ם האחרון
יככתב"ם ויבר"ם אחרונ"ם

סל ייהוי"ם בסואה
הנושא

המרכזי

של

יום

הזיכרון
לשואה

ולגבורה

מורשת ניצודי השואה  :כ  Iנוס ב' - Iדאומי )עס' ( 7-6

תש  Dייב.

קיים האחרון

'·2

-

מכנח'ס ודרב'ס אחרוג ' ס של 'הוrןס שבואה
ספגור א'ש'

לבב בערה

"5-

ה שלהתב -

'ןמהנ לש לפה טפש

'·8

ח'גןך

השןאה -

מןשרת נצ'ןל'

כ'נסו ב י ן-אל ו מ י:

מדב יר הם של ' ו  Iמ י הכ')  ,OIנ Iמא ' ם אןרח'ם
ואיש'ס בייט'ס
מת' ' j7רDושואוח תשס"ב
ימלאך לבבוש

10'1

דאם" -

11

ספגןר הצלת ה של ח ' נןקח תב חודש"ס
13-12.

מאנוח

י חנוש ,י אהבח ח" " -
 2קסציות  .מלע ''' 0

מכבת'ס ואהבה אין  -סופ'ת

ח דשtת

וך·..,

ן'rד'  I Qתו מ כ ' ם ברחבי העולס

' 1-18

ח  'Dת א'ר' Iע

' 01

ה  Iןךכoן תסשיב בי' ו שם

20

"-
ה
י

נ Iשא ה מרכ ן' של ' וס הזיכרןן לשןאה
ולגבורה תסשיב ה  lא ק"  lלס האחרון

.

מכתביס  Iדברים אחרונים של 'ה  Iד'ם
שב lהא:

לוp

ג'י'ון

מ' m

זה לש ' llש  Dך Ioלש'ס

הנושא

מ  lק שד לטחה של רמו'לה התנובר~

לע סף המ  Ilת ו 'tוא שוק להגן לע צעמם .
בחר ו קרבנות הש  lאה למס  lך לע צעמת ה עט ,
באמצע  lת מס'רח מורשח ס הח'  lניח לדורוח

הבאים 11בר' פר ' דה א'ש"ם לאהוביה.ם הבעיר l

ר~הrןןם בשוהא תא נחכווםת הא' Iזכ-פו'ח ורעל ' Iת
כתוב  Iח  ,לאורך 'ל')  IIזה

מא ת פ רו פ ' צב' בכרך

"

המרכזי

•

א גו מצ הי ר  Iם שב'ו ם ו ב 'ול'  19" 4נ 'חנ ה

המ חבוא ו נ תנ ל ו קר יאחר המלח מ ה  ,רב ' ס א חרים

הוהאר לפ ' נו ' ה נ טו לש ש א ולו ..א mם ר צו'ס

ז קרו רוג נ  Iשר'ס מ רעו ת ה נ 'חש "וב ש ' V'Tי ב  IIאר ןת

ש"זעד ה ח רו ת הבא' ס תא מש ו ח }' !  :משולא

לאן פנ'הם מ ו רע ן ת  ,ומכחב' ס אחר' ס נ ש לחו לע

בכחב Iח לע מאנ'ם ,

מ'צנבר ג  ,בו ש מע ו ו  ,מ ו הע ' ר ל ו ח ' ) פ ו ף ו(  ,א שתו

לע סיבח ימוני.ם לע מקילדי המשוא  Iח  Iלע ח'l'O

ר"לזה לב' ח ו אקט  ,מ  IIיי נ ובה ,פ" גלה ז דאjס חאו תה

במקר ' ס ספורים חלפו עשר ן ת שנ'ס ער שהג'ע

טא ק י אך' ם משדח תא פooוrןהם

ופר'לרה )יט לב 'ץ' מ  IIיי ג ובה  ,בח נח ן ס בצי  ,א נח}ו

המכתב ליעדו ,

ה"ח  Iד"ס של קרבנות השואה ושל ה)'צול ' ס ,

אל ' ו 'עlם לאו מגשר  Iם א1תננ בגטן מכח'ס 2,000

אמוות הל!עס

.

rןנחם במןשרםת

0 " 1\01

•

תא דrןברDו האח.םיבח

'הור'ס לפקורת היציאה  ,ג ורלנו אי נ ו 'רו.ע מצב

2

הם

הייכ (}I

7jלראת מותס  ,במבתנ'ם nאrך Oבאה

הר  Iח שלנן )ורא  ,הל  IIא' שתיכ Iו מלכות ישראל
)שמואל מינצבר ג  ,ערב ח ' 10ל ו

שאילו בלכ זאת יילצנו  ,בקלח מן המבתנ ' ם מ  Iשס

הסופ' של נטו שאו '( Iל  .מבתכ זה נמאצ במק ו ס

רנש צב'ון עומות כ 1ון תאר ' כ' ם  ,מש  Iח וא'ר' Iעס

שtב מער ובמנו גטו שואילו  ,הו Iא דחא מ ' Jמ 'בIטס

·למען ייוער החרןח הבא'ס  ,במבתנ ' ס חאר'ם שo

 Iצ'  IIיים רב'  Qשהוחירו קרבנוח השואה  ,קולם

מסר'ם א'ש"ס לבנ' משפחר~ 7jלר Iב'ס ול'ר'rןם .

ב'מ'"11

האחרוו בטרם נרמו לצנח ,

ןעשנ ' :זצת I)Iים מקתפוח הש Iוא~

חtjן מ ן רג Iחבים 'ערן במירה  11או אחרת כ'

ל'ף ב ' Oן' חחושת חסור אדוות נוראה צבד תק  IIה

במהרה

מח ךו רא')  Iו רתoמו'זצ '' Dוש .,ושם

י ר' ש'רות הד  Iא ר הרשמי או באמצעות בדלר'ם ,

ב ר רך מ' 'tש במכתב'ם הפרדה ברורה ב'ן

מחוך המחנ Iת  ,הגטאות ו בח ' ר IOoהר ובדרך

הנורל האיש' שנחץר ושא')ו ב' ן ' הקרבו  ,לבי ו

ל נ 'א ההר 'ג ה  ,ל א פעם לע פ' ם Iח נ ייר מודמנות ,

הנולר המ'ודע דלור העת'ד של העס ה'הון '.רב ' ס

') ס ן האסירים להע ב ' ר א ל ק ר Iביה ס ואל יףריהם

מן רגותב'ס האמי)ו בהמ שכ'וח ן של העם ה'ה ו ן'

' ר יעו ח מקוטעות לע נ ו רלס ועל ג ורל קה ' לח ס ,

צופיו מף'ןoהס או קמורא' רוגבתכ לרוגש'ך לtהגש'ם

לעת'ס במ'לוח סחר וברמוים כ ר ' לה ער 'ם 'זע

את ןרכם ואת מורשחם  ,ו ל עת'ס א ף ב ' j7שו מה ם

צהח Iרה הקפית .ת מכבת'ס ר ב' ס הוש רא ו בקמ מו ות

ש'לעו ל אץר 'שראל ,באמו)חם הבל ת ' מעורערת

ש

וס

הזיכרון

לשואה

ולגבורה

תשס"ב

האזכרה

אך היו קרבנות שתקוותם צמחה מתוך רנש ביטחון,

השנתי( .אב ממורח לוטא מצווה;

כפי שהביע אלמוני שזjת מכתב מתוך הרנכת אל

אישי") .יארצייט'

')  Iס

דבר"

הבלתי ידוע והצהיר שהכול יכולים להיות סמוכים

" תהיי בריאיס ,אלה הם
האחרונים .ה'נס הנא

21

בצדמנר

ובטוחים שהוא יחזור.

 ,1941זזה צrןך להיית '  01היאצריטי :

ויש שתקוותם נבעה מדנש האהבה :אהבת

ייארצ"ס משמעות מיוחדת

הרע ובן הזוג  ,אהבת הידלים  ,אהבת האדם ואהבת

ההמשכיות,

אyן ישרלא הם שתגנו את רגוח שלאת את הסלב.

היאךצ"ס מצווה להמשיך בח"ס

רגינה קנט  ,ילידת בלנדר  ,כתבה אל בלעה מקס:

מתוך רצי ו לחיות ומתוך תקווה

·סבלתי מאון  ,אבל עמןתי בכך מפני שהאמנתי

צמוווה חרוכ משלוור לע לצם אונש,

בלאוקים הטוב מופני שאהבתי הגדלוה ל,ן ~Iצ"7מ

המתבטאת

גרעיוו

צו הזכירון הזה מנלם תנ Iט גם את

נתנה ף כוח ] _ ו Kו אהתני איש בעלום כולו כמו

צו הנקמה  ,לא נקמה שממוקדת

שראחנ.י אוןת ,

נם התא חייב להיות חקז סולבינ,

ברוצח  ,איא קנמה שמני'טה אח

יום אחן יבוא סוף נם זלה ו _ ו נאי כובתח זתא jת

קביום עתיך עלם היהו  '1הם הוו מוערים לחשיבות

קהרנו שח"ן נגועד  ,ןכ היא ק'יאiרת ר),ואשת לקנם

"mלהן Kוש ~' ,ונא ש Iו רiאJתו  :WOOר'ו\.1'Wru

המסר שלהם חורוח העתיר  ,כפי שפאשר ללמור

של נערה צעירה" :שלא יחכשו את זו שננזר לעיה

ב'ן שנכתבו מתוך תקווה  ,בי! שנכתבו מתוך

מדבף Jלש בא מלס Jבjת1ה· :הלחטתי יהשא'ו ללכ

למות בהיותה בת תשע עשרה:

ונוע ח ואת "',י'י mלוש עטס מ וס ושרו.

הפחות אי אלו ידיעות ל)שאףם אחףנו ,למען עדתו

לp

צוון לנקמה ובין שבקישו להבעיר מסףם ,המבתנים

בחלמוך נאמר; 'זכ"  Iמ Iשדאם חי יש לן  nק  IIר~

האחרונים והצוואות שהושארו משמשים מצבת

דבאה קת  IIת' ) oתלמוד ירולשמי  ,מכסת נרכות

ז)'רון ולוןות הבאים להמשכיות ולחיים של תקווה.

את לכ אשר קרה לנו מן המקור הראשון :סברים

מת

אלו גלומה צוואה זליכרון היסטורי ,חכור אח כ'tו

סג(. ,ג הקרבנות הלכן  '1ס בשאול ההוא ,אפ י דו אם

הקרבנות והיו כובתים שביקשו חכור אותם בזיכרון

ירעו שזו אשי'ה ,יחקו את ה"א Iש בתקווה לח"ס.

.

הכובת הוא עורר הספר אלה רוב" הא ח רונ'ם שייצא לאור
בקרוב בהצואת 'ך ושם .

3

u

,

מאת  1- 1לבה ג Iטרוכ ן

ח

•

וקרי השואה ניזו)ים כמחקריהם ממסמכים

) 1נ .0')II

מסמכים וכקוריים של

שלטונות מעידים לע המשטר ועל תכניותיו  ,רש'מוח שהכ י ] ו מוסרוח יה0 " 11
משקפים אח חיי האוכלוסייה ה י הודיח שנאנקה חחח הרדיפות וההתככלויות

מצי הצאנים וש ו תפיהם .מבתכים  ,תלצומים  ,יעתונ י מחתר,ת ירווחיס שי הrןעם
למתרחש  I ,ב'עקי דעויות של נציו"ו ש  Iא i'Lהם המקורות המפאשךים יחוקר לגסות תבטח

תוכונה מהימהנ כ'מ האפשר של התקופה .
לעושר זה שי מקורות יש להוסיף סוג מסמכים שאיו שני לן ביכולחי לתאר את
המציאות  :הי ז וכניט האישיים I' .וכנ'ס אלו נכבתו בסחר  ,לע פיסות נ  IIר שהיה קשה להש י ג ,
והס המקור האולטימטיבי שב Iנאו י י ך י ניטן' התחושות שי ה ארם הנ ר יף והטונל  .נ'ן
שורוח ה ייוכן מוצפנים )וחוח הנפש שלהם נדרשו בני העם הי הוד י וננ י עמ י ס אחר י ט
שנלכרו בתוך עולם הא י מים של המשטר הנאצי  ,עולם שבן ה תהפכו עיכי 'סו,ד הטוב
הפך לשל י לי והער הפך למק ו בל ולחוקי  .המחברים כתכו את היומנ'ס מתוך רחף פנימי ,

ויתרו לע שעות שינה יקרות דכי לכתוב  ,ויתרו על מנות מיי ן למען בלד עיפרון  ,חשבו
לע העתיד בשעה שההווה היה לבתי אפשר י ושאפו ' להוריש משהו למ י שישחו " .יומנ'ס
כאלו מונח'ס בארכיונים ,כבתיהם של ניצולי שואה ובעיזבונותיהם של מי שנפטרו ,והם
 IIקעים לחשיפה .כזה הו א יומבה של פלה שפס.

הח 'iוצD

אנ <ןנIת נתח

חנ ~ IIO

רכזלה לש מא 'י מ ףא כיףמ - Iר Iנ'p Jס

פלה  ,ילידת  918ו  ,בת בכורה לבארהם ולחוה

א Iלס  Nפשר לחוש ש"  INשה מתגבר  ,מעיק  Iחונק

שצה'ת רבענ להבה נלחה סוחף חאירו קץמו שנא'ם

פשס ואחות לבת שענ לומשר~ הצרטפה זעצנחתה

 Nת רוחה 'r :א הנפנו ש Iס נס של מרך למרות

למשעים נחלים  .ישוב ו'פו'.ע ה Nומנם פאשר לחזור

לתנועת הנוער " גורדוניה " ומונתה לראש הסניף

לשצחו  Nותבו לכ ךכ חקז  Iה'tועת Iבנ  Jקר 'מב IתיבI

לע נס  Iה"ן שלאות לפר Jע'רו ו /tםקחה השללשת ".

