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'ד וש ס ב ש'ח ת ה אבצ

ל'עפות ה עשרה ח 'נ ' )4ת לחיי"ם ו צק'ן 'נ' ס לש

הצ"'

====-

דעות נחצרת

אלבום אוש יי "ן'
'rהת ר א ו ת אבץר

•

'שלאר_"

פעלו ו ת ן ה ענפה לש האר ו ן מצנ 'ר

,,.

ח'טך

מס'ג ר למ ח ג  'Jס 'הויר ' ם
" שבר בת

מע'" -

מחן 'r

 I' .מו א 'ר ו ע ים

מאת מ'לכ רבמן

•

ה מ''ם הקש ' ם הועבףם בשנת[)" החאורםת
 ,לע סד'גת 'שראל מח"ב'ס את החברה
מחרש את סדר

ה'שראל'ת לבחוו

הפrזעו ' ית שלה  .הפע'לות הב'טחוג'ת השוטפת
דורשת סכוחות הב'טחוו של 'שראל
צבא ההנהנ

ל'שראל -

-

ובראשם

להקש'ע את מרב הכוח ו ת

והמאמצ'ס להנגה לע אזרח' המ'ינה .ה'ה פאשר
צלפות שבתקופה מתוחה זו  ,ב של העומם הרב

כרך ראשוו

המוטל לע 'ח'דוח הצבא ' ,תמטעו מאוד הב'ק  Iר 'ם

•

עם הפנ'ם קלהל
נ ' שה חרשה לש ' ר ו ת' מ'ער

של א נש' ה צ בא ב'ד ושס .א ולס נ ח וני ב'ת הס פ ר
המרכו' להוראת השואה מל מ ר'ס על עלייה
במפסר הח"ל ' ם המקבר'ס ב' ד ושס דע לעשרוח

•

" 'הור'ס  ,הצ ' לו את צעמכםן "
שח ר ו ר ן המ ר של מחנה רכoפ"ה ש')'  Iב

אלפ ' ח"לי ם מ ר' ש נה

-

בכל הדרנ'ס של הצבא

ובכל 'ח'רוח'ו .
לפכ'ך ה קומה בפב ר ואר ' 2000ח'רת הםברה
צבא ' ח לש מנמח ההררהכ בנ'ח הפסר המרכז'

מאנוח
ת ס' ס ' המא והנ ותממ' '

המאנות -

חא'ם צל רה ועלמ' דה הור ח )' ת
נ ו שא ' ם תא לפ' ד הז Iרכ'ו
הההכ ג ה ה צ'ערה של האגרוה המא קף' Jת

מעס 'תעלם מכשטע וחנ ר ב

"'
>3

קנ תע קהה 'ןoו ת

·.ינות
ל ה ו ר את הש ו אה  .ה ' ת'רה הוקמה ב'זמחו של

נס עריבה ק'ן'ומגו ' I .כר ון ה שואה ' IIכרון אח ' )ו

קצ ' ו ח ' נוך ראש ' תא"ל אלעזר שטרן ושל דר

שהושמדי

בהכשרתם

מוט' שלם  ,מגהל ב'ת הספר המרכו ' לה ו ראת

ובח ' נוכם של ח"ל' צה " ל ושל מפקד'ו :

השואה  .מטרת ה ' ח ' רה ה'א לראונ לקשר ב'ו

ה קוו האח ' של צה " ל

בה

ריח צה " ל

 Oה Iי ' O

-

. i4ג

' ח'רות הצבא ל'ד ושס  ,ו לע פ' ס ג "מ כת אל

מרתו האדם העולה  ']1)1'0ךoםףן .קזטפlת השהאו

אורע' העומרת בראש ' ח 'דת ההסברה  'r ,העמ'ק

מירשת הלח ' מה של צה

" א נ "' חס ר או ' Jם

חשרות

 .5ן  7-נ

''י'יס ותו מ כ'ם ברחב' הועלם

19:-1 8

ארבעה מק ו ריח שמהם הוא ' ו נק אח קערו)וח'ו :

:r

מסורת מד'nנ ' שראל

אח המסר' ס האוגיברסל יי ס וה"חוו"ס דרך

כמר'נה דמיקרט'ת  ,מ ס ו רת העם ה ' ה ו 'י דלי ר ו ת 'י

ו מיר)ת ' שר א ל:

הרמטכ"ל משה )ב ונ (' 'עלו ו א ו מ ר" :השו א ה

האר ם  .הע'ס ו ק של 'ד ישם ב נוש א השיאה עילה

מהווה גדגך חשוב ומרכז' בה'סט ו ר'ה של העס

בקנה אחד עס שלישת המקירות ה א חר! נ 'ס .

ה ' ה ו ד' ובג'ב ו ש זהותנו כ'הוו ' ס וכ'שראל'ס .צ ב א

בפתיחח 'ום הכנה ל מ שלחת צה " ל לפיל'ו

לא רק של הע ם

של ' ר ושס ו'בר אלעור שטרן על החש'ב  Iת

מהוזה

שבע'סוק צה"ל בע ' קיוו השל'ש' וב"חוד בקלח '

היעסקו בשואה לע פ' ערב'

צה 'r

.

ג'שראל  ,א ל א צבאו של העס ה'הוד'

-

ע  0ת ח לוהת לש השגה רrךבע,ח החשר ר..
tצוח בתכ ה עת  ,.ו שס 'יולש'ס מחאל
קלו ר א' ו ש) ה ס ו הב מוא ו ש ר.ת מ ' יי ח ו
ה!שהנ הקר הנ נ'nא המע קחייר ..ולשס ורגהע'

ב 'שלאר ו רנבח' ה לוע.ם

.a-ישנ לק ;("1fVa 'I'J1טטט

הכרב l'R!1'I

הנJ!I'1D mי הש;VO

!"ועו וrצו'Iמ' Dלש I!Jנ' '.לD"Iר OOנפ השמו ושופס האJשנ

2

-

מצ " ו

ו ערכ ' המיסר הא ו נ'ברסלייס המב  Iסס'ס לע כביו

ההנ נ ה ל'שראל  ,צ בא העס

_.

אבן

'סיר

חIל" ח מקנ ר יח ב!)יוא יו למא ]ית .

ח יל' rו ר ב]ייו ב'ח הOפר המרג 'י להי רתא ה ש י א ה

י  lו  I!Iם
נ  I!Iירות
 iIצנא
ינ

I

I

ינ

I

ם

I

דרג הפקיוך הנבוה

ושם ע  Itרת לי למצוא מטרה שאני יכול לשאוף

נ י ותר שי צהל" רואה

אליה במענל הנדול יותר של הזהות היהודית

חשיבות לעיונה בנ ' j7יר

וצה י וינת 'וש  .הרrןבם באים ףף בט'וי גם בפ'וoעות

של ת"לי צהי'ו וש'ו

המצבעית שף  .ררך הביק ור ביר ושם אני מב'ן דע

ושס

כמה חשובה מרינה יהורית לעם ישראל  ,ו  Iה נותן

טושא השואה .

משמעות לעבורה הקשה והשוחקת שאני עושה".

זאת

חיילי צהל" נררש'ס להתמוחות עם םוני ו ת

הירג

הפ'ק  Iךן הזוטך

מוסריות ועם ןילמות ערכיות במקצועיות מרבית,

יוחר •

אותם מפקדים

בצבא שחרת לע רנל ו התנהנות אתית  Iמוסרית.

הקובעים יא פעם את

ניא הלוי  .סמג"ן בנרון נולגי  .רואה בביקור בין

)פוע'ו

ושם מעגה שלגי קרטיריונ י ס מחייביס אלו ; ' הביקור

והממונים לע חינכוו ולע

בי ן ושס עוזר לי להסביר לחיליים לשי למה מף)ת

ריר

ישראל צריכה צבא ח  Iק  .בר בבר  ,הביקור ה  Iה

מפקדיו

 Iב'Oע j71
אך

כיצד

ב' 1
רואה

המרי)'  tת

של

הכשרתו

חשוב לחיווק o1מ  Dlר' Iת ש}א' רצוה לפטח בח"ליס

ליחמיםן
ליכטנפלך ,

שלי ומזכיר להס לאיוה שפל מוסרי אנשים הניעו

רוע י

מ " aפ בגדור  12גבלוינ .

נבער I .ה חשוב ף בע'j7ר כי הס משרתיס חטשנים

ינ ק צ  Iנ  Iם

ינ

צ

n

ח

ינ

השואה " :העיסוק בשואה מחזק את הקשר שי

חש שיש חשיבות נרולה לביקור שלו ב י ד ושם

ומתמוחיס שס עס הכרעות מוסריות יום' י ומיות .

לעם ישראל ומעניק ממשעות נוספת

במיוחר מפ)' שרבים מחייליו לא ביקרו מעולם

החייל'ס לשי אכן הגיבו לבקיור  .לא תמיר החילייס

צלורך בקוומה של מ  '1נה יהוריח צעמאית שוש

ביר ושם  .ועלתים  Iו ההתמו  mת הראשו)ה שלהם

בנוךגי מתענ"גים בפע י לויות ההעשרה התרבוחית

לה צבא חקז  Iמס '. l 1ה'Oע Iק הזה אינו צייך 'וה י tת

עס )ושא השואה  .ערן כהן  .סמ " פ ביחירת עוקץ .

הצשל" מצ.עי לבא לבקיור יבד ושס סיעלוקו בשואה

ייחוךי קר לחיילים היה  lIיים המשרתים בצה י ל

מכסיס ומוסיף ; " בחיי היום·' Iס ילש קל ף להדiה Iת

הם לא  1' 01אןישים .אני יורע גס שכמפקר לא

לאא חשוב גם לחי'ןוים הדרוזיס והנחייס  ,ולמעשה

עם מענלי ה  Iהות הקרוביס אל"

היחירה .

תמיד אפשר ךשלב את כך המרכיבים של ימי

לכי השותף בהנבה על ביטחוו המרינה .אחת

המשפחה  .הביקור ביר ושם עו  Iר לי לםנור את

חי)וך וחרבות בפעילות השופטת הביקור ביר ושם

ממטרות יימוך נושא השואה נ'  lושס והמסע

מענל הה  Iרהות הרחב ' Iתר שלי

עם העם היהוף

ממוקם למלעה בםרר הדעפיויות הצבאי ונס האישי

לפו'ויו היא עיסוק בקלחיס שחיי'ו ' צהל" ומפקדי י

וםע הציונות נקיער בןוזע לש)ו שבו האיירנ Iו'" nואות

צריכים יימוך מאותה תקופה על התנהגותם

היא ערך מרכזי כל כ.ן לפעמים קל לשכוח את

כ 'ופי החברה הישךאלית על מרכינ י ה השוביס

המטרה הגבוהה יותר של העשייה השנרתית .

מצד אחי וכלפי אויבי ה מצד אחר ,

התמוחות עם נושא השואה דרך הביקור ביד

חיי'ו'

צ,ן 'r

חי ליים נ ר חנת כ ג' ן גטו ורשה

ח"לוח מנק ר וח ב חע ר ו כ ה ' 1' 1'1

.

.

משתק'ם 'לדוח"ם :

שלי  .לע הביקור ה/ה לא ויתרתי ".

רגnבתו ה' א רrכ ח זו'ויעפ ר ..,..ח ""ר חיכו נמנתמ הז רהכ
בכ '\ו הספר הוכ רנן' לה ייnא הש ווא;

צק'ו ח'ךוג ראש' חאז rע'7אך וטשו  01111פל'ף י'"1חס ני' וש .D
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מחנה הרכיון י ההשמךה א fש Iו יץ-נייקנאן

כ

אסר החיק נחכלית האיסו ,על צידום באזורים

.

האנשים )מש'ווח שנשלחו םיי למוחם .

לאורך השניס נעזרו )יצודים באלבום א Iש Y'II

נתחו במדחמת הועדם השנ"ה בין מ  Iל'  Iו

שה'ן נתוניס בכי)וש הנאצי

ל  1.35-מייייו יהוריס • ) 20%-מכלי

)מחנות ובמקומות שצילומים שיהם היו יכוליס

לז'הו' קרוב' משפחה שהושמרו .האלבוס ש'מש

היהודים שנצרחו בשואה .אלבום אושוויץ

ישמש ראיה נגך המשטר הנאצי .לנוכח איסור

נס רא'ה במשפט'ס שעסקו בפשע' מלחמה או

אוסף מקורי של  197תצלומ י ם

זה  ,הלצתומים ב'ואנוס אושוו)" הם ייח Iידיס ימ!ערrך

אמצע' ח'הו' פושע' מלחמה נאצ'ס .בשנת 1980

מלווים בהסברים 'מתעד תיעוד ח  IIחי את גירוש

סקרנות  .לא  I1ממ שאיכות הצתלומים םקצ' Iע,ת

תרמה ל'ל' 'קעב את האלבוס המקור' לארכ'וו 'ר

של יד ושם

היהודיס

-

בם' Iחן בגטאות,

מאזור

קרפט Iן  nIנ  Iך~ אז
בהונגריה ,

'וא Iש - Y'IIניjתאנ J
הדאנוס ר אה א ור
בפסמטבר השנה

ב מהחרה אננ'וית
חושה  ,בהוצאת
 Iד וש ס בש  Iתוף
מ

r I

א

t

I

אושוויץ-ביקרנאו .

את

האלבוס

נ'לתה

הוחח המנ'Dש I1מייר:ווחו הוב jר

 ,, 16' UYI6' UII!D",וםו:ם .U YIW Iיע•

;" I6'UYU'11I"I!mםם  YUwשו.ו .

) 'צולת

השואה ל''ל ' קעב ז ז בראש'ת פאףל  , 1945ענת

אלא שהטכנ ' קה שבה צולמו והמקומות הרב'ס

שחרור ממנה דורה ש'לר )וורהאוזן .לע פ' רעותה

שמהס צולמו

ברצ'ף המח ) ה  ,מעל מנדל'

בתקלה ל'ל' באלבוס שלא בכ  IIבה  ,כשח'פשה

השמ'רה ומלע ננ  Iת קרונות

בנו'ס חמים בארוו בצר'ף בטוש של ה-אס-אס.

הנ"ר tת הרבה של הצלס בת Iך המחנה .כמו כו ,

כשפתחה את האלבוס ז'התה מ'ר  ,לתרהמתה

עבודת הצלס הנלו ' ה מאשרת כ' התמונות צולמו

הרכה  ,תצלומ'ס של בב' משפחתה ושל חבר'

ב'ד'עת בלע' תפק'ד'ס במחנה.

קה'לה שהנ'עו עמה באותו משלוח מהוננר'ה

לאושוו'!"·ב'jתנאו במא'  .1944במלש ו ח ה' ו 3,500
בב' ארס ,ור ובס

 .כ - 90%-

הושמרו בתא' הנז'ס

בתוך שעות מרנע הנעתם.

.

הבקר -

במשפט' פרנקפורט בשנת

ל'ל' 'קעב לאלבוס

אוש  Iו'Y

מלמףס לע

1963

הת"חסה

כשהע'רה ננר עשריס

ושנ"ס פ  Iשע'ס נאצ'ס שש'רתו באושוו'ץ  ,וjת אז

התברר כ' את התצלומ'ס לא צ'לס צלס אחד

ב אלבוס חמ'ש'ס וש'שה עמור'ס  ,והוא ארזו

אלא ש'ב אנש' סא-סא :ברנדר וולטר  ,ראש 'ש'רות

בכר'כה קשה מבר פשתו בצבע ב -' Iחוס .אורכו

ה '" Iוה' של אושוו'!"  ,ועזורו ארנטס הופמו .השנ"ס

ש לוש'ס ו שלושה ס בט'מטר'ס  I ,רו חבן עשר'ס

ה'ן הצלמ'ס הרמש"ס במחנה המרמ' של אושוו'!"

