתו

בו
את

חםותו  .בערב
}שאו דבר'ס
'נשב

ראש

הנהלת

'ך

ושס

אבבך

שלו ,

' ו שב

ראש מוצעת

ןו וש Q

ושנrור

מ ') I'Iמשללא  :וס נ ' Iש ך~ מ.'i70
()!'רופ ' ןא ט מ iש

אננ "ש,i 7ן ראנ דלו

 Iר OI

חנר' המוצעה שמעו נם הצראוח מפ' פרופ ' שנח ו"ס ומפ' פרופ ' 'שראל נוטמ ן ,

'שרלא בפול'ו פר Iפ ' שבח ו"ס ' ,וyע מעד' במכוו רב'oו  -לאומ' לחקר

ה  'lו  jהה'סט tר '

השואה נ'ך ו שם פר ו פ ' 'שראל גוטמ  ,jבמא'ת הסרט א'ה נג'

והצ'נור' נפ1ל'ו  ,ב'שראל וכרחב' תכל לפנ ',כזמו ואחר' קטס הז ' כרוו ונאום נש'א פול'ן

הבכוך

אנב"שקה ארנודל  ,הע 'חו 'א] סרג'וש ק ו בלסק'  Iפרופ'

קבשנ"בקס'' -בתום ההצראות בערך ד'וו.

טומש נרוס.

'וץע מ'עד בממו הב'ז-לאומ' לחקר השואה כ'ד ושס  ,לע פ"רשת

'דיינ נה -

ק' ?j

15

•
אןה שלןס ,ילדןת אחרת

-

מםע הח"'ס של אןה ,םדרה על שם קןרצ'אק,

שום ,ירןש"לס תשם"ב  -ן  20 '\ , 200עמוד'סS!J ,

r

ש"ח

חלית אוחת הנא פיסור מאrת לע ץמוא .לע הישזוזת לעו קת  iWlדגנ 'מ

QoיDר Dq

היספיןו טטרסמ מעס מרנש iמר'אב רהשםג ממקוכת nרrגרJLו Oםיתנב ר""OםלIו
לא העולם רrגא-ם לש משות

הn:n

הנאצי')[.

;רא ןi:וש מכו רבחהת rnJו'ל וY:והםידו הנא רפנק ,נהשרו וא'וש )"UגDע1'"V
Jמ!Xר זחכיתם מרקת זה היא מפסרת לע הא ')' Iה שח Iרתוג כמו לאםיפ רםיב לש
ורענת jן'Iייות

חאלר מעס " Oוףם ממאטסזום דרך המחנות  OOIרבוקר ואושווץי ואלד;ןס
'צלורנננ'ו"  .שבו אוה ומאה מאלטסזום  ,חאלר המלמחה גשא אטוו פרךנ~ באיה
לש רנאג תא מאה לש אוה אל·שר~

קשרים :

תורשת שיראכ
בתקופת השואה

"

כשהיינו בtכסIרבוקר אמיא מארה :

' )תסאף אכן לע·'ד המ ' Oה ונא'מ
משהו  :ואז פתאום אימא א  Dlרת

ל' ' מול ט Iב  Iבת ' מצווה שלך 'ום

הר'תת לשך' ,ממור  .הייתי זא בת

,12

מאא

זרכה שעלות איזה א'ר ו ע ו שמה בתיJו לשה
צנצנת

עם

ר'בה,

זאת

הייתה

חנינת

בת-המצ וו ה שלי ,זה היה ביום שהנעגו לרננו
שלןס חןלבסק :חרי ולוחחה !!)רעיןנית
השנ"'ה.

r

ןשס ,ירשו"לס

-

תשם"ב  -ןסס , i?:

יהןדי בילןרןםיה במלממת העןלם

העדויות של יד ושם( ,

יז  6Zטחןד'ס 6!J ,ש"ח

הספר צמינ פסיפס רח ב ושע ' ר לש הוויה 'הוrךת לנחמ.ת לש עמידה אמציה מ ול

קש"ם שרב'ם נוענכ להם ןא ריבם נם 'לצiוחו להתונג fועהם ,מוראת תא להמיחה
צעמה נתא רזגיעינם לש הולמחים ה'הוrךס  ,הנקמה לע מות קהיבחם הייהת נורם
מריזכ בצרוו שלרוך  ,אך גס רצי הה'שזוות הטביע והצרון להליחם צבורר הניעו
תא להמnוים ,
חפנ לש mש לוחoקיסנ 'Wמר חלאש ויJY"VOOר זו'tזכ יוארש לרnמ  T1Iןתא:
האם להiטכ'ח הבהחיט ה~,זות rירתו מהשאחת גבואט?ת כהמ ממחו'והםי mש

