)~.

ם

)\ '/I)'i

גיליןן  ~, gחןרף תשם"ג,

העימות

עם ההיסטוריה
כ'נום ב' - Iאלומ'
בנושא ודעות
החקירה ההיסטור  Iות

)עמוד'ס '-"« 0
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11
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מאת שחר לוי ו

'3-

מתנת פרידה משילדנר

אנשים שואלים אותי למה שיבלדר הצי(

ב'  13במרס  19C3חלסו גטו קקרוב ללnטtין ,

אותנו  ,הרי הוא לא היה קדוש  .מדו אפשר

זגניה  Iה  Iריה הועבןו לפלשוב ) .רומק בנן היה

C

לעבות rלהן " אומןת נניר .וולפייירס-בור,

במחנה של שי'חנר בזבלוצ' יה  ( .במחבה זה הם

מבט לבניכ הנאטימשיות לש האלסאם ר"7jחויל

"אליו הוא היה קדוש  ,הוא היה טוב יותרן

היו נתוניס כאלזריותו הידועה שלצמה לש מקפד

ספוורה האישי של נצ' Iלה ותר Iמתה ליד  Iשס
יהוףס לע הכו Iנת

•

"אלה דברי האחרוני.ם_"

קולות מהגיהינום

'-8

חינןו
השואה תנבר המףנות הצעמאיות

.

מ  )'1ן' והשתקה שליח חופשי ופתות

'-8

מאנות
שגרירים ממות צ'ירות מאנות

וו

הוא היה בן אדס שבר נר  Dה ו ה לו

לגחם ..

רחמנות  .השאלה היא לא אס הוא ה'ה קדוש
אלא איוה בן אדס הוא היה  ,והוא הiו' ב Iראם

למצוא בשבילם עב  Iדה במפעל שלו  ,שינחר

הסכים  I ,במ (' 19C3 'Iהחלן קלמן ונניה לעבוד

שהצ'ל מלע אלף ומאת"ם יה ."QJ1I

במפעל

נביה מנון נודלה בקקרוב בפול'ן למשפחה

.

נניה כפ  Iעלת מתכת ואביה כצ"ר

מסורתי.ת אביה  ,קלמו לייב בן הןב('1ס  Iולפיילר,

לשטים  .אמה של נניה ה"תה חסןת מקצוע

היה צייר שלטים שהתמחה בכתיבת אותיות

ונשארה בפלשוב

'שינלדר סאוד אהב להסתלכ איך אנא שלי

גרמניות נותיות וםנהל םקהלת פת הסט.ת
מאה ח'ה וולפיילר וחרהת ניהול חא ח)וןו ר~  nת

כיבת ה!א עמך שם מוקסם מהאותיות הגות' Iת

הנילו רוקמ

שהו!.צא אב! תחת יףו  .אבא ייע יפה גרמנית

מאנות שואה מאוםף ' lושם nנעכrרות בעולם
במיה

לפשוב מאוו גת כדי להציל את בני משפחתו
מ( rועות שלפו,כ פנה רמlק שלילדנן בנקיש ממנו

,

ושוחח םע שי'חנר תעלים קבחו.ת שי'חני התנעייt
וצרה ;yלת לע הבעיות של האנשים  ,ובאא ב'קש

11 •10

ורעות היטסור' ו ת וחשבו! נפש אדומי

ממנו שיציל את אימא מפלשוב  ",מספןת נניה.

מערך הכניםה החשד ביד ושם

שינילי הסכים לעוור  ,וכעבור כמה חודשים

1C ' 12

חנ Iכת כיכר יאנוש קוצר'אק

הת"צ)ה אמה של נניה במפלע שלו  ,בצד עוד

1C

חדש Iת

17'15

'ידירם ותומכים ברחבי הע'וIם

19-18

מאה נשיס "מבוגרות" בשנות הארבעים לחייה!.

המפשהח n

ייתה מאושרת מהאיחןר המחודש ,

; ת]מ פריזה

"-

•

נ עציומו של משרנ בטיחוו אלומי ולנוכח
הפארשות שתפרץו לממחר~ טא פותחים
את שבת

2003

ו

פ 1) 1

ה

ה

א•

ש

בחחה אך גם בתקיוה

בסךנק לציור

נחלה שלינוי 'וIמציחא פתרןן.

רחאל קחב ושו hםיגש תrועnהש הו iיכמויות
באיפורה חקןן חא שלאת הפצoוי הח r OIך והמסוף
ךף,םידנm oמ tן'i1חא גנ'Iלו Iוה 'וש ' 1שום חי'oןשם
לע קלח מהיnעות שרrנ,או יליד התמתוחו מאתית
עם ההיטסוריה של השואה בסדינותיה! .נציגים
מהוועיות הייו השתתפו בעת האחרונה בכינום
הבין'לאומי של יר ושם 'המיעות עמ ההיטסוריה'

ניי לחליק ביניה! ,בפעמ הראשונה באyך ,את

מצמאיהן )עמוףם (. 11 ' 10
בקחב ילשומ רעמך ןהD'Dו רשדוו' rוש 'l 1שD

(.

וועJםירו  IC •12גבו'rוי זה ו'מtfr mויי לע nחישiו

ןmיייש לma

נ' I"'M!Iןתמ 'Jו'משIא ו!Jדבוגםין

ח'וח ובוגן')ה[) ןן ')/םילשח' רתא'ור

'l

Oשו.

את האגש'ם

שבחשבו "לא פרודוקטיביים" "למחבות עבויה".

l

בג' מפשחתו לש רמוק  nופש עבודה נענירי
כי' להציל אותו מהמשלוחים  ,ואכו חבר טוב
מקב Iצת מכבי קןקוב מצא ל Iעבו ד ה במפלע

כלי האמ"ל של אוסקר שינתר  " ,קשה לתפוס

את ו : 'iאומרת נביה  " ,הורות לכך שהוא חזר

אך

קלרקוב ומצא עבודה  ,הוא הציל כמעט את לכ

םר נבוה .רומק שלח מכתב למכר פולני וביקש

יוכ,שפחה".

ב·  27באוקטובר  9C2ו בועצה צקאייה חבלה
דם נפשך
נופסת בנ i" •!Qוiןי טב  /lמשהו ) Iר
כמ'ם  .א'כשה  Iבירך נס אשנןמ ייחבם  ,אלפיס

הלשיח ע Dהמכתב והוריעו מיד לגת .

.x

נשלחו אל מDת lב'ץז'מ ::מפסרח

ננ י ר..

וה'IOOר'i'Iר' .
1 ' 10

2

ו(

את רקמ tלשלפוב ידכ להצויאו שם להוןנ " .רננע
החארון קרה נס  :בזכרת נביה  " ,וכשהשומרים

רע ה.תחילו צלאת מהשער  ,הנ'עה הל'מ ' IIנה

בחוג ב Iשלושים וחמש שבא םגרמג'  t'Iלפוליו

של ש'נלדן  ,הוא שאל אות ' Dמה קרהן ' ומאר:

לשעות כסף  ,הזדובנות חיין  ,בהתחלה היהוrןם

.

נילע בתי חרושח ·נתנו ול כסף ידכ

אמשח לער

אתכס ] (...

ת'ועו אל" למשדר ,וא)'

שינ( !לעהם" ,לאחן ה'.צN7jייה ה חרנוה 'שיידגר

בוuי"ir' Dזצא לגת שלאול אותו למה הוא לקוח

הנרמנים עומדיס לשדוד

tו את העובד הכי חשוב שלי במפלע שבלעדיו

ראה לא! זה מוביל

נ ' rמואו ' Iד'JOעמ

1\1

שלח שומירם אקוראיניס מחוש'ם להביא

' אם ער באתם לכא!  ,אז תהיו האוןחים של.י

העשיר'ם

מ oו

ז ID

קצר לאחריו התחיל קלמ! לסבול מלחץ

םיעו ב Dפ' או תרופות  ,אך הגןמנים תפסו את

"שיבלור יהה יטפוט אוהב ח"ס  .הוא ר"ה

בשער; ת'הע' IDטע

I'IIם »יוזף Iמ '"

-

n

את היהודים ול סל אוףם

(...J

הוא ידע א'ך

לא אוכל להמשיך בייצור ' ".

להםתדר עם הנרמינם ע 'iירי שוח ד והיה מזמי!

השומרים )עתרו  ,ושינדלר החקשר לנת

אותם ו מסיבות ולבילו"ם  ,הוא סיפק להס את

ושכנע אותו לאפשר לו להחזיק '" בפולע הט'פש

כל מבקושם  .ש  Iבילר שילם קלפו

ה·אס-אס

;rךר ]_). j

ונרהא שהוא ש'לם לו טוב מא Iד תמורת

תמורת העוניים היהוידם שלו  ,וכך הוא הצל,ח

 nד , mאומןת גג'ה  .ברגע שיצאו השומרים נוף

לקה'ם מחנה נעויה )  Iבלוצ ' יה ]תת ·מחבה של

שינתר ברמוק לע שסיכו את חייו במקוס לקבש

פלשובז ל' 1מפלעו ",

תא זערת  Jחאלר מכן תנו שילדנר לרקמ rהמפותע

מן I

,כ {j

• 'C>Ll9 /

.1.

J

l I!II • 1,

r.

',ו J ~ I l

ו

י

וזן 'l .. rך~ llC'r
f,.k

~
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ש\ נ'ז.דר במקום עובדי המפלע הו ו וווקי Qי; Jהם t

מצרכי מז Iו נעבור כל המשפחה.
באוגוסט  1944פצרה שרפה גר Iלה במחגה ,

ם

כעשרים מהם כבר היו מתים כשהגיעו ,ושינלרר

אימא שלי  .שינלדר שם דב ואמר ואוחו אדם  ' :אני

סידר להם קבורה יהוידת בבית קברות נוצרי סמוך.

ח רש שאלמנחו של כוחב השלטים של  ",אוין ז

 Iשנ"ם מעבנ'ין שי שי'זע ,ובחג חושד לאחר מכן
דרש גח משי  'mך להעביר את לכ עובידו לפלשו),

וודפייון :חצא אחי לברינל י ץ'

כשה ניעו למחנה הבחינו הש  OIר ' Oבצמג הבריאות

ב [...

וכך שונחר הציל

הקשה שו קלמו  Jקלחו Lאח ן מיד  '7נית החולים'

את זה  ,ואם אומרים שהוא עשה את זה בשביל

r

שו) אח אימא שלי :אומרח נניה .

r

"א ת זה עשה שינתר .הוא לא היה חייב לעשות
הכסף ,הוא הפםיר הרבה בסף בגללנו :אומרת

.-

גניה ומוסיפה))" :רילנץ' הוא שילס לגרמנים בבעור

שyכנה מאות הגברים היו הראשוני  Qו~~

של המחנה" ,אנחנו לא tיענ ן שכביח החולים' הודר

מפלשוב ,אולם הם עברו כמה מיי עינויים ננח-סרחן

הרגו את אבא בזריקת פנול ]מוצר ל  IIאי שי נפט[

ששיבחר החערב והס הניעו לברינליץ ד של\ש
מאוח ~ הנשים יצא ו מאוחר יותר  o .כשהודיע t1י נI

בעבור האסירים מג ו לשוב שכלל לא עבדו אפילו

שאנו עוזבות את פלשוב  ,היינו מאושרוח ~אוך "

יוס אחד והיו אחנו כמה ח  Iרשים:

צרחו הגרמנים אח החולים ,בויוס רגפ Ilר'ס 1944
לתוך הדג 01 ' ".קוים לכן  .בערג I ~ .ם

הכיפורים ....

הצ'ן'} Iה גניה להתננב ינוn
אגי:ת אבא אמר' :א'ב מפה לא אצא חי ' כי הוא ח
בכך ראה מה קורה שם  .~( Iיאמן יי ' :תיזהרי
החולים ידכ לראות אח

 Jכל אחד מאתנו  ,ולעה לן הון להחז י ק אותנו בל
החודשים האלה ,כל יוס שישה מרק לראש ,נס

:ן

אומרת נביה  ,אך אח האושר החליף במהרה ייאוש

w

ותשמיי ~ צעמך ולע אימ א'" ואז פ י ךר אותי".

שינתר נשאר עם עובדיו דע הסוף .ב'  gבמאי

ידגמ ו ר עס פחיחח חחות קרונות הרנכח '.Nץש~ } i'i

 1945הוא התקין רמקולים בשטח המפעל כדי

הנשים נשארו באושוויץ קרוב לחודש  ,ובכל

שיובלו לשמוע את כניעתה הפומבית של גרמניה

אותו זמן פלע שילדנר למען שחרורן " .חקל מהנשים נ

r

נשלתו לחאר סקלצייה צ'לריף המוות '  I"Uיכו

]',,ג י מה נשארו בפושו) עו ר כמה שבועית.
לפני כן ; 7jביץ  , 1944החלו הגרמנים לטגת וכל

לוואי הגזים  .יו ס אחד ה ו ידעו לנו

המפםילע )' iגרמ]  IIם קיקו ר~ראה להתרחק מהחזית

שבל הנשים שרשומות

שינילר הצליח דמצו'א מפעד ריק ב)רי]ליץ

שרבימת שילדנר

בצ ' כוסלובקיה והעביר דשם את כד ציוד ו  .הוא

יוצאות

ולאחר מכן הורה לכולם לעמוד  j7lת רומייה חכר

ל\1י J
( t

כל הקרבנות שלא זכו להגיע לרגע המיוחל" .הוא

הבטיח לעובדים שלו שבבוא העת יוכלו נם הס
להצטרף אליו  .כמה ח ו רשים לאחר מכן  ,בערך

מש~,גןל ,ן ".
ש
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) ג וI.צ
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282. WohlieiJer Eugenia
283. \Vohlleiler Ilalina
נשא נאוס ואמר שצריך להחחיל חייס חדשים בלי

ברכבת ויש להחייצב .אישה אחת שאמה הייתה

ב'צריף המווח' הצליחה להתננב לצריף מוץדם

חשבונות ובלי

ז'ז'}!ש a

יוצאvולדרך  .אני לא יודעת איך הן הצליחו  ,אב ן

אומרח נניה ,לפני שעזנו עובדיו את המחנה הוא

הן ברחו דרך החלון הקטן ונם דרך גךר תיל

צייר אותם במוצרים בסיסיים בירעו כי הם חסרי

מחומשלת והצטרפו אלינו " .בשעה שעמרו לצאח

כול .הוא נתן לכל אחד מהם שני תיקים 'קטן

משער המחנה  ,אמה של ג1יה ג .שקאפן סלגlק nl

מלאים בדברים שיזערו להם להתחיל את

וגרזל

החביאה אותה כרי שתובל להתחמק מהסקלצייה

חייהם מחדש .את התיק הנרול הוא מילא בבר

הםlפו ,nדע~ין לא נראתה בשום מקום" .איב עדמT

בשורך) האחרונה ,וראיתי את הראש של אימא

ואת התקי הקטן במפסידים ,בכלי חפירה  ,בסינריות

!')צמ מחלון המקלחת  ,ואני מתחילה צלעוק 'אימא,

וע Iר" .את התיק הקטן שמרת י כי זה היה שינחר,

תקפצי מהחלון ותבואי אלינו '.א י מא שלי קפצה

מתנה לחיים ממנ ו  .הוא סימל בשב'ןוי את ההתחלה

מ"הrו',וון  Iברנע האחרון הצטרפה לשורת הנשים .

 rהחדשה  :אומרח ננ  Iה " .החלטתי לתרוס אוחו

אני לא יועדת איך הם לא הךנז א ו תה 'איך הם

 .1.למוזאון של יר ושם כי זה מרבר לאנשים שרוצים

אמה

ללמו ר לע תקופח השואה .אני עוסקת בתיעוד ולא

Nתה גניה לרבכת  ,וזמן קצר לאחר מכן הו הניעו

 ..מפסיקה לספר אח םיפורי לכל מי שמבקש ממני

ואר אותהן! " נניה

למפ "

תוהה  .לאחר ה~י  lIQע9

של שינלור ))רינליץ ,שם הן התאחרן עם

ו [...