בדמוברובה נורכצ-ה  ,עיר מגלמביה שבפלוי!  ,לאחר

פכימה בערה השלהבת ,ל Nעזרה נמיכות הרוח

היא כו.תבת "היא נמכשת לאורך החחת :

סיוס לימודיה התיכוכייס יצאה להכשרה ושאפה

שלנו  ,הוהב והכםף שלנו  ,הוא היה צריך נם רם ,

ב'וני  945ו חלו ש'נויים במחנה נריבנרג ,ארנון

להתכוכן לקראת "הנשמהי )כן במקור( ועל  IIה

דם  :בעמור האחרון הקורא מתבונן בה בשעה

frזמש פוךך~ ורזגחםח בע'וודת כפ"ה הסוט למחtנת

לאץר ישראל  ,ביבתייס החלה ללמו  1פסיכולוניה

שהיא שנכות חולה  Iחל Iשר~ נואשת ורסחת

קחןורJ

משהנ במינהל מחהנ הכירוז גרסו-ר"ן ש'זאיו ספוחו

ופילוסופיה באוכירבס  QOה בוורשר~ המלחמה קטעה

כתיבת היומן נפקסת עם היצי Nה צלערת המוו.ת

מלע מאה מחנות נעודר  Jהשפעתו של השי)וי לע

 Nולס פלה השאירה חותם בח"הן של מ Nות

חייהם של האם'ר'ם ושל האסיר Iת ה'הודים נכירה

התייבצו שתי אחיות צעירות ,

הסאיר ו ת הצעירות  ,וחקל מהן שחו בשו Nה  ,מלרב

מיד  :החייס הקשים היו ל'מתי אפשריים  ,ושאר'ת

פלה ובת שבע שפס  ,מלוות באביהן ,במשרדי

כתיבת היומן הייתה פלה הרוח החיה בפעילות

התקווה ננווה " :הםא נחוקי ממעד ידכ לטוות להאה

היודנרט בדו מבר ו בה נורכצ-ה  ,הן צייתו Yוו פשרסס

החרבות'ת במחנה ,

יזמה שיחות ו  1יוניס

את חוט החייםן " חהתה פלה ב' ו מנה  ,יהחיים

היו  1נרט  ,ולפיו בדרשן הצעירים להירשס לעב Iדה

מעמיק'ם  ,הכינה נקודות ורנשיס קלראת הצראות

נמיכשס וחוזריס לע צעמס בצקב אח'.ר  Nין

תשורבJ

במחבות עבודה שהקיס rא ארנון ממי שהיה כפ Iף

שנתנה  ,כתבה ם Nט'רה על חיי המחנה ו ' lבשה

מתי סוף-םוף תבוא תשובה"?

את תכניותיה,
בפברואר

1942

ה'N

במישרין לה"נרין הימלר " ,ארנון שמלט" הוקם

סב'בה קבוצה קטנה של צעירות שראגו קלייס

בסוף יבו Nר  1945הוצ Nו האסירות של מחנה

לשם ניצול כוח העב ו דה היהודי המקומ.י שלב לפכי

מירה כלשה' של שפ'וח ולהעש'ר את עולמן של

גרינברג לצעדת המו ו ת  ,ו היא כתמשכה למלעה

השילוח להמתה במזרח ,לתדהמתן לא הורשו

חברותיהן  .במ'וחך העם'קה  Nותה המשמעות

משלושה חודשים  ,בצדעה עברו הנשים והנערות

הצעירות לשוב לביתן ,אף שלא נטלו עמן מ בנד

ההיסטורית והאקטואלית של חני ישראל " :הנה

מרחק של אלפי קילומטריס  ,טור אחר הובל דרך

או ציוד  ,הן הו'וע' .וע משאיות והו'מ Iלמחנה מנער

מופיעים המנכים

לוחמים שהפכו לש  Iתפים

מחנה 'ופסוננ י רנ לברנן-ז'מג טוור חאר כלשח לכיוון

בסוסנוביץ  ,לאחר כמה ימיס רובזו שתי האחיות

מהבים לרע י ון השחרור מ'רי

הויק הועיר

בווריה וכ'ציה  .בטור  Iה צrדע לפה וחאותר Jבתרמיל

ר ה

[ [...

ה ט ל
I

עס החטופיס האחריס קלראת השילוח למחנות .

I

נוגש [...1

ה ב ת
ט נ

מ נ ה

?"'  2ו 'P
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כחוץ המת י כה אמן והשליכה אליהן מעבר לגדר
מווו  1ה קטנה  ,ובה חפצים אישיים הכרחייס ,בעת

שהו'rמ לתחנת הרנכת מוקפות בממשחת םא-םא ,
שמעו את זקעת האם  :ק"יסר ןידלים( ,זכרו  ,זכרו :
מה ביקשה אמן לומר להן בזעקה זון השאלה
הטרידה את פלה ולא הרפתה ממנה .פלה ובת
שבע נכלל Iבמשלוח ראשון של כמאתיים צעירות

שהובאו לעבןר במפלע טקסטיל במחנה לעבורת
כפייה ל י הורי  Qשהוקס בעיר נרינברנ שבנרמניה
)כיום בפולין( ,הן היו כלו Nות במחכה זה דע חורש

ינואר

,1945

אז הובלו בצערת מוות אל תןכבי

גרמנ'ה.

במחכה נריבנרנ החלה פלה לכתוב יומן  ,ובן

משתקפים השינויים שהרתחשו זמייהן לש יעצהחת

;;,1""( 7?3e P'?2;; J)2?J) ee ih /20
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"(I; 1"" "2ו
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במחנה  ,דעיין ימי תקווה

 Iמאוהנ תנהליך ה  OOויר שבו הטוב נרבו לע השרע ,

השתרכו דנרכים הקפו  INת  Iרזגו'ושנות ולנ Iמoאנים
ותחת כ'פת השמים ,מ  Iון ושתייה

במכעI

מה ן  ,והן

נורתה  ,נר Nשית

מ'N

ננטש Iמטע האסירות שנ Iתרו

בחיים בקרבת הע ' ר הצ ' כית וולאר.י ויחידה של
ה '1וויזיה החמישית המארקינית Oצא IN iLןת שנכו ו ת

מ  118-הנשיס ה'ו תש]שות וחולות ] .בימים לשאחר

'  2/.AJ( ('Yekן(;; iJ2'.AJ ),ו(jIן(21 ,__I:I

'' ך'" ',((;2 .P

" ""1

' ~1ו' ··· pl',) 2/.AJ( )'3כ [ ;?  I'(),ו le
(ee ,,,

ישמש התערה לעחיר_ ה Nסירות  ,מלוות בשזמרים .

הוכ! ללא הרף ,מ' שלא עמרה בקצב ההליכה

II

 NIינטח iט ,הק Iר Nביומן מל Iוה  Nותה למן החטפיה

בו הבטחה עלתי.ד מקור ש'ב'א לעולם את סיפורו

בשלג והב' Nה אותן לבית חולים מאולתר _ 75%

>.),~/' 7(,)" A1 A!j " ('(2 /1

דדך הימים הר Nשןכי Q

"' .P

יי>'" ך ')'')) 9o( A'vwl Pו;' ((1

ומשפחה וכי הן נותרו גלמודות בעולם אכזר של
ניצול ושל מוות ,פלה מסרטטת ביומבה את ח

-

היומן  ,היא ראתה

של הסבל שכפה משט ר רורנ י לע מיליונ>ם  ,למען

('(!IVW P>d 1ך (ך'/ > AAו& (ן12 A!ey

היהוריות  .היא תיארה את כאב הניתוק מן הבית

הנפש שלר~ צעירה רגישה בנלעת עושר רוחנ.י יעד

קט ן שהכ'נו קלר Nת היציאה  ,הטמינה פלה את
הפר'ט החשוב ביותר בעיניה

>' '" A);/~ ~J 1ו 'P

ואת הרנע הנורא שבן היה כהיר להן ש Nין ע Iד בית

פנה

ט

פo

''ו'.

מp

נספח  26נשים  ,ב  9-במ .'Nהיום הרשמי לסיום

המלחמה  ,נפטרה פלה שפם  .ואחותה פסרה לה:
 אחות' היקרה לי מכול  .עס בוא החירות

האישית שזמן כה רב חיכי)ו לה  ,חייך הצעירים ,
הצקירם  ,תמן  ,אבו.י ברנע

: 011

 Nת היומן המקור' של פלה שפס מסרו אח Iתה
בת שענ דאמו'] ו Nחיה משה פשס t/ורכ'ון יר

וש ,o

והוא יר Nה  Nור בקרו) בהוצאת 'ר ושם.

םtrנ הנ לש לפה I/JפD

הn Dג nה ' א המוהלת Iהע Iרnנ הרשאת לש ר"'האצו ואר ר .
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"-,

פוושת ניצולי השואה  -נינו
מדבריהם ש

•
ך ושס  ,בשיתוף מרכז האךגונים לניצולי שואה נישראל וועיךת התביעות  .עורך

י

כינוס )יו-לאומי
האנושות"

.

.

'מורשת )יצולי השואה ·ההשפעות המוסר'  Iת והאחיות על

נימים  11-8באפרוי .הכינוס  ,פרי י זמה של )יצויי השואה עצמם ,

]ועד צל"ן את ההישגים הרניס שי הניצולים ולהע נ יק נמה ימסר שיהם לא נ ושות.

יד ו שם י ר ו ש ל '  Qשוחח עם יוזמי הכ י נ Iס  ,עם )ואמום אורחים ועם אישים בילטיס 'זעהמגיע
העיקרי העומ ר מאחו'ין ולע חש י נוחו בצוםת יה של ההיסטוריה האנושית .

באגר שלן

•

..

יושב ראש הנהלת יד ושס

'~

~~

משה

זנבר

·

י ישב

מרכז

ראש

הארבונים של ניצול י השואה ב י שראל
'הכינ  OIהביו'לאמוי המיותך  Iהה ' IOOרי כיר'o Iןשם לא קר ילעה לע נס את הנשניהם הרבים

'השהאנ הוא Jlm

תיט

לש ה) '" Yזום אאל יפאשר להם דהנח"' דלורות הנאים את מורשתם החשוהב; מoוrך  nlם

ףה  '1tס "ממ ; ש' לה

מויהתנחם הטונות יאחר המלחמה .
שיא כמי אגש  Iם אחרום  ,ל) ' IYך  Iם יש המסכות המוטןית של דעי רא"ה  .דעותם

קלח'ס א fב'גרסלייס .

והיא תרמוה

לרנזת פע Jלה נגד

חשנבה ורבת ממשעות להיראת השואה .כשהם מת"חס'ם לסיג'  Iת מ Iרע Iת נמ  Iכ'צד

גזענזת זכל צירות

מתארת ממק  Iר ראש Iו את נ ') I'Oם

.

רגע'ס של באכ ושי )yוחון אנושי

.

פאשר לבגית מחשד בע'ןו לשאחר השואה עולם המבוסס לע ערכ'ם מ Iסיר'ס ילע קחיית

הטיו' הנננעתו מזywן

אכוש'ות  ,מ' מתא'מ'ם 'יתר מכ'ציל' השואה להשמ'ע את קילם בתגיבה תק'פה נגר

קרימזת על

מזצא

שגאה וחנסר אגיש'ית? מס'רותם לחברה לע אף כ'שליכנת העבר של האבנשית מדג'מה

אתנ'  ,לע בצע עזר או

בצירה הטיבה ב'ותר את ב'צחיו הצקד והמוסר'ית  .המסר שלהם 'הדהד בענלם הרחב

לע דת ,כזו פעלוה ננד
הססמה

ו 'חזק את הצ'וז' לא קר להמש'ך לחקזר את משמעז ' זת העבר אלא גם לחנך את מכה'ג' העת'ר.

' המטרה

מקשדת תא המא'עצס :סא ~ בעמיד מול תפוע י ת
אלי לאלתר) ,ס ת כו בהפ'כת ו למנמזת פזל'ט ' זת
ש' ה 'ה קשה לפעול ננןו ' .ש חש'ג י ת רבה קל'  Iמו

בצי גיי ·יושב ראש ועדת הה  Oברה של  nרכז הארבונ י ם שי ניצויי השואה בישראל,

של הכ'כוס ר וזקא עכש'ז מפנ ' שזז ההזדמנות

האחרזנה שי דזר הנ'צזל'ס להשמ'ע את המסר

טופר  ,עיתונאי

שIל ייזרית האב'ס  .כמז כו  ,לאחן מה שה"בז '1עם
'המסר הע ' קר' הזא שקלח' השזאה הס רבר רלזזנט' מאזד בעזלס של 'מ'גז  ,כל אזתס
פגע' אכזש שה'ז חממה לשזאה

,

נזענות  ,הפלייה  ,דר'סת עוד האדס  ,רד'פת מ'עזט'ס ,

שלא ייבר לע א)ט'מש'זת  ,כנחנות  ,ה'דער סזבלגזת זכדrכtה

.

ק"מ'ם כ'  Iם .זה'זם כמ Iאז ,

א'ו הם נ  Iרמ'ס שוליים בחברה האנזש'ת אלא פע'ל'ס בחברות המתזקגזת ב'ותר  .זלע

נזכו'ות אדס  Iנ'וצ tלערה למטרזת פטי'ת'זת

לנזענות זלשנאה ·הר' הכ')  Iס מקבל משנה
חש'נ Iת :

משקל המאנר בהגדת ספח " ,בלכ דזר  tדיר ח"ב אדם לראזת צעמנ" כא'ל Iהזא ה'ה שם .

"אנו )'צול' השואה מבקש'ס להרג'ש בכ')יס

בהביי אחד  :כאו לא מדזבר בצ''את מצר'ם אלא אב'ר  Iע שחל לפנ' ש'ש'ס שכה לנבד .

 Iה את משאלתני להפח'ת את השבאה ב'ו כ' J

לןכ א ' OIף כ' הלרזזנט'ית של קלח' השזאה א')ה מצמטצמת לעמ'ם אחר'ם "מדב ,ה'א

הארס ולהכ'ע את תקוות')ו לח"ס טונ'ס 'ותר

חלה במ'דה זאת א Iאחרת לע'נ  Iבנ'ת פנמיה .
כמ' ש'זס את ק'  Dtהכ'כ )' ,OIא רזאה את החש'בזת לש Iקודס כזל בעודבה שהמסר
מ  Iבער לע ' '] '1ציל' השיאה בטרם הם מפג'ס תא הבמה  .בכך הם מפנ'ם את תשימת

לב העזלם צ'לז  Iאה ' שלהם  ,לאמור למשמעזת הערכ'ת זהמוסר'ת לאבזשז.ת )'ציל' השואה  ,שמאז בואם לאץר ה'ו
עס ו ק'ס נש'קימס לשהס נבננ"ת האץר) .מנעו מע'סוק בצעמם זהשא'רז את המלהכא לאחירס ש  '1נרו בשמס .הפעם
הס מגקש'ם ייבר גשם צעמם .זה ה'ה הנ'מיק הראש' קל'יס הא'רוע עכש'י ילמנ'עת דח"תז חרף הבס'בזת:

6

לו בכ'נזס האי"ם נדרנו

.