YVb

Qי [Jר'חגז.וrגר זוע:

ר~ר הוא תניrטב mףפ דרךrr ~ ,רע אל גםתכ ת'nnוו להמיחה הפרmro
ר~הוrךת רנבחי העזלם,
השןאה  :היסעןריה

ןזיכרן)

-

םפר

האןניברסיעה העברית בירוש"לס,

השןאה "' :ה  nןדי ןהאןניברם"ל

-

ן

יד

ושס

ירןשל'ס,

 08יז עחןד'ס

עחןד'ס

ור~ר השוא ה  :הייחויד והאו)'רבלס '

הם פר ' 'זמה משותפח של המכוו
nnהיל מזש לש האנוינר~ i'OO
ולש די ו.םש פסף ילבו ('ןא הם תמורה
צנ ו עה לתרומה הנדולה והמיוחרת
שתרמו פרפו ' ישראל נמטוו ופרפו'
'הודה

באואר

למחקר

השואה

ולהוראחה  ,את המאמרים נשני
רםיכרג םתכ חוjויר[) מהארץ ,ן'וזפמ
מאצרות הברי.ת מנרמינה קמודנרג

ם'ו Dישנא Vומ '!תפש ראואב 'פחפI
נמטון jושוירם ילאהם קנשיר דםעה
וקנשף יrךחת לtjןח מהם ףא היו
פרפו ' אבואר פופrו ' גמטון מוףם דמו 7lים דנרםכ רזגיעות  Iרזגחjוירת

ינש רוג')ם ttזה ר[)ן ל i"NJJJDפסר אדח :מאםנ ב'מ וכר קוצבו מאמםף לע יפ וגrותי המרזון המיידחום לש
מקלב הש ,לואם לחזjוה ח ר~א במדיה רהב שףחחגוי Pש ל'!תפ יהזרה ואגאב פ'וופח ' 'Vאו' נמטוו חתמוי יינעו
מוךחן ח.םיפפו ינשנ רפDו  O'1מאמ  O'1חיונענ .תי'וגבאבו

טפלןן \' 3505יז 02 - 6

לחנ~ לורי'ג תא הממשועיות urשם ההיידום

לחנים לוטקסים היהr Iך'ם בנטאות בומחנות
בצמיאות היום,י  tם קהשה קתבפות השוראג

חכג'ת  Iו מיודעת לשעת 1Yושרת ' 'שעת
הל'מוד בחסיבות הביניי[) שנופסה השנה
למערכת הועשח ביזמתה לש שרת החינוך

לימור לבנת  ,ב'ן הנושא'ם של שיעור'
הקשורות למורשת קתנפlח השנרא~ לופךכי
לימור בנושא זה,

סעלוק בנושאים הjושנרים למורשח ישראל
כפי שהת"חס ו אל'ה ם 'הוד'ס בתjוופת
הש וא ה ,עיסוק וה מאפשר להלעות שאל tת

ערכ'ות בכלל ושאלות לע מ נ רשת ישראל
בפרט,

המערכים השוניס של התכג'ת מנסיס

להתמודו נס עם שאלות מונדרות כגון איי:
האס 'ש לחנונ את חנ החירות במחנה
כפ  IIה או בנטו? מה הינ הםיבות של 'הוrךם

דת"ם אלו רת"ם ממן השוהא שעלות ירנת
מילהן כ1צ' ראם מנrךר את זהותון

החנינת מלשתב קסיע יrדע tח  Iזחכיטת
העיצמו פאיורשתו שוטת ןל I'1רע') לזול'עפת
סב'ב המרכיניס והמהות של כל אחד

מטשאי החכנית ב'tמ תח"roוTlרIל קגדtתית
לתjוופת השואה בפרט ,
במסנרת קשרי ס ער אצ'ו אלור מרעך