~

קמח וםע הירבגם האחידם ונשארו דע -ףwכרDולמוררג
~

בספטמבר או באוקטובר

, 1944

ש1דנלר "  ,רשימ ,
ולכמה מאות אסירי פ'זשוב מעבר צל'כ ו םלוjמיה .

.

לחליפות  ,בגרביים ,בשמיכוח  ,בנלעיים  ,בוו  j7lה וכו :

לl

לש שמ י ת ,משיחה לע ו בדוו

נקמות ] [...

ושלעינו לעסוק בבניית

חיים חשדים  .היה יוצא ר Iפן שגרמני י גיד רבר מה:

בבוקר ,לצרוח דרך הפשפש שרשימת

חוברה " רשימת

I

שo

אנחנו העדים החייס האחרונים שעברו את

הש  Iאה ,זלכ ן אנחנן חייבים לספר לרורות הבאים
בכל דרך אפשר י ת :

בחורף  1945הציל שינחר משלוח של אס  Yים

ממחנה גולשוב שהועברו ממקום  ,וסק!~hhנIת

גניה מנור עוקסת כיום מאבנ ו ת וחברה אבנודת

בקר נעולים  .בשוחר ובאמצעים אחרים הצליח

הציירים האצרית .היא מתגוררת )באר שבע עם

ישלדנר להשיג את הסכ1Jמה!רמיבס ןשגפ;:ן את

1

בלעה בחזם )לשעבר הקנ מודנרר( ,שהכירה במפלע

עם היוועד דבר הגשימה הלfו ו דהקתייס מגעיס

ר,אסירים המורעבים והקפואים הללו ולהעבירם

של שינתר .יחד הם מצרים בקביעות קלב Iצות ביד

חשאיים ר)ים הי"האיש מ  \dטרה יהודי אחד
שתמורת בסף  Iי !. j1למים  DVי ס אנש ים דרשימף

למשכל בחקן של עובדים .בעזרת רעייחו אמילי

ושם והשתתפו בשני קורסים לש ' lושם משכשיידם

הוא החזיר בהדרגה את מאה האסיר ים לחיים.

ניצולי ש  Iאה לתת דעויות אישיות לפני קהל.

:
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לתיעוש ולמוררניצ/יה  .כרי שייווצר מעמר בי}יים ,

']ואר 2002
נחטף

צריך להיות חופש פעויה לפרט .בארצות

כחב

המוסלמיות לא הצליחו להצמיח מעמד ביניים

הע'חןן הו  Iל
ט ר 'ט

משום שלא הצליחו יש  Jות אח המורשת

ג ' ורני דניאי פרל

האםלאמית הדתית והתרבותית הקשיחה כך

הפקיסטנית

שלפרט יהיה חופש פעולה  .אמנם מוסימים

קראצ י י ויאחר מבן

מהפכ}ים  O'Jו שעלות ואת  ,אך הם נכשלו  .כאן

קבוצה

חברה מוררנית שיש יה מוסרות או נופ י ם

0
בעיר

נרצח

בירי

',\,,ג'~

אסיאמית קיצונית ,
היהודי

הע י תונאי

מאקףינ בן הלשושים
ושמונה חקר קבצוות

אםיאמיות חיקייות
בזמן

רמ Iקר'טיס ק!ידוס לכ'rןנ לא נצורה  .כיד להצקיד

פינור זה  ,האינדoינצגייה המולסמית הרידקלית
וציה תנ Jנ ilרתית :לנעטתה רrגניד Iת רrגלסtמיות

מפנרות אחרי המערב מפני שהן א'  Jן חיות לע
פי הקוראן  .לפי אמונתה  ,אם יחיו לפי הקוראן ,

יעוור להן אלוהים להשתלט לע המערב :

חטיפתו.

שיחו

הכסםוך הישראיל·פלטסיני המתמשך מלבה

קיטת

ויד א ו

ומ ו ין את השנאה כלפי היהודיס בקרב אורחי

ישיטונות

ארצות

המידנות המוסלמיות אולס לא הוא שיצר אותה.

הברית המתדעת את

לכן נם אם תימצא פשרה לסנסוך רב השניס ,

החוטפים

הרצח .יפני שערפו

_.-ר . ......ש'לום"..

החוטפים את ראשו

-

שי פרי בסכ'ן ,הם

"שרוו!! "

ימשיך האסלאם הרדיקלי לנהל תעמולה ננר

היהוידם  ,כשן האנטימשיות רrגולסמית הקיחלית
מכוונת ננר מידנת ישראל כמדינה יהוידת  :צ"ריך

אייצו אותו יומר:

להסתכל על מה שהחמאס והנ י יהאר כותבים

מש"י הוא רינלא פ'זו.

ואומרים" ,אמור פרפו י באואר  ' ,הם אינם ת  OIכים

יהורי אמריקני .

במדינה פיטסי}ית ערבית-לאומית אלא במידנה

ואמי

אסלאמית לאחר השמרת ישראל  .על פי

יהורי:

האסלאם הרדיקלי  ,השתלטות לע העולם היא

ס

המטרה  ,ויהורים יכוליס לחיות רק כאזרחים

אני

י הודי

אבי

יהור  IIה  .אני
ע

מ

,

ש

מדרנה שנייה א ן שלישית בשלטוו מוסלמי :

אנטישמייס

ואנטי·מערביים שי

ומה בלכ זאת הררך ה Jכונה להילחם בזרם

אסיאם

האלסאמי הח ' j7לי ולהכחיד ו ן לפי פרפו ' באואר,

היום

יש שולב אמצעים שונים .אחרי מאורעות הII -

הולכת

הברית ניםן האמריקנים

אנשי
רדיקי  IIם

הם

תופעה

בספטמבר בארצות

)מתפשטת.

להילחם בנשק ובכ  Iח  ,אולם לפי פרופ י באואר ,

"האנט'שזכ' Iת שאנו

יש להליחם נם יעצמאגם אניim

טוילא'ס  ,פיטילוים

נארצ  Iת

ו כללכיים ובתעמולה" :למה מ המרחב ברשת

המוסלמיות כ'  OIהו א

האינטר}ט משמש את האטלאם הרייקלי ולא

תופעה ש Iנה לחל ו טיו

ממשש אמצעי תמעולה ננח תוך שימוש בערבית

שרא ' )ן

ובפשות נופסותן כמן כן ,אצרות המערב צריכות

נעבר  t ,ה'א אפ ' לן

קלבל לעיהן לע  IIר עורה גלויה ובולטת יבנ"ת

עדום לה

מכל

מה

מסוכנת יותר :טוען

:LוCYw \[C 9f

פ  I1פ ' יהודה באואר ,

'יעץ

מיעי

פיתוח באצרות המוסלמיות בדרך מתוחכמת
כרי להראוח למוסימים שיש ררכים חיוביוח

במכ  Iו

הנ'ו-לאומ' לחקר

תשת י ות מכלי ו ת ולהקים פרויקטים נ ר ולים של

"1I)j7')7רoo; ,ושפ PM "Vו''lJlך אדפוו נ  2..ל'ופאנ J)" .MEt1Rl)21X12וOטקoחפ Wת לש זVוכשסנא רע!ח'ב

שלנות חא גצמם רrגייאש  .שאנר למrךנת ישלאר

ושם ,

והיהודים  ,הם יצליחו להילחם באנטישמיות

·נכןן שכמו הנאצ' ם

רrגולסמית הrךךקלית קר בזערת קואלצייות של

הש,אה

נ' 1

r

והקומוניזם  ,האלסאם
רונל

הריוקל'
בהשתלטות

העולם ,

על

בב'טול

מנט לננבי האנטישמיות
של האםלאם הרדיקלי

נירצום ולש מלסומים ן(ו קtציינים מכיוון שיהוrךם
אינם )'ולים להל'חם אבנטישמיות לדנ .
תפקידו של יד ושם במערכה הוא ללמד
לע שורשי האנטישמיות ולהילחם בה בצורותיה
המודרניות  .יד ושם ממלא את תפקידן זה

ר'lמוהנ כגףו אט Ilוכoי

צעזכא' עם )ורסות חקויות צונJןן יקה'ם א  Qlפו'ה ;

שונה מהנאציזם ומהקומוניזם  ,ואולי בנלל זה

בפרםום מיעו אמיו ומדויק בכל י התקשורת

הוא מביסם על הה  Iסטור  Iה ' ,ש בן אלמנטים

היא מםוכנת יותר:

עבלום  ,חאנר האינטרנט לש יד ושם ובפרסמוים ,

של גזענות ושל אבט  Iשמ'  Iת מסורתית  I ,כזכן

ירעת פרופ ' באואר  ,האסלאם הרדיקלי

הנצ' Iנל-ס Iצ'אל'זם הנרמ  I 'Jהזכקרסיזם-לגי)'  Iס

החדש  ,השונה מהאסלאם ככלה צמח בנלל

ובהשתתפות בפורומים ציבוריים ברחב י העולם .

הס  tב"טי  ,נם באסלאם הר ד וקי' היהודיס הם

הייאוש של האינלטיננצ"ה המ ו סלמית מהפינור

יר ושם נם שותף בכוח המשימה הבין-לאומי

או')  .אולם לאסלאם הrןךק'tן איו מומ שפאשר

הכיכלייחברתי של המר י }ות המוםלמיות ביחם

להוראת השואה שתפקירו ללמד את איר ו עי

להייחס ) .1א'ן  I1תנועה ריכוזית  ,אוו לה מנה'ב ,

למערב ולמרינות המתועשות במורח הרחוק.

השואה ואת לקחיה ברחבי הע ו לם  .בס  Iפו שי

א'ן לה רמות )ר'זמם'ח .אף שהאיךאולוגיה שלן

" הסיבה לפינור  ',הוא טוען " ,היא שההתפתחות

רבר  ,לפי פרופי באואר  ,חינוך ופרסום הם

אחוךה  ,הארנזו עצמו מפוזר מא ו ך  .בכך הוא

המוררנית מסתמכת על מעמר ביניים המביא

' ה]וגר)ים לאנטישמיות " היעילים בי ו תר .
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בעריכת

סיורים

 Iםמינרים

באתר

יד ושם

פלוון
מאת רייצ ' ל
'. ______________- L
~=~~~

"

שלש ו ס ברחו ש נ י בחוריס ,לכו העמירו

שנשלחו מערים כמו בתיו ווינה הניעו ליעדס

מיוחדת :

אוחנו  I ,כל חמישי נ  Iרה למוות ,אני לא

בבטחה ,מכ ת ביס שנשלחו מאוחר יותר מתוך

לה'ועות vמתי דרך טוב ה

ה"תי החמ י שי ,אבל אב י יועד שלא אצא

נטאות כמן ו סטרבוקר  Iלוח' הגיעו גם הם בדואר

יותר להנצחת המשפחה

מכאו '.ח אבי בפרד ממך  ,אימא יקרה,

רגיל אך צונזרן ,

והחבריס שאידב ת י בשוהא

בוכה •...

ככל שהש ו אה

"אינני

הנ י מה העולה

מס Iנ זה לש חעת טאשית

קטע זה נכתב במכתבו של קרב ו ש  Iאה בו

מהמכתביס משתנה :המחברים נה"ם מיואשים

נרצחו

ארבע עשרה ,והוא מודפס לע הכריכה האח ו רית

'כשקוראים מכתב מהמחנות

ממך  ,א בא יק,ר א ח " היקריס  ,ואבי

ונואשים יותר,

נמשכת ,

יכול

מ א חר

שהור"

באושוויץ,

ח שתי

שאני

\«fJ
',ו

.
~,

I

'

Jf

I

_

של הספר שפ ר סס לא מכבר יד ושס אלה דברי

בש נ יס הראשונות  :מםב י ר בכרך  ' ,לא מקבלים

עושה משהו במא ת חקש

מכתבים אחרונים מו השואה ,

אותו רושם מזע ו ע ש ל ייא ו ש העולה מקריאת

בעבורם

מס Iג ל

מכתביס מ ב יקרנא ו למשל :

להתשףת בהגצחםת קעב 01'01 011 ~ ''Yחשבו fו דואמ,

האחר ונים

-

בעריכת פרופ' צבי בכרך  .זו הפעם הראשונה

שספר מוקדש אך ירק לתכתוב ו ת אישיות של

ייאלה

המכתבים מ'  Iחד י ם משום הכ Iונה שעמדה

דבר"

וש א ני

אגי מצרה ב נ מלאו,ת וזה היה סיום מרשים מורנש

האחרוב"ס ••• "

קולות יכהג"ה"בום

קרבנות שואה

,

" הק ו ל Iת מהגיהינ Iם " )מ י ל Iת

הפתיחה במכתבו של אחד האבות(.

מאח  Iריהם :

" הס

נכתבן

מאדם

לאדם  ,קטטסים איש"ם מא Iד .לפיכך

פר Iפ ' בכר.ך )יצול שואה בצעמו  ,גיסה שלא

המניע של כל מחבר בנלו מהמניע

לערב בעבודתו את סיפורו האישי  ' ,בעיצומה של

של חברו  .חלק מהמחברים כתבן

עב ו דת ההכנה של הספר חשתי מעורבות אישית

לע ואנחם לשלןס ילויהס  ,אחרים

במיוחד כשקראתי מכתבים שהוכירו לי

כתבו לע מש א לותי הם האחרונות.

מקרה מדו י ק שחוןיתי .זה הכריח אותי להיזכר

המכתביס

נוקט י ם לשו ו ישירה ,

נדןלה

ברברים שלא רציתי להיזכר בהם .אך מאוחר

מעשית  ,של אנשיס סו ב ליס .הובר

יותר ה"חי אםיר חודה ליד ושס לע שניתנה לי

מותיר רושם ע ז לע הק ו ראים:

,

הה Jדמנוח לערוך את הספר  :אומר בכרך.

' במכבתים היה מבתכ אחד שב ו

צלורך חיבור הםפר ה Iא ע יי ו בכשמוגה מאות

הי ה לע" צעלור את הק ר יאה ] :זכר

עד אלף מכתביס מארכין)' י ד  Iש I Oמארכיונים

בכרך ' .את המכתב חיבר גבר יהוד'

~ \\1

~ ~~-;!j

I

\ .....,.
-

י

אל ה ך  'Uא\'Vה  Iני ס ת'שא ר!)ניוה מהש .בצק

לשנ י י'1לו .במכגת יש משפט

סה :

' חנ ו לי להשיא לכם צעה לח"ס:
שכתאם שייעט לא חשתן מים קףם:
הנחחי אח העיפרון שלי וכמעט
שפצרחי בבכ י  ,היה אפשר צלפ Iת
שהוא ייחן לידליו צעה פילום ו פ י ת,
עמ Iקה  .אתה

; .