 Iחמ'שה סבט' מטר'ס  .ה תלצום'ס בו מם  Iרר'ס לפ'

וה'ן אחאר'ס 'iו'ןזוס תמונות  j7I'lו לש 'מ ר'Oאנףס

ס יר כר ו}ולוג ',החל בהו ורת המגורש'ס מקרזנות

)למעט ה'הוד'ס והצ  Iענ'ס( .וולטר והופמו ה'ו

הב קר לרצ' ף או ש · Y'IIב'רקגאו וכ לה במ'מוש

ה'ח'ו'ס שק''מו ה'תר 'iולס באזור אושון •YO

'הפ תרוו הסופ' של השאלה ה'הור'ת"  :הפררה

ר'Oובה 'iו'ןזמו'ס Kו הבתררה ב 'mהאנ מעלו .0

ושס למשמרת נצח .לפנ' 'צ'אתה לאור של

המהד  ,רה האננל'ת החישה של 'ר ושם ומוזאוו
א ו שוי'ץ'ב'jתנאו הורפסו שלוש נרסאות קודמות
של האלבום :הגרסה הראשונה צ'אה לאור ב שנת
 1980ב'זמת צ"ד הנאצ'ם הנורע ס ר ז' ק לרספלר ,

הגרסה השנ"ה  ,בער'כת פ 'טר הלמו ' ,צאה לאור
בשנת

, 1981

בנרמ ' Jה בש Jת

ו הנרסה ה של'שית 'צא ה ל אור

. 1995

במהרורה החר שה והדעכ ג'ת תצלומ יס ש אבד ו
ולא ה  '.במהרו ר ות הקו רמ ות ,וכן מ' ר ע נ וס ף לע
הזהות ולע ה גולר של המגורש'ס .באלבום הקדמה

מאת 'ושב ר אש הנהלת 'ד ושס אבנר שלו; פתח
רדב מאת עורכ' האל נום פרפו ' 'שראל נמטון ודר
מה גוטרמו; ארבעה מאמר'ס

א Iשו : yoI

.

"מח Jה הר'כוז

תמצ 'ת ה'סטור'ת' מאת ר'ר פר'Yניישק

פפי ר' ,ההשמרה של 'הרות הוננר'ה" מאת פרופ·

'שראל גוטמו ' ,הס'פור של ל'ל' 'קעב' מאת דר

ע ל פ' מ'ו  ,ס לקצ"ה לעבורת כפ"ה או למוות ,

ייתכו שהס ש'משי ל'חם' צ'בור של הנאצ'ס

ר נ"עס אחחנ'ס לפנ' ההמשרה ו מ' Iו 'צפrו קהרבנות

ת'עור 'עי' של ה'יישוב מחשד" לש 'הו  '1ס במזרח

)על ' ר' 'קו מ)רו קנ רה'(  .מעשה ה רצח ההמוב'

 I -ייתכו שמפקד' המחנה ה  Iמ'נו תצל  Iמ'ס אלו

צעמו א')ן מת י ער בת צל Iמ 'ס  .עמור הש ער מצ')

להסוואה

"ערוח" שקר'ת על 'חס הונו כלפ'

שנ' תצלומ' 'הור'ס ברו ח ה תעמ  Iלה הנאצ'ת

היהו  '1ם' .ה'ו ר'Oוב  ,ת אשר ' ה'ן ,התלצומ'ם לאבבוס

המיעו שבממאר זה נתוב ב'תר הרחהב באלבוט אושוי)"

ה'רועה ,ו בתחתיתס הכת Iב 'ת "יי שוב מתרש של

אוש ' IIץ הם הדעות ה'ח'דה ה'העה המאשרת את

שהבצואח 'ר ושט ונמצא באחר הא'נטרוט 'וש 'ד ושט;

הגעת רוב האנש'ס בתצלומ'ם לאושוו'ץ-ב ' jת Jאן.

.w.vw.yadvashem.org

'ה  Iר'ס מהוננר'ה" בכת ב ' .1

ח ש'בותס הה'סט ור'ת של התצלומ'ס רב ה
ל א'ו ערוך .אך מ' צ'לם אותס ו מווען בררך כ לל

4

-

במסמכ'ם

הנאצ"ס,

ברש'מות

-

האם'ר ' ס

ובסטט'סט'קות מהמחנה לא רשומ'ס שמ  Iת

גרע ז ן נר"ף  ,ו'תצלומ'ם כמםמכ'ס  OO'o1ור" ' O

מאת ') נ ה

שפר'  1Jר·אהרו.' J

'ד ושם 'וצ'א לאור

נרסה עבר' ת של האלבוס בשנת .2003

"ל  ilתךאות ;:;::---=1

בארץ

!I

ע

לותו

י

מאת מלכה תיר
~,. ~~~~--------------

אחיר ט ו תי סדפ ו ככה ,:ל
ה'ה א'ש  Iרא ן

-

נג'( /ן ע ו ר

ה

שוירת ח" ן נאםוע נפמקה

להתראות אבץר ישראר 'אלה ה'ן מ'ןו tת
הפריה של אהרוו מנצ ' ו  ,המנהל הצעיר

•

ה

ל

אהי

D

נ

צ

י

רוחנית לאנצ Jם  .אורה קרם  ,שלעתה לאץר ב'1940

בטרויינשטט השחלב מנצ ' ר באופ[ טבעי

ולימים לכת פרס ישארל בכמייר~ מפסרח  " :השינם

בפעילות החינוכית והתרבותית  ,וכשבאוגטסו 1943

האחרונות ב Iוינה היו בשב'לי קתפוה שעירה חבמינה

הגיעה קבוצה של  1,260ילרים מביאליסטוק

חיינו התנהלו בעולם

והוחקזה בנפח ,היה מ"צנר מהמרריכים שהתדנבו

קטן אשר rערה הידדת ו י רירות אמת גיבשו אותו ".

לפטל בהם  ,ב·  6אבוקטובר שולתו הידליט והצוות

פאלז נרוס  ,נשיא הקה"'ה היהוrןת ב Iויונ~ זכזר

המטפל ברעת גיר Iש לאושוו י ץ  ,ב·ך באוקטובר ,

את אהרון מצנ 'ר כמי שהעניק לונער המיואש עונן

עם הג י עם לאושו " Iו'  ,נצרחו היידלם והמלוויט נבהם

תקווה ומשמעות לחייו  " :בבית הפסר קיבלתי ו [...

אהרו[ מצנ ' ר ,

) ח ' Yבאי.י~

"

ע

נ

!I

אנושית לע אף הצרות

קרם זמנ ן תוכ האיש הוה

ראי "...

I

ו [...

יער ראשון קמויף הבטסיוריה נפסרות יהr Iןת ודבת

לע מותו לש אהחן מזצנ  ,מבrו טניום למפגש

הוא הלציח לתרום לי תרומה מרכעת

ביר ושם  ,אמרה אורה קרט '''' :בנש"  ,אהרון מצנ 'ר

זעלז) את א Iטסריה יפני פרץו המלחמה ואחר כך

להבנת צעמי כיהורי " .זאת ועור " :ה וא חינך אותנו

מסמל את בל מה שאבר לעם היהורי !לאנושות

נשלחו לנטאות ,למחנות השמיה ,

להתמוח עם אתנר הזמן  ,לראות נאyר י שראל

[_.ו בעיני רוחי אני רואה אותו באחת מפגישותינו

מ' הוה אהריו מנצ' , ,האוש ששמ!  ,רמותן

את המולרח האמתית  ,לתת ביטוי מעשי לח"נו

האחרונות כ שלע פניו ארשת של צרינות ומישהו

 Iפ Iלען חקוקום עמוק כ 'rכן ב' Tכ ר Iנם של חניכ'ן

כחלוצ ים  ,להיות קשור לעס היהורי ולעזור לבנות

שר בייrןש את השיר קורע הלב ;

שנילצון מיור הדעויית של  Iך ישס אימץ תא הרע'ין

מודלת חרשה באץר ישראל כיהוריס קזופי קומה ".

איין שם" ד ו אr

שי עובדת  Iד ושס וכרנלית שלא"ן יתעד את

בראשית  1939ליווה אהרון קבוצה של לעיית

מכסת  1" 1'1ירך עוני חני)'ן ששחו .בנעוזה כמטע

הנוער לארץ .בני משפחתו שכבר היו בישראל

בלשיח נתגבשה קבוצה מרשיוכה של כשלושיס

הפצירו בו לה י שאר אך לשווא  ,הוא סירב באמרו

לש ילעית הגורע בו Iיהנ בשבום . 1941-1939
כן )פח מח))'יי  ,י'1לם

י נ'J

נוער שהילצחו

ישראל

ו[.. ,

חניכ  Iם שלבעך .הם נפגשו ג ' ך ישס נחשדו ' Iני עם

שנווינה נשארו ילרים הזקיקיס לעזרה וה וא חש

)יג מפשחתו לש אהןיו מר'צ Iהח"ם נישלאר ,ס"וI

אחראי להס .כשניחתה על בני הנוער הפקורה

nברעהכ tלע ח"ן לש מר'צ Iרענשהכ בזכ'  mlאל'ח.ע

להתיבצי במחנות נעורה

ערכו קטס זיכרוו נקבעת הקה'ל Iת  ,וניעקר ס'פרן

מצרונ ו לנוער במחנה רפול לכמה שבועות

והלעו זיכרונוח לע אהרוו

מצו ' ו -

'ה Iף ומחנן .

ב')' I

בן למשפחה של שישה ילריס .

כמיטב יכולתו לשמר את הפעילות

באפריל

צער נףר םtי' גשעםאךזב

אענס הנ ו ף נספה

יינשטה אני~ר נים .

אן לא הנש1נה:

רגתtגת ר~א מוהנת מר nהעrד'lת ףנ.אנ האת''Dנ Iלש י' oשו.

החינוכית .

בפסטמבר  1942קיבל אהרוו מצנ 'ר

היה ו  '1ח  ,כתב ;

הארם א'נ ו אלא קרקע אר ז קסנה ,
הארם א'נ ן אלא תננ'ת ב ו ף ס ו לרת ו ,
רק טה שקלסה א וי נ ו ע ו דה רעננה
רק טה שספנה ע'נ ר סרם שנעה לרארת ,
ואמנם מצנ'ר היה בתניח בוף מודלתו האיראולוגי ,

תחילה בבית הוריו ואחר כך בפעילות בתנועת
הנוער הציונית'חלוצית " גו  mניה " שבה היה אחראי

לשבכת הניל הצעיר .מםתיו  1939הוא שימש
למעשה מנהל יחיר של לעיית הנוער בו  Iינה והפך

את הבית ברחוב מקר אות 5

!,ננם א זו מיס:

שיר ן ב ולב ס עיס:

 Iב·  1941נשלח שדם בשנית  ,הפעס בלע

אהרון )רזלפי נפי נבי משפחתו( בולר נו  Iינה

,191 7

עס בערנם אר ו ם טיר

סיביב בעירה

ס , 194הצטרף מ'1צנ

כורחו ,במחנה  ,צנר עבורת הכפ"ה) ,יסה

שאול טשרניחובקסי  ,ממשורף החחייה הלא  Iמית

'יעיר

ן בערבת :ע וטר אבי בא ז בא ט

למסגרת מגוננת

ותומתכ ליידלס ולבגי הנוער ולמצבר לש התנגרות

~~ . ;,.• .כ~ ..
1"\: ~\ . •-1
~:1

פקורה לחזור לווינה  .פירושה המעשי של
פקורה ו  Iהיה התייצבות לגירוש  ,ערב
שילוחו לטרזיינשטט כינס אהרון ישיבה

אחרונה של מוצעת פעילי תנועות הנוער
בווינה  .מרטין פונ,ל יריר ומרריך צעיר
באותם ימים  ,סיכם ברוח

את הישיבה

האחרונה שבצע ותקווה היו שזוריס נה .

במפגש ביר ושם שאליו הניע במי ו חר
מוויונ~ ספיר לע הישיבה" :בסיום המוהצע

פנה אהרון אל כולנו נתביעה קלבל לע
צעמנו התח"נות בהצהרה ובשבועה ' :מי

שסבור שאינו מסונל יימנע ללא היסוס

}[...

אי]' רוצה להטיל לע איש מעמסה

שהוא אינו נית שלאת' :מ החבריס המיוו
יר בשבועה וחזרו אחרי

אהרון :

'אני נשבע

בעוrן לפעול ב'מ מקום למען קיוס עמי ,
להיות לעזר  ,להיות נאמן ליהורה וצליו ן

ולהשתת לחוק את האנשים שמסביבי
באמונה במודלתנו היהורית "'.