שה'ה אמור לעסיק
Dמה

נעבור כל אחר וגמ מקוס t' ,וא מעורגות מ
ש ' j7וףס פוףט"ס".

יז-לאיםי
וזמי הכינוס ,נואמים אורחים ואישים בולסים
אלכסנדר ק  IIשינייבסקי

-

נשיא סולי ו

הרב ישארל חאיר לאו· הרב הראשי
לישראל

ז~r.,

·כשבוחנים אח המ אה החולפת .

פאשר לארות דע )מה ה'א מ nפא"נת

נע''rות עות ' .המסר

באלימות ובפשע .שתי מלחסות

הע'קר' הוא :כןשר

העולם הותירו אחריהן איו-ספור
קרבנות י ייפ ה אתנית ודתיח והיו

חוויה טרנית לאנשום בכל היכשות .
ג'ן

האירוע ים המחריד ים

הטרגrןה שי העם היהורי

יהרנה אנשים בתכו

אנשים

I

, 4.

ח"ן

העצמות

ה 'בשות נבנ"  iIJלש

~~

מו'נת

'שראל ,

שהצאנים חצר ו אח גולרם להשמרה

ובכ'נום הנ'צול'ס

Jויפ OIשנ'iןrנ ,כפ'ווינ ,מ n lשר השוהא

מ'nשים ושבע שב'ס

ברורה מאוך  :צח' מהאזרח'ם הפולנ"ם שצרנח ו במלחמת העולם

לאחר השואה ב'ו

סרופ ' אלי י י זל ·ניצול שואה ,חתו
סרס גובל IO ,פר

-

ה"חה

ה'שררותן של העם
ה'ה  Iו'  ,והתגשמות

השנ"ה ה'ו

'הו'lם פולנ".o

ובמ'לות'ו של בן צרא ',האפפי'ור

'וחP

ןשם

ב'רושל' .D

ב'רת הצנח של הע.ם

על

פאולוס השנ' ,השואה ה'א 'כ תס בל יימחה של המאה שלנו "'

חוזו הצעמות ה'שנות )'חקזלא (ל rרמותQ"o

הש Iרא~ למעט כמה

·א'ן לכשוח תא חוו"ת השורא~ וה'א גם א iU' .כ<ולה לה'חכש .

במי'rןס 'והבאת' אתכס אל אומת 'שרא'ל הןא

הכלל,

פשע שנשעה לא j7l

ועדייו

י וצאים

כו תנ ום

מן

השואה ה"חה הפשע הגות ב'וחר

מעוח -

רמווס הבלוט לש כ]'סו - ltJמ!אלי ב)ושא מ'ושרח

סרבית רגונחים הם

ביהוו'ס אלא נם באנושות ,החוו'ה הטרנ'ת הזאת מאחוח אח

פרשנים  Iא'מ '.D'IJO

לכ מrןבוח העולם במלמחה למען ולשס וכז ו'וח אום  ,למ!ע חופש

·שלב  011בה'סטור'ה הא) Iש'ת מבצ'ע לע

ןא קר נ'לtצ'ם ו'ןםoם

וומוקרט'ה ולמען סןליור'ות ב'ן בני אום  .אל לנו לאפשר ליוה

התרעוח תועפות נאיטמש' Iח בריבח לבת ,פותהע

לספר את הסיפור

מחשר לש גזענות ושל שנאת זר'ם; לא נולכ קלבל אנט'שמ'ות.

לש 1א-Jצאנ  rס וףא רהשnג לש השוiוא מווארוח'רג

אלש Iתגטיית ולש אין

העולם כ ולו חווב זאת ליהוי'ם אך גס חורות הבא'ם .אני מלא

כינוס ב'- Iלאו מ ' של גצ'לוי השואה ביר tלש'ם

מתחרים,

מטפרס

תקווה שכ'נוס זה יוב'ל אותנו בכ'וון זה".

כצ'ולן השואה" .

הנו תשוכה ל  IIעיות ורבן לע "ו'"ג האנטישמיוח

הולך  Iסי'ןךלך .המסר המוסרי שלנו ח"נ לגלם

 oה'ום' I ,כרון השואה והבנתה הם האתנר'ס האינtjוטטולאיים

שה Iמשוע בה ובוורא' מהווה זעות נ'צחת לשואה

בחוכו את חש'נ ות הא זהרה  .אנו חייבים זאח

והמ ו םר"ם הקש'ס ב'ותר שהאנושות צר'כה להתמודו עמס למען

בקלח לאנושות כולה כ' לעיה עלשות כל הנ ' חן

נולכ להתקום לעבר העת'ו בעוי ובתחושת ביטחוו .האחר ' ות

כר' למנוע הישנות כזו או אחרת של אימת

·הסוגריה שה'יחה מנת חלקו שי העם

להכ'ן את הוורוח הבא'ם לש'פוט אחרא' של אותם א'רוע'ם

השואה".

היהו'י השפ  Iעה לע מ 'tבני הדאם ,נכין שלא לכ

נורא'ס מוטלת לעינן ,כ  'lשנוכל לעמוו במשימה  ,לע'נו להנב'ר

הקרננות ה'ן יהור  Iם  ,ןא לכ היהr Iךם הוו קרמות".

את מאמצ'נו מימןו השואה ולחנך את הנוער שלנו ברוח בכוך

למתיט ולידליס שטרם  1ול רו :

הוך' ופת'חות  .ה'ום  ,עם התמעטותם של העוים האחרונ'ס

המג]'' ם לע זיכרון השואר~ זה חשןב במ'זחו .זו האחר'ןת שלנ ו,
 Otמ]ה א'ננו 'טלים לרבוח .בא' מאמ' Jממזעק לב' שהכ'נוס ' Oייע

לנן להפוך את הצרוו למעשה".

סר אל  nרק · סגו ארש ממשלח שוודיה לשבער ,ם  Iסר

'הב'צול'ס ראו ובר'ס שאבחנו א'נ]ו מםוגל'ם אפ'לו להלעות בועתנו  ,מה הם אומר'ם לנן?
ראש'ח  ,לע'נו rלכור מה הצל'חו רבים מהס להש'ג  ,אנ' מווה שא'נ]' מםונל להב'ן כ'צו
נ'צול' הזוועה הנצא'ח 'כןליס חבר t' ,ןמ ,lלבנות ,ל'צור ולזעור אלנש 'ם אחריס לה'ות חקז'ס ,
חכמ'ם ומאושר'ס  ,אך 011

ב ' lןק מה שעשו אלפיס מהם  ,כמו כן ] ,יס'ת' להפנ'ם שנ' מסר'ס

ע'קר"ס שלהס  :מלחמה מתמות באנט'שמ'ותן התנגךןת מתמות ח'קטטןרותן באמצעות
שנ' צ'  IIייס אלן שנתנן לאנושות ,הנ'צול'ס כ נראה הצ'לו אותנו מהרבה אסונות וט'פשות.

כשהתחלת' להב'ן לע מה הם מובר'  ,Qהשתנו ",ח קנצרה  ,על'נו להקש'ב לנ'צ  Iל 'ס בו'
שנו'וכ להמש'ך לשרוך.
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פךדכ'

)

פןסP

ה(

אךלך-אלךך

מוסקה נדלו קנימפייינג לה ט'םה שבטר ' 01י  IIג'ה
) 1929-למפשחה מסחףו פj' oמא ייה ש'שה oו'ן rם .
עם כנ'ס ת הה Iנגףס י עיי )  1940-חל ו חוק'

הגעז לע ה'ה Iף  .Dב  16-פאבליר " 9.ו צ וו ה  Iה O'1I
להאתסף בנ'ח רפסור oרזכקמ . ' lשם הוחרמו צפחו
הערר לשה ם לומחרת הונען ,לנטו םיט')ך~ בנטו

,

מד י
א

0

ח

:1

ך

ם

נ'"I

,

ר

בשm

סלב ו בער ןןI n.ל'וע'יח  '1'0הטער הפשיטס' ""ייוגני!

מא רת צ רמ' לבית חזו )ולזה ב רגאה

ירנJר'o lןתתש יצור rמj7ם לש !'בא לש םIטj7רג )23-

OOב'fצ' (.וIפנש בת  j7fו  Qt1להחפשמ '1מאה לש מnהש'

במא' צוו הiו'  '11ם יה תבצ" בגמשר רדכורו לג ג 'ע'ךר~

"'".0

האג חקלנ ןמ

הכוו והצודעו מש ס לתחנת ה רעת ת  Iך מששס'ס

ר",)O

1938

בועו

ב' 1131או ב •1940,ארסה 'זע

בהס לכנ'.ם nחבהנ הם הrDlס חjחגת 1נקר צפפו .םי מ;חן לש מIטj7ה

'  '1ק  Dlםיםסינו וא .םיערrפ אלו שג ע1וב'  1941הקום

לאושוו 'Y

נוט ריענ  .יגש היחא רםיל rmלש חטאר בוחן יחףו ) ,ורן

ה'וש'כו אותס ענידב ה  rlמjתיממן מהקרונות  I .במהומה שהתחוללה

 tונר.נ  Jהאם ותשולש ה"'" הך'1טן  Qנט'ומן לב'ןoה לבית

ור'ן בע'קר בני מפשחתג והם התפללו 'tוא הרף  .כ שהג'ען

מ'הר  Dקטtה יהצ'מר יחאיו הגויי שהפונן ,טל ור ה' Oינ  .לאחר מכן הס

מפשחת ב'אל'  ,מפשחת ארכי'ם שהםב'םה להסתירס .

הפוטשו  Oבג 'lהס  ,רבעו חי ) Iן'  ,הלוגש י במ'ים מפופסטים והולבו לאחד

ב  'Jהמפשחה הסורתו בופח ובמבתו במשך היוס ]גלילה

צהפף'.o

מלחרת טבקר פגשו מוסקה ואחיו סאיי'ס ותקי'.מ ורםו ספoרt

י צאן לחילץ 1צעמות .לעש"ת צרג'ם ולאב'לת המ  IIו ה'זד קש'בלו מאבי

מכית ,

המפשחה קז' ימיר ביאלי  .אלחר ב מה חושר'ס  .כשנפצוו משוועת שהנרמ)'ס

להס ב  Iהוריהם נשלחן ה'שר למשרפות  .שנרת המחנה -
ה תIללע'ות הואצות פבמJ'lר Iלר~ר,ג בער רl'tמאTוווח לע הנרר הJ nו'למש

עומףם לחפש יהו ריס בכפו ,הבעיר קי'מיז י אח ה' וליס ה!?סג'ם ·סאתר
ואחיה אר'ה

' עעררו חא מאווuן של מקסוה קב' tמו לש אלוהים .

.

למבת Iשירבר החזיר י,ם כושהחמיר המבצ ה עביר Lאחם אל

ה 'ער .ב'ער ה ס באלו נר ג 'ר' 'ער פ'1ר ות מו הש'ח'ס  .כו שה'ה ה קור  j7שה

בםלקצ"ה
רבאש השנה הולב

משנ . Iא רזחrיר ואםח ק rYTיי לא האםס והעבירם לותסמר לצא נ ' JOנשככנט I

מ Iקס ה צלףף •11

הנרמנים אל הגפר לחפש יהו  '1ם במחבו.א מ'הר

ל הצויא תא בב'

שם 'ש )ו ה) ' וונ'ם

המפשחה לא השוות בתוך קשי ם ו'לעה ם הנ'ח זלב פרות '1לשו~ בשחת

להשמוה  .בלילה

התבהאנ םכש חש"Ilם אב]הח שנרה לש ישיבה מחמת ב ' וס  Iחץז'ו' צעמJרl

חלון

מזן.I

ורך

ברח
ה צן י ף

בלילה  ,והיו שבועות שבהם התק שתה םפשחת ב'אף לקפס לה ם
הרבע הבכד

והסחתן

א 'y'l

את הםא הונאשת טrו 'tעם בנה ה נ'תר 'צiYא לו mר לע

מתחת למושב'ם

הפוותי.ם השעמ זה 'זעה לר" Drחוב.Dr

השימ  Iש .

אםתר וזכרת ששמעה את צקעתה

בבוקן

של אמה הםתח))ת לע ח"ה - :אל

ה אסיןיס ,

תהרנו אות '.יש יל 'ולים קטניס:

ב בח '

גשה ג'ע I
ראשו)'

ע'מנ מסוקה מיהם
ושב לצן'פו .גך

" 'O"'j7

וועת ה רושאס.ת ~  iI'iIילOפעםמ ר' i?')/(oאi7ב'tn

עשה שוב בסק'ןצ"ה ב'נ ם הכ!נ'וירם  .אולם בצק'ןס"ה שנערהכ שבמ')'

לאחר מכו נשמעו שתי 'ירות אח'ה
אריה העז צלאת בל'לה ומצא את
שתי הנוויוח.

צערת ')  tם לפני ש מחת ת tרה (  .הובלו מוסקה וחבן'ו הישר לעבר

אסתר הניהנ באפיוק לע ה '  '1עה

בג '.זקע tת שבר  j7Iר'אות

רזגור~ יצהוו' צש'ווחה 'לעה אמה היה

' שמע י שראר )שמע ו מ לכ בער .ל פתע נכנ סו קצינ'ם והצויאו משם

שבראש ובואשונה יש לשרור - :לא

המשרפות .כל הנב רים ונחפ tלמקלח tח

.

חבר .לבכש בשקט ביו Qולהסתתר .

כארבעים איש ובהם מ ו קס ה .למחרת ה ם נלשחן עלבוךה .

קזםנהא"t

רנר )וסף חש Iב שהאם אמרה שוב

זלמן קצר ,ומשס למאוט הא  IIן  .במאוטהא  IIו )פסו סא' ר'ס רב 'ס ממחח

 Iשבו הוא ש'לעהס לחלק lאת רזגטע

חנא' המחיה הקש'ס .ה אס 'רים ש שחו עב וו עבו ות פרך במחצבה .

שיש  .כוך שעו .

בב ו במבר  1944נש לח ו מקטtה  Iאם'ר'ם אחר ים ל מח)ה

ומוקסה הצל'ח עלב Iן לעב וד במרבר~ מקץ שלושה חושר' ס במח)ה,

הך'ו'oם המשכיו להסחתר לבוס

במךס  . 1945הצוודע ה סאיירם ל גו)קס ' רגו ו ה'וטוו צבפ''1ם שמב הש .