"..'- -

שדנ Iן לם Iות .הוא כגת את המכתב

רו א ה

במכחב כזה

שאוס  ,שעות ספורוח לפני מותו ,
מאר משהו לכש בא כילו למור 7ל. , '1

.

הוא לא ניסה להיות ניב Iר ,קר להיות
בן ארס .זה היה מ א וד נוגע )"ו.'t
אף שהוא ניצ ו ל שואה  ,בכרך

אחריס ובחר לפרסם כמאה ושמונים מ ה ם ,

אינו מר ג יש שיש לו זכות להכתיב

מהמכתבים שקרא שש מאוח ער שבע מאות

לקוראי ם

שאב

היו מפול י ו  ,שמו נ יס מצרפ ת והאחרי ס ממדינ Iת

מהמכתבים .לפיכ.ך פרט לפת ח

אחרות .הוא מ"ו את המכתביס וערך את הספר

דבר ולהקדמה באשר לנושאים

לע פי ) Iמות :ע ד ות; תחושת קץ  ,יי א Iש וחקןוה;

המרכ  Iייס

ת ו כ ן הספר

צוואות ובקשות אחרו)ות; ד אגה לילדיס; נקמה ,

מוגבל למכתביס בלב ך  " .אני חושב

ה תלבטויות  ,השלמה ,אמונה ,עמידה וה ת אבדות;

שחשיבות המכ ת בים הללו נע Iצה

המחתרת; ושפת סת ר ים ,

באשר דלרך בחירת המכבתים ,בכרך מסביר:

לקחים

שבספר ,

שהוא

א ''\IO

בכך שהשואה מ וצנת מבעד לעיני
הקרבנ Iת בזמו שב ו הס ח וו אוחה .הם א ותנט"ם,

מאוד t'jור"רה ה קא דמית ילש :

" עבדתי עם תחושה ואינטןאיציה ,לא רק עם

ללא מ ג ע

כלים רצי ו נלייס .ק חו ל מ של את המכתב של

פילוסופים ,א י )ני חושב שלעינו ,מורים או חוקר Iם ,

הנער ולועילו .כשנ ת קליט במכתב כ  Iה ,יו ד עים

לה Iביל אנשים להקסת מקסנות באמצעוח ה Iפסת

יד ו שם מתכנו להוציא ל א ור את ה ספר

הסבריס משלנן ,הקוראים של ימינו מסונלים

באננל ית ו כרך נוסף בעברית שיתמק ד בנ Iשא י ם

להסיק מסקנות מוסריות בצעמם :

אחרי ם  ,לרבות סבל פיזי  ,פעילויות מחתרת

שה ו א ח"ב להיכלל בספר :
למרבה ההפתעה  ,חלק נדול מהמכתביס
נשלחו בדואר ר ג יל .בשנים  1937 ' 1936מכתביס

של היסט Iריונים ,פסיכיאטרים או

חןא ג  Iטן ולח :פ'ייו

בעבור נכרך עלריכת הספר ה"תה משמעו ת

ה ספ ר יצא ל א ור בסיוע תרומ ת ה הנדיבה של
קרו המבורנ קלידום המעד והתרבות.

ופעילים ש ל א שחו.
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)'צל המשטר ת')',בצ את אתרי ההריגה

ל'ם Iד השואה גח)ר המך')  nlשונה מל'ם  Iד

המי')  Iת

של הוהודום כד' לאחד את השורות בקרב

השואה כישראל וכאצרות מערביות הו מבחינת

הצעמאיות גן "'לה מנושא סאור וטאנו

העמ  Iם הסנ) " Oייס  Iלא צ"ן את הוהות ה'הי'ית

הנושאים הן מכחינת הדנשים :נחנר המדינות

למרכז טרר היוס ',ן)'צה והמחקי' .

של הקרבנות  .בגא'ןת ההר'נה נב]י אנררטאות ,

נעשית השוואה מחמרת כ'ן סטל'ן להיטלר ;

ושל

ובהו הכתובת 'כאו  j7נ ' lIס א  Iרח'ס ס Iנ"ט"ס

מסל השואה נמערכ הוא אושוו ,YO

אחר  j7י'סת בר'ת המועצות )הפך

ל

ס'פור

השואה

בחנר

אחר' שלושה רורות של

)"' 1

 Iה· 50

השתקה חשפה פת'חת הארכ'  Iג'ס הס Iנ"  Qייס

של ' IIם' )לן לצייו ש'  99%מן הנםפ'ס הם
'ה  Iך'ס .

בכלל  Iעל השואה בפרט .ת  Iשנ'ס 'הודיס ,לא

מההשתקה של שנית ה I 4Q -ה5Q -

עינרות לא 'רועות לע מלחמת העולם השג"ה

'הוייס נחבר המך')ית העצםא'  Iת התח''ן,
לנקש לנל  Iת את האמת על מעורבות

ואילו נחכר המדינות הסמל
כעל העצמה הרנה הוא
כאכי

עבך המטשר הס Jב'יטי לאחר ]'חוJו
ה'חסיס

יאר

)ניא

הר  Iפלימט QII

הש  HIה בחבך הם
מד  Iכון והשתקה

ל

ש

n

I

I

פ

ש

אצרותיהם במלחמה  ,והם עוסקים כיום נכנות

עם ישראל ב  1967-להכחשת שואה פעילה .

ההריגה בקרבת קיינ שנו נרצחו כספטמבר

ובאינטנסי ב יות בעבר .כמות הפרסומים  ,תכניות

שופרות התעמולה הס Jבייט"ם קשרו את ישראל

1941

יהודיס( ; תושבי

הלימור ועכורות המחקר היום ב ח בר המדינות

ואת ההנהנה הציונית לנאצים ולנאציזם ואף

חבר מידנות העמים עייפים מהעיסוק כמלחמת

העצמאיות אינה נו פ לת מכמותם בעולם

עודדו מכחישי שואה בעולם הערבי.

העולם השנייה אך חסריס את הידע הכסיסי

בתוך יומיים

) 3 4,000-

המערבי  .מנהיגי עמים באצרות ברית המוצעות

לא פלא אפוא שבקרב יהודי חבר המדינות

על ייחודיותה של השואה ; חשוב להבחין ב י ן

לשעבר כנון ליטא  ,אקוראיניי ,לטוויה ואסטוניה

נהיה נושא השואה לא קר בבחינת אתנר לנילוי

האוזריס שהיו ככ י כוש הנאצי  ,שם נמצאים

שרבים מתושביהן שיתפו פעולה עם הנאצים

האמת ולא רק כבחינת טרנדיה

בהשמדת היהודים בתקופת השואה שרוייס

שעתה בכר מותר להתאבל לעיה

בעיצומו של תהליך הכרה באשמת העבר

אלא גס )1כך בהט'Dוריה היהוידת

ונהבנת מ שקלס של האחריות הפוליטית ושל

שהמשטר

החינוך לסובלנות במשטר ד מוקרטי .
הה ת עניינות הרבה והחשדה בש ו אה במידנות

שלושה דורות .בעכור היהודיס

מפני

השואה היא גילוי נורא לע אחדזת

שהא י רועי ם הטר נ יי ם של השואה התחוללו על

ה נ ורל היהו ד י ואזהרה שאס לא

אלו

התעוררה

בר א ש

ו בר אשונה

א ר מתן ו ה ור י ה ור י ה ס של ה ת וש בים היהודיס

ייעשה הכ ו ל כדי למנוע זאת  ,היא

והלא י הו ר יס היו בת ק ופת השו א ה ק ר בנ ו ת ,

על ו לה לקרות שוב.

ר וצ חים  ,מ ש תפ י פעו ל ה ,ע ד ים דוממים או

הפנמת

מצ י לים  ,ל מע ש ה מימוש ס די ני ות 'הפתרון

וההתמ ו דדות

העובד ו ת
ע ם העבר כקרב

הסופי' הנאצית בשני היבטי ה החשובים ·הצרח

האינטליגנצייה הלא יהו ד ית ב ח כר

ה חל ר ק עם פתיחתו של

המדינות חשוכות כמ י וחד לנוכח

פלישת ג רמ נ יה לכרית

גל האנט י שמיות הנואה היוס

עם פלישת הנרמנים

בחבר

ההמונ י
מבצע

והט ו טלי ו ת -
ברברוסה -

המוצעות ב  22-ב י ו ')

.1941

במערב

אף

אירופה .

עברו עוצבות מב צ ע )האיינזצנרופן( שאומנו

המדינ ו ת

לתפקיד המיוח ד של הרנ היהודים ממקום

וברוסיה( יש היום אנטישמיות

למקוס בלכ רנחי הטשחים הסובייטיים הבכושים

)במיוחד בא ו קראי)ה

החל במפלנות

.

בעלות מצע

והשאירו אחריהן נאיות ה ר ינה וקברי אחיס .

אנטישמ י

את רובס הנדול הוחל לסמו וצליין קר בעשור

כנרפיטי בחוצות הערים ובמעש י

בפרלמנטים

וכלה

כריונות של קבוצות שוליים

 "U'J)Oל\ינ ' lםשי כ'nDDנל לבנםn

אולם ממשלות

נאיות ההרינה  ,לבין האוזרים שמעולם לא ה י ו

מניע אחר להתעניינות הנו ב רת של תושבי

חכר המרינות פ ו לעות להרנעת הרוחות עלוידוד

גכ י כוש ולשם פונו יהודיס

רכיס במהלך

חכר המ ד ינות בשואה הוא הרצון להסיר את

הסובלנו.ת ממשלות אלו גם רואות בהתעניינות

המלחמה ; עוד חשוב להבחין ניחס משרדי

האיפול שהטיל המשטר הםובייטי על השואה

בשואה כרטיס כניסה למועדון הנבחר של

החינוך לנושא ככל אחת ממדינות חבר העמ י ם

כרי למחקה מן התועדה הציבו ר ית .כ  '1להבליט

המדינות

וגסיוחד

ובשיקולים הפוליטיים של כל מדינה ומדינה .

את ניצחונ ו ת הצבא הא דוס  ,התאמץ סטלין

לאיחוד האירופי  ,חלק גדול מארצ ו ת אלו אף

יד ושם הכיר בחשיגות ל י מוד השואה בחגר

להסתיר נ ם את מ פסר הנאחת הרבות שפסנה

מט י פות להכנסת

לתכנית

המ יד נות והיה מהמוסדות הישראלייס הראשוניס

ברית המועצות תוך טשט ו ש מכיין של מספר

הלימורים הרשמית  .ואכו באוקראינה נהיה נושא

שערכו מסינר לפעיליס היהודיס מגרית המוצעות
) טרם קריסת המשטר ה  Qוב"טי( .

האחרון ·

הדמוקרטיות

-

המערגיות

)ושא השואה

מיליון היהודיס

השואה לנושא רשמי ולמרכיג חשוג בתכנית

עוד

הסוב"טיס שנספו לפקר )לע ס בת ו דלות השואה

הלימ ו דים כמקצועות ההומניים  ,גאונ י ברסיטאות

מ א ז הקמת כית הספר המרכזי להוראת השואה

ומלחמת הע ו לם השנ ייר ,בכלל .כ ש נ ו ת ה 40-

וכקולנ ' יס  ,ובה ד רגה גם בבתי הספר התיכו נ יים.

כיד ושס כ  199 4 -הורחבה מאוד הפעילות

הקרבנות היהודיס  ,כך נהיו 2. 7

6

והזהות

ה י הודית

הסוכייטי שקר למוטט במשך

ב 1989-

האירועי בית ה  Oפר ההרנזי

כהוראת השואה
בחבד המד'בוח באמצעוח הjומח המחקלה הרוס'ח .זה חמש

א  Iק  IUבר  -דצתבר ~םם~

שנ ' ס 'ש בב'ח הספר סמ')ר'ס ש)ח"ס למור'ס 'הוד'ס ולא
' הוד'ס מחבר המד')וח j .ושר'ס אמ'צ'ס נוצרו עס מרכז'ס לחjור

20 , 17 •3

באוקטורב

"מושרח" של משדר הח'נוך

השואה שהוjומו בער'ס מרכז'ות במ  '1נוח חגר העמ'ס  ,במ'וחד
עס המרבז במוסjוווה  ,בjוייב  ,נדנ"פרופטרובסjו ובחרjווב .
בעת האתרונה  ,בס'וע וע'דת התב'עוח  ,פתח 'ד ושס עס

הסוכנות ה'הוד'ת ועס ב'ת לוחמ' הגטאות פרו'jוט רח) ה ' jוף

.

"שואה וזהות 'הור'ת"

-

23-9

באוקטורב

jוורס למחב)'ס מפול'ו

 22באוקטורב  3 -ב)ובמרב jוורס למח)ב'ס מהובנר'ה

ומטרתו להרח'ב את ה'דע של 'הוד'

חבר המד'בות לע השואה  ,להעמ'jו את המו ד ע ו ת שלהס לשואה
ולחקד את זהותס ה ' הוףת ואת הז'jוה שלהס ל'שר אל ) .פר ו 'jוט
נעשה מאמץ להjו'ס חשת'ת של כ וח הור אה נבח' ספר
ובמוסדות 'הוד"ס ברחב' חבר ה מ  '1נ ו ת ולהכש'ר א ותו בסמ' ) ר'ס

23

באוקטורב

'וס ע'וו למשלחת צהל" לפול'ו

27

באוקטובר

'וס ע'וו בגושא מנה'נוח קלורס ')'צק בה'ד 1

אוקטורב

פח'חת ארבע השתלמו'ות בב'ח ו והל'ו 'שלוחת

באר ץ  ,בר ו ס'ה ובאוjורא'בה .כמו כו 'חוב ר ו 'ח'ד ות ל'מוד וספר'

ג'ח הספר בבבעת"ס" :פג' המרד" :צ'מוק'ס

ה'הור'ת בחבר המד'בות .

ושק ', '1ם "  '1ש ותרג ו ת "  '1ת ג)שת ' רמות( .בערב

צוו ת 'ס מ'ד ושס ומב'ת לוחמ' הנ טאות 'כש'רו את המור'ס ו א ת

הפת'חה של ההשתלמות "פ ב ' המדר גכחו שלוש

רכ  'Iהח'}וך ואף ו}'כ' את חומר' הל'מוד ה"עו ר .ס"

מאות א'ש והצרה המשורר ח"ס נור'

ל'מוד בשפה הרוס'ת למערכת

הח'נו1

אוקטורב  -נובמונ

I

מפנש jובוצות של חוjור'ס צע'ריס בפדו'jוט

ת

פ

n

I

האyו  ,הבו " קאודר לש באכ

·השתלמות בש'תוף הס'נמטק ב'רולש'ס

לא ה"תה רJו אסוו לאומ' אלא טרגד'ה המשותפח לכלל
האנושות

Iקת IIה" -

השתלמות

עצמאבות הא'נטרנ,ט nrזת וצ'  tרה :שואה  j7tלןנ" Iע

הjור'אה ל'זמות ח'נוכ'ות וההחענ"נות המחודשת הכלל'ת
בבר ' ת המוצעות לשעבר ה ו פו'וע 'וצא של ההכ ר ה ש"השואה

.