איירו ו מצנ'ר םע יי  ' Iעו לישר אל נ' 1939

5

"-,

י

למחנכים יהודיים מחו"ל
I

מ

I

א

I

I

ך

ע

I

I

ם

מאת ר Iדםצלר
~~~~. --------------

)
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 29ג'יל'  16:00 ,אחר הצהר"ס

6

ד י גר ית

למשחחפ'ס )'חנת הזדמנוח יהציג את ה ח וויוח

הקבוצה מפוזן ת ב ן חב' ב'ת הםפן ו אוכיח

אף מ  ::Iנ הביטח ן ן ה קשה ראבץ ,הניען

מחנב'ס

מ ארבו ית

'הו ד יו ס

א נ ג לי ת ) ב ית הספך המרכןן להו ר את

הח'נוכ ' ות שלהס בע ) ייו השואה  .או וייס מבר ' ו

ארוח ת צהן"ס  .או מ ת קשה י האמ' ן ששבועייס

ה שרהא לש '  lרש ס סלמירנ לש שס נייים

מאר בפבסילוונ'ה  ,מ"סדת ומנהלח של קרו

של ' OOונ עמוידס להסחיים  ,הםיון צבפוו והב' Ij7ר

)גן כ יילן ע ד ן ב אונ וס ט(  .ו י ה פעם הראשונה

הח'נוך -ע'נייס מהאפר :חולקח עם הקבוצה

בב'ת ל tחמ' הנטא ו ת תרמן חר Iמה אמת'ת

שיי ישס עורן ס מירנ למחנ כ יס יהןיIלס נ ל נ ד

אח חוו'ות'ה מעבודתה על השפעת חמובות

לניבוש הקבוצה  .מלאת השראה  ,או חזוןח

חםי~ל .משתתפי הס סירנ למדי רב י ת לגי השואה

מהשואה 'זע ךל<'ם בבח' פסר  .בכ'קור

באושוו 'Y

לאןצות הברית בתחושה שתשמש 'שגן'ןה

בהרצאו ת מאנשי  Nקדמיה חשי ב ים סי ,ישס

גשגח  1986היא ג'ו'חה אסוף rן}ר לש לצתמ'lס

ן'lאJכנ'זכרנ'טןאת ואני ן כ עפליויות יחוני דואית

א'ש"ס שקלנחו מבףyהס במחנה  .שבש עשרה

'רשפא

השנ'ם האחרונות היא מס"רת בעויס בג'ס'וו

15:00

לה ם לתזור לקהי ל ותיהם ולשמש כ הן מבהיבל ם

ירבח משית סופיו  '1ם יפנ[)' שתבמיסת הלאבום

האtכlובוס 'וצא מ'  1ושס להן ציון  .המשחתפ'ס

כטונא חלובד שהיהא  .תא סהמירנ סיסט התכנית

האחרוו  :ע ' ג"ס מאפר אושוו' - Yג'רקנא ן 'צא

פוסעים קלברו שי אקסור ש'נלדר לפג'שה עם

המסותתפ לחיט ך יחידן לש סהרכובת היהייית ,

ואפשר עלןון בן ב'ד  Iשם .

שג' נ'צול' ש'נלדר  .מחר הס עת'ר'ס להיפגש

פר Iפ ' ' הורה באואר ' .וץע מער' ליד  Iש•D

למפגש'ר'ון עם אבגר שין ' ,ושב ראש הנהלת

ופרופ ' רוד בjמ'ר ,ראש מכוו המחקר ביד ושס .

ד' וש.ם חאלוף) בועשת ייערב ל"תסס חאלחח

טנ מיונ  .העדי כרששו

-

ה  t7Iדטרי

ופר  Uנ' -

סשרך החיניר יתכגית א ס פר להיראת השיאה
כ יי ושם .

לאור בשנח

,2001

רר זאב מקנוב'ץ ' ממרכו מלטיו ורב'ס אחר'ס
שכאטוובסו  Iנ Iשעףס ומשוהנ משתתפי רמסו ) tן
עוצך בשער'

'l

ושס בשעות הביקר המוקדמות ,

מתחיי עוד יוס שי הסמי)ר ה"חורי •.

תורמ'ס לםמ'נר  Iמקרמ'ס

 25גייל'  8:15 .בבוקר

מtכ4ח'ותם השונ'ס מוו א'אר'tןןג"ת הגעז הצאג'ת
הפשעת הה ' OOו ר'ה  Iה ' Iכר IIלע הח'נוך  Iד'ו'מות

צוות ב'ח הספר המרכז' להוראת השואה שמח

ן בבית הספן

קפה .שיחות חוליו

אח יד ' עוח" ו א ת כ'שור " כד' לפחח חכנית

 Iע  Iר כמה ש ' ח Iח טלפ  Iו אחרונות לפנ' תחילת

לימו ר 'ס לע הש  Iאה המות א מח ל ג 'ל החלמ'ירס.

ב ר ' Iק אפר'ס ק" ,

אבי מחע  lח)" במיוח ר ב ר ןכ' ה ו ראח השואה

מנהל "סמינן'ס למ ח נכ'ס מחוץ ב' ר ושס ,מצ']

ל'יי'ס ןכ'ס  ,אפ'ו'ו י'יי' כ'חה ".א שןה עודבת

אח חכב'ח היוס ומספן מה מחוכנו ישבח

בב'ח ספן הלל ללימורי בוקר בקהייה שלה .

המרגזי להוראת השואה
מושב הבוקן  .בשעה

-

8:30

"אג'

הקרובה.
הא Iר בכה ,ומוקרו הסרט השנאה הארוכה

ב'ותר

כת

חיק שי'ש ' .שעב")ן האסיאם

מםו'ס על השואה .

מהאונ'ברס'טה העבר'ח מספר על החרפח

הסמ')ן ה'ה מאלף .

האנט'שם'וח ועבים הערב' ה'וס .הוא מרבר לע

הקלח החשוב ב'וחר

כישלוו וע'רח דרבו  ,לע החד'צח'ות של האו-ס

שאנ' לקוחת עמ' הוא

ובראש ובראשונה לע הקתשורת הרע'בת שהנ

ההנחלה

חש'בות

ישראל והעם ה'ה  Iד' מוצג'ס כאכור"ס  .ביתי

ל'לר'ס את הממרים

אנושייס וצמא' דס .לנוכח המבצ ב'שראל כ'וס ,

שי מה שאבד  ,רק

וההווה

יאחר שיודע'ס מה

מתעוררח

תחושה

שבושא

מתמזג'ס וה בזה .

שעמ ס ה Iא 'כ ו ל לענ  Iר בש'תוף פעולה קל 1fו Q
ייעו רו של 'ד וש Q

להוראח השואה .

אכר ,

שאר

הדכן'ס

המח}כ'ס נחיק'ס לשלוש קבוצות ודנ'ס

קמ'לבס ממשעות לש

באסטרט ג 'וח להוראת האגט'שמ'וח של העבר

ממש .עי ' )ו יהפ וך

ושל ה ' וס בכיתה.

אח הםיפון יאנוש' :

.

חינוך הש ו אה ' IIכרוו השואה.

הכונת הוא ןמ פע'לוח חוו" בב'ח הספר הסרכ 'I

ש Iאה :ה'א ממש'1כ'ג

והאנט'מש'  Iת בעכור העש פרפו ' רנברט  '100'1ך

הסמ'גר

בש ו תפיו הח ר ש'ס הרב'ס מכל רחב ' העולם

לביצולי

'וה'ה טכוע ב' רושס

-

הפר'רה  .בם'ום "' OOגר "ראשון יאנש' הח'גוך
ת  Iך ציפייה למפלע'ס  Iיםמ')ר'ס דוס'ס בעת'ר .

מםב'רה מ ר וע צרתה להג'ע לאכ ן " :צריתי לפשר

המשתתפי ם מתכנסום ) )'תה

אחר הצהר"ם

אותו בתחומי

שרה בלומנטי מבוקה ראטון בפל Iר'רה

6

של 'ד ושס:

ה'ה fיד'ס מתגבשת מאונה חוקה ברע'ון התכן'ח

של מנה'גוח יה  Iד'ח בשואה.

6

גא  Iנוםס ,

12 :00

בצהר"ם

מתתשפי הסמינן גמושג חאן הןצ;ן יי ס

אירועי בית הספר

"שבר בת עםי"

המרנזי כהוראת השואה :

י צא לאוך  :כרן ראשיו של הטדרה

כ

יוכי-ספ  Uמבר 2002

מ''ס ולא 'אצ lאלור הרכך הראשיו נדסךה
לש אר Y1ה כריכס הבצוחא ד'ושם :שרב
בת עמ'
הדת'ת

-

פיק'ס בתולרוח היהדות

בתקיפת

השואה .

מדרה

זן

 30יב ז ב' ' 3 -גלו' הנכה ים Iונף למ ' IIם לפ'ת'ן מעסם משח הח'}ון
 8 - 1בילוי קורם רנגה למור י ם ה' Iצאים לפלויי מעסם הסתדרות המורים

מספרת את מיפורם של היהוו'  Qהךת"ם-חח' Q

בתקפות השואה בהקשר ה  Iטסו ' '1ללכ ' 1ה Iןי של

'  lגילוי יוס יעו Iלמאתייס צקיני כססי

ח ''7

ראווויר לפמ-חםי בנושא 'הארם בשוהא'

זה הטררה הוא פרצית דוך

משמעות'ת ,שכן

סיפורס
ה'ה  Iר יס

הרת"ם

הוא א חד החקלי ם

הוYו Iד.

פר'צח

 8יינול י

'  01עיון למ'ושחת ב ' Jנועו מפולין מטעם משח הח י נ ו ך

28-21

בילוי סמינר 'ה "לל 'קורס הוראת השואה לסטוונטים יה ו דים ממוינות חבר
העמ'ס

ונטפר '

מירה זו היא

ררך משסעותית

 18ינולי ה ו רכה לשעבים מוריס רחיים מחו'ו" מטעם הסDוות היהוידת

השואה

שלא טופל נ ר או'
במחקן

המרס' להוראת השוהא

של

בתק י פת השואה

בטיפור

 29- 14ב'לו' קורס שגתי למדרכייס המיוידעם נעלוד במגמת ההדרהכ 'וש כית הספר

במובו ]וטף :וו

אחת

ההזדמנויות הראשונות שי 'ך ושס לענוך עבודה
צמורה ו'שירה עמ הצינור החי .nמשוס כך נבתכ

 22יבלו' 'וס ע'וו למאתייס מורים מנתי פסו יסויד'ס מעסס כפו חב"T

 24יב'ת' 'ום יעוו למלשחת צהל" לפ'oןןl
' 24ג'ת '  4 -אב ו גוס ס  'Oור מילדו בפ'לוו קלורס זמDיכ' 1בפ'לוו

ורספר מתוך ש',ת מרקת פוורה כשהוא צעלמ) ג'ן

.

הסיור חוםת

שm

מילדו מור hהו

מנחן לחנכייס לפנ' הסמתכם למויכירם בפלויו

קבצוה של חוקייס ושל רינבם חידו'מ  Iג' Iצ  IIת
ה ')' 1100ן'  0ואנשי ח'}ור בפ ' Ij7חן שי הה'טס  Iר'ןן

' 25גלוי יום יעוו למשתתפים קבורס ילשחים צראלות הבoן.ת צלופת  .אלילוטIoה
קלודנה מעסם קהח קהימית ילשארל

הראש' של 'ן ושס פפח' ין מכמו_ הסדרה כתוגה
אפוא כך שתהיה קשובה צ'ורכ'ם ולרגישי'ית לש
החחים ובה בעת תהיה אמינה ותענה לע אמות
מידה 'וש כתיהב הטס'  Iיר ו נרפית דקאמי.ת

 3 1בי לו י

יום יעון למ'ושחת צהל" לפלוין

 1באונוסס יום יעון למאת"ם חנכי'ם מודוכיים ציעוים מעמותת בני המושב'ס

הכרך הראשו Iעוקס בתוחלת האורת ו חקםייה
בגרמניה בשנות ה-ס 3ומסתיים בחסילוה כתקפות

 21 - 4באוגוסט סמירנ למחנכים ממוי)ות חכר העמים כמסגות הפוויקט המשותף ליד

המלחמר~ ב'ן השאר הוא רן באופייה הייחויד ו הלא

ושס ,לסוכנות היהוו'ת ולבית לוחמי הנטאות ובסיוע ועיךת התביעות

כל כך י ד וע של האידאולוגיה של 'תורה עס דרך

משטרתו להרחיב תא הוואת הש ו אה במידנות חכו המעים

אוץ :בהתמ ו חות הרידבם לש ציבור ש ו מיר הת ו רה

גברמניה עם אסיור ה ש חהטי רשכורה }מ-ו 2

(1933

כפאר ''7

ועם השינוי במעמד בתי הכגסת כגרמניה,

בחיסול המ ו סדות של האורתודקןסייה ועוד _ כל אלו
דנוניס כזערת מאות קטע' קמור ,הבס קטיעס שרע

 5בא ו גוסט 'וס עיוו לבנות שירות לאומ' קלראת שנת שירות בחו'ל מעטם הסוכנות
היהןידת

 5בא ו גוסט יוס יעוו רבעב.תי גנאביל.ת אבקלטיי.ת צברפתי.ת ובסוית הבוג>וירת למתדניב
שראל

)יח'דה בצאית לש מתדנבים מחו(ל"

הכ לא ראו אור כמו מתכונים לכישול ל'וא בשר
שהתפרסמו בעיתונים היהוריים כקעכות איסור

 5כא ו גוס ט יוס יעוו לתגוועת נועו  :המחנות העלוים והשמוו היעצר

השחיטה הכשרר~

רכך זר~ כמו לכ כריכ הדסרה .מידעו ה Iצליטר
הרבח והו להוראר~ של'מ ךכ רוצמף ל'מ רכך מדץו

למורה 'ס לס"ע fו עלדב את תDו' הפסר של''rער
ביכתר~ עוד צמורפת לדסרה לקטת ואדיו לש י'עסו

"  23-באוגוטט קורס לרשכורת מוםיר ילאושם יובח וסו'ת מיללדו הrשהא כמrונות חוב
העמים לודהרהכ דינ וםש ננותי ימחול הגתואט נמסנרת פח 'i7ט רמoשוףת
ויל וש.ם לסונכות היה'יית לונית לומחי הגטאות נוסיוע ודיעת הבתיועת
 28באונסוט יוס יעון למוירס תיבמ הספר לעמוים לחינוך מיוחו

דעו'ות ערכ Ilת הtעקסות בנושא י הספר .נם לקטת

 Iו היא מפלע ראשוגי וחלוצי המאפשר להתוועד

כמישרי ו דלמויות ולחו ו יות של ה ' ה וו יס ה ו תייס
כתקפות השואה.
סדרת הפסירם פות ח ה מסת תרו מ םת הידנהב

של ר ור ולף ואידית טסלר מארצות הכרית ל וכר
ידל Iהם של שלמה ואסתר סטלר ושל ידל ' הס של
ו ו ד ו פוח הופמן.

 29באוגוס ט  6 -בספטמרב הסמינר השב'יע ביו ושס לעשר'ס מחנכ'ס מנוחריין It -פטoלו בגרמניה
כארגוגו של תאווור שוודמן
ס ן בספטמרב  15 -אב Iקטרבנ השתלמות עלובו' משח העכודה כנושא "מושני 'םור בתודלו ת השואה'
כחווש'ס יול' ואןנ  OIט הניעו ליד ושס קבצ1ות םט ו ךנט'ס יהו ו ים מפולי ו ,
מ ה ןנ  Iררי~ מאמקירה הלטינית ומאצרות הרנית נ מ ם נ ןת פרוךןOן 'תג יל ת:
מטרת רפ.ר ו ךןOן היא קלרב צעירים ליהוותם ולישראל.

7