בשרה  ,וק ' Tימ' " החב'א אותם בתוך

תפת פירצו לש מקסוה התliאלמ במהרה בג  I'IIח קפ Iאת lאIו iשנןא

במשך חושר ביו מן' הערב

רrtו.ש tש'.o

אלומות ,כל 'ול כוסה אבלומה  I .כך

"VION

םע rm 1\1)11ונ ןתינ זנraצב

רע השחר  Iר .חלוה ו'O.oפב גרר

חיו עוו ח Iשר·חושריי.ם ולשש שנ'ם הסת'ןה אותס מפשחת ב'ילא במסךrות

אוות ח' םoו' oוכאףקףם

 lבראנה אמתית לשלומם רע כ)'סחס לש הרוס'ס ושחרוןם  ,קי'מיז אף

חא צעמו מוסקה לכיווו "1עiדה לוס ,מDש

העכ'n

למחנה לפיטים  I ,ב tהוא פגש את ו  Iדן .לאחר שהתאושש מטע חזר
לגיחו בסרבס'לוו)'ה פtגש שם את שח' חא'ות 'ן וחא ו Iות .I

החזיר אח שנ' ה'יולם לביתם

צב ' חנ Iב ,r

שם פגשן את ווום ואת בנ'

מפשחתו שףא אותם החביאו אכירים ,

חאר הלממחה לעה מקסוה Yוגtו עם חאיות'ן לע הא)'יי 'אקםדכnו

לאחר הלמחמה צר Iסאתר ואחיה 'ועלות אך  Iקו "למירהנ לש יהףןם:

ל'שרלא  .ב'  17ביולי  1947הם הג'ען לנמל חפיה ןא הוחז ך ן מרי לנלמ

הם הצטרפו לבעריו השומר הצעיר  Iלעו עם הקבוצה לאץו ג·  .1945אן'ה

המבורג אלחר קבח שלהנ בנרמ  'Jה הנע' מקסוה נאבייה TןTמה' ה 'רש

הנ'ע קליב'(! נן משולא .וסאתר הנ'עה קליב'(! מרנחיר~ סאחר לקנהט חנום

לנמל תל בא'ב  tמשם למחנה ועלים בחורה .הוא החנ"ס בצלא ו נצפע

קביב'(! ,נש ראה להתנ tרר שם רע ה'וס .

בראשו באחד הקרבות באזור חודלר~ הוא שירת

צבה T

שלושים שנה

והשתחרר סרנת אלוף משנה .למוקסה ')ש בנ'ס וש'שה )כוים.

לפף שעכר שףם נסוע סאתו וארה' 'עלר הוולחס ונפגשו עס צוכ'ןoיהס .

קז"מיז' וג')ינה ב'אלי קיגלו בשוט  1991את התואר חסיו' אומ tת העולם.
לאסתר ארבעה '1לים ו תשעה נכ  '1ס ,
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ראות

ל

ל וס' לב'ח צלר נרלוה ב 1933-בסרייוב  ,במפשחה
nב

y

ן

ב

ד

ל n "1Oנוטלמ הבממ ר ב' ס  .נא 'ו iלש ן'rXי רQ"m
ו ntMתא rול> והJ'Dבן  .ן 'Ofחנ השמIהנ דיrנו~

ב

)1

בו  'WN D'JWJ01ה  -לא ןWrן רפ:םווD JליItו רכdו

מ לסומ ' אש' '1םחוא IZזע"ו וm VIכו IIו Jרגע

•

,

ה

ב

,

שז.1Yf7! iWJf

ב -ו ~י Y ,ואל הר!)מה הגר'Jמח

לע ןOעה בקעו השמהעו יכ הנ rO Q'1Dlזמוע לר'Dוס

תשס
מ אח א ו ס י קופפר

ך פ י

Y J

מ

( ,

הפרי רה גnנnת רתבכרו

ן

לנ

ג

l1l'I

גנI ,nnוMIב Yו

קלנות פ י רחו rWnיל  . .ךדז t'Inן nןן .Pוז

ך

ה"חה הפעם האחרוונO' ,ולש

חתאר n JIIוMII JII nr

רוכנ. n

עידב aה רנ ןו נ ר'וו ב לסוניקי ) 1922-למפשחה לש שגעה 'l'Pם .

באמצע ה ריך הור ' ר ס הא ' ש ןחקהמ 0 J1NJידלי.... In
לשס למס ב חחגת הרע ת תרחמל ונילחe nפחל וWוםנ DIJII

ו חאי ו תיו מלדו בב י ת פסר נע '.ר

אח ביח ס בס וסבתם  ,אלום גהוuכוע ו adמתיי nםnצנא רDה :

ה Oשפחה ה תג ורר ה בשכו נ ה היה Iדית הנ ר ו ן הירש  .וע ו ני  Iה

'}ן'ג  842ו הוחלו חקוי הג ז ע לע יה Iךי '  IIו  .מ אות 'ה Iר ' ס ,

a

ונה ם עוירבה  J ,קלחו בעלודת פ ר ר בקרבת

'rו'ה

טבתם ט'ר בה קל ב ל  .0בקמיס זתא וn lC'iדיקסn

J'IC

aל rגםנר

ל ונ י ק י  .ה שכונה

ואת מיקו אבחד רכופר' ם )רהעו צ.ןא רMימו ולפיט בסי nטולב ' .

בסרגה בנדר ובמגילד משירה והפכה לנטו  15- ) .ב מרס 1943

ומקץ שלושה חושרי ם ה ' א הובערה לא מפשחה פכבר .בפכר'ם

צוו תושבי הגטו חאל ,חא מילטלט י הם יקל נ ות כרטי ס י רע ת

החנלנלה לוטי מ משפ חה למפשחה השכ'א חהע צsא וא רוסגח

ןעיכ'ו דחא ,בובייר ודעצ ו1Iיסo,ך' שבווות יחת)ת הר תע והעוםן
רקל'ונות משא לבהמות

-

נרביים חמ ו רח אלכ 4לו'נר~ 'ש Jהnא 'D

משין לע רשק ףסו פעם

מ הא איש קנ רו ו  ,במע ןוה  ,וttו מ  Iי ן .

. 0'0םnrחישו םmב שתעב מ' י מעס ה נ יה י נום הגע'ן ב ' 2:00-ופ נ ת lנ קו ר  OOש .'r"II
mrוד תםnקה .וnנו mדmפOוםףן האוח צעבמר~  nו'ןו- oסאסא  Iש D'OIבIדן Oirרצח)

ופי'7צiו Oישנאנ Iוiשל' 0םתוא ל .rr'rlובוג'ןוה אימ YiזבIע תא ב ינ

 Dפש mn

אלו שב

ל.םתואר ימ קירו'וס י ו(ו '1ע! חא השפות שהבו rןחב הגרמנום  Iה י הירוס במח)ה

'ןך p

ן(ן המו לוןכיו נע'וקכ בלש ידגנ ר'OאJםף סחנ כן הניוע 'וגית משוג"עמ ,וע'1בה הי ה
rב ואעב מ או ת הnנ r lןם חבעש תא י'צ7jלסו 'ו iלש מנג'ורג הס הוולב רננל אלושו" Iו'

 Iוו IODliללקמחות ' '1רDו קועקעו נמפסrך.ם והס הולשבו נמrןס המפ'Oפ.IOם
הקבצוה ה'וונ'ח שב ה ה'ה ע ירבו ה גלש חה בע'וויר~ וקעב עבורח הפרך .התאג ים
הקש'ס  Iההח'ולעו'וח שחו ןת חמ'שה אשנים  .הו'זחט להשמ'י נם אוחם ,אך סא'ר
יוו]' צעיר ורורנ גרמ גית 'קעב מאטסרו ,הלציח להצ'ןoם במאלתה שמיובר בבלע'
קמצו.ע ההתח  Iוח נח פשה במהרה ,ועוירבה פסנ מקלות קשוח .
אבחת הפעמ'ס ש ההכו משוס שתנספ גנבנ מ  Iון  ,רצח ועהירב ידלבנו) :ה· מארר;ך

)ה ) אימ(א  ,וסאירה ו'וסג ' j7א ' ח יעצרה שבערה במקוס ' Iהחה אח הפשה וח!>'שה אח
ה rיעו~ ע הJב '1התאן iב צב'ער ה הפיר~ 'לע,ה צרפחי  ,האהבה נחהנ עלוידבה םעט לח"ס,

נפנשו בש ר וח .באחח ה פ נ'שוח סיפר לה מ ' קו כ' ה  Iא מצטרף

הם ה'זחפיו פקח 'ס במ ךש ולששה חושד'ס ,וחאברון בתכ עוהיוב :םא" במקיה שנrןח ר ר

לפךט'ינים· .משיר לע צעמו ,אמר לה  ,כ'שתינמר רrג לחמה אתtור

-

חנאט מחחח  'Jס  :אלום הוא ן(ן האר אותה חאלר

מ .p

קלחח אוחן .אם לא אחזו ר

tמרא  1945לשנח ירבועה רעצלח רrגו  J\lלרגמג" .הוא הוצעי זועo

-

סימ ן שלא הצלחח ' " .לוטי נשארה

לבדה .אן היא הייתה יזוה חקזה ,והבהנ גחה נ בנ ו 'ידל הגפר נקש

מoש מלo-א iאח,ן לגזון  ,1לג[Jו ~ 2חrfז -tב'  5במאי  ,1945שכהוא

וחחמושת מעמדח שומר נרמנ' וייעב'רן אוח ס לפרט  rם]'  .ב 944-ו ,

המכ .בער וינבא םוא ש'O 'Jלי'ח אמירקםינ זמעiו~ ~"naנך ל m
.םיל Irן(Vן 1ו}iחא!Iאש החזר ן')'j "Q(Iאת.ן Oש r mמ( Cע"rtן

קלראת סוף רrגל  ooה  ,מקר עלבר ליטו מתכב ממשא'ח בעשרה

i1lוא שב ,n

בכרפ .לבתכמ רוצהפ תמותנ  ~1'IlHןןא tlבוט לה יכ י נ ט דועב שOע".D

םע םידחא מהס ץיקב .1945

ייי iב  iYIIJך~ ')' Iר~ ול 'OIזרכוח חא רפוגגש רrגרנש ,ונו ש'ם היא מו '~7

עובד'ה נילה שביחו גחרב בהפצצה וא'ש א'נו יועד

בדשה

בו D

מה לעה בגולר משפחחו  ,ועבר לגור עם קבוצח אנשים

בסוף הלמחמה נלשחה לטו' לב'ח יתומים 'מגנח שהחקיזה

גניח הגנסח  ,טא-טא חזרה יעלר שאר'ח הפןטר~ באחח

הקהילה ר'lו'י"ת ףמ ו 'Dהנועי לב" ,רrן>,מו ' Oםישנא שפיחשו קחבי

מרש'מוח הנ'צול'ס ראה אח שמה של לע'זה .עובידה

פשמר ~nיטול קיווהת שנם הinא .ושפח' ןא קnווהת נרבמ~ נב 'r i7וו

צרה שלתאה מי,ר אולם היא ספירה לן יכ אבושוו)" עברה

לש חא''iו מ ' i7ו ר hא פיסר לה רש hךrןם oנ roו אלו 'rtע מה לעה ו'תוגנ

ניסן"ס רפוא"ס וכ' א'גה 'כלוה להרוח  .אן עורב'ה היה

לש 'Iרארם .oמ ' ~7לשנח לועמן וטסרנ} 'I,ם יתמו'ס רבנם שיכ'צנר~ םש

מוכן שלאחר~ ואף הסג'ס לתנא' לש לע'זה ש'לעו לץרא

רשכ צקמעו ורrגן'ש להחבתכ עס ליטו ,

'שראל  ,הם ]ישאו ולעו בלעייה בלת' חוקית בפס'נת ד ' נ.

כשהייחה בח לשוש עשךר~ נסעה לוט' לסרייבו ומשם לכפך

באyו השתקעו בה  Iד השרון .למרבה הפל,א לע'זה הרחה.

של סבר~ שם נילחה ני טבחה )טפרה  ,אך סבה שמח קלראחה.

התברר כי הרופא ה'הויד ש' Jת ח אותה אבושוו)" חס לע'ה

בשנח  948י לעו לישראל לוט' ומ'קו ,הסב ,בחו וארווין לננ שנלד

והשא'ר לה שחלה אחח

-

דבר שלעה לו בח"ו.

עס לוטי בביח היחומ'  .0לוטי וארווין הנ'עו קליבוץ משמר העמק

לעיזה נפטרה לפנ' שמונה שנ'  .0שלוש פעמ'ס בשנה

ומ'קו לשער המעק'ם  .נעבור שנה הם התג " Oו אבצל :לוט' ש 'רחה

ועירבה מלתווה לקבצוות לתמ'י'ם לפול'ן מופסר את ספיורו.

בלת השומר נביח פוכר אלח 'ו,ח למדה שם ו שימשה חאות נאריעבם

הוא רואה בנסיעוח אלו של'חות :לספר את הס ' פור שוב
ושו,ב שלא יישכח לדע .עלורביה שני 'ול'ס .חמישה ג כ ד'ס
וש חי )'נוח.

דו D'lOלש Vובוע"III!NQ ,ן

שהנ .א רווין ולוטי נישאו  ,וולונ )יום שחי בנוח וחמ'שה גסים .מ'קו

נפטר לפנ' חמש שנ'ם.
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מדליקי המשואןת
מ

,

כ

א

ל

א

ן

ר

,

תשס ייב

ו

מ י כאל אוריך ונ דל ב·  1934בטר Jפוול שבפו ילן  .בו יח' 1
למשפחה מ בוסס .ת אלח ר ילדתו קערן ה וריו ל וושרה .
בשנת  1940הובערו כ ל היהוף ם ל נטו  .מהנטו מיכאל
 Iרנו אוו יר ה לש פחד ולש חרסו טיב חון  .הו א היה נשרא
לרב ו בנית כשהוריו הי .ב עבודה ולא ה יה בטוח אם

שינבו ב·  1942המח יר המצב גב/,ט iו1יר4ו ר!Qלחוו לחנת
לומס ו ר תא מ לאכ' למפשחה פלויני ה ףכ להצ(ןו  ,רבנע

הפרידה אמר לו אבי ו  " :א ומרים שהמצב יילך .יהיה
קשה  ,אין כאן אוכל וא י ן כלום  .אולי אצל המשפחה
הזאת תוכל להיצנל :אמו של מיכאל תפרה במכפלת מעליו את שמו ,
את מוצאו ואת תאריך לידתו ,והוא חי במסווה של קרוב משפחה אצל
פולנייה שמשה הלנה  OOחוביץ  :ולה בו הנדול ממיכאל בשבע שנים .
מיכאל ידע תמיד

'0

פ

פ

r:e,

ב'  •1944רחאל דרמ ר'Dנלופו רוaשיי ,לושחו פשמחות פלוניות  ,והבו

תחפשמ ן-נnכ , oלtווםנם :הלעב

למשפ חה ציונית מאידה  .קל מו ואתות ו למח בגמינ  'Oה
העברית  ,ובביתם דובן הןהנ לע לעייה לאץו ישראל.