פת'חת שלוש'ס !ארבע השתלמו'ות בנל רחב'

בבובמרב

17- 4
8

בבובמרב

המועצוח לשעבר .ככל שאנו מחרחjו'ס מהשואה  ,נה'ה ברור

'וס "עוו לע צ"עוב הוטוו בבעור התט'ת ללתמ' '1
חול" של אונ'ברס'טת בו נור'וו בבבב

טרנד'ה שגבתה את ח"הס של ' וחר מ  6-מ'ל ' וו

'הוד ' ס בעולס  ,בהס  3מ ' ל'וו נפש שח'ו בשטח של בר'ת

סמ'נר ראשוו למחנכ'ס מסלj Iונ'ה

20 - 8
18

בבובמרב

בבובמרב

jוירס למחנ)'ס מאוטסר'ה
מפנש עס הסופר אור' אולרב  ,המפגש הראשוו

בפרוקיט החשר של ב'ת ווהל'ו •

" Oפrtןס )ונח'ס

שואה "

28 - 24

בבובמרב

סמ'נר לנ'צ 1ל' שואה

5-1

דבצמבר

' '0השלתמות לכחמש מאוח מוירס מרחג' הyןא

5-4

דבצמרב

קורס להכשדח מדר'כ'ס של הנ"יח "במשעול'

פוליו " -
15-14

צדבמרב

כל' ח'נוך להכנת תלמ'tןס למסע בפול'ו

'מ' ע' ו ו לתנועות נוער דת'וח ולבנות אולפנות
בנושא " התבנדות  ,גגורה

ומ n

הגטאות" צל'וו 'ום

הjוד'ש הכלל'
15

צדבמבר

17

צדבמרב

'וס ע'יו לתלמ'ד' 'ש'בות ת') Iנ'וח גנושא 'א"  Iה
הוא ג'גור ·התנגחת שברוח והתגנחת שבחמור

צל'וו 'וס הjו  '1ש ר<ללכו בהשתחפות הרב הראש'

ל'שראל הרב 'שראל מא'י לאו

"בל' לה  tוח ג'בור לה  tשאר "ס"ח) בב'ת ווהל'ו

הצובjו לש םoףן רנ OnוDז'OOר מ.tl'Kעצר 1שjמנv .הןול ,oב' 1טשו

ואחר ןכ א'ר  Iיעס צל'וו 'ום rןקהש הונ!' ,בש'תףl
פעולה עס "שם עולס"

'ותר שהשואה ה'א תסמונת מסוכנת מאוד של ד ה ' הומנ ' זצ'ה

של כל אוכלוס"ת כדור

האץר ...J

ו ...

ו

והתהל'ך של הבנת הטרגד'ה של השואה ח"ב לחפ ו ס מjווס
בולט ב ח כנ 'ח הjווראת לסובלנוח "

-

כ ך אמרה ו ל ב ט'נה א '

•

מכוו שואה ואמונה

לח'נו,ן ת'עוד ומחjור  ,כפר הרוא"ה

ו אס ברצובה של האנושות

לשרו,ר 'ש להנה') ברמת המד'גה אסטרטג'ה של סובלנות ולש
הבנה ב' ו המד')ות וב'ו כוח וח א תנ " ס  1 ,ת"ס ופול'ט"ס

פח'חח חערהכו לש צה"ר והנצ' Iל 'עקב יח'מוב'ז"

26-25
29

צדבמבר

צדבמרב

םמ'ב  1לחבר' 'נג' כר'ת"  ,צרפח
'וס ע'וו בנושא "תנועוח גועי ומגה'גוח 'הוי'ת"

לםטודגט'ס אנגל'ס של חנועח מבכ' ע ו למ'

מטו'נjוו  ,ס גנ 'ת 'ו שב ראש ממשלח הפדרצ 'ה הדוס'ח .
רג י ת נת ה 'א מ נ הלת המחקל ה הר סו'ת בכ'ח הספ ר המר '!כ ל ה ן ר אח ה שי" ה .

בחושר' החורף ב'קרו ב'ד ושס קגוצות צ'ער'ס רב ו ח במסגית החכג'ת "ת נ ל'ת:

7

Cמ"______J
""
פי
~"-lIן,י,IO"lcז~I
 nש
מ"'אC',n,ה"~""I

_

•

נמה הב'תנת לצ''ר Iח מאנות צתבוגתן )תדע:א Iת ה'א הפא ' j7המרס' והחשוב למפגש עם הצ''רה
ה
ועם 'צורה .הש'ח ') 1הצופה דצ"'ךה ה'א משאת נפשו של כל אמו המבקש להבעיר אכמצעות
י
צי'רתו את ח  I'IIת' Iשלנ ולפתוח צלפוה צוהר עלולמו הפרט '.לכ זה נכין ל'צירות מאנות בללכ ולע
אחת )מה וכמה למפגש לש צהפוה עם צ''רו  nשנצורו נזמו הש  Iרא~ מ'עיטם של  lnמrןם חי!תיים
המתארום את השואה מקנודת מנטו של הקרנו נ Iתן לוצ'  lות האמנות מתקופה  IIמשנה תנקף לכ Ioלתן
שלתף אותנו )מה שה'ה אז  ,אנותו עזים מש'ילם קצרה 'ין מלתאר .
אסוף הצווחת שגצור) .קתפות השואה והמשורות ב  IDזא  IIמאלנות ב'ך ושם מהווה אצור ייחן  '1המפאשר

לל  'lDIם ה'ים את תודלות התקופה הה'א

להצ 'Y

לתוך האפלה במאצעית צי'רתן של ה'חיך  ,אוצר זה א ' נן

נלעם  Dע'נ'הס של החוקיים ושל הא tצר  Iם ברחבן תבל העוסקים באמנות השואה  .נקשןת שואול יצ'ךות
מן האוםף ולהשתמש בהן לכתיבת מאמרים וםפרים ולהקמת תערוכות מתקלבות מרי יום .בשל  Jידרוחו
של היצירות ובשל מצבן הפיזי הדורש שימור ?,רבי  ,כל בקשה נבחנת בקפידה  ,זאת מתוך הכרה בחשיבות

חשיפתן של היצירות לפני קהל רחב אשר אינו מניע למשכנ ן בירושלים כדי לפאשר נם לו להשתתף בשיח
המופלא הנוצר במפגש עם יצ ירת אמנות  .מפנש ייחויד זה א י אפשר ל י צור נם בכל האמצעים הטכ נולונ יים
העומידם לרשותנו בעיד[ המחשב .רשימת התערוכות שלהלן היא ערות לייחודו של אוסף ה מ וזאון לאמנות
ביר ושם לדהיותו המאנר הנרול והחשוב בתחום  .היצירות המוצנות ה[ השנרירות המעידות לע האוסף כולו ,
אולם יותר מכלד הן מעידות לע רוח היוצר שלא נבנעה קללנס והכריזה קלב עם בי האני לא נמחק ולא נרמם .
להם היוצרים וליצירותיהם במת התערוכות היא-היא ההכרה במופלא הנלום ביצירתם .

יבאבב ו  200נפהחת במואחן המלמחה רלזגטתי
ולכ mן התעהכrר מ'"ושרות לש דממה ' האמנות
החוזתית זוכירון השואה :התערוהכ הצונה דע

א Iג 2001 OOI

ש~ךןךןם

והתקמדה מאנינם אפrרי"ם אשר

מאנותם Iו rt1I Jת חייהם 'הוועפש השפהע לבת י
הפהכי מהתנסויותיהם במחנות הרכיו.ד מקורו

של חמש עשרה יצירות מתוך 138
שהוצגו בתערוכה

הוא באוסף יד

היצ י רות

ושם  ,בהן

צ' י רות מאת המאנים יעקב רבוזין  ,יו פסיר  ,ילאו
האס  ,קלר פליישמן  ,שתוט בורש Jבה  ,אסתר
לוריא ויקעב ליפשץ'.
בסת יו

2001

צוו'נ מזואון שהוהא בי  OOIון עתרהכו

מיוחרת במינה; 'רישומים פרטיים  ,תיעור רשמי

-

ימוניהם של אנשים ציעירם בשואה  :התערהכו

ביקשה ל"הרגיש את התרומה הלע ו מה דע כה
לש ספוריס ציעירס לתיעור הספרותי וההי  OOור י

של השואה' ולהעמיק "את הבנח השואה של
המבקףם הציערים רעתבכוה' צמאבעות צ'יחת

אמנות וכתיבתם של בני נוער ' בני התקופה .

אנף הארכיונ'ם של יד ושם השאיל לתערוכה
יומן של נער לעום שם מלודד ,מוייאון רמאננות
השאיל יצירה של פטר גי)ז טJרז  IIנשטט ,

r ,1944 ' 1942וו לע )  IIר,

,

מתm

אטוו ני(ח  .ניח

שי ו מ)י ו הוצנו אף הם בתערוכה ב'  Iסטון

-

היה ענר רבוך כשרונות אלש קר ציי ר אלא גס
בתכ שירה  Iערך יעתון rןלים בגטו חס"נטטש.
מאוקטובר

2001

ב Musee d'lxelles-

עד י)ואר

2002

הוצגה

לסירבב תערהכו לש מאrנם

פול)ים א  IIננןךיים  ,בשיתוף מ  Iזאון האמנות

לבוזר' .התערכוה הייתה חקל מפ  'OOלב תרבות
פלוינ וכשרתתו

"de Lodz

OmaireSנ"ARlArtistes ReVOIUt

)אמנים מהפכניים מלורז י (  .אחר

'Iסיולוו נ רטש I 'j7YI'Dנ  S9ו' ו  95ו ג סתןו ןר .oן ן'r ,ףבת .ר,""O'1Io.....
נג תכוIת oרDtרIת חnaא עני" IIפצ I \IIו YlVJפי עaג'ס שהו Hרכש' .o

.." 5

8

ד'Iוjו ' 1'11זע oני 'הIצג תבoטחע 'Iס'רגנ

ההניל מו'וואjוצ 'Iוד'תנה ב' ונ' !, 19אפיה אימא ;ז נ  IOושרו,19. 3' 19.0 ,

פ'ען' nזע ןף .

הצו נ תבעהכור ננה iנ ן

א'IIם החיצןנ; nנדע.,. nטיבי ןןוnאuc ..ןoו rכ" 'Vוו .ןfזב  ..וססוב ןרmOOרונ

נדח ן ת

ן

 HחJ

~ןךןת

ןת

אתנות שואה תאוסף יד ושם בתערוכות בעולם

האמנ  tם שציירותיו הוצגו בתערוכה היה וודל י םך)

ארבעה ימ'ס לפני

שרצ' סררה יצואת פודו

והוצנה עך  9באפריל

הפלי ט )בתוכונה

rTרבח'  ,היהוףם  :הסדרה

)פתחה ב 16-בי)ואר - 2002
י וס השנה לוועיךת וגזה -
 .2002אירצו התערהכו ~ ו צפתי

וכוצנוח בפעם הראשונה נחן"'  ,וגיי Jיצירתו של

מאנות וציירות

מקורה אבוףס המאנות לש יד ושם  .אף לשא היה

אמנות ממוזאונים רבים ברתבי העולם ידכ לפסר

כל האמנ  tם שבעירותיהם מוצנות ב ' הבוטוי

יהוף  ,שטרמיקצני הפלו) ' הופשע מאוך ממראות

את ספיור השואה לוה'זעות ידלון את  #המוטיבים

האחריו " שריו מא Iש  rllאו נספו שס .האמנות

המלחמה וחש צורך ליצור סדרה בנושא השואה

לש זכירון השואה מאז  945ו :

המוצנת בתערוכה וכייצגת את האמנים ואח

טשרמיקצנ י )(1952-1893
מךו עם תום

המלמחה •

מתוך הרבה בממשועתה האוניברסלית  .בסדרה
תעש 'צ'תח

-

ירשמוים עם פטוו

קןלו -

והיא nוj1

את התער ו הכ ארגו

לע הסננ Iנ Iת המאנ Iתע  Qהשוינ,ם לע קהמופ Iיצ' ITת

ואושוו '" Y

טשרמיקצני נטפר זמן רצק תאלר שהשלים אורתג

מ ו זאון מ ר י ו ל י לגוק באוניברסיטת )ורתווסטרן

-

אמנות

בשיקני  ,ו ה י א הוצנה שם בפעם ראשונה ,
בחורף

2002

"erUngוVolkermord und die Motive Seiner EnrV
-

צדבמבר

בפסמטב ר דע 8
 6ו בפברורא 2003

.2002

במרם דע

15

ביוני

2003

ההקשר ההטסיורי שבן צונרו הבע Iח.ת

מ -ו בינ ו אר דע

ף Iו 'O

את הציירות שיר ושם השאיל לתערוכך• .דע כה

מצס ' ו .DOO

מ-ו

תצונ התערוהכ במוזאון

קנשר ליום השנה השישים לוויעדת ומה היךועה
התערוכה

שבעים ושמונה צ' י רןת מאוםף יך ושם  ,רבות מהן

לשמצה שצוין ב  20-בי)ואר

ו'זע אמצעי הבטין' השונום ולאחר מכ Iלנחוו את
מוזאון לבקו בציע חאר אינטרנט ווכציג בן נם

תגצו התערהכו במתאון

ובמרrכ הת ר בות בווללסי קולנ ;

מ 27-

ברוקלין היוקרתי לאמנות בעיר גיו יוקו  .בתערוהכ

.2002

י צירותיהם בהקשר מייחן של תוייות האמנות

ב י מים אלו י ך ו שם משתתף בתערוכה "הביטוי

תשוב ב י צירתו של האמו לאתר המלתמך~ שכן

השתתף יך ושם בתערוהכ במוזאין

למלעה מימיו( ,

הוכע Iדר את המקברים מעלוד בראש ובראשונה

האתרון

ההיסטור י הגרמני בברליו  .הרעיין לתערוכה -
 istischeן  Soziaן "Holocaust, Der Nationa

פליקס ]וסנאוס

)(1944-1904

ביקרו

נאתר

למעלה

מ 7-

מיל' Iן

פעמים

)(. hnp:lllastexpresslon.northwestem.edu
ה'  ., Iח ש - Iר ר ה י א הארצות הב כ'ר ה כמ ו יא ין ומאנ ו ת 11101 .
פ ר מ"ן ממוהנ לע הא ףסו במ IHIIן ימאנות .