eמ~א~ת"ב"ך 'Cה~כ"ה "Iוeצ=ב 'Ocרב"ב"ה"רoט~__________·•

פ

אןכיון הצתלומים והםרטים והילכ השמות  .שיטה

הסגל ולאןי בן אור ,בן אור חיפשה את המירע

וך ק Iר Iל Iק  ,אמרוקני החי בטוקיו  ,שלח

זו נרמה עלתים לעבודה מ'ותןת בולבלה את קהל

הוכב  j7Iש ראביכוינ ' lושם האצמ tהIדעות לע משקחי

האלקטרוני :

הפונ'ם ,כיוס ליר שולח ן חרן הקריאה יושב יוץע

שחמט ממחנה הוכעבן וסטןבוןק  ,תצלום של

' בתחיית השנה ניליחי שאמי  ,שנפטרה

פסןן  ,ארכיואנ.י עוס ארניון הלצתומים והסרטים

טוןנין משחקי שחמט במחנה לדנסברג וןשימה

אוךה

או מומחה שמות ·ומשתמש במשאבי כל אןבע

לש שקחינ מחשט יה  '1Iס פמרומסיס jrןrכינ ןלוגמחן.

יכם מאוד אם ת tמן לתת ין מיער לע סבי סובתי:

היחירות המ'נהליות ובאוםפיהן לע פי צרכיו של

הבלכי המשות היא מצאה רף רע המצניח את זכרו

ייי ושס מכתב בדואר

בשנת  , 1993נולדה כיהוד"ה ] [...
))]נבמר

שג"ךך 'ייףס  ,ייי' 21

; 1893

.

שנ"ךר רגירנ~

'זכ פונה פ!ונה .

ייירת  14פאבר ' .1894 ,'1סיב סובתי נילהו מדע)ייה
נוח '

לאחר

לעתים קרובות אנשיס יוצןים קשן עם יר

בופסףיה היא האצמ מחן לע וכקחש שמחט שבראו~

בלנוב ) :מכתב )וטף ששלח

Sapiehy 47
מכן

של שחקן השחמט המפורסם דור פשעפ'וקרה ,

בדואר

ופניס

האלקטרוני )תב ; ' אמי

נזלדה בסנ  Iבות , 1923
ושמה המקור י היה ל ו אי,

עס

לשירותי

חדשה

גישה

או לוסיה שגיירך .היה לה אח מבונר מםנה  ,שאולי

מידע

ושם בתקווה לחבר פאזל
משפחה של אנשים רפ.זוןים

קברא בשם  Iיגם  Iנט".

רימה לרמו  ,עונרת יחירת שירוחי מיעד 'יץע

במקומות שונים בעולם קעב

שי יד ושם  ,ערכה חיפ  Iש של השמוח שמסר

השואה  ,לעתים  ,נמו במקרה

ק Iר Iל Iק נמטך הנתוגום בהילכ השמו.ת ובחוך 101

של ק  Iרולוק  ,חלקי הפאזל

צקר צמאה רפי דע לש יוטף  .לש רנינה ולש .ינמודנ

מתחבר'ם בקלות או שהמ'עד

שכ"ךר מלנוב .את ה י פ  Iם הג'שה בשנת 1956

המבוקש ניתו ,במקרים אחרים

ג  Iזיה  IIבר מחררה  ,יזכר דורה ,דודחה ור  Iדנה,

םגל די ושם מסונל לק!Xכ פ ' Oת

 Iבשנת  1999הנישה אותם ש Iב )מצבע רבנ'ו-לאומי

מ ' רע

לאיסוף ולהצנחת משות קרבנות הש Iאה שערר יר

המוות ,

ושם) ,המבצע הניב למעלה מ·סס , oסס  4רפי רע

לעמ ' תיס במוסרות אחרים

חדש'ס  ,ונסקרו ומוחשבו בו קרוב ל·  2מיליון דפי

להשלים את התמונה,

כמו

חשובה
ומירע

זה

תאריך
מאפשר

קרוב לשישים שנה אחרי

רע( ,הפעם היא הוסיפה רף רע בעבור בת דודתה

לוסיה תור הערכה כי גס היא נפסרת~ המיעד ספי

השואה רוב האנשים נואשים

העד תאם למיעד שנתן קורולוק  ,נם של כתובת

למצמוא קחביס

שש ,m

ומרר

כלל די להם בסנירת מענל,

המעדנ"ה,

מת ו ר רגישות לפרטיות ולהשפעות הרנשיות

וכר נכתב באחד המכתבים

של התגלית  ,ה ת קשרה לרמן לו ו בר כדי לספר לה

שהתקבלו לא מכבר" :במשר

את הח ד שות ,בשיחה מרנשת מאוד סיפרה לרמו

שנים רבות דיברה וכשפחתנו

לוובן בי בת דודתה לוסיה שדרה מן השואה ו כי

לע נולר דודנו שנספה בשואה

ידליה של לוסיה חייס ביפן ואבצרות הברית  .לאחר

ו _ ו במשך שנים רבות חפ'שתי

מכן יצןה לרמ ו קשר עס קורולוק ב י פן ונתנה לו

אחר קבר[ ו _ ו בעת האחרונה ,

את הכתובת ואת מספן הטלפון של ו ובר כדי

בזכות המאמצים העקשנ"ם

ט Iךףר שמחט כ מחבה הקעוך'ס לברטנ ך )

השאלות של הפונים

" בכותן

וכל

כשקראתן

העובדןם

את

אתך

הודעתך.

גמולןם

על

שתהוו

דומות :

חיפושים אחר

את

קרו') מפשחה נאוףם  ,בני חר שני וילשש' המנסים

מעשןכם"

לשחזר את הםיפ ו רים שהוריהם וםביהם לא יכלו
לספר  ,חיפוש אחר תערוכות וסרטים  ,מסוככ'ס

ש ' וכל ליצור קשר עם בנ' רוד'ו הישראליס  " ,לגב '

של שאול פררו מיד ושם  ,איתרנו את קברו בפוףו.

וכבית הספר התיכון ווכהאוניברס'טה ,עם זאת 'זכ

לרוכן שלום רב  :השיב קורול  Iק ב ו ואר ה א קלטרונ .י

בצרו)' צל"ן לשבח את פררו ואת כל הסנל ביר

קנשת מיעד היא ס'פור בפני צעמו ,פאזל המחבר

' בכית' כשקראתי את הו ו עתר ,שתה" את ונל

ושם ולהודות להם לע נעוותם שפאשרה לט לסנ  Iר

מקורות וכסונים שוניס מהאוספ'ס הצעומים של

מענל  .אר נ נו מנ"ן  ,והיום אנ ו נוסע'ס לפול'ן כרי

יו ושם תור שימוש ביכולות ובמומחיות המנוונת

סיפורו של קורולוק אופ"ני למאות בקשות

לפקוו את קברו של רורי ביום השנה )יאצרייט(

של אנשי הסנל' ,זכ תשובה היא חקל וכפאל rנוול

המ'עד המניעות סואר האקלטרונ .י בחאר ובפקס

למותו ,המתק"ס מחר  ,זו תהיה הפעם הראשונה

יותר של החוויות של הקרבנו.ת של הנציולים ושל

מו' חושד ל'חיות שירותי מ'וע ויץע ביר ושס

בחמיש'ס ושבע שנ'ס ש"אמר קדיש לע קברו:

הקהילות בתקופת השואר~

שנפתחה למטרה זו בשנת  ,2000לפנ' כן כל

במקרים אחרים הצ'ב Iר מקנש מיעד היטסו'ר

העובד י ם אחר גוכול י ם לע מעשיכם :

בקשה שהגיש הציבור הייתה מטופלת בכל אנף

או קארמ' אבופ ' ו' .ארנון מסו'ס פנה לאינו קבבשה

 '1Jה רנ~ ה' א מהנלת Tוח'ש ' מ ' עז ץע'' , Iבצ iרב בהרט ךI-IO/tlo

ה  Qפר"ה  ,ארכ'ון המסמכים ,

קלבל מיעד על שחמט בשואה ",מספרת חברת

מוהנת ש'riת ' מע' 1 '1ע) yחא'אר לע ר.כruש Iנ הנ'וכ' השמ . Iת

או מחלקה בנפדר

8

.

יI

a

הצילו אמ עצת ם!יי
Iט n

ה מ ך

ך ו ך ו
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נשעה

נערג  ,כ אשר שש מאות אטורי

מחנה הכפייה

ט ל

מn

ה נ פ

••

ה

יביטוב ן

')יש) J

בסופה של אותה שנה נותרו פחות מ' 300,ooO

אנש' אס-אס  ,כבא'ס וכוח עזר אוקראי) ' את

'הוד'ס .

'}ישונ .אחר הצהר"ס הס העמידו את ה'ה ו דיס

נtפ'ו') 1מעט )חמן ,

בפר'צה ל'נ'שוב 'רו הפרט'זנ'ס למוות

נמסדר והוב'לו אותס גרנל לאנופול  .כחמישים

התפדצן למחנה שמונה עשר פר Oיזנ'ס ,

כשומר'ס הגרמנ'ס וא'לצו את א'גנור למסור

יה  Iד 'ס )ורז נצד הדרן  .וגופוח'הס הועמסו לע

מרביחם יהוריס  ,בקריאות 'יייו ,ראטע  IIעט זירן'

ל'ך  tהם כל' נשק  ,זהב וחפצ' ערך אחר'ס .לאחר

עגלה .ה'הוד'ס הנותר'ם כאנופול הועמסו על

) ' יהו ו יס  ,הצייו את עצמכםן'( בראשם היה

מכן הס נררו אותו לכ'נר המחנה תוך שהס

קרונות משא וגשלחו לנודז'ן.

יהושע פ  Iנטי  ,אסיך )מלט מ  Iנ  Iשו) שחזר להצי'ו

מעוח'ס את האס'ר'ס לנקוס גו ,ואז הרנו אותו

כמעט כל מאות ה'הודיס הללו שנמלטו

הפרט'זנ'ס .לע פ' הזראות שק'גלו מארנון האס

נאותו ל'לה  .לרבות ה'הוד'ס בהנהנת הפרט'ונ'ס

אוכלוסייח האסורים שי המחנה הקטו גתה

שלהס ,המחתרת הפול Jית-ק ו מונ'סט'ת גורך'ה

עצמם ,נהרגו בתוך חוךש'ס מעט'ס ,מרב'תס

שלושה שביעות קורס לכן עקב חיטולה שי

לור וכה ,קלחו עמס הפרט'זנ'ס ליער רק עשרה

כתוך .ס'מ' המשטרה הנרמ)'ת וה-אס'אס חפנ

עד חמ'שה עשר א. Oס'ר' כשעזבו את המחנה ,

אותס  ,וכך גס פולנ'ס מקומ"ס .ו כשמצאו אותס

הנותר'ס

הפולנ'ס המקומ"ס ,הס עשו אחת מו השת"ם;

את חבריו ולנקוס את  Jקמתו.

הקהייה היהורית ש'ו אנופול·ראחוג ) 15-
באוקטובר .מפקיי שלושה מחנות כפ"ה הניעו

גשעה

, 20: 30

הס

דחקו

ביהוד'ס

ל Nנ  Iפ Iל·ראחן) באוחו '  '1 ) 01לבחור עובדים

לה'מלט .עמדו שס קר וג לשש מאות א'ש

בשיריס "ועבורה במחנותיהם  ,ואי'וו א'ופ"ס

מב Iהל'ס t' ,וא משמר " ,חופש"ס"  Iקרוג'ס ל'ער .

ה  Iה  'lIם הנותרים הולעו לע רע ות ונורשו למחנה

מה עשו?

ההשמדה ם Iניכ ) ,11מאה יהוד יס קל)חו למחנה

הרנו אותס או הסנ'ר ו אותס לנרמנ'ס תמורת
פרס

-

ק'לונרמ'ס מעט'ס של סוכר.

לייבל מוז'קבט ה'ה אחד מהגמלט'ס מ')'שוכ

'הוד'ס מקומ"ס שהכ'רו את האזור נ'סו

נאותו ל'לה .הזא התחבא ככונקר חת'קרקע'

נג  Iשצ'ירר Iנ וכמאה 'זכוחין  .והקבוצה הגרויה

לברזח בא'שן) ל'לה ל'  'lד 'ס פולנ'ס .אחר'ס לא

ב'ער עס שלוש'ס אנש'ס .ל'לה אחך 'צא ממקום

כיותר הועברה למחנ ה ינישוב  .לע ינ ישוב פוקד

'דעו לה'כן ללכת או למ' לפגזח ו)'סו להתחנא

המסתור כשל'חות קצרה של הקכוצה .כאשר

אתנ'( מקומ ' אכזרי  ,פיטר

ב'ער הטמון או נמחנוח כפ "ה אחר'ס  .חלק

שב בבוקר שלמחרת ,מצא אח כולס מת'ס,

א'ננור  .והוא הנה ' נ משטר נוקשה .הכה 'הוד'ס

נדול מהאסיר'ס הלא מקומ  tlס נשארו המומ'ם

ערומיס זמבותריס .לפי הגסות והרשלנ וח של

גקג'עות זהחר'ס את רכושס ,את חפצ'הס

כמחנה מכ'וון שלא הכ'רו את האזור .חקל קלחו

הרצח ושל ההתוללעת  ,הניח שזה מעשה ידיהס

מהמחםנ'ס צ'וד ואפסקה כר' קל"ס את צעמס.

של פול' Jס מקומ"ס .מכ'וון שלא יyו לאן לפנות,

ח'סול אנופ rל ונ'רוש ה'הור'ס ממנו למחבות

השאר  ,אונד' עצות  ,החל'טו לשלוח משלחת

הלך למחנה הכפ"ה כוח'ן והסג'ר את עצמ ו

סמוכ'ס ה'ו חקל קטן מפעולת הצרח הנמכשת

שתדווח לע הקתר'ת לתחנת המשטרה הקרננה

שס .מוז 'קב ט שח לא מפנ' שברח ליערות אלא

 Iהגדולה כ'ותר נשואה :בחמשת החודש'ם

ולקוות לטוג .מהמשטרה 'צאה הנראה לכל

משוס שהסג'ר את צעמי במחנה כפ"ה נאצ'

האחר Iנ'ס של שnב  1942נצרחו כ' 9,5OO -הז  'lס

ה'הוד'ס להמת'ן נמחנה .בל'לה חזר ו אם'ר'ס

ובעד בו  ,בתקווה ש"שאך בח"ס.

נממוצע מד' 'וס בגנרל-נוגרבמן' ,ח'דת ם'בהל

]מלט'ט אל המחגה  ,ומספר האס'ר'ם עלה בו

מד'נ'ת שהק'מו שלטונות הנ'גוש הגרמנ"ס

למאה ש'ש'ס .

פולקסדו'טשה

) נרמ'J

הא'ש"ס ואת מזונס.

בחלק' פול'ן שלא סופחו לר".ר וגה מחוזות

ברגע ענום זה בה'סטור'ה האנושית היה

הק'זם ה'הוד' תלו' על בלימה .במאבק ה'ומ'

הג'עr

לה'שחות לא היה אפשר צלפות את תצואותיו

עשר'ס אס'ר'ם שנמלט ו מ')'שוכ למחנה

של שים מעשה .ו נמ 'לות ' ו של )'צול אחר

גחודש'ס אלו נסרקו הנטאות גש'טת'ות נד'

נושצ"רדונ בתקווה שמאה פולע' הכפ"ה ה'הוד'ס

מבוד ' Iן  ,דג'אל פרייברג ,שוזכר שנ' אס'ריס

לתפוס ולרצוח את כל ה'הוד'ס ,למעט מספר

כמחנה 'וכלו למצוא להם מקום מסתור .אן

נמלטיס אחtךם מ'  lישוב שבאו לבוחין" :בע 'ב 'הס

זרשה ,קרקוב ,ררוס ,לוגל'! וגל'צ'ה )לגוג(.