כפול לע בר מצווה ולע חנונה ומערך לע
המילה  ,בjודיש  ,בזיכר ו ן  ,בשבת ובתפילה,

publications.marketing@'yadvashem.org.il

מערכי[) אלו מצויים בשלבי כתיבה וייצאו

לאור בקרוב,

16

ערכה אשר תספק חומרי

ט ' ו בשבט ,ע ו ד מערכים 'עסjוו בבר'ת

ןשס :

פקם  6ט  35יזיז  Z - 6ס

של התכנ'ת קשר'ם  ,מטרת התכנ'ת היא

ייחודה של התכנית שהיא מאפשרת

הספ ר השואה  :ה י סט  Iר'ה וזיכרון

להזחנת טפר'ס בהזצאת

להותאר השוהא OOJו jב ')' Iים ('ןא הבלשמהת

הכין יד ושם

םפר 'ןבל "להןדה באואר ,יד ןשס ירןשל'ס,

האןניברסיעה העברית בירןשףס37Z , 2001 ,

'T

צוות הפיתוח של בית הםפר המרכזי

המורשת הוחלס לעטוק נם בדילמות

יןבל לישראל גןטמן,

, 200

זלב ן " )מתוך רבריה של מהה שפר ,ארכ ' וו

מבקי  'Iם ב  'Iד ןשם

"תרוהות כרוא'ס"

ב · 31

טקואבוגו

)'....7

'ש1א

חק oo iI'OHפ"Ol) Iן גי' oשו.
בםות מljר"' ,נך רוף חתם

ךא'שנ' oץם) רפOנ tIש"ר  D'fIוש

'l

Oשו בnנוo :שi'IkIז א'ה עשפ

ב

-

השואה בקורנוע

'ח ווהל'!  ,שלוחת ב'ח הספר המרגזי לה ו ראת השואה של 'ן ושם

נגבעת"ם  ,עורך השתלמות העשרה ' ייחווית בנושא השואה בקולנוע
ומשה -לחומות ולכאים :את ההשלתמות יזמה הנהלח ב'ח ווהילו בארשות

ד)ילא פjת ומרנלית לשאין במםגרת המדיניות  y-ם הפניס קוהילה :ההשתלמות

דנותנ צלפמח'1ו 'Iזאש \!Jנ"וi

מיורעת למורים  ,לחוקרים וקלהל הרחב ונערכת בשיתוף סינמטק תל אביב את

יה ן'"'III,)Oלiנן IUו' רשnאn..ו לכ

תכגית ההשתלמות גיבשו פיינ ץש מצוות הסינמקט ויאיר גאלור ממרס הן iסברה

'מ\1א 'שj »tוnני nגרזע' לש
ןIשואי; IIן" שהחiונ!ש הע'n

."1

ינא '1אזש חא צע'מ; ךםא .דונ
מה nםאנ ר\iין לונ' להתר?שח

ומ Hלחלחן .ינא וועה צערמ':
.ק הרונ נאו '!nשn.ור 'וא ונל
ירתIשו oלנחות לחפ  OIחא

לש משח החי]וך ,והיא ועקסת בנושא השוהא ברא"ה קלונועית חכוויה ה ' OOויר.ת
ח  IIתיח  ,דיקדטית וספרותית  .בכל מפגש ווקרן סרט  ,ולאחריו יהיו מפגשים עם
במאיס ועם אנשי רעות  ,יוקר)ו רעויוח ויראן ויה'ן הצראות אקדמיות או ריו)ים

לע סוניות ש'ועו בסרט .
אלו הנושאום שההשתלמות מתמקרת בהם השנה :א ,מאבק  0של יידלם
יהור"ם בתקופת השואה לשמירת זהותס היהורית ולהישחות; ב  ,ההתמודדות

עם ר'ןזמוח של משפחות מקנודת ראוחו לש ה י דל היהודי בשואה ומקנורת ראותו
כמתבנר לאחריה; ג,

ב' J

הדור השני לשואה בישראל ובנרמניה

.

י חט י הס

שנא מצעות הפHפ''וו ק'ו'חס

האמביוול)טיים עם הוריהט ו)יסיו]ם להנררה צעמית ולהשלמה; .ד ניםיונו של

א'ח Iד נוצ!' מלוןע ק<ןש דת טע

המחנך ד ' ר יאנוש ק ו צר'אק )ד " ר הנרי נולדשמיט( להקנות חינוך יהודי והומנ י

הי'1' jום קידרת  IIי) "ll,פסקר

נ'j7י ג 'l

ושם

נ'ו 2

בוננמבר.