9

r

_

מאח ד " ' אנ י קנר

~~~~"". --------------
וחן מחמישים שנה לאחן השואה ה  Iיכרןן הקולקטיבי שלנו על אודות יה סרוע נ ן ו סת י ק ו קעב ג י ל ן '
'7j nויס ]וטפיס של הפאזל ההיסטו . ',אנו יורעום היוס את המ  Iפור המלא :השואה ה " תה ל א רק
מעשה צוח העם הנרול ניותך בהיסטוריה הממועדת  ,הוא ה"תה גם ה מעשה המך ו שע נ י ותר של

י

שוי הטוני  .נ ין משתפי הפעולה עט הנאצים ה'ן מלבי]' נמפ'ס  ,ננב' ס נד ו ל י ט ו קטנ י ם שהשתתפ ו

והפיקו רווחיס מהתרסת הוו יהויו ואשן ]לרע  tהם השואה לא ה"תה אפשרי ת .
כךי לחקור בעיקר אח שאלת הרכוש ה  Iהן  '1השיו.ר הוקמו בעשון האחרו ו יו ת ך מחמיש י ם יחעת ה ' OOי ף  Iח .
נוסף 'זע החקירות 'מוצלחות יותר או מוצלחות פחות

.

של היקף ה פ צ'ן' החו ס ךי האמת י שניתו בג' ן רכוש

יהודי שבשח  .הניחו הוודעות את הנטיס למהליך ממשי ' Iתר של פצtן' סו ס ךי .את המעיכה הנ י ו-לאום ' ת להשבת
הרכוש היהודי ואת המשא ומתן שהוביל להקמת חלק ג דול מהוועדות ההי סט Iרי ו ת יש חק ו ף נמ ו וחי לוכ ו חו

של ד"ר ישראל ' Iננר ' ,ושב ראש הקוננרס ה'הוד ' העולמי ו'ושכ ראש ע מ ' ת של א י רר
לדבר' פרופ ' דוד בנק'ר  ,ראש הםכוו הבין'לאוםי לחקר השואה ב'ד ו שם  " ,האםונה הר ו וחת ה"תה טוו ע ד ו ת

ה'סטוריות הוקמו אן ורק צלורן חקירה והשנת פיצו"ס בניו רכוש שננו ל וע בודות פ ר ן  .אםנם כל הס ו נ'ות הייו
חשובות מאוד  ,אן הווע ד ות ההיסטוריות עוסקות נס בסוניות אחרו ת שא י נו נופל ו ת בחשיבותו והנונעות רהסדר
מ ו סר'  :לרבות שאלות כנוו אלו :בא'וו מידה היו אוכלוסי ו ת ומ וסדות םקום"ס שותפ י ם לרףפה  ,להידער המחאה
א ו לש ת 'קה לנוכח רדיפות היהודיס? כיצד קיבלו הםםשלו ת וה או כ לוס'ות המקומיות את היהודיס שתזרו לכתיהס

שאר

םםושn

;חוש ןאוונ יתפ םאונ ב'IIIוז'I;\i1IOO rןם הנ' 1זחנואל

אשומ הש ; \lOראזו Oם :WרטחfIס

אחר' המלח ם '?ה

הוועדות הה י סטוריות קיכלו עליהו בעיקר להיות "וע י ות אמת " ' הערכה מחיש של הה י סט ו ריה  ,בדיקה של
מיתוסיס לאומיים והשלםת הפרקיס ה ח סריס בהיסטו ר יה ש ל ה שוא ה ,עם ה ק מת הוועדות ההיסטוריות החלו
מדינ ו ת רבות להתמוד ד התמו דר ות חסרת תקדים עם הה ' סטו ר י ה ו ה כי ר ו ב פע ס הךאשונה בעוכדה שחלק גדול
ממה שהאמינו בן היה ל מעשה שנוי ושהתנהנות אורח'הו כומו המ ל ת מ ה היי תה ר א ו יה הרבה פח ו ת מש היו

רוצ ו ת להאמ'ו  .עקב התמוחות ון תוקנו ושוכתבו פרקים שלמי ם ש ל ההי סט ורי ה  ,לעת'ס תור חשיפת צח ' ס
אפלים ומבישים מהעבר ,

בכמה מדינות ההתקדמות אט'ת עד כאב והתמורדות אםתי ת עם ההיס ט ו ריה עדייו א' נ ה נעש י ת  ,ואילו
במדינות אחרות ער ניכרת התקימות ר אויה צל'וו  ,להלו ) מ ה ד ו נמ או ת בו ל טו ת של הה י טנ י ם ו של המכשולים
העומדים בפני כמה ועדות ה י סטוריו.ת

ת! II'Iן'לופ רדXמ'וm ~ Mמ ד ב 0j10יי" רננ' ,mויו 2001

""י"' ,

וחשבון

ועדות היסטוריות
לפ חו ת

וס  Iב "ט"ם מרמזת על םי מ ט ר יי ה ני ו נ ו רל

ועדת מסאול'

•

מ ם פר נבוה בהרבה משהוערן בתחילה  ,הד ו ח

ה ' הו ד' ס ב מ שטר ה נ אצ י לנורל האםט ו נ י ם ,

בפ ב ר ואר  199 7מ ' נ ר ,ר אש מ מ ש ל ת צרפ ת א לן

צייו כ' משטר ו ישי  ,הרשו' ו ח ה נ רמ נ י ו ת ו אנש י ם

ה ל ' ט א'ם ו הלטווי ם ב משט ר הסוב" ט'

ת פי סת ן

ז' ו פה את ז ' א ו מט א ו ל'  ,חב ר בjוב ו צת מח תר ת

רכים  ,מלבד משרת י צ י ב ור  ,ה ש תתפו ב ב' זה

של מ משלות ל'טא ולט !וי ה מ אז ומעו ל ם.

ב ו מו מל ח מת העולם ה ש נ יי ה ור א ש ה מ ועצה

של הרכוש ה ' ה וד י ,

יהוד ים בשווי שי  1,3מ י ל'אר ד ד ו לר'ם

צרפת

הכלכ ל ית והחב רת י ת הצר פ ת ית ,לר א ש וע ד ה.
המ ש ימה העיjוד ' ת של ה וו עד ה ה ייתה לקב ו ע
את נ ו דל ח פצי ה ער ר החסרים ואת וה ו ת
האנשים שהפיקו מה ם ר ווחים ו ל ב רר אם שרויות
ציבוריות )לשהו ידעי ו מח ו יקות ברכ ו ש שהחרים

משטר וישי בומו המיחמה .אישים חשו ב י ם
בקהילה היהוד'ת ב צ רפת מוני לחברים בוודעה ,

ובהם ו ' או קהו  ,פרופ ' עדי סט נ ו"עורן ר יו ס רז '
קלרספל.ד כוועדה חברי ם ג ם עשרים ואחר
ה'סטוריו)י ם ופעילים  ,ושו תפ ו ת בה שת' וע ד ו ת

.

תאגידים רב ל Hוםיים
ועדות תשותפות של היסםודיונים

P

ה ין לזיברון השואה
ה ק ר ו לוי )רו ו השואה כרא ש ו ת ה של ס ' מו ו וייל

לנוכח גי ג ואה של תניעות מש פ ט ' ו ת ה נוגע ות

לפ י צן של ממלשת

את

הו ק מ ה בח ו שד צדמ]ר 2000

לשואה  ,ש)ר ! )מה תאנ' ד 'ם גד  tל ים

צרפת שניתו קעבבות המצלה של ודעת מ טאלlי .

שירותיה ם של ה'םטור'ונ'ם ושל מומח 'ם כ ד י

הjו רו תומכת בפרויקטים המבטא י ם סו ל ' ד ריות

לב דו ק את ריש ו מיהו מתקופת ה מ ל ח מ ה  ,ו ב הו

ע ס קרבנות הש ו אה  ,עם בג י מש פח ות יה ס וע ם

פו ר ,ר ג ' נרל מוטורס  ,ד ויטשה ב נק  ,ק  Iנצ רו

חס '  '1אומות העולם  .הקר ו גם ש ו פאת ל ה עמ יק

ברטלסמו ה נ רמ נ י ל הוצאה לא ו ר וח ב רת הז'קוק

ול הנ ח לי את ו רכי ו ו השו אר" להילחם בה תפצוויןת

הנרמ נ 'ת ' דנ ו ס ה:

של אנטישמיו ת ולחjו ו ר ולהנח ' ל את מורשת
ה'הדות ואת ה ח ר בות ה ' ה ו דית .

נורווגיה
ועדת

חיצוג'ות.

םP

רפ  Jס

אסטוניה .ליט  Hולטוויה

את וע דת ה ח קירה לענייו החרמת רכוש 'ה ו ד '

שנותרו בחזקתם של מ ו זאו)י ם בצרפת 'ותר

ועדת התח Pי הביו  -לאותית של  Hםםו  Jיהי
ל'םא ולםוויה

ב נ Iר !ונ יה בתק! פת מל חמ ת הע ולם ה ש נ ייה מ י נה
מ שר ד המש פ טי ם בחודש מרס

ב)ק 'ס צר פ ת " ס כדי ל ברר מה עלה בגורל

ודעה וו נוסדה ףכ י חקור פ שע'ם כננד האנוש ו ת

הו ו עד ה עמ ד מושל המחוו אולאף ס קרפ נס ,

וחפ צ ' הער ר שהוחרמו מהיה ו ד י ם ,

שעשו במדי ) ו ת ה בלט' ו ת רש ו י ו ת הכ י ב ו ש

וש ג "ס מ שבעת חבריה מינתה הקה'לה הי הוףת .

נח ו דש אפריל  2000פ רסמה הוועדה ד ו ח

ן,

תפק י ד הוועדה ה'ה קלבוע את הש  'IIו את הגולר

נ אצ יי ם

של רכוש ה י הורי ם שהחר י ם משט ר קוו ' זל ינ ג

ה ו ועדה בדקה כא ל פיי ם יצירות אמגות
מחמישים שנה ל א חר המלחמה  ,היא נ ם בחנה
המז ו מני ם

ש ל שלוש ת א לפ ' ם עמודים  ,ו ל פיו נשדד ו נכסי

10

J

הגאציות  Iהם ו ב"ט' ות
העוב ד ה

שה ו ועדה

ב ש ני ם

חוקר ת

 939ו · 94 1

פש ע י ם

996

ו .ב ר א ש

ולהתחקות על שיטת הגנבה  ,עוד הוטל על

הח  Iץ  ,ממשרד הא ו צ ר ,מ אר כי ו נ י ם ב שוו די ה

שווייו

ה וו ע דה קלבוע באיזו מידה הושבו נכסיס אל ו

ו מהק ה ילה ה י הו ף ת  .ה  IIדע ה חק ר ה את מצבם

הוועדה הה י מסור'ת והמשפטית

של פיקדונות של יה וד י ס  ,ז הב של נאצים ,

ה וודעה ש מ ונתה ב חו שר צדמ בר

אח רי המלחמה ,

בשל ח ו סר יכולתה של ה ו ועדה להנ י ע

חפצי אמנות

ו נ כסיס אח רי ם  .הדוח

996

ו  ,וברא ש ה

ה ס ופ י

פ ר ו פ ' ז' או פ ר נס וא ה ב ר ז ' יי ה  ,הוק מ ה " לחק ו ר

להסכמה  ,הני ש ו חבריה שני דוחות נפ רדי ם

ה ו נש במרס  , 1 999ובו פירוט של מ עשי

את ה תפ קיד ש מיל אה ש וו ייץ ו א ת ת פקידה

בחודש יוני . 1997דוח הרוב יוחר לענ" ניס

ממשלת שוודיה ושל בנ ק יס פרט"ס שעבד ו

ה פ ינ נס י במ לח מת העולם ה ש נייה :לע הוו עדה

של התאמת זעבינות וחשבונות ל נכ סיס  ,ואילו

עם נ ר מנ י ה הנאצ י ת  .ה דוח נ י)ה א ת היע ד ר

ה  tטל לב ד ו ק את כל םו נ' ה רכו ש ש ב שח ב  Iמנ

ענ"נו היה ' פרפסקטיהב ה ' OOורית

המצפ ון תעב מימוש הקסעא ו ת ה ולל  .ההח ל טות

ה מ לחמה

לע פ צ' ויי ם ה ושאר ו ל שקו ו ל vז ת ה לש ממ שלת

ו ע םק א ו ת סח ר ו מטבע

שו ו ד י ה .

ה ו ודעה ג ס בח נ ה את ה יםח ש ל ש וויץי לפליטים

חח

הrניע OI

ומסגרת מ,סרית :

הממשלה החליטה -n

לנ Jאת דוח המ י עטl

ובח,דש יונ י

998

ו הנישה מסמך עמרה קצר

לפרלמנט  ,הפרלמנט הענ י ק חב י לת פיצוי

כלכלי בשייי  60מיליו! דולריס לניצילי שואה
בנ ו רו,ניה  ,קלהילה היהוףת ,לפרויקטים קלידום
סובלנות נ  Iע י ת והמורשת היהודית .בשנת

 1999ה ו שלם תהליך הפיצוי ל ייצ ולי השואה .
כשנים  2001 -2000הוקמ ,באוסלו מר כ ן
לסובלנות ולחינוך השואה וקר! לתמי כה
בפרויקטים של מושרת יהוףת מחוץ לנ Iר IIג יה.

נ Iח המשיטה ה ב י ן  -כ Kןסן כחינון• לז  Iנרון
ולמחקר על השו Hה
ב מא י  1998הוקט ב י ז מ ת ראש ממשלת שייrן ה
נו ר א! פ ר סון כ Iח משימה ב ' - Iלאומי  '1Jלספק
' מט ר יי ה' פולי ט ית לחי נ ו .ך למ ח ק ר ו לפע י ל" ו ת
ה נ צחה ע ל ה שוא ה .כוח המ שי מ ה מ ו רבב
מפולי ט י ק אים ומ מ ומחים בתחום ה ש ו הא מתשע
מרי נות:

שו  Iריה ,ארצות

הברי ת  ,בריטניה ,

ה ו לנ,ד ג רמניה ,ישראל ,פ ול י ו  ,צ ר פת ואיט ל יה .

 I!Iוודיה

הצהרות ר שמ'ות

הוועדה כנבטי יהוד'ם בשווד'ה בתקופת
מלממת העוכם הש  Jייה

גורא ו פרם ו ו  ' :מח קר השואה ייע ר ות ש  Iגות

הפק דות

-

ו א ת שנעשה בן.

שב ר חו מ א י מת הר ד י פ ה הנזעית .
ה וו ע דה הוצ י אה הרבה ד וח ות ב יניי ם  .הד ו ח

על ה פ ל י ט י ס פו ר סם בח ו דש ד צ מב ר , 1999
ו בו

קבעה

" פק י דים

הווערה כי

ש וו יצרים

השתתפו בפשעי המשטר הנאצ י ב כך שנ ט ש ו

את

ו הניחום

הפליט י ם

ל רודפיהם

ו ( ,.,

האנ ט 'שמי ו ת ה ' א כ ] ר אה הסי ב ה המובהק ת

לכך

ו (...

ש  IIיי ץ ם 'ר בה ל ס יי ע לא נשי ם שהי,