מקודם בבוקר למחרת ,ג 1-

בבונמבר,

קטן של 'הו ך'ס שה'ו אמור'ס לה'שאר מאחור

ל 'הוד י המחנה לא ה'ה מקוס להסת'ר א)ש'ס

ולה'ות פועל' כפ"ה .בחזדש 'נואר  942ן ה'ו

רב'ס כל כך ,ולכן החל'טו עשר'ס הנמלט'ס

בננרל-נוגרנמן למעלה מ·  2מ'ל'ון 'ה Iד'ס.

לברוח ליער .נאותו בוקר  ,נשעה  , 1:00הק'פן

ה"נ ו אנו חופש"ס והם היו כלו אים :
יגב urהוא ה  lIIיד לש ד* ושם

-

קובז מחקר' .Q

9

תםיםי

האפונה
ותםיםי

אחי ם

האפנות
ולעמידה

לצרה

הרוחנית

I

מאת יהורית ש  -דך

ע

הרביס

ה מאנים אינם אלא בבואתם של המאמינים; לא,

השנה הצל'חו ענךב' המטבח להש'נ שופר  .הרג'

בתקופת השואה יא פמק  Iהא מונה,

ואלי י)קו בעיקשות השמורה לתמימיס ' 0 .

מסאטמר החל'ט ש'חקע בשופר גחצר למרות

הדבקות בהלכות הךת והדו-שי ח עם

באמו  Jתן הךתית יס' גכוחות הציירה ,במקומות

הא'ס  Iר החמור לע התקהלות  .וה'ן'עה עברה

נורא עולם .גאותם זמנ' Qקש' ) Qמאצו

 Iנזמן שהyןת אינה מק'ובת לא את האמונה ולא

מפה לאוזו  :מספרח ר'בה אגרם  Iג'ץ בעןות

דר)' נסייוי רטת ואישיות ימא  ,iUfוהפרט ה אתיס

את האםנות  .תמימי האמנות מצאו בחמימי

שנחנה ב'ן ושס ,

י אף

הקש"ם

והאוסו ר י ם

את קיוס המצוות לתנאיס שנגפו לעיי ' ,א נשום

האמ ml

אח'ס לא ו j7צלרה אלא נם לה nם  lח tת

ה'  Iת שרב'ם מהבא'ס ה'ו שומר' מסורת ,

תמ'ס' אמונה המשיכו גם בגיהינוס ל דבוק

 Iלעמ'וה הר Iחנ'ת בפנ' כ'ל' Iו הבשר  Iהר Iח .א'ו

 01 ' 01צורן להק'ס ב'ת כנסת במקוס  .ואמנם ב'ח

באמונת אבותיהם  :כדבריו של הסופך אהרו

פלא אפוא כ' ב'צ'רות'הס של אמנ' השואה

הכנסת ב"מחנה ההוננר'ס" שכוו קבצהו לש אחן

בגטאות ובמחנות נמצא ב'טו' לובקות באמונה.

מצר'פ' הגבר'ם ,צר'ף ש'ודע לחול'  .0מו הר'שום

וכמ ו תמימי האמונה האלה ,נם ה אמנים

אוסף 'צ'רות האמנות באנף המו  Iאונ'ס של 'ו

של ע'ר'ש' )למטה משמא(ל עולה כ' האס'ר'ם

התמ יד ו  Jמאלnכ הצי  Iרה לע אף הקש"ס שקנעלו

ושם הוא מאנר מרש'ס לעו  Iתס של האמנ'ס

הק'מו במקום ג'ח חפ'לה מהוןר ,ובו ארו ן ק Iןש

איוהם באותה תקופה ממש ולעתים בנללם,

אשר מ'אנו לה)'נע בtוו השעה .העובדה כ' בא ו סף

וןוכו לשל'ח הצ'גור מעוטר'ס במנורה ובלוח  Iח

מצו'ות 'צ'רות לא מעטות המתארות תפ'לה

הבר'ח  ,אולס ע'ר·ש' לא ב'קש לייפות את

אפלפלי,

וק'וס של מצוות השבת והחנ מאשרת את אשר

המצ'אות הקשה :נןר ת'ל מבתרח את הר'שוס

מסדו הנ'צול'ם בעןו'ות'הם על דבקותס של

לארבעה חלק'ס וא'נה מנ'חה ל  IJלהתעלס
מנ ד ר  Iת הח'ל המק'פות את המחנה שב'ת

המאמ'נים באמנותם.

ב'ו הבא'ם ב'ול' " 1944למחנה ההונ נ ר ' ם"

הכנסת מצו' בו .

---_. .. ..

בברנו'בלזו 01 ' 01 ,נם
הנרפ'קא' פסח ע'ר·ש' .

הוא ה'ה אחד מ· 1,684
'ה  Iד'

ה  Iננר'ה

במשלוח
שה'אס'אס

שה'ן

המ'וחר

01 ' 01

אמור

לשחרר מתון "רצון
ט Iב -במסנרת המשא

ומתו ב'ו המנה'ג הצ'ונ'

ר  ' Iה )'שראל( קסטנר

לב'ו

ארולף

א"כמו ,

בברנו'בל  Iו שהן חלק
מ'ה Iר'ס אלו בחמ'שה
חושר'ס ,ואת חנ' תשר'
עברן במחנה " .גראש
אשר ב'תינגר ) (. 9 ·.~ 1889ו ךף מת Iן ל Iח שונח חש'. ,
טר Iייןטoש.

10
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פעילות אמנותית ענפה התק"מה בי ו חומותיו

בודקה  ,שה נ יע לטרזיינשטט כשהיה בו שמונה

טחיינשטט )עמוד סו  ,למטה מימ'ו(  ,מהווה דעות

של נטו טרז יי נשטט בצ·כ ו סלובקיה  .בסוף כובמבר

עשרה בשגת  942ו  ,ה ו א רישום נז י רי של עליית

ל mצר Iת לש תמימי האמונה אשר חרתו לע קירות

 19 41הניעו לטרזיינשטט מפראג המגורשיס

גנ דומה שהוסבה למק ו ם תפילה ומתרע תפילת

בת י הכגסת את המילים האלה ; " יכרו תורח משה

הראשונ י ס  .ובהם אמניס אחרים  .האמגיס צורפו

שחרית של יוס ח ו ל  .בורקה  ,אף שהיה חיל ו ני ,

בעיד" ) מלכאי נ " ',כ(ג

מל' Iחיו לש הבניא למכאי

מיד למחקלה שמתפקידה היה להמציא למפקדת

ביקש לתעד את קיום המצוות ב'ן חומות הנטו

המבטיח את הגאולה לשומ ר י המצוות  .בעיט ו ר

המחגה חכנ י וח  ,חרשימיס ונרפ י ס המתדעיס את

מתון הזדהות עם המבקש'ס לשמר את מס  Iרת

בחקלה הלעיוו של התיבה רשום "טרזיו תש " א'

הנעשה במחגה  .רישומים אל ו מתארים בצ ב עים

אבות'הם .

מ י להזכי ר אח מקום התפל'ה ,להזכיר כי הגא ו לה

בהירים את חייהס הנ Iח'ס לכא ו רה של המנורשים

"לכ מעייניי ה' Jנת ו נים לתפ י ליו .כ1צ' אולכ להצילם

לא פקרה אוחו  ,שכ ן ממנו שולחו אל מחנות

שהגיעו לטרזיינשטט .הנאצים )יצלו את הפעילות

משרפהן התפיליו הי .כל רכושי ומאודי  ,בהם

המוות רב ' ס מו תמימי האמונה ותמימ י האמנות

ונורל אחד וזמו להם בקתופה שבה "כובכי השמים

.

ה א מנותית להםו ו את ההשמדה  ,אך בד בבד עם

יכולתי לעבוד את הקדוש ברון הוא  :מצייו הרב

הציוריס שהכי]ו בהוראת מפקדי הנטו  .צירו המאנים

מלריך ב  Iיכרונ ו תיו  .היהודי ש ומר המצוות ביקש

וכסיליהס לא יהלו אורם " )ישעיהו

בסתר יצירות מחחרת'  Iת ובהם תיע ד ו את התאנים

לדבוק במסורת אבותיו  ,והנחת התפיליו היוותה

הכותבת ה' א ה א ו צ רת רנ.נ'ןה ב מrוא Iו ל אמ . IIח

האמתיים של האסיר'ס ואת דבקותס במסורת

בטרזיינשטט עדיי ו

היה ו רי.ת

מק ו ר חש Iב להמשכי ו ת
נתאפשר

' כשהגעגו לטחיי]שטט הפJתעגו ערלת שמצד
אחד העבורה במחנה נמשכה בשבתות ובחנ' ס ,

ל ש ו מ ר

,

המסורת דלבוק

ומצד אחר לא הו'וטו לכ מנלבות לע קיום תפליות :

בהIUח התפיליג

מע'דים תושבי הנט ו לשעבר  .התפילות ]ערכו

לחותפ  OOו ומ~

בכמה מק ו מות  .וכל קהילה שהניעה למחנה

כפי

שמתואר

התרכזה סביב רב שה נ יע מאותו מחוז  .בחקל

בר י ש  Iמ I

מבחי כנס ת מאולתר' ס אלו  .בלעיות ננ ו במרתפים ,
הייתה ההשתתפות ערה מאו,ד ובחנים הם היו

)משמאל( .אן

מלאים עד אפס מקום .

צ'ירחו של פל ' j7ס לבוך ל)מטה מימיו( מתארת

א  Iננר

משנשלחו
הנטו

תושבי

את אחת מתפילות חנ הסוכות שלעודה התכנסו

זמרח ה למח.תמ

מתפללים רבים .בצי ו ר נדאה ספד התורה נ י שא

נשללה

מהם

ב י דין של אחד המתפללים  ,והחזו וה ר כ עומד י ס

זכות וז  .צי י רת ו

טנה

משני ףצ התיבה עטורי לטי תות ו חבושים במנבעות

ה

החזו והרב האופייניות ליהו ד י נרמגיה  .הכול לוט

והאינטמי י ת של

בערפל בלעיית הגנ  ,וקר ארוו הק ו דש ופסר התורה

אשר ברלינגר

זו א Iרה של האמונה המחזקת את

גם

.

הדבקים בה .לעומ ת יצ י רה זו  ,רישומו של י או
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הוקמה בכפוף לחקו יד ושם משנת 1953

קהובע את

מחויבותו של יד ושם להצנחת קהילות  ,בתי כנסת ,

מיוחר  .ללכ קהילה כדי שאף קהילה לא תאפיל לע

תנועות וארגונים ,וכו מוטדות ציבור  .תרבות ,חינור,

ערזתה [...1

דת וצקדה  .את בית הקהילות שבקבעה תרמו יושב

יכיבתו בטוירס ישרים כמו גמדירר לטפו~ בקמום זתא

ארש האגודה המאקירנית למ!ע יד ושם ילא זבוחבקQי

השמות מפוזר'ס כדי להדגיש את ייחור הקהילות .

ורעייתו דיאנה  ,והוא משכו תערוכות זמניות שעניינו

ח" היהודים לפני המלחמה ומצנת אור-קולית של

-

הועיון להקמת בקעת הקהילות נובש ב1977-
בפנישה של אלי זבורובסקי ודר ציחק אר,ד יושב

ונרורותיה  .רובו המכריע חרבו בשואה .מיעוטן שחו

ראש הנהלת די ושם דאז  ,והיא נוםדה בזערת ידידי יד

אר נפנעו קשות .למלעה מאלף שניס ישבו היהוד'ס

ושם ברחבי העולם תחת שרביטו של אלי זבורובקסי

לע אדמת אירופה  ,בנו את קהילותיהס ו שמרו לע

ועוד.

ייחודם האלומי היהויד .הם יועד מי'ס לש שקט פוריחה

בבקעת הקהילות מתקיימיס אירועים המנציחים את

תרב ו תית וימי שפל שבהם נאצלו לנטול את מקל

הLandsmanschafften -

התרבות והמסורת היהודית  ,וכן פעילות חינוכית עם

הn.יר mלפחש מקמוות שדחיס קשלוס תא קהוליתיהם.

מור'ם ,תלמ'דיס  Iחיילים ,צערוח  Iיכרון  Iכי)וםים של

בלכ מקוס בו ישבו  ,תרמו מכישרונם עלמים שקברבס

ניצול י שואה מארנונים שו)יס.

חיו .בבקעה וו יישמר זכרם לער .

למלעה ממrושת אלפיס שמות 'ושקהל'ות יהוrןות
חקוק'ם על מאה ושבע לוחות מאבן ירו שלמית
המםודר'ס לע פ' מפת אירופה וצפ ו ! פאריקה .לוחות

ממאה שנה מאז נוסרו  ,ומצד אחר סיפוריהן של

האב! מתנשאים לגובה של עשרה מטר י ם ,מתפתלים

קהליוח תעקיות !יIמ' במסורת היה ו די.ת קהל'ות דחאות

כמו מב ו ר בכל רחבי הקבעה ויצוריס חצרות וקירות ,

היו ביתס של מא ו ת אלפי יהודים  ,קהילות אחרות של

כנסיות l1רכים 'tוא מצו.א במבט-לע קבעת הקהז'וית

עשרות מעטות  .ערג השמדתן הייתה כל אחת

נראית כמו מבור 'וש חורגו.ת כמו עלום שחנרב כמטע

מהקהילות היהודיות נדושה ביצירתיות ובתרבות,

ל 'mיטו~ דצמ דחא .ההכילה ג הIרצחח נורמת לבמj7ר

בדת ובמטורת  ,בפוליטיקה ובמםחר .כיוס ,על פי

בה להרג'ש קטן ממידם משום נותה של יד הזרכיון ,

רוב לא נשאר שריר מקהילות אלו אלא י ד זיכרוו

והיא נוכסת בו יראה לנוכח נות האמה  .מדצ אחר,
המשים הפתוחים מש'וע והצמחייה משסביב במטאים
את המכשיות הח"ס.

1998

וד Iצור -

קשיבלו בשנת

הקהל'ות -

שתג  1992קהים די וDש תא קבתע קההזלית
מענה על הקריאה להנציח את העולם

שחנרב ואצמיע להבהנ טוהב יותר 'וש קתפות

צליין אח תחיית המת'ס [_ו אכשר התחל)ו

בחו\!ח במטפסר

בתכנון) ,זכר)ו בחוון יחזקאל של בקעת

נערו אירוע הוקרה בבקעת הקהילות צלי ו ו

הצעמות היבשות; 'היתה 'זע יד ה' ויצזיאנ י

עשריס שניס של שיתוף פעולה בי! יד ושם לאנודה

ברוח ה ' ו'נ י חני בחור הבקעה והיא מלאה

האמרקינית למעו יד ושם .האירוע ענרו בנוכחות שרת

צעמות  .והעבירגי לעיהס סביב סביב והנה

החינור לימור לבנת ,חבריס ומנהליס מהאנודה

רבות מאד לע פני הבקעה והנה יבשות

האמריקנית ,דיידי יד ושם ברחבי העולם  ,ניצולי שואה

מאד1_1

. 2002

וחברי הםנל וההנהלה של יד ושם.

כה אמר אדז)י ה ':הנה אגי פותח