ב1940-

...

".כIליO'OOפקה" בא~ לש לקמן )לצי מ מרסא ועב ון רוב נ)(ת

'.' "-

בשל היותו חולה ומאושפן בבית חוליס  .ביו ני'יולי 1941
צרחו הט'לאים כעשרת אלפיס יה Iףס  .לאחר מכן נמסו
הרגמניס קלומר~  Iבאו 1טoו ו  94ו צוו tלששים לאף יה Iף

לש לקמן לחבור אל הפרט'  Iינם ןא Jו7jQעיה

האצי

nאוm

" .....

עrנוdו רDש.oרעו לע ח ' Oולו הקןב לש הנוט  .תסינה

מהמאםח תםnם ירמז nגןיפ שה'Jלש tהנןמנים ושנןמו להתטשפתו

המשרפו.ת הם ה'ו רעים לכמה

תפרש Di1שפ Mלכוהה תתnל הנרבח ן]lהס nךלjרון רבDו)ר tובו צוו;ר

מאוד

קטן מסווג ל'חנדחא הישנאם

עלךoתם  ,חאלר שחרור המחנה

P

חהשפי הנלה jןtםףן ישנולו תא

ביירP

ילצהח קלןוע את הח'ןו ; .זוא ' tר~

חח Oסצה לש גמ'וiו ץפק לא מגתו מאו לש מלקן בוioשה הנבש

ךלשוי:

"ר hא הארנ מכו ני  ,ראlו יo.rמ rהוא ואשיי בח" . "Dמא הריפו waר מרםבו

.

הוכילש מאו fו  :לק"מן  ,ח זלו ייאון א JעDשט" לק)מג

הרב דר יקעב אבינדור  .הצק'ן

ה זה

הבערי nrאו '"')י'לש למרסו ימותים
לש פוילע אגודת ישראל  ,במסוד

.

לשרוך,

לה'!ת

מישהו

ו לספר

וה למח בחורים ניצולי אושוויץ

.

ה 'וP i

םדא(  .צה ''I1

מלווה

תא לקמ ן ) l"fIרע

ובומידלו ,ומילאכ שהה בן כשגרג

היו ם .

הוא נהסי להתקחות לע גולר ר~ףו

לקמ ן ה לחטי

אך הלעה חרס ביח והניח כי לא

צל ע ו ד מור חה לא

הצילחו לשרוך.

ה חזית

ביוני  1946לעה מלאכי צראה

הווסית.

הוא אץמי ל צעמו

באמצעות הסוכנות  .הוא למך

O'Oול ןוו ותא הנחמ roaל1

במוסך לניצול י שואה בנגי רבק

גנישי  Qת שונות קוילב הסמהכ לרב ב  1965-הניע דודו ששח לקב רו
ץראבn' ,אם הוא ופןס חאלר ח]שו'ס פסוףם .

לפינ שעגיים mש "קלנ מלאכי מבתכ מפלו ינ פיסשר לע נולר יבאו:

ךoועבה .fllOO

רחאל שהרנו הפרrיטoינ

חילי נרמינ  ,גערך חאףהם צמוך והאב הנר ג ב ו עם עוד שבעים יהיףם.

נולר מאו אינו ריוע רע היום.

עם מצי לתו הלגה

פ J"i'Pהושק רבששה תחnני לחםבחודש'ס שלאחר מכן נערכו בנטו

mינשמ jתפ ןלiתח)א רמבףת הנית ןא צלאנה כמו ריבם םירחא תאYו

לחמיו.ס תא תולגע '"טתים תאt

.1958

בכשו m

לסונו7jרה  .הענר לקמן מע,

mת םש 'באו החלור~ בעבודת כפייה בשדה התעפוה לש ק Iב  .iUבעודה

נ'Oועג 'לוייב

ה.בער חא החפישו חאר פחם

ררבחור Oכ ינאו ףןכצה פלrטרoינ

היער בעל  11לנטו

ב·. .....

עם ש 'Jר.םיולoו :7Dאל וכ TIתא

מלאכי האצמו צקיו יהוף פלוני

)כנסו רOו ובייטים קלוב  iUוהמירחו תא ןטש

נוויצקא 'פלאו םישגא וחלשנ לא הפרוט התש'ע" וםש lJצח. 1

לש הנלה חצרנ נ'n 1JIlנז iהדCשנ

אקציוח שנערכו וחששו

ר

רפופ ' קלמן פרק נדל lב'  1930בעיר קוגנה שבטילא

הוא וכי סאור לו לפסר ואת  .ונם בגי משפחת

טסחונ ..,..הכזירו fו תא רזותו .משוח הJו&א בםרו.

שנפטרה ב שנת

,

ו

p

ל

מ

ו

פ

p

 OOחונ' 'Y

שמר מ'באל לע קשר מכתבים דע

לפנ י כחצי שגה הוברה הלנה חסיךת אומ,ת

העילם,
מיאכ ל ה קי ם בבינ בקר מרמ מיעד לנציויל שואה  ,והוא מפסק מיעד

לע הליכ ים לקב שת פציוייס וםםייע בפ תר ו ן כעיות יום·יום של הניצלוים .
למיאכל של ו שה ידלים ושמונה )ידכם .

Oש ןח;ות סייאוכל
ךנו Wוש בכםירפ

משפחות

אצל
שלא

חשדו

IזI!IפMו לש ןםו Vףפל רהroרוונ.

ביהחתו למטע עפם אחת שבה ויהחה אסה את מואצ Iךא הבהחיט Iל
אלש תס 1ירו וףא סייעה לן להסתתן  .ו ] ה"תה הפעס היחידה בלכ טשת

רלמומחה שהנ נשרב ופyן בבכ י מר  .ה Iא הנע' ילףד נועQף לש .ויבא ךא
האיש סיןב להסחכן וועלור ל  Jקלטו נקחל nבל"ים

רוסי.o

והס "",ר 100

אליו אכל שבוי רע שהתבררה והותו  ,והוא הועבר לספיולו לש צק'ן יה Iף .

הצקין אדנ (ן וש'>:ן אותו בפ נמיייה 'ל ן מקoו  lירג לבסוף חזן לקמן קלהנבו
והחליט לנסות ללעות לאyן י שר אל .בדןכו עבר בו  Iי ל נר~

בביאיל oo

וק .

בוושרה  ,לב וילב ן וטוצגיה תוך שה וא מת בתכ עם חח ש חי ביןולשים  ,החר

הלציח להש 'נ 7jללמו אישור לעיי ר~  ,הוא לע ה אצרה ב· .1945
בשילאר צהרטף לקמו 't1ח '" ) .עצפ במלמחת השתרון והנונ "ס ''''.הלצ
הוא למך  QIףrןנה בשוויץ' והקיס את המח7jלה ל  }Nטמויה ופי וילוונ'ה ואת
בית הפוכר לרפוהא טוףרנית לע שס קורט אבונירבסהטי הירבעת כ 'וס הוא
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עוקס במחקר וירוס'ס  QIרטו .קלמן נשן'  .אב לשני בנ'ס oוב למחישה נירכם.
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'~~

-i

..c.. ,~" F'., . .ן~ra

גרנצ'1ג

אוקרא'נה( בח ו דש 'וני . 1943

.

מתוך מורעות לטכנה הנוברת הנקשפת להם ,

הופקר ו ב'רי וולנט' קלסדנר ,מהדנס פולני ומנהל

החל'טו בני הזוג לביח בררה ובכאב רב לוותר לע

מכתב זה ·בצד צ"רור " שערכו לא יסולא בפז

ער נמאצ עם רגל אחח כעולם

הבא .

אני מקבש

בלכ לב,י חפשו נמצאו את החיטקח הזא.ת !הענ'קו

משח אתר הבעודה מחוץ למחנה צ"סטילוב שבו

'לדתם בתקווה שת'נצל .לפ' תכנ'תם  ,וולנטי

לה אח לכ מה שלא 'כולת' לחח לה ·הורוח ו[...

עבד שמעון  ,צלורך העברתם לאחותו ולאחיו של

לקטנדר היה אמור לג"ט לעזרה רופא מקומ.י

האמינו ל ' ,יק'רי,י שהת'אור הגרוע ביוחר האפשר'

שמעו ן בח'פה הרחוקה כשתסח"ס המלחמה.

להבר ' ח אח הח'נוקת אל מחוץ למחנה העבודה

אינו מחקרב לת'אור המציאוח הצעובה שלננ .ה' ו

טופ'ה...

הצ"רור שצורף למכחב היה לא אחר מאשר

בע  O'1ה שעו'ה בעבודח 'ד ל!השאירה ברחוב מוכסס

בריאים .אני נפרד מכם לדע בשמ' נבשם

נ'זלה אנה סופ'ה דרמונט בח החודש"ס ·בתם

מראש בטרנופול .בשעה ה'עודה יינש לקסנדר

שלכם ,מאדם הנוטט במווח אטי על אף היוחו

ה'ח'דה של שמעון ושל סופיה דיסטלפח  .שמעון

לרחוב ,יאסוף את הירוה וירשוס אותה ברשויות.

בריא וחזק ומשתוקק מאור לחיות ~.אחיכס ש'מק

פנש את סופ'ה  ,פליטה מ'רוסלב ,בזמן המלחמה ,

נאמו להבטחחו ,הבריח וולנט' 7jלטנ ד ר אח

וב·  17באפריל  1943ה'א 'חה את בתם בחנא'ם

ניזלה אל מחוץ למחנה !אטף אוחה מטרננפול.

כטופו של דבר נצור קשר ניו לקסרנר 7jלרנביה

לאחר שרשס אותה כ ' רוה נטושה  ,קלח אנתה אל

לש נ'תה ו'לס ל)ביח נ יבצנרנ( מחפ'ה ,וה'א ביקרה

ביחו ונ'יי אוחה כא'לו ה"חה בחו.

ב'שראל בשנח  .1957לאחר שח'ה שנים רננח

ה א יומ'ם ב'ותר שאפשר להלעות לע הערח:
"ח" היהודים תחת הלשטון הנרמני הם ס'דרה

של עינו"ם  ,של טבל ושל ווועות

)שמעוו( ונ'סחכס סופ ' ה ".

פונרום אחד

במחכב נמנע שמעוו מצליין במפורש את שמו

כל כך נט'פולו המסור של 7jלסנדר  ,ה"חה נ'זדה

נדו:ד כתב שמעון " .לכ מה שההיסטוריה מפסרת

של 7jלסדנר המציל " ירכ שלא לכסו אותנ :אך הוא

קשורה דע מאוד לאביה המאמץ ולאחר הב ' קור

הבטיח לקרוביו שהם לבטח " 'זהו אח המלאך

אצל קרוניה החל'טה לה'שאר אחו.

.

לנו לע אורות טבל ה'הוד'ם במצר'ס ,בספרד או

ברוסיה

.

הם כא'ן וכאפט בהשוואה למה שעובר

לעינו כעש'ו [ ]~.הוףנו ,האס אתם ז  Jlר'ם את מאנו
המתוקה ואת אבינו? הם נורשו לבח'(

א'קו ,רנטר~

פולה...

ונצרחו...

בזכנחו אשת' ואנוכי דע"ו בחיים ,

נשנח  ,1994לאחר מנתו של וולנטי 7jלסנדר ,

כזכותו ב חנו בח"ס וחמש'ך לח'ות 0 ') .אחד הוא

העב'רה ניולה ליד ושס את מכחבו האחרון של

בלבוש

אדם ] [...

יספר לכם את האמח ".

אב'ה הב'ולו נ י וב ' j7שה לבכ ד את זכרו של 7jלטדנר

נ:צרחו כולם בפונרום בובאח'.

אחרי המלחמה נ'טה לקטנדר  ,ללא הצלחה.

בעוד אני כותב אליכס

לאחר חא קרובי הך'ן<ה בישרלא ולמלא אח קבשת)

חםיד אומנת העולס.

שורות דא ו  ,החל :צרח המ Iני של 'הו יר ם .בקרוב אל

האחרונה של שמעוו מאח'ו" :אס מישהו 'נסה

דג ותנ ה Iא מנהל מjו'וחת \ OIי'' אמוות הע Iלם .

יישאר ".ש'א

עפט צילור אחש קשר ,אני מקבש מש ·והמקבש

נכוו לעכשיו אנחנו

בח"ס ...

בלש  OOדו המוטרי .יד ושם הכףז לע וולנטי לקסרנר

11

מאת ש ח ר ל י יו

•
והן הולע בו זרכיונות לש זמנים ק  Iימיט ומשחים

שונברנ

ב 14-במאי  1941התנץפ עולמם לש ציחק

)  (1942-1907חי בע'זום פנמיי לש יפוי.

ו'וש חהנ 'ורטיסים  .שובנרנ ק'וגח מחדרו במלון

ש'

של צבע ושל מוזיקר~ מוצעס באהבה

במצער ההמו)' הראשון מתור שלושה מצעירם

שהאסףות והייאוש שיעד ישככו במהרר~ שכן

איוס-פותי האלtחננ ישDח"  ,הנח 'ויזרבמ~

המו)יים באותה שנה של יהווים שכודלי מחץו

הוא האמין כי העולם אנוש י ולא םיב'זו אי-צקו

מפגישתם הראשונה ודע מ  Iתו של שובנרנ היו

צלרפ.ת הוא מ'jוח למחהנ פטיוויר~ ושם הוחקז

 Dר,

')ב הווג מאוחרים בבר י ת מופלהא  .יעדו אושר

עד

סאירים יהיףם

ג'וח  .ואהבתם זה ייה תמהכ הנם עבתות ייאוש.