נת ו נים בם כנ ת חיי ם :

הP

ב י בו אר  2000הכר 'ן רא ש ממשלת ש  IIר י ה

.

בנ ק  ,חפצ י

אמנות

רו השוו יצ ר י ת

אי שר שו פ ט ב ית המשפט

בח ו ד ש י ול י 2000
ה מח ו  ' fהאמר י קנ' חאא  nק  tרמ י הםדר פשרה
נשוו י של  1.25מי ליא ר ד ד ו לרי ם שהבנק ים

במינן '

תרמו חל ק ים שוני ם ש ל הפא  Iל  .כיוס א נ ו

ממשלתי בראשותו של מושל מחוו לש ע בר ,

יוער י ם ש ר שו יו ת שייד יה נ כ שלו ב Oילו י תפקירן

ר rלף וירטב  .בווערה י שבן נציניס ממשרד

ב תקו פ ת מלחמת העולם השנייה ו ו האחריות

פולי.

המוס ר ית והפוליטיח למ ה ש עש ת ה או לא
ע שתה החברה השיידית בתקופת המלחמה

הסוטד כז'ברוו

המוסד לזיכרו! לאומ י

תישאר עמנו תמ יד:

ליאון קירם הוא הנוף הר שמי שע ל ין ה ו טלה

בחודש

מרס

1997

הוקמה

ועדה

כ. Hמן

...

של ש  IIייץ הצ'עו לפיצ וי נ י צ  ,ל י ש ואה .

ל Hו' n
)ו (NP

ב ר א שות פר ו פ '

מלאכת החק י רה של מעורב ו ת הפו לנ י ם ב טבח

יהוף יד  IIבנה בשנת  .1941לע החקירה הוח לט
קעבבות פרסום הספ ר שכנ' ס מאת ההיטסור ' Iן

הפ ו לנ' פ רו פ ' י או טומש נ ר ו ס  ,בספר נטע! כי

 1,600ה תוש בי ם היה וד י ם של הע י ר הפולנית

בצפו! מורח נרצח ו ביר י ש כביהם ה פ ו לני ם

" העימות עם ההיםטוךיה " :
]ינוס בי - Iל Hומי
מאת אליוט גידס-אורביטו
'"''''''-'''-'''''-'-'=''-''''----

_ _ 0

נ

'םים  29בצדמבר  2002ער  1בינואר  2003ערך המכו! הביו'לאומי לחקר השואה
ביר ושם בשיתוף הקוננרס היהודי העולמי ,ועירת התביעות ואיל'ר )הארנונ
היה Iדי העולמי להשבת הרכוש( כ'  I1ם בי!'לאומי נדול ' .ה עימות עם ההיסטוריה:
ועדות החקירה הה'םטוריות  :בכינוס השתתפו היסטוריונים חשובים  ,חוקרים

ו]ציג'ס בכיר'ס של ועדות היסטורי ו ת שםינו ממשלות ושל מרי]ות שלא הוקמו בה( וער ו ת

)ולא על יד י הנאצים כפי שסבר ו ב תח ילה( .
לס! תחילת החק יר ה ש ית ף המנסד לזיכר ו !
לאומ י פעו לה עם יר ו ש ם ו ה שתמש בארכי ו ניס

של יד ו ש ם וביו ת ר  27 7 ' 0דפי עד מהיכל
ה ש מות כ ד י ל א ת ר ע ר ים נו טפים לזוועה  .ביולי

, 2002

לאח ר חק י ר ה ש ל ש נתיים  ,פרס ם

המוסד

לו יכ ר וt

ל או מ י א ת ת ו צאות החקירה.

החקירה א יש ר ה א ת המ  Dצא'ם של נ רוס
והאשימ ה א ר ב ע'ם פולנים בצרח מאות יה ור 'ם
ב" ה שרא ה' נ ר מ נ י ת.

ב]ו ב נמ ר  2002פרס ם המוטד ח י כרו! לאו מי
ראיות נו פסות רמועידות לע השתתפו ת ה פ ולנ ים

חקירה רשמיות.

בלפחות ש ל וש'ס פוג ר ומים נ נר יהוף ם בשט ח 'ם

בארבעת ימי הכינוס דנו צנ י נ'ס מנרמניר~ משווייץ ,מצרפ,ת מאיטליה  ,מהולנ ד ,מנורווניה ,
מפול'ן  ,מהוןנריה  ,מלטוויה  tמליטא בסוניוח מ 1יינות ,לרבות 'ו עדת גר' Iיי ה' )שוו"ץ(,
"הרפובליקה הפדרלית של נרמניה  tהשבת הרכוש השרוד" ו'חקירת הרצח של היהוד ' ס

ש כ בש ו הגר מ נ'ס בשנ ת

ביד  IIננה" )פו ל (.ן' עור היו בכינוס ד י וניס 'זע וערות היסט ו ריות בארצות הברית ובישראל
ו'זע מעורבות העיתונות בהשנת הרכוש הננוב של קרבנות יהוריים .
הכינום נערך נסיוע מרכ  fנרטנר לכינוס י ם ב' ' jלאומ"ס על השואה .
הכ ותג ה  Iא ע  Iזר אקרמי גמג  Iן הג'ן'לאומי לקח ר ה ש  Iאר~

, 194 1

הצה ר ות רשסיות

ב  10-בי ו לי  2001התצנל נשיא פולי ו אלכסנדר
קוושנ"בטקי בפ ומבי בקטם צליון שישים שנה

לטבח ' דווב נ ה " :בנ י ו פ שע  011על ינ ו לב קש
ס ל יחה ומחילה מנפש ות המתי ם  Iב' 1
םש פחותיהם

) (...

א נ י מצטער בשמ י ובשם

או תם פולנים ש מצפונם מ זוע  Iע מ פשע זה :
הכותב ה  Iא מז כ'ז ה  Jj7ננרס ה יה  Iד י הע Iלמ' .

11

 unו

הננוםה החוש
.---

מאת 'שן עמרם'

כ

בא')

2003

'פתח

'l

ושס את בנ"ן המגגאה

החשד -

מרכ')

מרימ לש מרעך וO'Dוiר הרחש הנאצמ 'ושב'] ה]]" מדקתמי.ם
מערך הכנסיה החשר

-

נרנך חשוב של תכג'ח הפיחוח הרב

שתנ'ת 'ייך ושס - °2001
נ'  1ושם )מלע ל·  2מיי'ין םנקי'ס נשנה  ,לפני פרוץ האנתפאךה (

הקום נ '1להמע'י לשרות המקבrך Q

מערך כנוסה מודרגי וראוי בר Iח התפ'ס,ך המנחה אח

"

ושם להוךיק

ולהרחבה של הקשר עם הקהל המנקר נהר ה rיכרוו ולמחו ש'ך Iח'ס
נרמה גבוהה .

במערך החרש בנ"ן מבואה )כחגה בטור השמאל ' ( שמספק

לםקני'ס מ'ער וה'ערכות לסיור נאתר  ,קפטר'ה )}'הול 'טבחה בוiמ ,
מלחחה  Iתא'ס לאחסון

צפחים  ,מעחת לטפוו Iשיר Iת'ס צ'בIר".o

פaר'ס שת'והכ קצובת טסקצמיי

ב"עמ -

חנות

מרמ מrכרת פoףם  Iצמאיע

מ<ןה ב)ושא השיאה הגד Iך בעולם )כתבה בעמוי

(14

'קן ,הוקרה

ל)ציי'ת שיאה משקום ניסוע תרמוח ו לש א'ירה ירקור מאתוצר הדב'ת
)'כך כנ'סה  Iח]'וב'ס לעד כמאה וארבעים מכו]'ית פרט' Iח יל'  Iתך
מארנ'עס

,.,

<OItנD'OCך רשרוi

א Iט Iנ .D'DI

את מערך ה ' Dסה נצ'ע האר'ןכף נלע המ) Iטי'ן הנ' · jאו Iמ' משה
פסז,הז  Iה Iא הקוס נס' Iע מש

 nהת"ח .n

האחיר Iת לע הפ'זעת מערך

רגג ' Oה מ'וטtת לע  Iיייאו א Iירר~ מנהלת המחלקה קלשר' קהל ,נ' nא Iס
אגף הצנחה יהסנררJ
רג Iנת ר~ א מ נל"כ ' ר !ש.D

נון

)שU

] ] 111

המ]ואה

והתורמים דוד ופלה שאפל

ך

 11ופלה שאפי

-

]'צול' שואה

I

מ כ

ת

I

של

ותיקים

'שואל ושל י ך

מר']ת

וש Q

חומן לבב " ת

.

' 0

ב I"J

המב ו אה של  Iך ושם ,
באחך

מביק ן

l

'הם

התכופום ג'ך ושם הם

ס'פרו לאבנר שלן' ,ושב

ואש הנהלת 'ך ושם  ,לע
צרונם יםייע בח  Iךנש פני
אתך

יך

ושם ,

)שהצ'ג

יפ' Jה Qשלו את ההצעה
להקםת ב)"ן הסנואה ,
ןףנ רהאoaו O .נם מ /'fומ iםפ'1ס יןו'ל\Iו

הצ'וע בני הןוג בן נמקים

ךםייע לנג"תו; משוס שאתך 'ר ושס משתרע לע שטח נדול  ,חשונ ערלתם
ש'הוה בנ"ן מבואה כד' להכיו את המ]ק' 1ם לסיור בן .

ואנו נבנ"ו המבואה '  Iכלי המנקרים להתנונן לחIו'ה הם' Iחרת של
הב'ק Iך באתר יך ושם  ,נמב)ה מפלס כנ'סה למחו מייע  0 ')' 1101על
האתך'ם בהר ה ' Iכר Iן ,לה'עיכות לסיור באתן כולן  J] .ייו הסגואה ח  Iכנן

ת Iן שמ  Iרת האיז rו ג'ו הא 1י'כל Iח לג'ו הטבע

.

אופ'ן של אתך

"

ושס

מאז ומעולם .החזית החיצונית  1סן'ת הך'ניע של הגג"ו עשי'ה נטיו  ,ובה
ש י שה עמודים מלנניים ככל צד  .פ)ים המבנה מוקף כקירות וכוכית

ואלומיניוס ומכוסה נתקות זכוכית  .מתון הב)יין אפשר להשקיף 'זע אתר
הויכרון 'יך לילי ' ועל המוזאון החדש לתולרות השואה  .והמוזאוו נתון

כעיצומה של נ Jייה ומתוכנן להיפתח לקהל כשנת

.( 2004

בחקלן הירומי

של המפלס החחתון קפטריה עם מרפסת נזולה המשקיפה 'זע יער ירושליס
המשתרע מםביב .לרברי הוו ג

שאפל ' ,יי ושם הוא מקום רב צעמה ורנש

למנקרים מכל העולם  .ואלי ו יוכלן הרורות הנאים ללכח כיי לזכור  .הוא
נעל חשיבוח רבה בעבורנו נם בנלל היותו נעיר היקרה ירושלים'.
רור ופלה שאפל נפנשו לאחר המלחמה בנרמנ'ה ושם נישא . ,בני הזונ

עזבו אח נרמניה נעקרן לארצות הבריח  .הם השחקעו ער מהרה ברטוויט .

ושם נולר להם ילרם הראשון .הם ענוו לקליפ  Iר Jיה ,ושס גולרו להס ש' J
ילריהם האחרים  .לבני ה  IIנ שאפל עשרה נכדיס יקרים .

rוב רהא- .oa

mץ OrכOI rrםנ'בaoולIמ''f1 lII'JצI1'Jח'1ו' Iסגטיו

הםפויס החושה

חנונת נינך יאנוש קוךצ/אק
והתורם מקסי ריברטי

בתרומתו של דוד עזריאלי
אךיילכ ר וד rעrךאיי הוא ' 1'1נאמו לש יך ושס שתרס להקמת

ה

חנוח הספן[)' החשרה בי,

וש .D

החגות תהיה חנ Iת רחבת

' •0 ' '1

לשו ש ואמת מ"ר ,הבו מננוו לש פסירם ויעצמא מףה שוניס נטשא
השואה .ו H'iןD \!.O!)Jומ Vומ mמזה לש זnפס האוש לש םיו!)X

 '0j7ףרבטי  ,נצילו שואה המתגורר צברפ.ת הוא איש קסע'ס ויrןך קרוג

מ

מאוך לש מrןnנ שילאר לש! יך ושם  ,לירבטי סם Iר להנלחת  Iר') Iו רשווהא

חלר wצ;ן  J1Iןןם גירגגות דיל וש.ם ג-ן ן םוגמגר הףתתש לירביט ג )\0i1
חנתכו רכיכ

ימאש קוקא'צר .

רכיכ הצנהח שהוקמה גrערת תרמותן ,

)') 1שtנא' י1jא'צרIן לעמה לע נס תא א '(DIלהג 'וש רוגךזו רו'וliףפ-יג'וו
יאנוש קוצר'קא :זגםו השואה סירב קוצר'אק לנטוש את י'1ל ינת היתומ'ס שניהל
בו!שרה וצרנת אתם במתהנ המווח וoלניקגר~

בוכינ מ:בצוהפסל יאנוש קרוצ'אק וה'1ל'ס לש הפלס גוסיר קoוצי  ,מחתת מ ''1ה
רבנר  1יקעב מירחר .את הכס תכנו הארר'ן)' שלמה אהחנםון.
נשיא מךינת ישראל משה צקב ויושג ארש הנהלת יר ושס אבנר שלו השתתפו

נקטס צבך משלחת של כ  350-איש מצרפת בראשות יושג ראש המוצעה המייצגת

תונח הOפ ר' Dהחושן;  1tיי'  :של'DI

'/IIiI

ר

שoבאים דהiשQ Iף ראJWו~ 'והערו
ואהת קונצת קצמיטסי מומ .

זעריאלי נודל בשנח 1922
ניער מאקיב נפזף  .jלפני פרyו
המלמחה קשלו הוף! חיה שרה
נרנר ורפאל הירש עזריך)')"

תא'Iז מפ'לון צמלווא להס קמים
קמטל בטוח י ית.ר אלום כ;ץנםיר
רביס אחריס החליטו להישאר
נביתס בקת Iיה שהגירסים

 Iב 'IO

חא הגרםיעכ םא תפץח למרמ~n
סקס mכ nוניכ שמא' קf'YVזק

כפשצרה הלממחה בנכ Iך הב')ם
גוסי  ,הם החל י טו החלטה קשה

 Iכ ו אבת :

לשלוח את כניהס

הצעירים לארץ ישראל .
בספטמבר

939

ו

גפר ך

מחוך

אליהם

)(CRJf

דוך

יאנה

יהויי

זחה קקןרמו.

במשלחת היו יושב

) 4-

זעףילא מבני מפשחתו ךא מ  Iהר

לשוב

של

צרפת

זו 'לא'Vע ומב( Iמ ותבו ;ןת )כrשםא ("Iנ O"'I'Oי-,וחא.

) '"I1U DI'./Ilח ~Iלש באןר זלש )ם 'ן!'לI

ראש מנבית צרפת

של

היסוי

קרן

שהגריר 'בא rפרג ,גסן

לשלומם  .האם  ,אישה ח  lקה וחמה  ,הפצ'רה בן להימלט  II1 ,ה"תה הפעם