עu:mnט'נפו'1

מ'ואמש; ר'אiU
vn iTfDנ ro. ltKIלרO l' nש

בתקופת השואה; ה ,יהודיט ו)ושאי חפקידים שהיו במחנות ושמע ו ררים מחלוקת,

להל ן פרטים לע שניים מהמפגשים הבאיס:
ב·  2בינואר  2002יוקרן הסרט אירופה אירופה המפסר לע שלמה פיי ,גער

יהודי ששרד במלחמה בזהות של נרמני ארי בשורות צבא גרמניה ,במפנש
ישתתפו שגריר צ י כיה בישראל דניאל קומרמן  ,במא י ת הטרט אנניישקה הולנ.ד
יושב ראש הנהלח יר ושס אבנר שלו ושלמה פיי .
ב·  6במרט  2002יקורנו לשוהש ט'Oרס  :ללגב המלחמה ההי,א דרנ'ס שרואים
משס  ,רשמי מטע לחניכי פו " ס  Iפיקוד ומטה( לפולין  .לאחר הקרנת הטרטיט
יהיה רב שיח בנושא  rכיר Iן השואה בארייה קלונויעת'  ,ובן ישתתפו בני החר השני
רש רןי nלש אנמ"j i'Iמ ooח
)7

' נ'O 1שו ב 21-

..

ובnכינoב.

: j'D'Oוד 'תומ 'זnrIפ.והנמ
"Itחמחן ח'Oד' חםכוא ~

".

לגצ-ולי השואה  ,חיילים  ,בני נוער  ,במאית הסרט הראשון ארנה בן דור ,במאית
הטרט השני ממ  Iייט  ,היעתואני נח קיינר ויושב ארש הנהלת יד ושט בא)ר שלו.
רע"ן אפשר להצטרף להשתלמות כולה )שווייה חצי נמול השתלמות עם
ציון( או למפגשים יחידים בימי רביעי פעם בשבועיים במינמטק בתל אביב.

להמשרה rוi1לבת תינכח האלמ לש ההשלתמות פאשר לנפות 'זטלפ Iן 03'S118198
שלוחה ) 123וחה(.
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•

בוכהו

ח מפלע פרס הזכירון של יקעב בכומן 'ח הקמיה קרן יקעב בוכמן להצנחת
זכרן של אשתו אסתר ושל בחו חנה'לה שנםפו בשואה  ,יד ושם מעניק

הזגחןוו הא Dךףiנ' הגלרנ nגא ' Jl

'1'1

נjו'ר נjו'ר lןרחב 'גן ושס

 100שר.תן נ'ואןש oיוני
שח'חו ח'jורמ שב  Mנקש

r

את הפרס מדי שנה לסופרים ,לאמנים ולחוקריס לע עבוךות מצט"נות
בתחום השואה .הש)ה יועקנ הפרס רלר נחוס בוגנר לע פסרו בחםדי זריס

-

הצלת דליים מהות שאולה בפלוין ולמאיר נפטורו'דנ לע פסרו שואה לשנו .
בפסר בחטיד זרים דר בוגנר ןר הבלצת ין'ןoס בילע זהות שאלוה בפילון קברב

במ רח הח)'ןן_

מלאמש; רר טרצו .ט'mוהנמ
)()!ו'"i'lר lשDנ'1

הא'מIסוייה הונצירת

 .ב'1ע ,0

בכפרים בrמםרים

.

ובמאצמים הרבים ששעו גורמיס

שונים אחיר הוכלחםה אליתור rן'ןזם לאו  .הספר הוא מקורר קאדמי חשוני P ,ש רע

עתה לא ניחן נושא זה ואל טופל  ,ובה עבח הוא מלווה בנישה רנשית חקזה אך
מר n OIכ לנןש.א

בפסר שואה לשנו מאיר גפטורןידנ n
D'"IIW

'שהIח)'''!)' fנעו צO'W

ונ)'I D')IשוKל' Dתoחj1ש"IIמר

ייהץס'תפו ר1ו  I\fזIו Oשו ') 26
דואנרבוטן Oויל 'Oו i70.ז' רvבo
הה oמנסונת

WOO

ועשכה ןןך

' Uחכונoן nל  j1Irהיישרiנ' נ'I

םנה ''l O'1עצ '0

רגמ'Dנ מונה'גט'