חאירם  .בפקר הזמן הזה צייר ציחק שתי קסציות

)בשיירה מספר

ה

והמוזיקא י

אמו

יצחק

בשנת  , 1933עם לעיית הנאציס לשלטוו .

ביובי

25

לש חm

1942

עם

1,700

M

בחייהם המשותפים וחישוו את תקוותו

ב  25-ביו)'  1942נש'וח שונברנ לאושוויץ

(4

ושם נצרח

ב 5-

באוגוסט ,

חמישה שבועות בלבך לאחר הנעתו למחנה .

בתכו לה יורת ממהא ואר'ענם מיבתכ.ם

חm

m

החליט יצחק שונברג עם משפחתו לזעוב את

במכתביו פירט על חייו במחגה ,על תקוותיו

פרנקפורט ·היער שהנ קילב תא הכשרתו צניור

עלתיך ,ומ'זע לכול ,לע האבתו החקזה אילה .את

'וב

ו'ונרות

רזב המבתכםי roנ ביידיש 'ומרות האסיור ולשחם

לאחר המ'וחמה התחתנה עם מואיז מורגנשטרן ,

צלרפת .משפחתו חורה ק'וו'ומר  ,העיירה שבה

בטתר ,ומעט מכתבים כת כ בצרפתית כמעט

חכרו של שונברג  ,אך גם במשר ש)ות )ישואיה

גרו כששינכרנ היה ייי :והוא צעמו נסע לפריז

מושלמת ואותם לשח כירכים חוק'  Iת.

המאושרים מעולם לא שכחה אח אהבתה

מינייטורות  ,בגילוף ובציור לע משי

-

לנלות את ע'זום האמנות ה משנשכ כבעור שנים

הפירוה מראסותו הסבה שלוגגרג טלב שאין

ציירת חובבח

'ותאר ,והוא התצעם נם מהחשש שקינן בו פנ

אתרוח פנש את חנה זילברמו

-

שהגיעה זה עתה צלרפת מפוליו  .במשר כמעט

יהיה נולרה מוm

שכתיים פרחה אהבתם  .ולבס וף מיסיו אח
מחויבותם ההףדת באירוטיו .

מעט נוכחה מצא נם בטימפוניות של בטהובו,

מאב fl

ארוטה האהוב  ,שררה חנה בשואה .

הראשונה ,את יצחק.

המיעד בכנתה זו ק'ווח מהפסר

לשן .נחמה רבה צמא שוגגרג

במכתבים ובחבילות ששלחה 'וו חנה למחנה .

מכת ב מספר

במותו ה"הת

קר

ירשעם ומשורנ .שבורת

 no.ס Chס
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תערזכה חדשה :

" Uזראי Jj Uלזאצ'ב שבערי הגיהינזס"

ב

פרזיק  Uיס ב  Oיזע זעידת התביעזת

מ

רבע לתמהכי רrגחםתכש תנmכ רפו'חחו ןו" וםש  ,"2001דיעות רiע'בTוות

 24ראחבפב פו' )iYUהכחעת תינמ rןואזומב תונמאל ןזב .םשי הב Iמurצווסחת צה'וףס מ ' בדיק

ו אושו ן 'Y

לש האמו  '1םב' טוקל'צאב טקוו'צא.ב

'הוזז יל'ד סח'ה הלבנה ,ש'מש צ"ר משו' במקלחת הת'וען של האבצ

הא.on

תמnlכ בכמה פרויקטים חש Iב'ם )ווישס שהחלו בשחנ : 2002

קבץי  1944הוא לשנח "נ!ור ילבrלן מסוך למחבה ההשמןה מ"קח

יך ושס את ביצוע הפרויקט

ובמשן ולשש'ם ומח'שה '' I'Jם תפו'.ם כמטע ו /dש'הב ואלכו ,התמסר לצ"'רתה

הרג שתנ' לש ?'וטוננ ה) Jאגר'ם הארנ' Iנ"  .Dהתמהכי לש ידועת הנתע-ות

ינ ,רIא'צמות האזכ m

בזכות ,ך I'Oע של  Iע'רח החב'ע Iת

יא 'Y

תס"ע i17טל Iנ לש  160,000זוק'י ת'עוד לש השוהא במזרח

לש וסרת מ'זrק " .השבאה וההכף תא המחכלו ילש o ,א'צi1ר

הJם'ל תא 'מilון ,הוא מראח'7() .קאצ :Yמיהך לםlושה תא רוסורה )(>,ן']לר מטפש

אירפlוJ

'Tן7פמ מחהנ הןiשדמה מ'קז rובמבUב  944ו  ,הו'א הוצגה "Dבנ רrג lןIאו מא'וnם

' lובשו א '...,Oחrרrכו ואןמ מואמםינ ")[')קנו םירענ 7ןOOו) Jפ(ןו OOכ'Oמה

fזנIמ םויב rm

"שפoאן מעי ' j7ן ופיטרו תא פיסור חירpנ לש אז!!' יירן'ן,oת ריrןן I,ח ו?סטת שב Iרא~

ליחתח ר.טפשמו

גירות הת"' לש מ"ןקנ אל

רסרה לש מח  Iשו[)') lכו לש ק'ל  Ili7'Oחס י יד א ומ ו ת ייעלום המלעה לע 1ס

תא פלעום המא'ו" 'וש rךוסח מואות העזלם תהאר ואר פשבה האגנילת כשחנ[)"

רג')י את טוקל'צאב למש'מחו

הקרב IJח  .בכל כרן 'ה'ו הקדמה מקפ'ר~  nמצ'ת של ספ"וךי הלצהר~ א'דמOו

הוא

הבאה .בסוף 'בואר

1945

להפג'ה  ,מפוח  .מליוו צקר וחמונו.ת הכרכ ' ס יחקלוו לפי קמום גאוגרפי  :הלונ.ד

I

התלווה לויעדה לחקר פשעי

צרפ,ת פוילו .מרס אירפןה  Iמערבר~ מזרח א'ךפוך~ שאר העלום.

I

הנאצים במחנה אושוו)" .שעות

פר ו יקט מחקר של שער'ם ולשושה כרכ'.ם תידלות השואה  ,פרי יזמה של

' lוoש ולש הטסיוירונים יעאמרבטיסIאת מומי} )lמחקי' ,אצו ואלר פשנה הנעירת
iטתאצו ' lושם  ,ופשבה

וlגנא'לn

בהאצות יד ושס וואניברסתטי רעקסרג דסרח

הרכיכס מפרתט תא תrו'וות השוהא מוחדקמת במזזינות הבאצ'ס לכפ' ר"iו'ו,םףן
במזזב ' ות האyו המרבחת ןכו ")[ב nה'הוזז'ס הפמינ"ס  .תא לכ אחן מררגכ'ס

I
I

•

פסתחו רחאל ורOינכ אבצה האrום
למחבה .שוב נתקף טיקלאצ'ב

תבחושה שילעו לשרום מין תא
המראות ואת הקולות  .בה'דער
ב"ר בםס חאלן מחןף מדקפת

בוט ונ מסאכ בטלר חתבמו) מומוח'ס חצ"וינ'ס רתמו פjת'ס חתבםו מ'UfכIות D

רמוחגה שלדבע לוקח משם יפי

' lוש.ם בטוע ונעןת הבתןעoת ע'רוך השהנ פרו 'i7ט רחב ה?,ףן לש רגשרת

כותר .הטפ'וגרפ'ה הצאנ'ת ה'א

מןר''>:ס לפוףו י '' j7ס מרען חמ)'ה סו'וע רנגבחס לש בג' )וער למעסות לפ"ת~
נלוח רגתורת לש המרעך iרתה' ')תוי מ'וחןת שחלעפ חבנ' פסר ב'שלאר 1jןזט
מחכב'ח ההכבה למסעוח לפו"וו.
ויעןח התב'עות תתמון השנה גס בסמ'בר'ס לאנש' ח'ב Iן 'הון'ס מחו"ל

ובתכביות להכשרת מו  '1ס לאנש' ח'בוך 'שראילס בין ושס שעורן ב'ת הOפר
המרמ' להוראת השוואג כמו גג יערוך סגל ב'ח ר OOר ,בס'וע ונעןת הבתע'ו,ת

••
•

jtm

לבת' פנח לש קהמופיצ'ITה

בדסרת אושוו)" םותנת קלו מרותו

ילמסח ל!iוגס KIoצ'ר שתא מוותו
נמבע ט1jו'Iצאכ למרצן'.ח  .חאכת

O'1נ'

 ."1"1תמ nnאהל'

1זיכ~ 'ובאנ 'צאן'7וJRרב ,א '"Pfן~.נrו לאt 1' JIIOושו

חןז'ח רשם טוקל'צאכ מחוו'ם
)jוסצoו(ת שנתור'לכו לש מה שראו ))'עי זצבום שרם כשורות צפפוות ודע'ות
מ'Iלזל'ת לש השוםידר רזג'Oטע Iפשגש חילצהו בבrדל

' OOףגס קבהtוoת שוטת רנבח' הלועס .
' lושם פ'חח בטוע נעוןת הבתןעoת ושב'חףו הסטנות "TIו'Jוiה oבת ולמח'

'תח'צ'ו לש 7לוטjאr:צ אל הוצגו לועמם רבעמ לזtוoג זמרח א!תרו הכחעתו

הגואטת מוחסות 'הIףס ")[,.מו,מן פיחייט רבח ?,",ה 'שגע' ו lX"dביפ mח מועוט

"'lII'Iו' Jוז תערם nrשפא ךrסה להבט םעפ תפ OOיניעב תמאה רiוא"'םו לש '1ווא'צמ

חמiס' לשרת הח'נוך היהrךן מ'ללון השוהא אבתות חבר מעה'ס.
וזע השהנ 'ו'iו iזזוו שזםא תמiס' בפםlת לש ויעות הבתועח בפח 'i7ט הןןבlש

לש הלעאת המשות לש בפס' השוהא אלחר הא'נטרנט של 'ן ושס.

מחסת ר;.שדמה מ'קכךו  Iשואוו'ז" כיפ שחווה lאiרת חל" אבצנ הודא.ם מאו ו'הrךן.
התהכrרע בפתחה )' 1שום בגחכוות שב' ' '1"lו לש t'j oןו'צאב איל'ה ט1jו'Iצאנ

ואלב טוקלא'צרנ~ 'וץע מזזנ' של אוקראיבה כאyו לאנסדנר ל'צבקנו ו'ושב ראש

הנהלn

'ד ושם באבר שלו .כפת'חה בשאו ינר'ם צ']ולח אושו!)" חנה גר')פ'דל

וארצוח התעiטח 'הוזזת ש[·יר.

•••••••

•••

מתקימוח ב1ייח מערך הכב'סה החןש ל'ד ושם הכיוו את בב"ו המבואה (ו'מ'מ) ש"פחח השנה .וכ ן בג"ח המוואו! הה'סטור' החשד )משמא(ל ש"פחח בעוי
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כשבת"ם.

תת ר חב שJז'ףו הפעהלו עם הסוכנתו ההיודJז'

ה

ל'לי מלחד לן' ,לח'ות

ב  Iת לוחמי הנטאות  I)Iךמ' ' Dה  'lIים מקומיים נחנן הסף) Iת ונסיוע ועיית התב'עות .
'ערכו פרויקט רב ה'קף .הפך' Iיטן

עם הפלעת מערכת r nכ'כה לושת החינוי

ל ח' ו ת את החלו ס הוא פסר  '11ר לע 'הוrן

היהויר במי')  Iת חבר העמ'ס.

בולגריה  .ליל' מלמד לוי ה"חה תלמ'דת

נפ O7'11ן '  1' 01כמה מר'נב  Iם ; רשגךת מוירס 'ה  'lIייס מחבר העמים במסנרת 'וש וכ'oרנ נךו

ש!.ם ו'וועפ' Iת

רםח n

כיחה ד בשעה שנכבסו הח"ל'ם הגרמנים

ה'קף םע  'llנרעו יה  '1Iייס בYזמJו lרבח העמוס  .השלתמי' Iת למםיוו לור'D

לרוסרג '.,.ל ומשפחתה המש'בו להתגורר

ח'נון לע ' '1צ  IIת'ם מ" ושם יבמtת לימח' הגטאות )מף)[ח חבר העמ'ס והכנת חמrlך ן")' IIר

בב'תם  ,וסלבס אד היה ןמוה לסלב שנער

ייען  Q ' '1נפשה הרסוית ננעור מרעתכ רחו'ןט ה'הן'ית נרבח המעום  .צלייך פליעות ' I1ה'ה ג'ן

לע 'הוrן פוליו  ,אולם ה'חלת לצנ רוגלמnה

וDש מס'רנ הכשרה 'ומךYר'ס ש'ילאום בחיר oח,וץ והס ' 'Oעון בהפ'ועת התס'ת כייר~

ואיום הב'רוש השא'רו חותם בל יימחרג

נובר הסוכנות ה'היר'ת ח"ס

'צ7סר מםג'ר  :ע"ם קי ' Oת המשטר

••

הקמ Ilנ' 'OOבנר'ת המוצעות לרבעש

נפתח חלו ו הויזכנ ו יות

נ ו ו7

לםייע

••

'ו'ה  Iר'  Qשם  ,להת ו ודע לשורשיהם
ולהתחבר מחדש עם העולם ה'הו'י.
ןא צבר ההורמבות נלומה נם אחrךוח

כברה  :לס"ע במ'לו' ' חור' ה'דע '
השחוrךם לש 'הףום rךבנח רוגוצעות

עם ה'חור'ם' המר) ו"ם  .הסו)נות
ה'הףות ו'ד ושם בע'ח 'ח,ד בש'תוף

םחואל אול ' נר ןקתלי) ',ל מי לח"ס?

רלס'צ

-

' הודי

חצ'ל 'הןדים ' ,ז ו שס,' .וש"לס תשם"ב , 2002-
כ  300-עחןד ' ס 69 .ש"ח
מ ' לח" ם ד הוא סיפור עוצר נש'מה על
"אוםקר שינדלר היה ו ך' ·

וילהלם בבנר

-

שהיה חאראי במישר'ן להלצת שערוח 'הו  '1ם
ממוות  .הוא ה'ה מנהל נעורה גמפלע גרמנ'

••

שלרבע אנשר רבעלם  .השוהא ]מ M
'וס דחמ IסOOאD'fI ('I

-

שס ק ו רצ'אק' ,ד ושס ,י רזש"לס תשם"ב  02-ם !, i
 2ו  2עחןז'ס בתןםפת תמןנןת  59 .ש"ח

שנה 'תרחב ש'תוף הפעולה נ'ן הטו)נות ה'הו'רת לג'ו 'ר ושס  ,ושב' המסודו.ת גש'תוף

' Oת"O

את החלןס

'לזזת

והתבגרות ב  Uיר ,וםה שבבזלג,יה ,סדרה על

שעשה עבוחח ברחבי בrךת המוצעוח ו)לצ'

את וה Iחו הףאח הnביה כ "' '1ן;yל קרגנ'ם
 Iזר'ס .