האחרונה שראה אח הוריו ,

יושב ראש המועצה

--

'ז <

"

ט ;ומ lטnrו

'כ"כ ר '  I\I' IHק "  · ...א ;ז
,~.

.......

המ"צנת של יהורי

טקס'  ...בר'ט ," ,רפת

זעריאלי נח מזרחה ,חצה אח פוליו ובער ברומ]  Iה  ,נטשקנט  ,נבוכרה ,

רצפת פ l'Iהאס ובחר

דע קיבוץ מעוז חייס .במטע בריחתו לאץר בתנא'ס קש'ס

הקרו הסוצילאית ~)

''''''"""-ת
א '> 800 nlה "' I Uז'

באירן  ,בעיקר

-

י רע צלעור את הצער הנכון קrןמה  ,להחליט החלטות נולריות  ,קלשור את

הקשר'ס הנכונ'ס ולשרו ך .

בינואר 1946

i lג (forn:.l soc:

נרנרך

~-

קוןר-גך  IIךג

נוער חלך מאחך מנציולי מאקוב שמאו ואחותו הצעירה

סקסי לינרטי

כוחו

צענר נף וו שצברפת

של ךוך כמטע שלא עמך לן  ,אך היrןעה שאחיו הבכור אפריט נציל ואופיו

בשנת  9 ( 3ן ונש לח

צי'לרה )פסו נביקרנאו  .באיו נצרח כמה חושדים לאחר מכן

באושוו '.Y

הקשוח העמיךוהו מחשו לע רנלי ו .

למחנה ררנס' .משס

חד השףתת בקבאמ להקמת מrןתנ שירלא ,לחס לבטרון ובנשת 1950

הוא שנלח

7Dןס' "Iגו Vרכיכב runהר ב TIIרםקסo

אלושון 'Y

נעס משלש מדירך טער ומורה בעלירת קניפ-סא Iו מרוס פאקףה .בתןס

אלוחר רבעש צקלסייה 'ושגח לגוט רשדtג מוט הוא צנטו Iה סאלוף תא לכ צפחי הערך

מועסתיו ולחס פאקףר~ גנאלילה לועמג אירפוה צ'תפ Iן מאירקה השקתע

ר\Jוושטיב ה"הו[)ף שנו.ושר הוא nש רעצנת מ  IIת האציש

במונסארלו קבדנה םש גפש תא יגפטס
יר'וoהס ר,ופ

.....גולוי חא ראעב ת
תא ראתבוו
משrןןס רנים .םג בישארל

ור:liכםי oוש iשאיח

מחא  '1IרDo

מוושור ..ובטפוו לש ןרב אצמ את צעסן בךאכו  .משס הזא נ'ושח למחהנ קאפlףננ
ולסחהנ

,VlI1

..

שט שחרר אותן אבצ צואות הtן).ת

לאחך המלמחה ח  Iך ל'ברטי צלרפת והשקתע גפר'ן  .הוא ננה צעלמו קירירה
מפראות שעתניית צ"ור הגב  '1ס ובו ובנ הת מ ין בס  'Oחתן למןע 'Iט Irהשווא ..נסהלך

השנ'ס הוא ס"ע ראננ tן נסיע Iת 'וש בינ טער לפו'לן ,השתתף הנו ותמך תסהכי 'וזעפה
במפילע הצנחה רג'ס אכyו צבורפ.ת צנך הקסת כיכר 'אנוש קוצר'א  j1החשרה ביר
ושם ,תרם ףרנטי להקמת האחר 'ג  jי'1לם 'tזא יחלת" ניר ושס מתוך הכרה במתנה
הגן Iלה שניתהנ לו לפני שנ'ס רבות  -ח"ן .

התנד[]'ב בהחשןב שהןת '][oפנה

רןהו

בשואה חאת צב' ברנהרט

ההשןאה

כ

שנת  992ו פתח הימ השמות נ'  lושם בפך' Iקט וחג ה'קף

כ

של מחשוב השמות של הנספ'ס בשואה הרש ומום ברפ' עד
 Iנרשמ' Iת שונות דע ה'  QIהוצנחו במאנר הממוחשב  3.2מ'ייין
נב' ארם ,ועוד אלפ'ס רביס ברש'ם  Iח של שם Iת ] Oפ'  Qעדיין

ממ n

ם')' כספר'מ  Iבארכ' Iג'ס.

הפעולה הפורה ב' ן  Iד ושס לב'ן

של

בקוור קצר באץר לרנ'ו הקרנת הבכורה 'זש סרטו הפסנתרו ,
גילה ביד ושם הבמא

J

המפורסם רומן פ  tלנסקי מסמכים

המתדעים את עברו של אביו מתקופת השואה  .בסיור ביך

מאוטהאוזן ,משמות המחנות ואתרי הריוכז וההשמדה המופיעים על

צרפת המקום .הוא ספיר ליושב ראש הנהלת יד ושם באנר שלן כי אביו

ארגיו העוסק כנגאולוניה

שהה במחנה זה במשך שלוש שנים וחצי.

'הוך'ח שמרכוו באצרות הבר'ת ולן מ nנרב'ס נרחב' העולם .מחנדגים

jewishGen

מאח אןר ' ח ונח ך '  -גןטל

ושם ביקר פו'ונסקי באוהל יכזור  ,ושם צדה עינו את השם

ההחלטה למחשב שמות אלו הווידה לפגי כשגת"ס אח ש'תוף

.jewishGen

 9ו' jJO.tJ

הלגח הדיע ער א-בן

עקב כך ש ו נה מיד מסלול ביקורו המתכונן ,והבמאי ופמלייתו פנו

,ל)'ק רשימות של שמות מארכיון 'ד ושם והקלידו אותו

לי'שום ממוחשב של אלפ ' שמות ,הרישום הועבר ל'  lושס ולאתר

הא'נטרגט של  shGenו.j ew
בק'ץ  2002החל ' ט צוות ה')ל השמות שנוטף לע שיחוף פעולה זה
יפע'י 'ר ושס רשת םתנךנ ' ם בישראל .מלע חמושום מתנרבים התקבלו

למפעל  ,והס הג'ען לסדנאות ב'  lו שס  ,הודרנו בהו והתנסו בענוךת
ההקולר Jהמתנדבים הגיעו להשתתף בפרויקט מסיבות שונות ואבו מלכ
המגזרים והגילים ,אחת המתנדבות קי בל ה לידיה במקרה ,למשימה
ראשונ ה  ,רשימה של נםפים מהעיירה שה  tריה חיו בה .בהתרנשות

התקשרה מיד לאמה ,ואכן אמה הכירה לא מעט מהשמות ברשימה .
מתנדב אחר  ,תלמיד תיכון ,ייחד חושד מחופשת הקיץ שלו להקולת
שמ  Iת .

'עקר הנע  Iדה היום הוא הקדלת שרימות מפסרי יזכ Iר .אלו פסרים
שהצויאו וידעיו מצויא  Jם אלור 'rממoנטפשים :ראנונים של יצואי קהליות ,

rלכר קהילותיהם .בספרים יש דעויןת לע ההיסטוריה של הקהילה ולע
קורותיה בזמו השואה  ,נברבים מהם יש רשימות נספים .

ער היום  ,חורשים ספורים לאחר שהחל הפרויקט  ,הוקלדו מעל

ראביעם לאף משות מתון שעחת שרמיות בפס'י יטזר .מחאר שהרשמיות

••

••
•

הוקדלן לתון פורמט מיוחד של יד ושם ,השמ  Iת יוזנו מדי פעם בפעם
ער ימצא בו את השמות האלה.
ליכט ,היכל

השמן,n

.02-6443727

רגזתג היא  Oנ  Iמנהךת ש'רזת' מ'ער י'yע י  Mראי למחשיג גה)'ך המשית .

תסאר גרא iUOךת םושיר ףגאב oאת'IIך 'D

לארכיון יד ושם .בארכיוו הוצנה לפולנקסי הרכסטת המקור  Jת המתדעת
את אסירי מא  tטהא  jllשניהלו הגרמנים וששמורה בארכיון במלואה.

למאנר המדכזי של יד ושם ,כך שהמחפש במאנר הממוחשב ב יד ושם
מתנדב י ם המעוניינים להצטרף לפרויקט מוזמנים להתקשר קלטיה

ר 'l(l)),ןמור יקסנלזפ 'P.'OIןr Iעם טיסוכב לש א)' Iהנ OMוכאוכוiאIIו !!צמש'1ב .םשומי: -

בדפדוף מהיר  ,ברנעים של מתח ושל תקווה ) ,מצא כרטיסו של האב

••

מאוריצי ליבלינג  ,אסיר לשעבר במחנה מאוטהאו  .jIההתרגשות ה"תה

גר Iלה ,פולנ Oקי הנסער אמר שהוא מתעמת עס עברו בפעם הראשונה
שלא בס'פורים אלא בזערת תעוךה מוחשית אשר מצניחה את הפרט'ס
האישיים של אביו שנרשמו במחנה .
הסיור ביר  Iשם היה \-ב בא Iקטובר מוויית השחקן הראשי נסרט
הפסנוnו rךךאןא וב  ! lIהשחקנ/ת נ'j7'Oה דטר מא"ר ורפוג7jי ונחט IכtאD.מ

"פרם הז ' :Jרןו" ער שס בןנהו ~םם~
'" פרס הזרכיון' הש 'mלע שם בכומן מעטם יד ושם הועקנ בחושד צרמבר

,

לפרופ ' אריה כועי לע פסרו פוליטיקה שלאחר השואה  :טיטניה,

ראה'ב ופל י טיס יהו  'lי ם  1948- 1945 ,ולפרפו ' חנה ילנ Iנקה לע פסרה

מ  'lנת ישרא ל ננ ך א ך נל ף א"כםן  .את פ"רס הזרכיון ' ייסדה קn

קע'ב

בוכמן ולכרו לש סאתר ' ,ע1יתו של בוכמן  ,וש'ו תהנרה  ,בתו  ,שנפסו בשוהא .
הפרס מועקנ 'וספו  'lס  ,מאלינם ולחקו  Q'lלע עבודת מפות בתתוס הש Iאר.
הפסר פ ו'ו יטי קה אלשחר השואה מגולל את ספoור  Qשל הקעו  Q'lמופסר
לע הךפילומ'טה לש מצעמות העלום הנלחות בתקפוה שאח  'lרמולחמה ואת
פיסור הקמת )YIJת לאושו .בכוכי מדנים דציכ מיYרז uהחץו לש ]')IJ'lו iקתבפוה
חאלשר הלממחה תנכוהנ מומושה יס למעונ מי'ווצף שו\iא יהוrן Qלררגנ מאירפוה
לפלשתינר.

בפסרה מ'ינח ישרא'ו ננך א ך ו'ו ף אייכמן ילכוקנה בוחתנ את הא!)!ן שכו
אי'(ו מפשט איכימן )  (1961את הבתרה הישרא'ויח 'והתמוח עם השואה ועם

מחו

'חפ 'i/tl1

)tואמשמ ישi1f'Iך
הוא'ש בטרמ

חצי מיליוו הניצולים שחיו קנרבה .באמצעות נית  Iח ש'ו חומרי ארכיון שנחשפו

הOJפית  jראןאף

מא  ,Iהפסר מתוא את ההגנות למטפש ,את בחירת ע"ושי רrגפשט :את חשפ'ת

]' 1דז ~שIנ ש!1יI

'סיפור השואה במפשט ואת הוויכוח הציכורי שהתעורר בקעבות גור ירן המו ו ת

שהושת לע אייגמן.

ה}הלת 'l

IשD

באנר 'Iוש Vב.ב

"'

~,
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הוגנר'ה תעב'רה תטתנ' ארנ'ון

"לדושם
ע ל פי

חתן פרט נובל ב'ד ושם
ה
י

[)ופר ההוננר' וב'צול השואה אמרה קרטס
זבה בפרס נובי לספרות לשבת . 2002
האקדמ'ה השוו'ית צ"נה ישבח את הסופר

הטכם

) 2001-

בו השבע'ס ושת"ס  .נ'צול מחנות הר'כ"

נ'ן מrו]ח ישרלא

אושוו'ץ ובוכ]וואדל " .בשל כח'נה התומכת בח  IIיית

שנחתם

להונגריה  ,הגיש

השב'רה של הפרט מול השר'רות'ות הבר)ר'ת של

ש  Jריי הונגריה נישראל

הה 'r II)Qןה :קרסט השחתף בכ'נסו לע מושרת נצ'ף,

ד"ר יאנוש הובארי ייושב

השואה שה'ה באפר'ל  2002ב'ן ושם  ,שם בשא

ראש הנהית  Iד ושם באנר

הצראה לע "החופש להגורה צעמ'ת · במושב כשותרתו "פסר Iת שואה

שלו 1 50,000
מהארכיונים
בחורש

שנתכבה ב''י םIל''צ) :

מסמכים

את הצראתו של קרסט באננל'ת אפשר קלרוא באתר הא'בטרנט של

ההנ)גר"ס

אוקטובר

'ד

. 2002

הממסכים הועקתי לע

טיויי זכיקר Iפילם  ,ונהס

רמאה DO)7

א)1l

Iלש )1/'0'0

וש[) .org :רW'o'M',yadvashen

דוך וא'שו הונאף

מיעד לע האסיוף והיכ  Iדה לש היהירים  ,לע האר  Iצו  Iה שי רכיש יהוךי ולע גירוש
היהוד'ס .למסמכים אלו חש  Iבות רבה בחקר תקופת השואה בהוננריה .
 150,000מסמכי ארכיוו אלו הם הראשונים מלמעלה ממול' Iן מסמכים

נ יידת הננה לתטע בפול'ן
תאת ' על ר'צ ' לר

הצפ Iייס להניע מהוגג ריה בשניס הנאות .

מ

נמת ההדרכה ומנמת הפ'תוח בב'ת הספר המרכז' להוראח
השואה ב'ד ושס 'צאו בעת האחרונה בתכ)'ת חדשה ו"חוך'ת

להכ  ffiלתמ ' '1ס למסע בפלו'ו  .התכב'ת מורעת מנ"ךת ח'נ ' )lת
המ ' lעה לשנ' 'מ' ע'ון בבח' הפסר ומ'ום ע'וו ב'ו ושם,

הנ"דת מ ' lעה לב'ת הספר ו'יצרת  .בrערת תפאורה )['רעrו מג  IIב'ם .
מרחב ח'נ'ר שונה וחדש גתור ב'ת הספר  .כר לד rנמה כ'תה אחח
נהפתכ בrערת התפאורה לרחוג 'הו'י בפול'ו ב'ו שת' מלחמות עולם ,
 rהתלמ'ד'ם מכ'ר'ס מקרוב את הדמו'ות ה'הור' Iח הש  Iנות שח'י בפול'ו
ערב המלחמה  .הם נה"ם מע Iרב'ם בחקר ח" ה'ו  OI'·Oשל 'הוד' פול'ן .
אמונות'ה[)  ,פע'לוח'ה[) ותרבוחס  ,מזרה'ם עמם ומכ'ן'ם אח פנ'הם של
אות[)

'הו [) 'l