םrץעצ ארש''Dל.
תב) IIןה:

וש"מ םהtנoo

בהתמו  mת לש בני החר השינ עם בנני

השואה קתבפrות שונות nב  llהם  .הספר מפסר את ספיורם לש שני בני חידם  ,בני

החר השינ שלוהא הי'זזגם ץואנ .השוהא מצrנח ם כמשהו שהרתחש םש'"  ,מווטלב
הקשר ב'ן הנצ'וליס המפסrןם לבין מי שקמשיבים לספיורס באץו היוס ,קשר זה
ססטמ לע ר\..בח',ם ימהס תבפתסי הש Iרא~ ןכו לע מקבא תמירי מjרבו לש רrגפסר
ב'ן הצורך שהבער ייורכ כפי שהיה לבין הצרון הזע לגונן לע בני הדור הצעיר מפני
היידעה לש בער וה.

תפ'ס

.. _..

במס'וכ • דעלג זוע מו'רג מ"חס
)IשI'Iק'o Dן'D"m
 .תבJ:זI.ה

תקיןן  :בכבתה עדל"ת  ,לחוש והנור ב נ יליון  24נשמט בטעות שמה של

םחל' ~ מ  D'j7I'ItIתi7JUופ

אוצרת הלצתומים והסרטיס ) י נה פשרינגריאהר Iני משמוח חברי הקבצ1ה שמתכננח

"rK

.

";\I\!,או'iר

תא המזואון ההטסיויר החשר,

17

r

_
ארצות הבר י ת

צבל הא'רויעם הםרנ"ם שהתרחשו ב  11-בטפטמבר באצרות הבר'ת ,

צ  IIנה האגנוה האמר'ק  'Jת למען 'ד ו שם את האירוע השנת' העשר'ם 'זש

'שראל

האגודה ב '  4שבסמ.

במסג רת ש'תוף פעולה עם מקלתת ההוצאה לאור של 'ר ושס ייתן רוך

ארש ראrגרוה הזנםור iןא ,זטרבוקס' ולש 'זכצוות ראrנייר Jאב'חע השתתפו

ע  Iר'אל' חסות פרסום'ת להענקת מלנות להוצאתם לאור של כתב'

למלעה מאלף אורח'ם ,לרבנת ו'פלומט'ס זר ' ם  ,מנה'נ' קה'לה ובלעי

ר)' I]I ,ת'הס לש '1ו''צנ שוהא הח"ס ב'שראל .

... ,

 ." ~.ז ז

'.

~,,,,

\

חקפ'ו'ם באנודה

-

'וצהחm

כולמ א'שרו ב)כ1ח  Iתם אח תמיכתם באנודה וב'ו

בס'" לאורח' אנורת נאמנ' 'ר

שזמ .נם צ')ויל שואה רב'ט וב]' מפשחות'הם השתתפו אב'רו,ע וכמ חותם

וםש שיבלאר שרא!ג '  011רננר Y.H ' ,נ

הב'עה את גח'שותם .זינמוגר ו'לף ורור הלפרן שימשו 'ושב' ה ראש

ארש הגא  Iךר~ ובמסרגת המג  ').Iם לש

המשותפ'ס לש הא'רו.ע הא'רוע הבע' הוקרה למ " Oו'ם ועלמוoך התוון

האנורה עם מרסל מארי?ן .הבע"

של האנוןה .רר 'שראך , rרנ'} מנן 'ושב יאש מוצעת 'ר ושמ) ,שא ובר'

מר אמר י"וו תרמוה ל Iר ושס.

