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ומוקר 'והחה  Iת של ציבורים

התנגדות

שונ י ס בארץ ובע ו לם:
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ת ו ן התמקדות בנושא

המרכזי של יוס הזיכרון לשואה ו לנבורה לשנת
תשס · ג  - :התננרות י הוrןת ג תקו פת הש ו אה :

בםיס ן שישים ש נה למרר נ ט ו ושרה ".

ברברוטה  ,ההתקפה של גרמניה הנאצית לע בר י ת

לפני ש י שים שנים  ,בפסח תש · נ  9 ,ו באפריל

החל צו ח המ ז ') ש ל

פyו המח בנטו ושרה והיה לחאר מקהרבות

המוצעות ב· 22

בי ו ני

, 194 1

יהוירס בחטשי המורח רבגוש י ם  .ירגת תנועת רן}rרע

הציוני ג  IIיל)ה הם שהבינו את הצפוי ליהוrןם ואת

ההתקוממות העממית הראשונה בעיר שה  IIתה

העבוזה שהרג לש היםירו בפוראנ ןiו הנל'ו בומקומתו

נתונה בכיבוש של הנצא י ,ם והיא מענה את חסיול ו

אחר י ם הוא צער ראשון במזימה מרחיקת לכת

הטפJי שי הגטו במשן כמעט חושר )ראו כתבה

Oטל' J'Iלרןוחג תא מ 'tהיהויר[) שתוצראב ר;וכי'ןש,

במעור .(4
מלבר ההתננרות בגטאות  ,ה יי תה פעילות

וההפשעה של האנצים .
הקףהא שצ'הא מו Iל'נה צהיתה תא אש המח

נ ש:רע רפ.ר כ 'lז) י ח

"' "'""" "'""
נ רע ר 'iMlIא'Uלב

מחתרת י ת להצלה במרינות מערב א י רופה כמו

גלגגות של מאות צע י ר י ם י הורים מכל הזרמים

צרפת והולנר  Iבה  Iננריה  ,בארצות אחרות כמו

ת) ז עות הניער

בילור  D1יר~ אוקראיהנ  ,ילט,א פוליו  ,לסוקביה  ,צרפת ,

החל ו ציות'צי ו ניות שבמחתרת .בנט א ות גי'ואיסטוק ,

יוגסולוויה ו'  IIן עשר tת אלפי יה Iירס פילסו להם זרך

הרעי ו ניים  ,ובעיקר של חברי

רח'15ו לחו ח7n1ן'

,1943

הטמלייס במלחמת העולם השנ  IIה  .זו הייתה

קקרו ב ,בנרין ,צ ' ננטoובה  ,טרנוב ועור חושלו נעריני

ליערות ולהרים ו בחרו בררך של יחימה פרטיזנית .

לחימה ופרצו מרי רו ת והתנגשויות שמטר ת ן קרב

יהוזים הקימו יחיזות נפררות א ו הצטרפו ליחיזות

אחרון בעח הגירוש ה א חר ו ן של יהו ר ים ממקום

קיימות שי לא יהורים שהטכימו לקבל אותם.

משכגם זה רורות  ,ביטוי לרוח היהוירת והאנושית

משימתה שי מיחמת הגרילה הייתה תקיפה שי

וקרי א ה לחיים ולתקווה .

קגוצ ו ת קטנות של ה א ויב ופניעה במםלולי קשר

'ש Jירבח מחח ן ח נ]יכ קנבוה "Oז.נא

י הודי מ בשואה
בםימן  60שנה למרד גט  IIרשה
הנושא הםרכזי של יוס הזיכרון לשואה ולגבורה חש" Oג
 Iתנ  Iעה של  Jפףך Iת  Iמצנר'ס לש הבצא הנרמנ' לא

שה' Iמוקפ'ס נרחת ח'oחכשות  Iנת' Iנס ב ' '1ה·-סאסא

כ'Iמ ' ~ .זכ'ו הלח ' Oה וההתגוננות לצהלי ר Ooונ'

'ןףנה פריoז m

ועו/ר'הסn .בשןן'ס אוגטסו ואוj7טנרב לש שנת 1943

'ר~ףס מכ'וון שצרח מוטלח לש ה'  O'1lר~ה מהמחטת

rןנמ'ת  Iקמחנ'.ת  Iה'א "זצהחה רערעל ~ במטע תא

התיימנמן רםףoסא ,במחנתו המ Iות רטמY.ייה oבוoוונ.

המרrכ'נת של הנצא'ס במלחמה .הךoפן' ההחנוננות

ב'טח  Iנס הצעמ' לש כנחות האו') בעורף  .המבאק

כו  Iנתס ה Mה nללסח תא הסח אבצה' המבצו במחנה,

והלח ' Oה ר~ Iמוחנ'ס חיענ.ר נם Iעn ',ב ' IOש דהבורהג

ןתנ לה[) תא האפשתח להליחס

לה  Ifrr)oלוהנע oע'לרנ.ת הלצחתס ה"חה : j7'mת' הם

מבחוץ  .ע'רור מה לא )'חן בשוס מקוס באצרות

מלמחה לש ממש  '0'01לה'לצנ .ןא הנא ה'ה פאשף

הצל'חו לחסל אנש' אס'אס מעט'ס  I ,מאוח 'הור'ס

ר'גשם ,דבורך מ IM ~ 'Iחטות ר Ooחרnת רדמוljמ'ח

רק במקומות מטע'ם בא'רופה ובמסגרות שהת'רו

נהרנו וקו שערות מהמוrןןס נלצ'ו .