לפנ' שה'ו ב'וע כורחס קלרגנות ואת העול[)

ה'ה 'lr

העש'ר

טר[) החורבו,

ג'וס הע'וו ג'ד וש[) התלמ'ך'ס משתתפ'ס בם'ור באתר וגסרנאות.

הנושא'ס לסדנאות נבחר'ם לפ' הצןכ'ס המ'  Iחר'ס של כי משלחת
לפול'ן ולפ' ןד'שות חוזר מ}כל" :שמונה מאוח שנוח 'החת פול'ו ורמותה
של 'הרות פול'ן ערב השואה  ,ת)ועות הנוער והמח ' ,חס' 'הון' - Qפול}'ס

בחקופת השואה  ,פ rל'ו -
יושב ארש מוצעת וlמהנףם לש  Iןועח רנתו!ע'ח l' Iל  DIרבמן ויעריתו חחחי
נקיח ביי ושס  29 ),אבקןטד:ע ה)חנייתם לש יושב ראש ההנלת יך ושס

אבנר שלן ושי העוזרת למנהל האגף קלשרי חוץ מורי

הנ"ךת ב'ת הספר מקבל את המקראה ב' ו חמולנ ו ל מחןנו  ,מקבץ
סרט'ס  ,הצעות ודלוו וח)]רת לתלמ'ד יבה הסבר'ם 'וע רזגקמrות המרמ"[)
שהמשלחות מבקרות בהם במסע  ,מפות  ,ש'"ס ' .צ'רות אמנות ועוד .

נרוס.

בסיורס נקיח )  '1הזוג אבתן הבג"ה לש המלכול המויאי)' החשד ,בבניין

הכ Iחכת חנוoו נז  !lח מגמח הפ'ח ,ח נג 'ח oוספ ר המ וכ ז ' דה Iןאת ה ש  Iאן"

הזנבוהא שנ'ינתנ כמטע הןלשרמ~ תברעהכו 'איו משקחים :ם"תoו' nמב"ן
האן')וו ןן;ספ"1ה ננן!n MOצ'נ1ר רiו'ו רכינ שהם מ nרג'Dש רואמ הארמל

ףXCא ר'צפחoס לש 'O. lשו ננמ'דrו Iףסיי kיצקו 'צאכ צשןoן לע חצ האח.,.
לש פסר חרוה מפמוט שבח ובצועש במהנח נעדור~ מבוזואו ה('iמםח הס
 mו ציב'רות רבוח t>IHDף ' lוDש קתמפוח השראנ~ ואבוכ'ון )[ה גfז oפר'
דע המ'צנח'ס אJ' lY1fIבמ Mפש Dרבמו רפסו Dז'ר [)שש מא לש ''לוסו

רבןמ שוו.a Q
לפ') בק'ור זה נ'j7ר ''oןןסו רבמו '1נוםש ב  27-אנוקטננר במחnצ oוגג
"lנשר .להנמ נ''O'Jכת'Iארמ 'וש תIע'J\; lנ'עvזר רבאה[) 'וסרפר .צנ'נ חIע'1

הבInע'ת א1ש'נל; בצ' רבנע' .וץע ההקצבות לש ו"'1עת הב!nע'ת ב'שלאר;

וm

לפוג I' .שג ארש מרמ הראנו') Qלש נצי'לו השואה ברש'אי וחרב ה Iדער

המנהל לש תIע' 1רע'בnותנ

חל 0'1'0עD'J"Jמח ב l"1ח O 1'1שו

16

עבר  Iהו rה ועור  ,במםנרת פע'ל rת ההכנה של

האנצ'קלןפד'ה של הקה'לןת

ש''בת תן  Uצת 'ד ןשם
כ

באנגל'ת זןנה בפר  Oנןםף

·  30באוקטובר התכנסה מוצעת יך ושס לישיבה ,והשתתפו בה עשרות
מחברי המ ו עצה בראשותו של פרופ ' שגח  ,0 " 1פרופ'  0 " 1פתח והנןיר

ה

את יעדיה של התכנסות הישיבה :הצנח שאלוח יס  Iך היסטוריות וייין
בהמשך טיפוח מורשת הזיכרון,

אחריו הצוג יושג ראש הנהלת יד ושם אבנך שלן שאלות פתוחות לע זיכרןן
השואה לנוכח התהליכים הפ Iליט"ס ונל האנטישמיות .הוא שאל למשל כיצד ייחכו
שמצך אחד אירופה עוסקת יותר ויותר נשואה ורוצה 'tדמך את תולדות השואה

I

אנצ'קלופד'ה לח" ה ' ה ון 'ם לפנ י השואה ו בשואה ,
שזכתה כבר בפרם'ם נכבד'ס מטעם כתב העח

)oomol

I.Jbrory

ומטעם א'נוד הספר'ות ה'הוד'ות ,זכתה בחודש'ם

האחרונ'ס גס בפרס ה'וקרח' י הספר ה'הוד' הלאומ'

לשנח חשס"בי של מ Jצעת הספר ה'הון' בקטגור ' ה של ספר' ע'וו .

ולהפיק מכך [tוחיס אנושיים ,ומצד אחר אוחה איךופה שבתקופת השואה שתקה

בא)צ'קלופד'ה של  Iשה כרכ'ס  ,וה'א נרסה א)גל'ח מקוצרת

ואף שיתפה פעולה עם השמדת היהודים ,עומדת מנגד ואף נותנת יד להתקפות

המבוססת לע של Iש'ם כרכ' הסדרה העבר'ח פנקם' קה'לות של

האנטישמיות לונטיי"ס הקצ Itנ"ם לש איראולוגיה המקבשת להניא יייר רה-הומניצזיה

'ד ושם .האצנ'קלופד'ה מתחקה לע השורש'ם הכללכיים  ,החברת"ם,

לאחר מכ ן ה'ה ש'ח היסטוריונים בנושא " השיאה במפנה הדורות י בהשתתפות

הדח"ם ,הפול'ט"ס והתרבות"ס של 'וחר מ  6,500-קה'לות 'הוד' Iת
בא'רופה וצנפוו אפר ' j7ה ומספקת שפע של מ'עד לע אוןגת קה'לות

של העם היהוךי ושל ישראל ובכך להביא לדה-לגיטימציה של קיומם.
ראש המכ Iן הב'- Iלא Iמ' לחקד הש Iאה פד  Iפ ' ד Iד בנק'ר ,הה'סט Iר'  Iן הראש' של

מלא Iת ח"ם אל Iשאבד.I

'ד  Iשס פר Iפ ' דו מכמ ו  ,פר Iפ ' ' שראל ג Iטמן  Iפר Iפ ' 'ה Iדה בא Iאר I' ,צע'ם מעד"ם
ל'  I 1ש  .Oהה ' סט Iר'  Iנ'ם ד'ברן על תהל'נ'ס שעבר ו'נר Iו הש  Iאה בקרב עט'
הע Iלס  ,ברמה המחקר'ת  Iברמה הצ'ב Iר'ת  ,לע ההשפע Iת של ז'כר Iן הש  Iאה לע
א  Iתס עמ ' ס ברמה הא'ש'ת  Iברמה הק Iקלט'ב'ת  Iע Iר.
פר Iפ '  1ייס ס'כס באמר  Iכ' הנ Iשא'ם שקש  Iר'ם לשואה א'נס '  Iר  0 '1מסרר
ה'ום של מר'נח 'שראל  Iהעם ה'ה Iר'  " .גם בע Iלם הרחב ת!רעת הש  Iאה ה  Iפכת
למרנ'ב מרכז' בח" הרוח  Iהחרבות ובר'ו)'ס מרכז"ם בשאלות 'ס  Iד מ  Iסר'  Iת.
המחקר מתפחח  ,ה'רע מתרחב  ,אך פה  Iשם 'ש מגמה להע)'ק אופ' או)'ברסל'
לש  Iאה ת  Iך צמצ  01ייחורה ה'הוד' .אשר על כן חשוב לא רק לעק  Iב אחר'

ה תהל'נ 'ס האלה אלא גם להשפ'ע על'הם  .זאת  Iעו,ד ברחב' העולס ה'הוד'
הולכ'ס ו)וסד'ס מוסדות ז'כר  Iו  Iמחקר שע'קר ע'ס  Iק  0הוא מורשת הז'נרוו
והשואה; בכל אלה חשוב לכצר אח מרכז'  Iתו הר  Iחנ'ח  ,המ  Iסר'ח  ,המדע'ת
והח'ננכ'ת של מוסד 'ד ושם ב'רושל'ס :
בחוס הרב ש'ח ה'ה ד'וו! ,רב'ם מחבר' המוצעה השתתפו בו.

•
o

הםדנה השנת'ת הרב' ' Uת

קרן ה ' Iכר Iו לחרבוח 'ה Iד'ח .אח האבצ'קל Iפד'ה הכ ' ו  ,ערך והב'א
ל ן פוס ביח ההוצאה ה'רושלמ ' בע י מ  .מנכ"ל ב'ת ההוצאה לאור
ה Jא שלמה נפני  ,ורחל ג'ל Jו היא הע Jרכח הכלד'ח ,

מהמכ!ו הב'- Iלאומ' לחקר השואה של 'ד ושם בסדנה השנת'ח הרב'ע'ת

ם

לחוקר'ם צע'ר'  Qמצרפת ומגרמ}'ה .הסדנה ה"חה במכוי לה'סטור'ה

:t

 nstitutו בקשאו של'ן פר'ז.

F
=o

ג ' פרי ' Iגודור  ,י ל שש'מש עורך מ . ttע' yד  Iשם וב' ' Iורק ' Iנ'ברס'ט'
פרס הוצ'א Iאח האבצ'קלופדיה לאור  ,וה'א זכתה למ'מ  Iן מטעם

~ בשהתתפתו חקןרס' צ  Uד'ס' תח'ןל'
•
< כ 'מ'ם  27במטפסבר דע  1באוקטובר השחתפה קבצtה של חIקtךם 'שראל'ם5
'":

את העב Iדה החל Iצ ' ת עשה ד י ר שמ  Iאל םפקט ו ר בש'ת Iף דר

מ 11רב'ת

 re du temps presentו d'histo

הסרנה בחלקה לש)' מושב'ס! ,ה'א ' נחדה לח'לופ' 'זמות מחקר חדשות
הקשורות לשואה .המושב הראשוו  ,קל"ראת גאוגרפ'ה חשרה של א'רופה

הנאצ'ת :

צרפת הנבושה מפרספקט'בה הש  Iואת'ת  :התמקד במחקר'ם השוואת"ם .את

המ Iשב ארגנו דר פ'טר לגרו  ,דר פלורנט בר"ח וכר ' סט'או א ' )גראו .פר Iפ ' גרהח
ה'רשפלד מאונ'ברס'טת שטוטגרט ערך ב'תוח השו  Iאח' ב'ו הולנד צלרפת  ,ודר
טט'אנה טו)סמ"ר מאו)'ברס'טת הומבולדט בברל'ו ערכה ב'תוח השוואת'

ב'I

סלובק'ה צלרפת.
במושב השנ O" '.חקר'ס בהווה לע א'רפוה הנצא'ת ולע השואה :הוצגו מחקtךהס

של חוקר'ס 'שראל'ם :פר Jפ' דוד בקנ'ר  ,ראש המכזו הב'ו-לאומ' לחקר השואה; דוד
' 1ןtבקרלנג ,עורך י ד  Iשם

זאנאר  Uרובאק 1ב ,הםוד שכ באב' 'אר ,םדרת
עדות ' ,ד ושס 'רושכ'ס,

תש  " Oג , i2':DD3-

כ i2':SD -

עתוד'ס ,פ  Iiש"ח

ק  Iבץ מ nקר ' ם ; דר ת'אל זעז'אל ,מנהל ארכ'וו הסרט'ס

אח ס Jד Jתי Jשל גיא ההר ' גה בבאבי יאר

!החצלומ'ס ב'ד ושם; 'לע )'דם·אורב'טו ,מצרה באו)'ברס'טה העבר'ת ב'רושל'ס;

ח  Jשף נספר זה אחר ה'ה  Jדיס היחידיס

מנואלה קונסונ '.מצרה באונ'ברס'טה העבר'ח ב'רושל'ם; ודר רע'ה כהו ,מצרה

שה Jנא Jאלי J Jהלציח Jלהימלט ממ)ו.

-

אבונ'ברס  lYח חל בא'ב ע Iר שנאו הצרא Iת חבר' סגל לש המכוו לה  Wור'ה מודר}'ת:

זאכאר טר Jבאק Jב  ,יל ' ר ק"ב ) ,מבה

ראש המכוו קבשאו פרופ' הנר' רוסנ ,דר פלורנט בר"ח .כר'טס'או א'נגראו  ,מור'אל

עם קב Jצה קטנה של אס'רים אומללים

פבאר  ,פרופ' אנט ו'וי!קרה ,ל'אורה 'שראל ופרופ' אנט קבר.
בסדנה הולעו כמה בושא'ם חשר'ם ,בהס "ה'ה Iד'ם במחוז לובל'ן והג'רוש'ם:

שהנרמניס הכשירו כןי להעל'ם את
ת Jצא Jת מעשי

הרצח בבאב' יאר  ,והוא

"השפע ת חוק' הגזע לע ח" ה'ום I '-ס של 'הוד' א'טל'ה ' ו ' ההחנגדות של מערכח

היה רע רא"ה למעש' האכזריות  ,הצרח

בח' המשפט בצרפת בזמן מלחמת העולס השנ"ה  :בתום ההרצאות השחתפו

 Iההס  JJאה של הבאצים .ס'פורן של זאאנר

החוקר'ם הצע'ר ' ם בד'ונ'ס מק'פ'ס.

ותיא Jר הא'ר Jעים מקנודת המנט המ' Iחדת

הסדנה השנת'ח הרב'ע'ת לחוקר'ם צע'רים מחו ' ל ה'א רק תכנ'ת אחת

לש Jשימש Jבטיס למחקרים לע בבאי יאר.

מתכנ'ות אקדמ'ות רבוח של ש'חוף פעולה ב'ן המבון הב '- Iלאומ' לחקר השואה

מ· 327

למכ ו ב'ם אחר'ם בעולס מאז פת'חת המכוו בשנת . 1993
קרן ט'סן השתתפה במ'מון הםדנה.
הבונת הוא עוזר אקדמ' במנוו הב'ו-לאומי לחקר השוהא .

זאכאר טרובאקוב ה'ה כמעט האחרוו שגותר בח"ם

האס'ריס שהתקוממו בבאבי יאר  .הזא )מלט  Iשב אל

משפחח J

זבשגזת'ז האחרזבות התגורר בישראל.

17

ידידים ןתןמנים

ני

'שראל

ן ם

רנקה 'ייסקיני מיךישל'ם הו' מה תרומה ק'ו'ך rם פע'ל rת ההנצחה ג'ך !שם.
'ייסקיני א'בךה את םשפחת אנ י ה נשואה .

ב 20-

באקרטובר ביקר ביד

ושם

הרציקוביץ',

לוני

הנשיא והיושב ראש שך
חברת ישפאר ,מהחברות

הבולטות במשק ובעלת
הזיכיון לייבא לישראל את
מוצרי החברות םוני וג')רך
אלקטריק .את האורח ל' II
בס'  Iרן באתר יד ושם יושב

ןאש הנהלת יד ושם אבור
שלו ,מגכ'ל יד ושם ישי
ב ע קגות ' זםת רואה החשניו שמ  Iאי נולךטש"ן  .ח  Iו Q

עטרמי וצניגי אנוןת נסאני יד ושם בישראי .בסיור ביjור הצריקוב'ץי גארכיון יד ושם ,

 tנ אםו ותיק של " ושם .והצרוו הטוג של הנהלת ב'ת

שם הצ1נ ךו בי /השאר המאגר הממוחשג של יד ושסהצריקוביץ י התשוס עמוקות
סהשע"ה ביד ושס והציע לבחוו דרביס לסייע לקידומה .בתסונה )מיס' /לשמא('ו:

נ י ל הזהב  -מגיי' ה'ס התכיון' עת '  ,0ב'קרו ד"ר'
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