ברס ..םרט הוו'ראן עת ךבנ  Iת  :האנודה האמר'קב'ת מצ"בת עשי' ם

חיים קורו .חורם  Iת'ק שי 'י

שנות פע'לות הצ'נ את ה'שג' האנווה

ושם ומנאמניו ,העביר למוזאון ג'ך

בש  'Jהעשור'ם האחרונ'ס i ,ןא ,זבורובקס'

ושם ספר חו ר ה זע'י הט מן ב ח ו נ ן

צ'ור טנ]' ה'ושב ראש טם טקורה וג'וזף

טיפור הוטסור' 'יחוד' ומרנש .סיפ Iך הצלתו שי הס פר יכל אורך המאה

ו'לף ,וכן אבנר שלו' ,ושב ראש הנהלת

ה'  20מנולל את סיפורה האנוש' של משפחתו של מר קייו בתקופת

וו שו.ם התכnב בהענקת האותות לדמ'מנ,

'וסרס 'Iליוםא ע<ו'ש 'Oקסע טירץג Oנ'O. 1שו

r

השואה  Iלאחי'ה.

הה Iקיר' I Jנמוגר

שלא לע פן הצ  Iפ' Iת קעב המבצ המר']'יינטיח  Iנ' נשנה ה אח רונה,
הספר המרזכ' להוראת השואה ג'ך ושם להמש'ך ולקזח את

בבכ וד .שני'ר 'שראך אנו"ס ' הווה לקנר '.שנריי 'שראל

מאמצון בהחלת פר' IיOן הנחלת מורשת השואה נםנוך הערב '.הדריו',

n:אבות הבר'ת חך רבע' וב(1ונ ולש נשאו רס' ברס ..במשך כל הערב

'צהדוQן' והבחו' ב'לארש .הפר IךוQן rו'Oוצה יחשףו השהנ תא טאש הש Iרא •i

הIקח מ'צנ ו'ואו לש תמונות

ושם,

תא החצנתה ותא החנלהת נrןOI <jעחת רתוב לש פרחי הוהאר מרזגDוףם

ל'אונח ו'לף הצ'ג את הנואמ האורח

הללו הלומrןם הוראה במ'tמות ב'שראל ,אנוןת מאנrנ 'ן נoש ב'שראל

בא'רוע אהוו אולמרט  ,ראש ע'ר"ת

"

'חלש'ם ,הרב מ'אנל מילר ,טנן ]שיא

נ"םה לטובת הפרו'ךQן ס'יע מקרן פ'ןoגתרופ'ת ת'.מ')ו)א

במסנרת הפע'לות השופטת של האננוה עם קרנות פ'לנתךופ'ות

מוצעת קשי' הקה ' לה ה'הוירת של ניו

ועס גפו' מ'מון ועקס'ם ב'שאר,ל המש'הכ האנוןה נס השנה את הט'פול

,קר '.הקrןא א'גרת מחא רולחף נ'"תאנ'.

השףט lהברבעה oלן ושס לש כפס' תמחת קרן קrךסoה למען בג"ת הס

ארש 'ערתע ו') 'ו;ת בעשלרr .ער הקוארו

השמות החשו ב'ן

רבי'ם מפ'

וש .D

פלה שפ'רא ה nלסoה לתרום לנושא' הח'ננן משקן ס ב'ת הספר
המרמ' להוראת השואה ב'ן ושס,

]ש'א המר')ה משה צקג

יארש הממשלה אףאל שר Iו  ,ל רגל ' וס השנה העשר'ס 'צא לאנן אלבום
ה  Iקרה מ'וחר .עת לבב ו ת  ,והוא הוyפ קנרב המשתתפ'ס בא'רו.ע

עורך הו'ו אברהם בן )פתל' העב'ר תרומה ,וה'א תםייע במ'מון

ה'ש'הב הראשונה שך סכף" קטסס של ראrנורה האמקירב'ת התכנסה
בחושר אקוטוס במוואןן השואה ב'וטטוו  ,מי'1ב מ'צנך ,פלר מונק ,וולף

רכושרת מור'ס מצפוו האyן בבושא השואה,

השבה רשג'רה האגרוה את מתזגב' ארגין נמלא' צה'ץ צ"וות" לפעול

פיקגלמן לואה ו'מס א'רחו את ה'ש'בה .מנהלת אנף המוזאו]'ם ב'ר ושם

פעי לות צעמאית לחלקוה ואל ' Oוף 'זש ופ' רע' ,זש ו פ' נצoול  ,של םמסכ'ס

'הוו'ת ענבר נשאה דברים לפ)' המשתתפים ורנה בתכג'ות למוזאון

ושל חפציס במתנ"ס'ס ,במרכזים הקהילתיים נבבת ' האבות שאליהם

הה'םטנר' החרש של 'ו ושם המתוס י לפחוח את שער'ו בשנת . 2004

הפנתה אותס האנוןר Jבמםנרת זו אפסו מתזגבי צ"וות" חפצים ,ממסכים

ב'ן הדנבי'ם האחר'ם בוש  Iבה; ב'צול השואה וולף פ'קגלמ ,ו)ש'א מוזאו,

ולמ'זעה מאלפ'ים רפי רע וופי בנ"ול .