את ינןרותנים והילעתי אתכס קמרנותכים

בקעת הקהילות חצובה בתור לסע טבעי בחקל
הדרומי של הר הזיברון  ,והיא מצבת זיברון בולטת

\!מי והנאתי אתכם אל אדמת ישראל'
)יחזקאל רז  ,א ." '-ב("י

ומרשימה המדברת בשבח אלפי הקהילות היהוידות

מחשהב רהב הושקעה ממלעה ממהא

הדנארהט

לאף האותיות ירבעבת ולבטיבית 'וש משות

שחנרבו והj7ר iזלית רטעזגות םשIלב ןא

דור:ו פיית רא'ו מוJ1ית חאר ר''')'רטנט וש וי .D\!II

מסבירים " :בקמום

לבנות אנררטה רגילה מאב ו או נן זיכרון

השואר Jבבעור

עוד על נקעת ייקיי'דות

.

נייתר ייייי Jטר  IJJשד 'ן ושס

תא פרם ישארל היקורתי 'וע מלעפ ח",ס לרבתו

ביקשנו להגציח עולם שנחרב ובה בעת

שעור שבים -

ושמות

-

יד ושס.

גem.חsןוwwwy1ldvo

האדרכיליס ליפא יהלום
תכטו קבעת

כ

ספ< Iריה Iלש הקהל'ות המוצנחות קבנתע קההל'ות
הם מצד אחד טיפוריהן של קהילות שנחרבו פחות

r

-

דעות היטסורית:

ןכו כתוב בססיה לקבעה" :אתר זה מצניח לאפי
קהילות ישראל שהיו תחת שלטון גרמניה הנאצית

ומכספי תרומות של

כד' יה יב ז א ת המשמ ע ו ת המי א ה שי השו א ה
ו א ת הס כי הרכ שה'ה תנם חיק ם שי ה 'הו דק
חשו כ יה יב ז כ ד'וק מה בח רכ .

הקשענו מאמץ מיוחר כדי שהשמות לא

שמות אלו הם חתימות חקקוות באגן דלורות האביס

משונה שעוה קדות 'וע תקפדי קההליה חנ" היהוידס .

מאת שחר לויו ודגה פורת
'0----,--------,------"-""-"'-"-"'-.""'::=

השתתנו למצוא מקום מסוים ללכ

שם -

מקום קטן ,

שm

הקהילות  .השמות ננערית נכתבו
דנרן מ "tכפי iושיו שנוירס בפיהס
'וש היהrךןם  .ואליו השמות אבותיות
לטיניות נכתבו כפי שהגו אותס
לא'יהודיס ערב מלחמת העולם
הש~ Jר· הגילדם השויבם 'וש האותיות

מלמרים על נותן של הקהילות
היהודיות .הנרפיקאים דו ד גרוסמן

ייקי מולכו מספרים; "פיתחנ ו צורה

של כתיבת אותיות המבוםסת לע
תנליפי עברית עתיקה בני יו תר

מאלפ"ם
וט  jס ננקעת הקהידות

ו (...

לאותיות הלטיניות

בחר נ ו אותיות קלסי ו ת ו)ייטרליות.

קבתע הקהליוח
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ומנ'ס א'שייס ה' ו מראה ס ו ג רתג'בה הנפץו

תא ספיור חייו  ,לופ'ו ב  Iמן שאדם מ  'XIר את ספיור)

ח"ס :קפ'ון כתב ' Iמ Iנם לפני השואה ושיהנ מאוד

ב'ותר קתבתפו השוהאrt' :ע לע מכ ו ת צעמוה

הוא סכונן אח הצעמ'וח לשו לע 'יד חבירת התבנים

את סננוו ךחגיהנ Iלש עם רגיטש הצאנ.י ימוט הפו

של יומנ'ם שנכתבו בשואה ,ורב'ם מהם

ואפו ן ציעבום וראנ ו נם בפיסן :lגולורב) אמור השימונ'O

מיימן ב'וע אופי אוטוביוגרפי אישי מאיי ליומו נ'וע

ה  OIתר) nבא או הוחמש לוא נאצמו דע הי ו ס,

שנכתבי בקתפות השואה הם טיפור חיים יו צ א דופן:

אופי תיעיךי היסטוןי  ,מאור אד אוש '.בהקשר מעט

היהו ר יס כתבו 'ו מ נים בנטאות ,ביערות  ,במסתור ,

"הלחץ  ,ההלפשה וההתללעות ב י הוידם מצד ה נ צא'ס

אחר הוא הסגיר שאיו עור ספ' Iר אישי  ,כשן הסיפוי

בממ ר ים ואפ'לו במחנ ו ת ההשמךר~ את רונם ליווה

ונוכחותם התמ'ד'ת כמעט של המוות והרצח היו

של כולם הוא בצעם ס  Iפוי אחן ,אמירה  I1אופ"נית

פחך מתמיד ש'מiנם יתגלה והם ייעשנו בח ו מרה ואף

קציונ"ס כל כך ,דע שהם חרר ו לתוך הא ר ם ,לפשה

 1ייח  '1Iת ליומני השואה  ,שכ י הם מנסיס מאור יפסר

לש tלותפ ' Oתו הצעמי.ת נילית' ששנרא ב'מונ י ם מטע

אח הס'פוך האושי שי כותניהס אך נם מערערים

מאור מסיפור ח"ס נ ו רמלי ושבצר התקווה יש נם

לע קיומו לש ס  Iפור אישי .עלתים אף לע קיימו שי

י

ישלמו בח"ר' Ooזע רתגיבה.
עמוס נ ו דלבר נ  ,סטורנט מצטיין באוניברסיטה

העבר'ת ביר ו של'ם  ,מס"ס ב'מיס אלו את עבורת

כותבי ה'ומנ'ם בשוהא כבתו ביעקר מתוך צרוו

o

לתרע לוהשאיר ונז למה שהיר~ ערלת נדלlבר,ג " Iה

ייסור דאם רע rךכ פירקוו הפיז ' .הנפשי והריחני  ,לכן

-

שינו' בתפסית הואם את  wמו n lבפ ' Oת ה  Iמן לש J

העיסוק נדמות האים והמחקך שי  1מוח האדם

כ ת ' נ ת ' ו rכ ג '

 Iו כת'בה וftו תוערה לש ההווה אtזו טיעל לש מה

בשואה אינס jת 'עו") ערך היטסורי גבוה איא נם

ס

w:שר לע הסתב ואבתו רנ.ע תכ י הב ר IlN)oית במדיה

flשIנ' 0להבתנ האדם .

לע ח  OOIןא נם לע ש'Yובנתו

בת קופת

מסומית מתוך כהות חוש'  Qלשכאורה מנקתת את

נרלוגרג רוהא במלנה קשי'ונ ממכוו המקחר לש 'l

.

רבזvג רמח.וויות הקשות תורבועש 'לע tמונן רnג'רבג

 Iש" Oבכוך נרו'ו ורגרה משמזעת'ח נסונ כזה של

גדלורבג קילב

אולי מתוך תקווה שהעתיד ינאל בריעבר את מה

מקחר  ,המביא להסתלכות מורבכת מופוקחת יותר

בעבר צלורך

שנכח-ב ,

הך ו קט ו רט

" אנ'

שלו

חרס או נ י ס

,

ה

ו

ד

,

ה ש ו א ה

עמ  Iם !  Iמברג

ייאוש ו התפקרות לש במנה הספיור ולש כובתו:

האדם אכיrךנ  llיך Iא'ו כפו שה י ה לפני השואה .
איךועי השוא,ן מעייים שפאשר  ,במידה רנה ,

לע מושנ הדאם נ'.ןןיווי מףסו תעל '' :lז/rום ן( Iלהנע'

לrמצrכ שבהם םישגא ען(ו r:Iדבאל קלחםי מהאםישJרl

זה

רונמה להתפקרות  Iו אפשר לראות כיומנו של

מלנה מהקרן לע שם נחום  ,שרה וגרוך איי  Iבטש"ן

 D"fIקפ(ו מווושן; ימוט לש ייפ(ו חינן הרהב בפסחת

שלהם  ,כפי שלעתים קרה בתקופת השואה  ,ולפ'

שמע' Jק המנון הבין-לאומי לחקר השו א ה ב י ד

ההטסי ו ר י ת אלוס כמטע אלו ניחן מההיבט לש ס"פיור

הדעות המצמררת שפאשר לצמוא ב'ומנ'ם הרבים:

'rl

מחקר

ושס ,השנה קילב ג ו דלברג ממ גו ו המחקר נס את

מלנ ת נרטרנ יע'וחד לותמהכי במקחר נ!j '1ןדס את
סיו ם גחינת ה מחקר.

מ ח קרו ש ל נודלבר נ מבתסס בעקיר לע קריאת
ימוםינ מקתפות השורא~ לרםת ימו  Mש /bהתפרמסו
דע רכג זהו מקחר נ ' ן-חחמוי הע Iהש שמיוש אתבוףה

הפסר Iתית ובתא Iריה הפסכיואלניטית ףכ להתמוח
עם אחת הח' ר ות הנדולות של המחקר ההיסט Iר'
במהא

הס:2 -

רrכ lת האדם בשוראג ער בשתג

, 1964

עם )'צגי המחקר הה'סט  Iרי של הש Iאה בישראל ,
אמרה פרפו י לני 'חלי שהחןזה הגד tלה של השואה
היא דמ Iת האדם  ,אולס המחקר הה'טoוף  ,מצעם

טבע,I

התמקך בק !j Iןטיב  ,בחהליביס ובמ  Iסרות .

גדלורבג  mגיש  :ץש I rהא היווiרח שרב פמינ'  ,תרבותי
l1תי עשרער תא ר lI)oשנ'ס הונאשיים הסיוידים ב'  Iרת.

חשנב במיוחד לנסות לבחון זתא מקנ Iדת מבטס לש
הקרםנת

לוp

א 'Jמבהס 't1מרו ומ)ןמ ' hlת מהאם.תוב

מה"א Iש  Iמהקת Iןה המצ Iיים ב ' Iמנ'ס  ,מה הב'ע אח

בוב'nהם ,א'זה תקפ'ד מאליו היומנ' ס שייהם ו קיעבר

איזו דמ Iת אדם

עIלה מרכoב.o n

דכ' ל ע נות לע שאל Iת אלו  ,נ Iדלבר נ משתמש

במ Iדל של ארס כפ' ש ה Iא מנ Iסח בחאור' Iת של
" סיפ Iר ח"ס" המקובל Iת בספרות ובמדע' החברה ,
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זה ו מולד אוט Iב' Iגרפ' שב Iאדם מספר ב נ Iף ראש Iו

'  (1)1לש אלמונ י מנטו לוח ' שנכתג בעברית  ,בפיתני.ת ביי  'lש  Iבאנגלית רנפי הםפר :!Jt sאLM Vr!IIS R

םלנית של הםכיו
היבו -לאיםי לחקך השיאה

חכקל מהמאץמ המתמשך לפתח מערכת חמ'הכ לרשת החיגוך היהוד'ח במר')ות חבר העמ'ס  .פתח בחושד
אונוטס ב'ח הספר המרמ' להוראח השואה קורס בפשה הרוס'ח למחגכים ממד')וח חבר העמים  .וג OIף לע ןכ
ערך מסירנ למור'ס 'שר'oןאס חבר' ר  04ת'.
שח' '  Iמוח חינ ו ך אלו היו קלח ממסנרת רחבה של פיעלויוח שח'וכיחו לה'ועוח אח המוערוח לשואה ,לחקז

מ א ת ל ליך שט ייר

כ

פרן'קט ח'נןן עכ השןאה בחד'נןת חבר העח'ס

•

אח הוהוח ה'הוד'ח ופשלר אח הקשר'ס עם ישראל קנרב קה'ןtוח 'הוידות במידגוח חבר העמ'ס .הפרו'קט דחב

טקס חליקת המלנות ב )' 5-ן'ב הענ'ק 'ר

ההjו'ף הוא מיוס משוףת לש 'ד ושם  ,הסככווח ה'הוידח וב'ח לומחי הנטאו.ת בש'תוף פעלוה עם ארגו)'ם 'ה Iיד'ם

ושם באמצעות המכיו הג'ו-לאומי לחקר

מקומיים גמידטח חבר המעים ובסיוע ויעדת הבת'וע.ת

השואה מחש שערה מ'וגות לm

מ'rך מחקר

ביו הפע'ןtויוח המחוכננות בהמשך הפרוקיט :פעילו'ות ה ר רכה למורים ולאגש' חינ ו ך 'הודייס במד'גות חבר

היומרים בא Iנ'נר Qיטא  nlבאץר .ייכ Iחנ'ס

המעים בהנח"ת חבר' םגל לש 'ד ושם וב'ח ל Iחמי ה נ טאות ,פ'וoעויוח מורחבות ל)וער במד') ו ת חבר העמ ים והכנת

בעורות לע השואה לתואר שב' ילתואר י  j71טור .את

חומר' ל ' Oו  1בר ו םיח ,

הפרטים מומנו קרנות שאת רו נ ו ייסדו נצ>'1ו' שואה
כך' להנצ'ח אח זכר יק"ייהם ,לעורך אח חקך

ל ר בר' דר מוט' שלם .מנהל ביח הטפר המרכ  ' Iלהור א ח השואה I " ,ה ו מאמץ מש ו ל ב ראש ו ו מט ו נו בלע
פ ן טצנ'אל נדול ומשמעות ' ליצ'רת תשחי וח תוכ ו וחשחיוח ה ו ראה במד ' נ ו ת חבר העמ ' ם:

תקופח השואה ולהנחיל את ו'כרונה דלורות הבאים.
את הסקס פתח אבנר ש'ון  ,יושג ראש הנהלת

 Iי ושם ,ופרופ' יו מכמו  .הה'סטור'י 1הראשי ש'ו
 Iי ושס ') ,יו את ה  .O')IIשת"ס מהמלנות ה' I
מטעם המכן] ל  Iהיות  Iמב)ו באוניברסיטה הבער'ת

העונך כש'תוף פעולה הדוק עם המגיו הגין-לאוס'
לחקר השואה נ'  lושם.

בןןש'נגטןן תאת דיד תצרר
בחודש'ס האחרונים }וצר שיחוף פעולה חש ו ב בתחום החינוך ביו יר ושס לטנל הח'נ ו ך הבכיר לש מוזאוו הש ו אה
בוושיגנטוו רנ'.רר~ ב"'ים  29פאבר'ן oדע  2במא' עגרך ר'Jונ ' OIבוחנים אח המשותף :מוטרתו הייחה לפחוח ערצו'
ש'תוף פעולה חשו'ם ב' tשנ' המוחסת לו ג בש תמ'ח נעודה משותפת שלתנ  .2003ב')סו רוגשך מחנכוו להתכנס

ואלה מקג'ו' המלגות :מאוניברסיטת נר א  Iלו

יי r

ש'תןף פעןכה ב'ן 'ד ןשס כב'ן חןזאןן השןאה

בשנה הבאה ג'ד ושם ' ,רולש'ם .

.

בפג'שה בווש'גנטוו התוועדו צנ'נ' יד ושם ,בזערת סגל מוואוו השואה בוושיגנטוו .קעלרונוח שעמח סאחור'

חוה בן ששוו  ,נתיה נרוטיו  .אפךת כרם ' ,על

הקמח מוסחח מוזאוו השואה בוושינגטוו  .למחקוות רוגוזאון ,לאנשי הטגל ולחערוכות רוכoוזאוו ,דסרת סדנאוח

נ'דס-אירנ'טן  ,קייל' פפרמן  .פאןת קים'םר  ,ס ) IIה

פאשרה לטנל יר ושם ולסנל מוואוו השוהא בוושינגטיו זלהות מטרות משותפות דלווו בר'ורב'.ם ב'נ'הם בהוארת