פעולה עם ארנוב'ם נופס'ם  .עלמון אבחר'ות  ,11בכוו וראו' כ' נשעה זתא:
פרו'קט וה מצטרף לתכן'ות ולפעולות אחרות של 'ד ושס בתמ'כת הסוכנות ה'ה Iן'ת .
מדובר בעקור בתכב'וח ו בפעלווח בתחוס הח'ב Iך שמפ'ק ומקןם ב'ת הפסר המרכז' להוראת

חשה

הור •

בגטאות

השואה ב'ד ושם .

קןלןת

ןבמחנות

חת ו ר הח ו שר
בפול'),

'T

-

ושס .

תשם"ב  , 2002-כ  -ס  29עחוד'ס69 ,

הסוכנות ה'הון'ת תמtבת נם בתבנ'ת רפ'.חוח הרב שנת'ת · ' ן ושם ." 2001

החןם'קה
'רושל'ס

ש ' יח

קו לו ת מתוך החוש ך הוא ספר בד'ר לע

לס' מ  '1ד Iר' ,ושב ראש הנהלת הסוכבות ה'הוrות לאץר 'שראל .אומר  · :הס ובנות ה'הוrות
כארנוו 'הו  'lגל Jלב' ה'א ש rתף מרמ' בהנחלת ערב' עם 'שראל  rתוח rח'ו במערכות הח'נוך

נושא שמעט מאוד נכתב

ה'הוד' בעולס  Jבאץר  .אנו רוא'ם ב'ן  rש Oמוסן לא rמ' ונ'ו'לאומ' חש Iב להבנת ת rחות עם

המוזיקלית שנוצרה בנטאות ובמחנות לע

עליו :

היצ'רה

אף הרעב  ,התמ  Iתה והתנכלות הגרמנים .

'שראל .

'צירות נכתבו והולחנו  ,קונצרט'ם נערכ,J

המאבק הכלת' פ rסק באנט'שמ'  Iת ובאנט'·'ה rד' rח מקבל משנה ת rקף לאחר שמבקר'ס

והמו ' Iקא'ס חשו שהם ע  IIר'ם בכך לכוח

ב'ן ושם ורוא'ם דעות ולוועה שעשו הנאצ'ם ועוור'הם במלחמת העולם השנ"ה .
אנו רואים חש'בות כש'תוף הפעולה עם 'ד ושס נם מכ'ווו שהפנמת תוערת השואה באyן

העמ'דה של תושב' הגטו .גמחנות הר'כ II

וגע Iלם א'נה קר מש'מה ל'מ  Iד'ת-היסט  Iר'ת ,אלא יש לה מםר עןכג' גאשר קלשר שג'ו העם

עשו הגרמנ'ס שימוש בכ'שרין המזויקה

היהוד' לביו אומוח הע ו לם:

שלהס וכפו על בכירי המ  ' IIקאים היהודים
ללוות בננינתם את האסיר'ס בןרכס לעבוןה .ומאוחר יותר גדרכם
להשמןה.

•••••••••

יגאל שחר  ,הן חאדרה

צ'ר הזתן

ב

םדרה

'ח הספר המרכזי להוראת השואה פיחח והפ'ק צ'ר ומו שמטרתו לס"ע לתלמיד'ם

ולמור'ם להתמאצ במרחב ה  Iמו של הא'רו'עם ההיטסור"ם שהביאו למלחמת העולם
השנ"ה והשואה  .ציר ה  Iמו הוא כל' זער להוראת השואה  ,וחלוקתו תואמח לספר

על שס

תשם"ב -
 59ש " ח

-

פ"Oור אהבה באושוו

קורצ'אק,

'T

ושס ,

,r

ירושליס

 0 2ם ! 90 , iו  Uחן  O' Tבתוםפת תמונות ,
אהבתס לש לעיזה ולש עוירבה ברוך פרחה

-",- .-

הלמ'וד ש ואה ו  ' Iכ ר וו מאת פרופ ' ישראל גןמטו שיצא לאור בשנת  999ן " .זכ זער 011

בצל צריף הב'סו"ם 'הרפוא"ם" של דר

נודע להצ'נ אח מקומם של הא'רו'עם בצרף ובהקשר הנכוו תוך הבגת הקרע להתרחשו'ות

מננלה  .שב' הצע'ר'ס  ,בנ' סלונ'ק' שב'וון ,

בקנודת הומו שבה

101

קרו  ,שכו החקפrה המובה מתפא"נת בר'בן' חהלכזים המתרחשים מ

בבד באצרות שונות .

ףכ להצ'ג את הדברים הצנה נרפ'ת פשוטה וברורה  ,הוחלט לבנוח שישה תתי'צירים של
נושאים מקב 'ל'ם שהתרחשן בשב'ס  8ו  19דע ן  96ן .שט'ה זו מאפשרת לראות בקנורח  Iמו

ומדר' 1

למורה .המדריך נ Iחן הבח'וח דיקדטיות לשימוש גחת'-צ'רי הזמן ולשילוגם במערכי שיעור

מנוונים להוראת השואה  .בצ'ר הומן משולבוח תמונות של איר ו ע'ם בשב'ם המדוברות  ,וללכ
תת·ציר נצע ש  Iנה.

ציר הזמן יאפשר לתלמיד'ם ולמור ' ס להתמצא טוב יותר במרחב הזמן בתקופה שה"חה
נרושה בא'רוע'ס ,בתהליכיס וגשיגן"ם רב'ם שהשפ ' עו לע העולם ו דע"ן משפיעים לע'ו.

~~ ~

1I,,-Iנו ' " I
~',.
...

אחת התרחשו'ות ותהל)'ים שונ'ם בעת ובעו)ה אחת .

בערכה צ'ר המורע מחמש כחות הנתלות  11צנן זו  ,צ'ר ומו איש' לכל תלמיד

~~
י.

נאדכ! ואבשו!)" .ירבועה רנע במפלע במחנה,
ולעיוה במנחה עס הנשים שב'ןונו לייסוrךם
תחח אומל הר!פא'ם  .ןרכיהס לש השנ"ס
נפרדו ! ,הם שבו ונפנשן בסלונ'קי בחיס

המלחמה  .עוכןיה איבד את לכ משפחתי .
הוא הצ'ע ללעיוה נישואים אף שיער שאיו

ה'א מסינלת tTןת ו'לעזה הסכמזה גחנאי ש"רשס בכתובה שה Iא
מוער לע Jגדה זו וכ' ה ו א מחח"ב ללע!ת לאyן ישראל .הם לעי
לאyן ,עיבריה לחם במלחמוח 'שראל  .ולהפחעתס 'דלה לעיזה שב'

'דל'ם .החגרר שאחן הרפוא ' ם חס לע'ה ולא עשה בה ביסן' שימנע

ממבה להרו.ת )ראג גס כתבה בעמ ' .( 9
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 jJ'Uר ' פ  Uל'ןת

'T

שוס שב  JUן ~ DD

תבקריס ביד

ןשס

תםחכ י ם .תחונות ,טפרים ושחות
רשא ממלשת

•  2,400.600דפי תע Ioך הת./j7מ ודע כה הצטרבו ביד ושם למלעה )' 58 ' 1מי'וoןן ךפ' ת'rעך.

•

 21,050מו'זצ'nם התקוב( .ירנות  2.350תמונות 'וש קרבנות השוהא דנפי דע ,דע הכ

צהטחב ג'י ושם  260.000מו'וצת ')[,לרתם 100,000
170,000

•

הרפ"7מו;ן Jריכ'צה

מw

מtלצת'ס מרפן הע:ד מהס לעמ

!שD

נרסק.ו

'Yfו 1ב'j1ר פר
בראורבפ.

ב' 17

ממשדא ; רר סרנח

)  23.000-פר' דע התj7ובנ' רע ה'ים מוורשם o 3.2ן'oמ  Ilמשות לש קינחת השיהא םכ' 2

,Im

""כ II rיפי דע מושרמיות חאורת

'והנמ רהףפס"?) ,

'םש

•  OOג  3סףח פסrךס  850-1יבתכ עת התj7מ  Jבדי ושם  87.000תוכף פoףם 4,000-1
יבתכ חע ב  5()-פשות

•

 7,430פינות צ'ר aראחנ הא'tוiטחינ ,בפקס ומווא התקונ!'

)'אר).o')I
.

במזחj1ת 'חח)!\' )'vrl

ר'ןכו ,השמות

וץע'

פrIoןיה(.
רש החץ tלש הוrךגנה

סו  17,5מקנףם הגי!ע ןן(ןלם קהףהא לש מחלקת שורות' מ ' ער '.ץע .

סOא'ג ...,מר ךפ,

•  12,770נאש[)' רעס חפיוש משות לש  j7ר1ב Iת שנהא הבמ המשו.ת
•

 4,530פסירם הוש(וא בפסף  Iרג

חיגן,

•

םש! ב' 28

החץ tעם הס נ ל ר'1ננI

והוראה

לש ' lםש! fTI

 74, 140טסודנט'ס מ'שאו'ן מוחו'ז השתתפו במס  Iנ ר ן למיוך.

מרםיכ רק'ןם תא

.

<Pוש רהל.vג tרז,m

 17מס  rwם ב  8-פשות רעוכו  600-) '7מחגיכם )'r 36,1ןמגJרl

נחו .'r

ושס למחנכים

ראמ j

m 12.000

מ'ףס מלכ דחב' הyוא השתתפי ))'בת tת לש 'ח'דת ר),יידת ')וI'Iר ' )Iנו

 8כ  600-שגא' ח'גון ש'"זארם הוYושן תא וYוי  '1הם ב tj7רoסם לש שגה לרכושרת מ D'1I
•

מעו

ןג'I> nrכ'שoo J1ף

•  2,580גאש' ח'ג Iן מ·  9מף)ית השתתפ Iבת  I'Dת ח'נוך 'זש "
8

ראומ.ן)(v

ב ' Ij7ח חאנר דעונ רש

•  50.000םoן''Iח  rJIףקפ' Dחוצנ השnתפן נמס'rןנ מילדו  ,ךובב~oיר  Iנתם' Iת שונות

•

)'1

 12פדמוס[)' ח '] [)' ')I)lב

'שוב שאר הפגמ'זוט
ר<וXנIא tרר ץנ"ה

פש Iת !אצ'אל .....

רש'פ רקינ ןזב םשt

יצירות אתנות
8

וחפצים

ב' 9

ומןא.

עם ק'ונת מאות צ' ' רית מאגית  Iצפ'nם חשר ' ם צהטברי באפסו'ם לש ' lושם כ 7,500-
נעיד Iת מאבית

תתקי

 20,740-)1צפrו' D

ןפרםותים

• o. OO 13יונ'  5פמיסח'םינו ו"  2םיסaיכ פ " jמוא'ו "m. Dענו"  OO 22םיר ]"ב פשתו ואצ' tא'וד.

תםי ד י אותות העוכם

•

 879בג' ארם הכורי םח'  '1אמוית העת  .0דע ה'וס  DIבתיוא  19,141 011בנ' אדם.

'ןס הןכדת כפרןפי

ל

כ'J

מאךף"",

רגל 'ום ה Iדלתה התש'עם לש חקtרת השיהא
ה ' ריעה פרופ '

' )''1ח'7

) וםטפא('ן ערן

ב"6

נמרס המכין הב' " jלאימ' לחקר השואה ב'ר
ישס 'ים ע'ון בכיתרח ·בקעבות

' )' '1ח'ל "

ח'ד  Iש'ס בחקר השואה :פר Iפ ' ' ח'ל )  Iדלה בנרמ)'ה
בשנת

'ת'כ

שנא' וכשמה אנצI

91 2

ו

וה"תה מראש' תנועת הגיער הצ'ו)'ת

* יקוייiוY ." 'Oןא'ו 'שר'וא 'זעחה ב"  .1934בשטח ה 40-
ה"חה לג' 'ח'ל 'עתואג'ת דנ רב וחברה בהנהלת ת)ועח
הפ ' Iזעות  Iע'חונה ר רב ה פועלת .

•i 1 11

I
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נtנפtגטן בן>rjר דיב
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ץ

 00ב15-
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פבם או:

.

"~ ,-

' .. T

'ח'ל למרה אנ') Iברס'טה הנער'ת ,ובה שעתה את
עבודח הדוקטור שיה ה צ ית ' ה ור' רב'ה  :דמוקר ט ' ה
שעמ ך ה במבח ו

),(1966

ה'א ל'מדה במ ו טרות אקךמ"ם ב א רץ ובעולס ופרסםה

םחקר'ם לע נ ו שא'ם מנוונ'ם נחקר השואה  ,בהם טפרה המק'ף השו אה  :נ  Iיי ' ה י ר '
א ' רו פ ה ) 1945 - 19 32 -תשמ·ן( .הםפר תורנס לאגנל'ת ול נ רם)'ח  .לב' 'ח'ל ה'א
חברת םערכת ' ר ושם

16

-

קובץ מחקר'ס ,

תיקןן  :בניל'וו  25של ' ך ו שס 'ר ו של' ס  ,בכתבה • Iע'רח החבע"וח מצ"גת ' ו'ונ
לה' OIIרה ; גפלה טעות צנ'וו תקפ' ך ה לש עמ'רה הנב'  ,מנכ  'rיית מושרת כמו  ,pבמחר
פרסמ ' lם שזח ' ם משנט בעטות משה לש הצואת ר!Xכוףס מושרת הש tתפה הנiואצ Iאלור

לש הספר מ רי לווח מ ה פר ט יו]'ת

-

'הוך ' ב'ןoו ר וס ' ה במלחמת ה ע לום השב"ה .