השואה ב'וטסון האב'ה שי"חנ . ,שי'ןמ'ן הב'ע הער;ךכ ליי ושם 'זע השלאת

האנווה מרבתכ את נציה טחשר lמירו  Wם  ' ,י שבת ארש )בהתדנב Iת(

'  Iמב'ם למוזאון ב'נסטון לרנל צתונת ה'ומג'ט החדשה ה)ערכת בו  .ב'ן

של עמותת מכןן שרת  ,ואת עורן הירו אסהם בן )פלתי ממשח עורכי

המשתתפ'ס ב'ש'בה ה'ו נמ או'ת מ'בקברנ  ,אייה מיצנר  ,סא'ר מוקנ

ירן בן בפלת' אח ושות ' 'זע הצטרפותם להבהלת האנוןה .

לו'אוו קופר · ,נצoול ש'לדנך,

דר מ"ק כהו התמהנ לסנן מנהל האגורה .דר oוכ lהתמחה בענ"ב'

משךחת של האנודה האמrךק]'ת ב ' j1רה ב'שראל במסנרת הרכובות

רטסאטניה )'ה'לות צויבוירת אנyו ועבנלם ,והוא ירס מעסם הנאייה תא

לא'רוע ' צ'ו ,עשר'ם שנה להקמתה  )1וו להביע סול'וייות עם 'שרלא

ג 'OI

רוגשגא'ס מהחנחת רוגסחrךות ) צה'ביר' Iת והפר  'Oות בש(לאר את

נ'  OIר Dtשrבאס יהמאב)'ם קמרב המבך'1ןם באתר

קתנפlה קשה ז ג הבקור )משך 'מו".o

ו'ושב ראש האגווה iןא ,ז  Qרבוקס',

נשס יאת רפו  OYלות

'ישב ארש הקמפ"ו למןע ממו  Iש התכ  'Jת " ו ושם  °2001נ ' וזף ו'ןoף  ,טגן

עם מנזר' זצבור שונ'ס אנץו מתוך כוונה לג  IIס את חבrןהס כתורמיס ,

' ישג ראש האנווה מקר פלמר ,מגי 'ושב ראש אצר'

ב'ו נ'יס '.סם

כאנמנםי א.י כבrnךס בוווע המהנל ונהנהלת האנווה ,

להפרן  ,חבר הנהלת האנווה אר'ה להפרן וסג)' 'ושב הראש  Iצג'ג ' ם של

"

קלתאר פת Iחתן לש בב"ו המבוהא החרש ו7jלrט ממ ' Dנש התכג'ת

"יו ושס

"2001

ק'בלה לעיה האנרוה את ההקמה ואת ההפלעה של

-

ב 'Jהחר הש  'Jא"רה ררוקר ואקסל טס Iדסו\ .נחכנו בו בהקתןמות הבב"ה

של התכ)'ת ו'" ושס

: 2001

עירכ)ו באשי לתכנ'ות הבנ"ה והתקצ'ב

המערך לנ'סי משאב'ס ואנמ 'Jס ביו ושם ב'רושל'ס  .צלורן ןכ האנווה

ונפנשו עמ ראשי מחקלו.ת המשלחת ח'זקה את ך Ioשל 'ו  Iשם במפלע

יצ9אתr ,ב השאר ,מבטע )רחב לא'תור מתנוב'ס חבר ' כמה פשו.ת )'1

הבג"ה וא'שרה מחרש את המחוובות לשה לממן של'ש מהתכ]'ת "יד

יtהרת מ למש '> Iות חשרות וחשובות אלו  .אנו פו)'ס jמר'הא למע Iנ"נ'ם

ב'ן החבר'ט במשלחת ה'ה נם מנהל הפיתוח של האנווה

ה'זתיו

ךס"ע  .ל'Iצר קרש םע אגוות אנמ}' 'ר ושמ ב'שראל בטלפוו
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