'משה

 Iצ<חק ירון; מהא Iנ'נר' Qטה הענרית

קוקונו; מאונ'ברס'טח חל אב'ב

-

נל' אורו  ,רוח

השואה .כמו כן ,שעגו השוואות ב'ן תכנ'וח הח'נוך ורתoמ'וח רפורנוגיוח לש ש  'Jהמוטרו.ת

בראורה  ,אסתר ובמו  ,שלמה שאלח'א,ל נועה

ש'לה-שולע' ול'אח שט"ר-לבנ'.

רבאש מלשחח ' lושם לוושיגנטון מער מ)הל ב'ח הספר רוגרימ להוארת השוהא דר מ  'I)Iלשם  ,ועם חףנה
נמנו חבר' סגל בכיר'ס של ביח הפסר :שולמית אימבר ,רב'אל פקר  .עלבנ קןויתי ורוד צמלר .המשלחת זכתה

העבודות שנבחרו עוסקות בנושא'ם מנוונ'ס ,

א'ו'ר Iח לש מנהלח אגף החינוך במזואוו השואה בוושינגטוו שרה אוגל'בי  ,של מםאת חכנ'וח

בהם ייצוג השואה בש'ח הצ'בור' המצר' בשנ'ם

למוו'ס וני'וא נפו"'אנו ולש סגל החינוך רנ.כ'ר לש מוזאוו השואה

' , 1962-1945חס' הנומל'ו ב'ו ה'אט'אט לב'ו חברח

מקני  .דוו  IIרפלר~ שר'  IIרב לו' ן  IIיל'אמס.

אי~-ה פרנו

באושוו :r

בווש'נ ג ט ו ו -

מ 'm

למעקנ ' מקחר

פטסו פייננרג  ,ווארו מקרסו ,וו'ןoיאם

השואה בקר'ס ובקווקז  ,פול'ו

בפנ'שה רוגחכוגגת להתכנס ב'רושל'ס ב ש נה רנ.אה ' ,היו ס' ו ו באחר יד וש,ם קשת רבחה של פ"עלו' Iת ח'נוך,

ופולנ'ם בע'ני 'הוד' פוליו בתקופת מלחמת העולם

הצראות סומ'נרים שמטרתם עלרוך לס נ ל מו זאו ו השו א ה ב  IIש'ננטוו הסות עם 'ד ושס ועם מפ'וע' ה ח 'נו ך לשו.

השנייה ונושאים אחר'ס לע השואה ולע תוצאוח ' ה.

בס'מו ו ה של התרחבות מיזמ ' ש'תוף הפעולה ב 'ו שנ' המ ו ס ר ות  ,ב ' j7ר בי ר ושם בסוף חורש 'ולי פרר ז יידמו,

ואלה כמה מחלמיד' המחקר אשר נמנ ' ס עם

היושב ראש הבנחר הח ר ש של מוצעח המנהל ' ם של מ ו זאוו השואה בוושינגטוו  .ב ב 'קורו נל וו ה א ל יו י ו שב ראש

הזוכים השנה ובשנ'ס קודמות ועומד'ס לסיים את

עבודת הרוקטור נשנח  o1לימוד'ם תשס ' נ  :מ'כאל

הנהלת יד ושם אבנר שלו ,והוא ערך לו סיור מקיף באחר והצ ' נ לפ) ' ו את ה'ידעס ואח התקרמוח החכ)'ח ' י ד
ושס

." 2001

כמו כ ן  ,נפגש זיידמן עם הט ג ל רנ.כ'ר ביו ושם .

באלף מהאוניברס'טה הענרית ב'רושלים שעבורתו
המצ א מנ ו חה נ כ ונה לזעקה ולתקווה

-

ה נצ חה

· לא ת ' jJחן את אבא ש'ל uO - •...ר ןערכת 'לחןד חשד 'IJ

 Iז ' כ רוו השואה בתנועות  o1ק י ב ו צ ' ות ז'כתה אותו

בפ רט מהקרו לע שם א'דה למברג לב'ח שרר ווב
למנרג ז'ל; נועז כהו מאונ'ברסיטת נר אילו
שעבודתו המחק ר הה'סטור ' לש השוא ה ב'ש ר אי
מ אפ"נ ' ס  .מנמות ו ת הי'כ' ם ז'כתה אוחו בשני

חס' ו ח ה'tןמוד שהקפוו רע הכ ב'ר ושם ושjוסIעוח במקום החיים ה'הroןןם גבטאות החחקמ במנ  IIו רrכ ו 'וח ותח Iמ'
ח"ם  ,כולוו 'חד צמ"רוח תמוהנ רחבה יחסית לש רצמoיאת Jששררה בנטאו.ת
בעת האחרונה הנפיק 'ד ושם טרט

.

אי ת 'קחו את באא שי' _

.

צב'רוף ערכת ל'מור למורה  ,והוא חושף

מדמ נסוף גה  IIייח הק'וס גבטאות :רוגפשחה ה 'r o1ןןת בסרט מ תואירס רוגונע החו לש התא רוגפשחח' מהחיים

פרס'ס מהקרו לע שם נחום ,שרה רבווך אייזנטשייו

הנודמל"ס למטנדת סנורה כופויה גגטו ו הגל ג ו'tןס שהוא ע ו בר בה  .הסרט ם ו קר את הוו" הח"ס היה Iד " ס ו האת

ז ' ל ומהקרו על שם נורברט וליזה שכטר ז'ל;

המפשחח' היהו  '1טרס מלחמת העלום השנ"ה וב Iמן הלמחמה מראשיח חהל'ך הנטואיצז'ה ) (1940ו דע הח'סלו

וסוז)ה קוקו)ו מהאונ'ברט'טה העבר'ת בירושלים

ר Ooפlי לש הנטאוח ) (. 1944

שעבורתה

בא ' טל י ה

בח'נת חיי המפשחה בגטו צעמו נשעית באצמע!ת נ'ח ו ח התא המפשחחי ב ' חחנות' של התמסדוח הח " ם

ויכתה אותה בפרס מהקרו לע שס

גו  :רג)'סה לנטז ,צמ'אח מגור'ס ותאנ' ה ר יו ר  ,הנ '' Oונות להשינ מקורות פרבסה אז מזו  ,jההתמוח ו ת עם מחל ו ח

הפל' ס ' ס

1951 - 1945

ה'הוד" ס

נורברט וליזה שכטר ז·ל.
לקבלת טפטים למלגוח ללימוד' תואר שני

ועם מווח הנ ג רמים מתנאי הבתרואה ה ' רוידס או מהשוoוח'ם למחנ ו .ת למ מו ההפשעה המפודות שהייתה לע

פ' דוב ל תנא'ס ה'tו ו לע לכי ד ותה לש המפש ח ר~ ה' ו ב נ טו נ ם א יחע'ס מלכ ר :ם' לידח יידל  ,0נ ' שואים ו החקרמות ם

ותואר רוקטור לשנת תשס'ג 'ש לפנות למכוו

של קשר'ם חשוים .מבחינה ז ו הייתה המשפחה מטנרח חיים שאנשי ם שוגים ) כספו לה כד' לבטא את דקנותם

הביו'לאומי לחקר הש ו אה ב טלפונים ,02,64 43507

בחיים ולמצ ו א מס נ רת תומנ ת בחהל ' ך הת מ ן ח ! ח ם עם קשיי הקיום.

.02-6443480

ח הףך ה גטואיצז'ה ה ת ר חש rאבו יר ם שוני,ם לשבבים שונ' ם ב מלהך ר'חג oo

רג הסרט בחוו מפש חו ת מ נ טאות ו שרר~

לוח :בי'ואט'oק! !' Iןtגה ומ נ סה לבחוו אב'  IIמי ר ה ' o1ו לנטיבנת ההט 'oו ריו ח 'נאז נ רפ ' ות הפשהע לע ה ח א המפשח ח י.

15

התג'לה "שס" של תקם'קן - ' U'O

בקרןב :בנ" .תבןאה חדש ב'ד ןשס

הנצחת שתןת של קרבנןת שןאה

חקל לבתי נפח ממולכל

בחושד צדמרב 'חטך יך ושס תא בנ"ן ךזגב Iאה החשד

-

ר'» oסה החשד ואחר רזגרכ'ב'ס בחכב'ת הפיתוח הרב שנתית 'ייד ושס : 2001

תאת אלכםנדר אברהס

את המב Iאה תכנן האךר)'ל בלע המו)'ט'ן הב'- Iלאומ' משה ספדיה  .המבואה

לע פ' צה'ןן' 'rא עוד ובהשראת הקמפ"ן הג'י-אלומי לש  Iד ושס זכי א'ש 'ש

תשמש גשר ב'ן העולם היום·' Iס' לאתר ההצנחה ותכ'ן את המקברים לחוו'ה

שס  :צעירים במקסיקו ס  Iט' משתתפום נפר' Iיטו "שס  :יבי הם קוב'וו לע'הס

הרנשיח רזגזומנת להם בס' Iר אבתר יך ושס ,

'ורצגויח משות לש קרסנת שוהא לוהצנ'ח תא זורנ'ן השוהא רחלות נמג'ןoה ת'ע)j7

המבואה הוקמה בrערת תרו Oתם הנר'בה של וןו ופלה שאפל  ,ובה ' 1' 01

)וחת צה'גן המתדנב'ם למלעה משביעם לאף משות לש 'ה  'lIס שנצרחו קתנ  !)Iת

ב'ן השרא

שתרם האורלכי חר זעףאלי ושתנהל

השואה .את השמות כתבן נתכב 'ך למלעה מ , 5oo -ן בני וכשפחות וכהקה''וה

קבוצח סטקצמיי ב"עמ  ,וכי קפטיר'ה שתנהל 'וטבתה ב"עמ .

eCterור 800ks and Resourc.e

ה'הוירת לש מקסיקו '.ט'ם
את הפרויקט 'זמה  Iמנה'גה 'אחך'-
ו) lSraeitמרס ר~ Iךט היהוזז הנחל

והוא נחנך כח ו דש לפני ' 01

-

וזעת הנועי של ה -ס.ןtrO DeportחCe

נונקס '- (Ij7

)נציוחם לש חנ"ך דודו 'וגנ Q IIאי,

.2002

הז'נרןן לשואה ולנכורה

חברי תנועות נוען .

קבוצות של טס Iר Jט'ס  Iמצר'ם 'הודיס  ,טס Iךנט'ם היומיים ל  Iמו) '1וקר בבת' פסר

תעשה של הנרת תןדה
תאת ד"ר תרדכ' פלד'אל

'ה Iר"ם מקומיים וחברי ארג Iב'ם יה Iך"ם ב'קשו מקיוב' משפחה  Iמ'  I1'1ם לתעי

בספטמבר 943

שמוח לש קרבנות שואה .לכ ארם הבתקש לתדע חמ  Iשים שמות "ופחות  ,לרגות

באלבניה .בנוו ר 'ה נתקלה המשפחה באיש זר ששמו חסן הוס' ]' .ב המשפחה

מארו לו כ' הם ''Oלפם הב Iרחים מרזגה  OIה שהתחללוה בעקב ו ת לפישת הגרמנ'ס

משות של קרבנות ממפשחתו שבפסו נשואה .

רוב משות הקרבנות

-

ו נחה משפחח בכר  ,משפחה של שש נפשות  ,באזור הרר'

ש'ש'ס אלף משות בד'וק

-

מקורם בה'לכ המשות ב'ד

לאלבנ'ה וב'קשה את עזרתו  ,היא הסכ'ם לס"ע למשפחה ,אך מאוחר 'ותר ,

הרמר,I

ושם  ,הנחון בעצ'ומה של מnכאל הרהבכ ומחשוב של הףשום המק'ף ב'וחר לש

כשהבחי! הוס'  ,מוסמ'ל ממאין  ,שבני סחותו או'לכס בתקפוח צוס

קרבנוח שואה בנ'ס'ון לשמר ולהנצ'ח אח השמוח ואח הזהוח של כל אחד

yןלח אח פשר הדבר .מתוך אמון בצרון ה Oוב של מארחו ג'לה אשר בוכ  ,אב
המשפחה  ,את האמח לע

מהקרבנות

משפחחו :

דרש

הם יהוו'ס שברחו מפרישט'נה בקוסובו

מ ' להכ'י את המשחחפ'ס למש'מה שנכונה להס  ,ר)',נה ורעח הנוער של

לאלבנ'ה ידכ למצוא מקלט במד'נה שה"חה נתונה אז בלש'טה של הא'ק'וטים;

מרrכ הספורט ה'הוף במךOן'קו ערהכ מ'  Iחרח ללכ משחףח  ,ובה א'גרח הסבר ,

מזא שנסונו האקלטיים הם nנונ'ם במנוסה מהגרמנ'ם  .מאותן הרגע ורע נ'רוש

ספoור איש' קצר לש קרבו שואה  ,רש'מה לש חמיש'ס משות של קרבנוח שואה

הנרמנ'ס שנה לאחר מכן הג)ו בב' משפחת הוט' בנאמנות לע משפחת בוכ

ורrט'oות לnכ'nב המשות בטספו מ'וחד .חאלר

מp

נסדו~ הטספ'ס למחש,ב הרוםכ

ווכשרו לע זהותם בסו.ד

למונדט והידספו לע חכה קנע'ת לש שהעב לע לשש1ה מטףס וצ , 'nהמנליה ש"ס'

בתוס המלחמה זעבה מפשחת בכר אח אלב)יה ו'ועתה לישראל .בשנת

הוצגה בפעם הראשונה נךטOן יוס הזיוכין של Iהא שעגרך הש)ה במךOןיקו סיט' .

 , 1994לקבשח רחל זלר לבית בכר  ,ר' )oר יר ושם בחסן הוט ' .אבמו ובשני דל'יו

את הכחה פאשר להעב'ר קבלות ממקום למקוס לשימוש כקרע בוטjס' הצנחה .

חס'ד' אומות העולם .

נש'א מרrכ הפסורט

Centro Deportivo lSraeIita

מקרוס מטה כהו הניש ליד

בעת האחרונה נורע כ' אחד  Oבנ'ן של

חסI

הוס' ז"ל  ,כירחן הוט' ) ,זקק

ושס העתק קטו ' ותר של המנילה בנ'קורו האחרוו ב'רישל'ס  ,אות הערכה לע

בדח'פות לבעור )'תוח שא' אפשר לעשות באלננ'ה  .ב  1998-ת'אם נתן זאב ,

תר  OIתו של יד ושם לפרויקט בפרט ולהצנחת השואה לוחקר השואה ב'tזכ.

מדר'ך תיירות 'שרלא .,בק'ור בישרלא בממיון יד ושס קלבצtה נגחרת לש חמ'ש'ם
חס'ף אומות העילם ,בקבןצה  01 ' 01נם אחד מבניו האחר'ס של חםו  ,'0101כאשר
נודע לזאב לע מצבו הקר'ט' של ב'רחו הוטי ,עשה אח הסיוור'ס הדרושיס
להטסחו ל'שראל ופנה ל'ך ושס בבקשה לס"ע באשפוזו.

המנהל הכיי' של 'ד ושס 'שי עמרמי פנה לפרופ' נחום הלפר'ו מבית

החול'ס אסף הרופא בצריפ' .Iהוא ס'פר להלפר'ו כ' החולה הוא בכו של גן'
שס'כן את ח"ו להצלת 'ה  Iדיס בתקופת השואה  ,וב'ת החוליס הסכים לעשות
את הכ'תוח

המסובך -

החלפת מפקר ירך

-

ל'וא תשלום ,

ה)יתיח נעשה בשבוע האחריו של חורש ייל' וענר בהצלחה  ,ב·  7באוגוסט ,
לאחר כמה ימי החלמה כשרחל ל  Iר צלרי  ,טס בירחו היס' בחזרה למודלתי
אלבג'ה  ,יהיא אס'ר תידה לע הנףב  Iת שהעריפו לעיי זאב
אכלןא)ר יבא ה ) Dממש(זא o jTU')Iו מה uרכ~ צמ'ג ' Oחא הו;חע j7הj7סו לש

מנ'ו>n

החול'ס אסף הרפו.א

ש" ס'

תשה זנבר

נח פלןג