הרכז ההידע עכ אודות השואה

אירועי ב י ת ה  90ר

באתר האינ Uרנ  Uשכ יד ושם

ההרכזי כהוראת השואה :

ב

ינואר  -א  9ריכ

'  01הויכרן  Iלשואה .לננורה לעה לאתר האינטרנט של יי ושם סרכז מייע

ע'ז אורות השואה ,המרמ מאפשר למנקיים באתר להעשיר את ידיעתם
' נואר

'תהעמיק את הבנתם לע תקופה לבתי נתפסת  I1נהט' I'Qיה בrערת מקורות

ץראב טסודביטם נחף nאל'.ת צרפת'.ת . 'OI1ת הו.תףגנ תo.פrn

ראשונים של ניצולי השואה ולש )' ' 1שנפסו נה ,

פוטרונז'ת

המרמ מגססו לע תכנית פשיחתו )ית הפסר המרזכי להוראת השוהא ואנף מרעכות
מייע של יך ושס  I ,ב Iאוסף מקורות נרול הוכ  nנ  DOלע מאנרי המירע ולע החומרים

'נ וא ר

השוניס הנמצאים נ'  lושם .במרכ' ס Iג'ס שונים לש תעודות מקוייית רב Iת  :מכתביס .
'  OIנ' ,Oדעויות רבית ומונאות מפסרי ,יכרונו.ת צגן מקורות אלו אפשר למצוא תצלומים
רב'ס מתקופה קשה  ,11צ'ירות אמנות  ,חצפים ,מאמרים  ,מפות  ,טבלאות יערכי קלסיקון .

המיעו מאורנו על פו שלוש עשרה ס  Iנ'  Iת יסו) ,נושא השואה הנקראות "שערי
י"ער  :נוענות  Iאנטישמיות; המדינה הנאצית והתמוטטות הומיקרטיה; רדיפת היהוייס
בגרמג'ה,

; 1939-1933

גטו וב'ד Iד; המחב ו ת הבאצ"ס; 'הפתרוו הסופ"; ההתגגךות

היהוןית; היחין והמשפחה; היהוד'ם תחת הנצא'זם,

חס'ד' אומות העולם;

; 1945-1939

האוכלוס'ות המק  Iמ'ות; העולס והשואה; ניצולי השואה .בכל אחן משערי הי ן ע מבוא
קצר המציג את הסוג'ה וחלוקה לתתי'נושאיס כדי לאפשר לגולש באתר למק ד את

החיפוש לע פ' נושא  .כמו כו  ,אפשר לחפש חומר'ס נס לע פ' סונ' המקורות  ,קרי יומנ'ס ,
תלצומ'ס ,מכבתים וכ ן :
ולע פ' שר ' I'Jה לש מהא

ולשוש'ס מ'לות מפתח .
אפשר לעשות ח'פוש
מורכב

ה'דע ,

שער'

••
•

את

תתי-הנושא'ס ותא סונ'

המקורות  .עוד שלושה

לכ' זער במרכז ר' Ooעו
הם א  01ף של תשובות

שללאות נפצוות ב)ושא
השואה ,

צ'ר

פר'ט'ס

!~.

-

~

11

~

זמו

 Iלקס'קון של מאות

•

••
••
•
I

המשלב את

קיכ  '1Iקבצוות גזץילרו דיב Oשו במסתרג ש"עםס שבהס במ'1j7ס

רף הפn' I"Iה וש ומ מ ךv Dו לע 1V1III

ך;ןאנש,

בסןר

אדף·בי · ת .המערכת גס מאפשרת לגולש היועד מה הוא מחפש ולגולש המתעביין אך
אינו בקיא ן'ו  ,לחפש ןבר מסויס ולהג'ע למנוו ו החומר'ס שנמרכז.
כיוס  ,אחרי הלעאת ו המוצלחת של מרמ המ'ןע לע אוןות השואה לאתר הא'נטרנט ,

••
••
••
•
•

רתנג נI!Rל mתלמ' l7lלש דושמ ~ רו iר<J1; iYWזו( re

יקס דווימ

 1ב י נו א ר

השלתמות מקפח' משדו העטןה

 2ב ' נואר

השלתמות מוףס מםעט מדוש החךונ' קבורס DYעו היהףן ב '': Dבt
ת")[ש rכtחויב Iרו

2

)'נואר

ערב עיוו בנושא רזגקבא לע הזה ו ת ה'הוידת והה'ש  mת תבקפות
השוהא והקרתנ הסרט אךrפוה  ,א' lפוה ) 'Oנמקט לתב בא'ב םעטמ

ב'ח ווהילן
 14-4בינואר

קורס לאנש' חינוך מרסויר~ מאקוראינה ולבמר O1

 ' ) 8נואר

השחלמות מור'ס מלוו'ס לפוילו

 15ב'נואר

פרו'יטו 'נעוריס לצנ 'ה'T1פה

.

פע'לות חיבוכ'ח )ש'ל Iב ההצנה

אנה פרנק לש רטאתוו הב ' Dה

') 15נואר

פרו '7טו לש גבולסו גרפו
הסרט

-

נלoעפת ח'יכטת בש:ב(ן oהקרנת

rן'ןtם מ ר ו עו ת  Iר'O

אבלומי ולגבסו רבrנח הyוא

 20ב') ו אר

מיהגלת הדעג )נוער לועה ן(fן הו  '1ס( ב'  Iס יעין ב' 1ושס

 28ב ' נ ו רא

יום יעוו צקל ' 'Jפ ' j7ון מוטה

 29ב ' נ Iאר

יוס יעון למו  '1ס לה  '1IOOה ממילהנ רח'oנוך במחח 'ח'לשם

') 31נואר

השלתמות למקפחות לע נב' ין'ןrס בלת באיב

ו  3ב'נואר

'וס יעוו למנחי חכנ'ת מורשת של משדו החינוך

 4בפברואר
) 14- 9פברואר

צוות מגמת הפיתוח בב'ת הספר המרנז' להוראת השואה ממשיך למ " ו ולערוך עון

-

פרוךrטו חץ

פחיחת קורס לרגשרת מדyן' נוער לפוףן
'ו Qיעין בנית ווילהו לרסי חינוך חרבת' לור  'Oמלשחות פ'oןrו מבח'
הספר במחוז תל בא'ב ורזגרס

חומריס שייכנסו למערכת כך שמרכז המיןע 'משיך ו'נלו.

 21בפברואר

••
c

••

•••••••••

יכדים בשואה  9 -רויק  Uהחקר חדש

"~ ה

·•;:
ם

•••

מכון הביו-לאומי לחקר השואה התח'ל בעת האחרונה פרויקט מחקר חשד

 4במרס

12

במרס

'וס יעון למנהיל בת' פסר מקר"ת נח קמtירית מלאכי
יום עיון t"jןורס מנה'נות חן'"O
הקברט לח" הח"ס לש טף') Iטטש Onבב ווהילן

 13במרס

השלתמוח לנננות ממחוז 'ח'לשס

 14במרס

כ ' OIJפסר)'ות מבת' פסר במחוו לת בא'ב ואבזור רזגרס בנית

בנושא 'גולרס של ה'דדיס היהוידס בזמו השואה ומין לאחר'ה ".הפרו'קט

מיודע לדבוק בלכיס של המחקר ההסיטור' את נולר ה'דד'ס ה'הוד'ס בזמו

ווילהן

השוהא וגס את הסלב שה'ה מנת חקלס לש יידלס נציוילס לאחר המלמחה .

הפחיקט צי'ג את הפנ'ס רזגיוחחת לש אורחות ח"ה.ס לש ביעות'הס ולש ת<'Iלות'הס

~ של ידדיס בגטאות  ,במחנות  ,ב'ח'דנת של פרט'זניס  .במקומות מסתור ועו.ד זאת
בעזרת יומנ'ס כשתבו ודע Iיות שנתנו לאחר השואה .

 19במרס

'נם  ').Iוו שתנ' בשיתףו הrץ'lה להחצנת החי"' לש משדו הבט'חונ

 20גמרס

'נס  ').Iי Iלמשתתפ' הק Iר  'Oס לש מנמת השלתמות מוףס מרrנח

הארY

לח'זוק מפלע אקןמ' זה ק'yב רזגכוו קבוצת חוקר ' ס  ,וב') 1יס אלו הס שנקן'ס
לע נושא'ס שונ'ס  ,ובהס 'הנ'ם'וו לטעת זהות יהוןית בקרב 'דד'ס יהוןיס בתקופת
הרייך השל'ש" ' ,צהלת ייול וילה אמר~

,"1945-1939

'הםתרת ייולם יה ו ד'ס במנ Iר'ס

בצרפת' :נוער בטחייבשטט והתופעה המיוחןת של מחנה המשפחה הצ'כ"יהון'

בבירקנאו" :לן'ס 'ה ו דיס פליטיס בשו ו ')"יי' :איתור והוצאה של ילדיס יהון'ס מבת'
נוצריס בפול ' ו" :בתי ילן'ס באזור האמריקנ' נשניס

' 19 48-1945

ו '' Iכר ו נ ו ת של

'לןיס ניצול'ס שעלו ל'שראל :יד ושס 'פרסט את ממצאי המ ח קר ' ס בספריס,
במאמר ' ס  ,בכתבות בכתבי עת ועוד.

בפרויקט תומכת קרו הז'כר ו ו לתרבות יהון'ת ,והוא זוכה להתעניינותו של סגו
'ושב ראש הקרו רר נ'רי הועאוס.

 20גמרס

יוס יעון בנושא האישה היהr Iן'ה בש ו הא למחקפת בדרו 12

ך באפרלי

יום יעוו למפ'rכ לוסגל הפ ' j7ךן לש רזגרטשה

ך באפריל

יום יעון למקפrן מ>ך )מקפית זריעוח 'בשה(

 1- 8ו באפריל
 I0באפר י ל

"מושרת בציוף השואה" :כ' ב  O1בינ-לאומי
יוס יעון לרבנ ו ת בצהאית הבשחתפ ו ת הרב האבצ' הראשי

17

ידידים ותומנים

ן ם

י

' שראל

-...

בחורש פברואר נערך םיור שארגו ' ור ס

גרנר' ,ושב ראש האנוךה' ,דכ לחשוף אנש'
עקס'ס לחכניוח הפ'חוח של  Iי ושם,
ברונ  Iה '.צחק קי  Iקא  ln ,רמ  Iם ונאמנום

ותיקים של ון ושם  ,הבע'ר Iנעת האחרונה

)  I)'lJת Dת  041ה נפסות יפ'עtלת ש'ך ושס
האךלY:ו

m

זע 'o 'lןא  ,תורס ומאנו 'וש 'ד , IשD

דבעויי תעב האחתה מחתה פסונח במטרגת

חרומתו להקמת

הBooks & Resources -

" C ent l!fה)בנה ג'  O'Oאלו כחקל ממערך

עורן בנושא הצנחת השואה והנחיתה.
אגודת נמאני 'ר ושם ב'שראל מרבכת
חא וערן ורח

מאיר m

nחבום המטפש ;)Iמ ' Oוי  .ותא דר צ'פ' ל.m
מנהלת חברה

רDו  OOה החשד ףך וש D

ריח וממת גג מהurכו

לייעוY

בחושר פרבואר

2002

ניקי ניי וש  Qאריה ווטערג ,

שוףת נכ'  1במשדו הפרסוס קשר רנאל,

למלכ"רים בתחום

רל'!גיפnזט  .לע פרטצהםתו להנהלת הגאייה
ולע רDויוע המקצועי-התדגבותי הרב שהם
מנשיים .

ארצות הברית

פרפו ' (ןןך טא ו בר .מנחת ירוע מוושינגטון

ודגבן  ,קמיס את הקרן לקחר השוהא הבןגנ'יה
וההטסי r lןה 'וש יהויו הוננrןה במכון הגיו'מואלי
לחקר השואה כיי ושם לבכ,רה של בת ,דר
איננירד טאורג ,חאת ממטרות קהןר היא קל רם

מקחר לע הקלח משא'זי .יהויוס 'וצהגת יה tףם
בהוננריה בתקופת השואה  ,טאןגר צעמו הציל
יה Iיוס רג'ס

בב ו רפ .OO

מחלקת החינוך וההנהגה הצעירה של

הנהית  Iי ושם הבעורה ב'שינתה ב' Iס 13

האנורה האמריקנית ערכו בםוף ינואו

)פחבןא רבהכ מ'חIךת אלךןנה רמא.ףק')ת

רגooי התנשי הרביעי ליפחות יעוצקמ למנח'Dכ

למ!ע  Iד ושס בראשותו שי "זא ז) Iוונקס'

יהור י ס גנ'ן יוקר  .רחל ברמן  ,מנהלת משדו

)ממייו( ,ליושב ראש הקמפ"ן למןע מ'מוש

האנדוה האמירקניח .ןךן ן"זירמ בשוtךס;oo.הי
המנהלת החינוכית של אגורה האמריק)ית .

התחינכ ןו" םשי  ' 200 Iףrrג ףל'ו )משמ(.לא

לע מהצמא לע! פוהלע לג'סו  nמiוכ' nבmכ
הפיתוח 'ייך ושם

"2001

החלופ.ת שנה קשה לכלום.

נם' Iחך בשגה

האנודה האמrןקנית ערכה הבצלחה רבה את אירוע ההוקרה

השנתי הראשון של סניף החוף המעריב בבווילר הילס לבכורס
לש היושב ארש בעש'ור 'וש רDוניף א"ב פשיגל ושל היושב אוש

הסט'r

פח קוטר .ארעב מואת גאיש ם השתתפו אניח.ע בנו שנאן

רבר'ס יושב ראש ה iUלת יר ושס ןמא לש) יושב אוש הקמפ"ן
לממיוש ר",יטת ןו" ושס  "2001נ  rrף וייף סונן יושב אוש האנדוה
האמריקנית מקר פלמר  .ב'וצתום  :פדו קורט )שrב מימין( מקלב
את אןת ההקזרה מבאונ Iלש )ממשא(ן ,נ'חף וילף )שrב משמא(ן

 Iמקר לפמר )ממיין(·

18

אח

מסין נרסת ושנאו יברי.ם

•  oלי,ו

גרמניה

& !• i

פסאנה שהחעה oבפרנקפוטר ב·בו

)בחמוהנ מ ' '~ Oילושבת ארש גאודת
ירירי יר ושם בגרמניה  .עור נבחרו

סנו ראשון ליושבח הראש

.

לאברכט  Iו קOOל·קOOל  ,סנן יושתב
הראש

.

השופטח אינס הן  ,נזבר

נ ' וזף נרוטה  ,מ  Iכיר
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