משה זנבך ' ,ושב ראש מרכז הארנונ'ס של ]'צולי

נח פל Iנ  ,שש'מש מזכל" מרכז הארגי)'ס של ביצול'

השואה נישראל לשעבר וגזבר וע'רת החביעות

השואה ב'שראל שנ'ס רבית  ,מינה בעת האחרונה

לשעבר  ,מונה בעת האחרננה ליושב ראש הווער

ל ' ישב ראש הארגיו  .פלוג  ,החבר גס ביועד המנהל

'לא בעבר

של יד ישס  ,נבחר בעת האחרינה לתפקיר בשיא

המבצע של ןעיךת התב'עות  .זנבר

o

את תפקיד )ג'ד בנק ' שראל ,והוא משמש ה'OI

היירע הביו·לאימי של אסיר' אושו ' Iץ  .ב'ן החפקיר'ס

בש'א כבוך של הפךרצ'ה העולמית של 'הור'

שמילא בעבר' :וץע ועדת הכספ'ס של הכנסת ייוץע
כלכל' של שנר'רוח ישראל בגרמב'ה,

הונ נ ר'ה .

ר
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ושס

נת,I

יר ושס יבית

מאחל

למשה

זנבר

ולנח

פליג

הצלחה

רבה

בחפק'ד'הס

החדש'ס .

שנה

ש'ש' U

כה'רצח U

בצ' סנך )עודו!  ,הלא" ד'רב הnארונדr
' ד ושס' ,רוש"Oל

שכ 'אנןש קןרצ'אק ןשכ

') 5

באוגוסט

צ" I

 Uחוד'ס

בפסר חע'ות א'ש"ת 'ש'רות ובוט Iת שנכתבו בנטא Iת  ,במחנות מעבר  ,ברכבוח

'כד' ב'ת ה'תןה' U
יך

תש  "Uכ , zooz -

ט Z!:I

-

כחתוrנ nארו Jוז ו )fהשואה,

שנםעו למןרח  ,במחנות רוכוז ובמחנות מו  Iת  ,ללא כל פרשנות של המשקוף
מ[ החוץ  11 .חשופה אותנט'ת של חוו'וח ורנשוח א'ש"ם  ,של התמוחות עס

ושם אח '  Iס השנה השישיס

הסלב ועם רמoוות הקר.ב

להירצחם שי הרופא  ,הסופר והמחנר היהורו·פילגי

ערות ראשונ'ת בנוף ראשון  ,מןוהה בשם  ,ה'א רעות משכנעת 'וחר  ,אמ')ה

הנוער הרבקו  lישר'ןמ  Iט  ,שי העוזרת שלן בניח היח ' r)tס

סטפה  Iילצ ' ינסקה ושל ·לדי ביח היתומים  ,נמח)'ה
ההשמרה טרבלינקה ,

וותר  ,נונעת לל.ב בזערת ערןווח אכלה הקבועה המוכרת 'חצר ש'שה מ'ל'  Iנוס'
כעש'ת מוחש'ת וממש'ת 'ותר.

גולדשמיט  ,הידוע בכינזיו הספרוחי יאגוש קוצר'אק ,

רm
 rוש, U

כ ונ"ד  ,שושרוז עקורוז

נולך בוורשה

למשפחה

מ ' וחרום של ה ג טו ושל קורות 'הוד' צ'כ ' ה :הומור כנשק להתמוחות עם ח"

מתבוללת
ח"ן

צע ' ,ר ודל'ס במחנה המשפחות באושוו ' ץ ועור.

לטיפול

ב ילך

,

ת פ
הח

ה'וס'-וס בטרז'ן  ,מעמר המ'וחסוס  ,גורלן של הנשום  ,מפעל עזרה של אוש

אח

I

] I

I

n

ס

כ  Iת

הראשונה

)מלעה ה"חה
שתמיד

'ת"ה' רוצה שנטו טרזו[ ייזכר כפו שהוה  :כוחבח רות בונדו' .מקוס של

ם

I

'רוש"Oל תשם " כ ' , i!DDi! -ל ! i! iעחוזוז

אל ספר' התועור והמחקר על גטו טרן'ן מצטרף םפר ייח  Iר' זה על הובט'ס

יהודייה

והקדיש

-

רפקוז כתודלות ה'דות צה"כ',

 !:I""6- 1!:I3!:1ו ,

התלעות נפש וגס של קש'חות  ,של קטגו)'  Iת ונס של ר Iחג לב  ,של זערה הח'ת
 Iנם של התלעמות מסבל הז  Iל;ו קלור Iםק Iפ של בנו ארס גמלכ  Iר ובמצוקה  ,ש'רעו משלור רובס ככולס
לע צלס א) Iש  ,שלא החאכור Iא'ש לרעהו  ,שק' Iו להחי'ק מעמר דע קץ רמoלחמה רמoו  Iחל  ,אשר בנע  Iר
ר Iבס א'חר לבוא :
',אן אנצל' ,תודלות השוא ה

יש

-

רוחנ'ה ' ,ד שוס' ,רו"Dלש

תש " Oב , ZOOi! -

להקשוב

כרך א'  778 -עתווrד )כוזו פחות! ,כדו כ' 719 -

ליל  0 ' 1ולכנד

זה המתקר המק'ף בו  Iתר לע תודל Iת וה  Iף ר Iמנוה לפנו השואר~ בקתפtת הש  Iאה

אוחם .

בשנת

ואחר'ר~ הוא עוקס נע ' צוב המר'ב'ות של ר  Iמב'ה כלפ' ה'הוירם נבח"ס ה'ה  Iף'ס

1912

הוא

הפנ'מ"ס  I ,מת Iארת ב  Iהשמרתס של 'ה  Iר' בסרבוה  ,בוק Iבונה  Iטרנםנוסטרוה .

למנהל

המחקן מבוסס לע ת'עור עשור מארכ' Iנ'ם שנפתח  Iקר בעת האחרונה .

מ  Iנה

)י n

עתוזוז )כללו פחות!

היתומים

היה Iדי החרש ברח ' קרוגמלנה בוורשה ,
לאחר בידודס של יהודי ו רשה בגטאות נמשכה

מחויבותו שי קורצ ' אק ליחומים :הוא סירב להצעות שי

•

' I1'1ם פולג'ס להחביאו צנך ה " אךי  -שי הע י ר ולא הסכים

'1

ל}טוש את היידיס 5- ) .

באוגוסט

.1942

ננל גירושים

י....

מהנטו שנמשך ח  Iרש"ס  ,כינסן הנאצים את קורצ ' אק

 Iאח 'לר'  Iברחבת

א Iמשלגפיy

בשלח Iלטרבל'נקה  Iנרצח .I

מף שנה ב  5-בא Iנ Iםט 'ר  IשO

ע Iרר בש'ת Iף האג Iרה

"

אנה פוד?צק :אנה

..
/

ש בוורשה  .משס הם

....

י

-

א ' Wה כתגוטה  ' ,ד ושס ' ,ר וש"Oל ,שב'תוף ההוצאה

לאור של שתרד הב'עחון,

תש" Oכ  375 , i!OOi! -עחוד'U

זה סופורה של צעורה 'הור"ה שנ'חנה בכושרון של רא"ת ה)ולר .פעם אחר

,

'.

פעס נוכחה לרעת כו תח Iש Iח'ה  Iהערכ Iתוה התנשמ ,Iאר מאמצ'ה לשכנע את
בנו משפחתה ואת והור' הע"רה קורוץ להומלט נכשלו  .בםפן ת'אור מרש'ם
של מקנאה של אהנ ה ' 9הפ"ה לשרור בשואר Jגלמ Iרה ו)ואשת דמה אנה ממק Iס

למק Iס  ,מ  Iשכת את ע'נ' כ Iל  Iזוכה להערצה מצר אחד אר מצר אתר ) Iפלת

לע שם 'אנ Iש ק Iצר ' אק ב'שרלא קטס ז'ברןן Yו'ון ש'ל Iחס

טרף לאנשום שב'צלו אח טוב לבה ואת תמ'מותה  .א'ש'ותה המווחדת והצעמה הרוחנ'ת שלה ה  Iפכום

של 'אנוש קורצ ' אק וה'לר'ם להשמרה  .בטקס השנה

את ק Iרות'ה לם'פור מרתק ועוצר נש'מה.

השחתפו חג'כ' קוצר ' אק חבר' האגורה  ,חב'כ' קורס

מרר'כ'ם צע'ר'ס של מ'נהל חברה ונוער במשח הח'בור

בלה גוט רת ן )טורכת!  ,בלב בטרה השלהבת

וחברו תנועת המחנות הע'לום .הםופרת ורדנה הרס ,

חחחגה העבודה גר'נברג ,יד ושס ' ,רושל'ס תש " Oב  i!9 , i!OOi! -ו

חברת הבהלה באנורה לע שם ואבוש קו'צראק בושראל ;

עחוד'ס

-

' ותגה של פלה שפט

שולמות א'מבד  ,המנהלת הפדגוג'ת של ב'ת הםפר

במחבה עב Iדה בלב גרמב'ה כתבה פלה שפס  ,א'שה צע'רה מפולוו  ,ו  Iמן מרגש

המרכן' להוראת השואה; ורן'ת בן זאב ' ,ושבת ראש

 Iמצמרר .את הו  Iמן כנתה לע פ ' Oות נ"ן מזרמ)  Iת  I ,ה Iא מפסר לע ח" הסאור Iת

מועצת התלמורום והנוער הארצ'ת  ,נשאו רברוס  .את
הזר הנוחו 'צחק בלפר שהוה חנור נבות הותומום של
קורצ ' אק וח"ם מגרה  ,רכז הההררכה של המחנ  Iת

העול'ם  .בחלק האמנות' השתתפה תזמורת המפוח'ות
לע שם גונול .המנחה הוה דר גערון נר"ף .לאחר הטקס

נפגשו בנ' הנוער עס שלמה לדנ שהוה חב'כו של קוצר'אק
והשתתפו בפעולווות חונוכ'ות שערר צוות של בות
הספר המרכןו להוראת השואה.

ה'הוףות ולע השחוקה בכ  Iח העמ'דה לשהו  .צנד תואור דמoחנה ורמoטשר הקשוח ,

הוא חושף )')פל Iעולס פבומ' עש'ר של צע'רה א'בטק'וט Iאל'ת ,חברה בתגועת
'נ Iררונוה' שברומבר Iבה ג Iרב'צה  ,שהכשירה את צעמה קלראת עלייה לאץו ושראל .פלה זכתה לח  IIת
אח וזם השחר Iר  ,אולס כזחה לא עמר לה והוא נפטרה למחרת .זה אחד הו  Iמנ'ס ה)ד'ר'ס והמרגשוס
ב'  Iתר שנכתבו בתקופת השוארו.

להזתנת םפר'ס בהוצאת 'ד ושס ,
טפלון

 5ט ' 35ל'ל 6

 i! -ט
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ידידים ותומנים

י

ה ן ם

' ש ר אל
בח Iשו'ס '" )'1ילו בקוי א'ש
העסק'ם םיט' ' Iטר )שנ '
משמא(ל עמ Yרייח  Iברכה
)סיסינן( ג'ן ושם  ,ב'קיך'י

הותיח , Qושס זע ,חאלוףהם
הוא בתכ תא והגרוס האלה :
מצאת' מקום ש  Iוחר ממה

שהוא מרהא לע בער Iהכאוב
'וש מע)) ה'והי מקפס ח  I')4ר

רב ימחשבה על עתיךי .
צמאתי

ב' 1

ושם צוות צען,

כומזף'ט שכילו להפ Iך קמום
Dשה ע'ורש ח'גם:א מחשר
לש הרות רב'ס"
נ'-ב

נתמן 23 ,I

ב'  25בפסמטרב רעך 'ד ושס סדרת א'רו'עס חנ'  lיים ירגי שער'ס שהב
להקמת הגאורה המא  j7'1נ'ת למזע יד ושס  ,ב' tהאיעזר'ס ה'ו i1Uס חנfט'

כ ' ינ '.ערכה

זuאת בא '1Dדי Iוl.ו Qלאר\!1נ

r

mב העלם ~'ת jטקס oן(oג
מצבה ואזכרה לזכרו של
rעףלא זמר"י :ו rלtצ'ג שוהא

מקי;יית למינ '.1,,1) 'i7

המנוח

שב'ל מאננ' ה '>: Iרון )ראו איור( בנכוחות שגירר אצרות הרנ'ת ב'שראל
דניאל קצרר וראש העיר '  nלש'ס אהור אולמרט; רעב הוקרה בבקעת

קהה'ןoות מחכוות שרת החיטך 'Dלור לבנת; העקנת קלף בכיי יאגורה
המארקי ) Iת כארשותו לש איל  Iגורוגקס'; ס' Iר אבתר הב 1ייה לש תכנ'ת
ר'· ושס  ' 2001שערך 'ושב ראש הנהלת ' lושם באנר שלו ; פונ'שה עס
איש'ות ג ' Oח  tג'ת

תרס תא לכ זיעבונו ך'rן ישס

להYנnn

סט'ג

הזף ,וחאן,ת' .אשר

פ'לקבמן

נפסו נשואה.

לד  I ,ר Iרנ ו קפ"ונקס '.בן מפשחתה של המנ Iחר~ rמ לבח  .ו ררכ'ס למימוש הקיו

) ' 30

')ן'נ

של

המוזאובי

החרש

וחוו גהגצה המקמ'lה לש

דקיש' קהיית ו'יטל וקןכ'ן שנספו בשואה .

ב'שונה ש'ז הנהלת  Iד

ב·  25ב'ילו001 .

 'Oיירן תאנר
המכלול

הבנייה

שתרמה תמה קרבוץ כצוואתה ליי ושם להנצחת כזר )ג  Iמשפחחה ו'ןזכר

השתתפו

)ממש(וא מ'טoווt

גטקסס כיקרו ב'ד ושם
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iו'לר רכ.ןו לייאה mרoח 'tm ,נ«fiנP

אהריקה הטלינית

הנר .חרפ ל'OIונ פשו;

צנ'גת

.

"

פקוויטה ם'טז ר

ושם ב· 6

לש בהנ ) ' חם ' ו'ןא ז>ס'ל ן ,קב צוה

לש עשריס ב נ' מ שפח ה וח בר 'ס

בוציע :

מא ר צ ו ת

משה

ב ' רנבאוס

הר'מה

ח ר ומה

למס'נ ר 'ס של " ושם המ' ו rךעס '''''חל
צה " ל  ,התרימה ]'תנה ל rכר אביהם

הבר'ח

פוטו וק
זנפ. OOריתו ציעבו

 Cרשפא ן;:Nון;:ן ן mןןrצ ררוקמו.

לארשימו השחחפ ה אנגח דםנל

l5SN 01'JJ-6'J74

הא 'ר וע ח ר מ ה ם 'ט ז ר ל ' ד ו שס

&_

לוח חרכ בלעה לד חואן  fQ'Oר  ,בתמונה  :ג ' ,וס י ואל לימסו ב '  ,ו שם

נצ'ל lשורא~ בקירה ןזב ושס עוס חא'ה

ול'צם  :צ'קח רייף  ,ק<בו 'ין'לנ
ר"1פוiה :

מ א ו ר ו גווא ,י

מר'ם ב'רנבאוס )בתמונה  (,בתו של

מ'Oו לשם

ב ' ק ר ה ב 'ד

ב י ו לי ל רגל בר המצ ווה

ןזוס .....,

דר רטרבו רטח 'M ,י רללOש  ,רד

ושס קב ראק  0כ Iו צנו 'ןאה

,

_

רוו בד 'jוOנל'ש .יאrכו Uזבםיעםש.

לר ב ות המנהל
הכ ל לי

rס

נתנ

)l1l)'I

נn III'OזנOn nנןו

_ ....
ענ

חנUט רזטנעOו
Oשו םי'וו.rוYr

בnכ תע,. n
Tת וו  Mםי'ושחי 11014
Ifפלם  3ו  .02-14434סקפ 02......3401

םו~''.mPו'""\'II

- .y.,t,.,hen""i

פלנא ב 'ר נבאוס זל".
שוות חכיוהן

.

ןו Iשm D

.,.

תכמ

מדרש oר"ןו> זtלl
ב.ולוע ,",,לע
והםטנות היהוידת YרKו 'Wr.או'

T

•

•