onלצה  lלטנר לע השiרט' לש לממחת

הפיטרזנ' לש הiו' [) '1I

להם לפעול בםב'בתן  .במזרח א'רופה התקבצו נס

באוקטובר

1944

לקבשות ה'הוrןס  .ב'מ'ס הילפאס לש השוהא ה"תה

מחו נמרן מאנרנן אס'ר'ס

אלפ' 'ה  Iר'ס במחנות משפחת"[) או בקבוצות

'ה O'1l

שהסתתרנ ב'ערנת ,התנוננו בשנק שה'ה ב'רס ועמןו

הם הצל'חו להרוס תא נן אחך ולחםל כמה אנש'

בגל' הח'פוח של האו'ב
'ה Iן'ס מררו נס במח)ות עבורה  ,ר'כוז והשמרה

מ  ffiודנקומm t

1400

ההשדמה במחהנ rבדרIאנן.

אס·אס  .כל המורן'ס )הרנו אך השא'רו אחר'הס
'ומנ'ם המתדע'ם את הזוועות שגעש I

לח'מת ה'הור'ס למאבקם של מ'  OIר' Oהנטוש'ס
לנותם.
הסחג הוא ץע!' מ'עד נכמוו הנ'ו'מIא'ו' ודח ,הש,יא;

במחנה.

3

מ

 Iלחיים ולכבוד
המרד בגטו ורשה
מ א ת ש חר ל l't

ה

'  ,01שישיס שנה לאחר פשץר  ,מדו נטו ורשה טבוע מטון
הציבורי אנחד הסמלים הא  Iלט'םטיב"ס "והתנגחת היה  Iף Q
נש Iאך~

לאחר בכששו הגרמנים את ושרה בפסמטבר  939ו  ,ביחתן לע
' 375,000הו'י ושרה ענורות נכפ"ה  ,נלז ,התקפות מאירות ,חקקיה
ושרה רזמו בגטו ברוגע היהויד צנפוו העור ,

אנטי·יהוףת נוטה  .יהו '1

)) 16- ) 1ו)מנר בסגרו שעריו  .עם יהודי ורשה הזבערו לנטו נם יה Q'lf

מאזור'ס הסמ Iכ'ס .ומפסר האנשים בן ניי  .445.000-'1נתוך הנטו
הטנור והמבוצר הי .היהודים קרבנות שי רבע וש'ו מחל ו ת ם'רנק Iת;
 rINך מתוך לכ חם'שה אשנים מת נ'ן ח  IOIת' .Iלע ףא החמרת התאניס
סעקי היהוירס נם בפעילויות ח  Iנוך וחרבות .
במשך חושרו Qפשטו הגרמנים לע הנטו בלולות וצרחו יהודיס

צרח שרירותי ."' Iינ  1942ערכו את הגירוש הנרו'ו הראשון מהגטו.
דע

12

)מטפסבר בושרן מהגטו

') 300.000

יהr,ןס ,

) 254,000-

מהם

)לשחן "ומחהנ ההמשר,ן טרףבקנה .

ףא שנשכלו ה) ' Oיו) Iת הראשו)ים להקים מחתרת יהו  '1ת כו'ולת
בג'ול לג הגיחש האושוג חבח ואלגון היהו  '1הלוחם )אי(ל" לכ תט!עת

העטר הפיטילוות החאחת מטו למטע תnעט בידור לש 1ן,ו .o'OO')I'I'I
תנועת בית"ר הקימה ארנון לוחס צעמאי

•

אינוד צבאי ' '(. '1101אצ")

הנירושים מגטו ורשה התחשד Iב'  18בי)ווא  .19 ' 3איז עמד במnבן

אש ראשו Iגנן הנרמניס קנרב וחנג בפיקוח של מחכי אנילבyי:
כעבור ארבעה ימים פסק הגירוש  I ,היהו  '1ס ראו בכך סימן לחולשה
של הגרמנים  ,פולע יוצא לש השימ  Iש גכ Iח מייי "

מ'  1לאחר מכן נכ)סו הלוחמיס שללב הכנה מ,וח להתקוממות

רבתי ננד הנרמנים  ,אי"ל הקיס עשריס ושתייס יחיד  Iת  ,יחידה ללכ
תנועת נוער ,אניז היו חמש מאות לוחמי.ם צאננ" מתאיים רע מאתיים
וחמישים לוחמים,

ב'  19באפריל  19 ' 3החל הח י סול הסופי של נטו ורשה  .ג  Iמן
שר Iב תושב' הגטו התחפרו בנוקבריס התת'קקרעיים שהוכנו מראש,

תקפו הלוחמים  ,והמר  1הראשוו של אוכלוסייה עירונית באירופה
הבכ ו שה פyך  ,המוידרס לחמו בנרמנים המפותיעם מלמחה קיעש.ת
לחאר שלושה ימים שינו ה)רמג'ס את תניבתס והחוו להבעיר
את הגטו  ,ב]ייו אחר בניין  ,הם השליכו רימונים לבוקברים ,
הזרימו לתוםכ גז מימיע נבכך איצלו את הלוחמיס
תאצל מקמוס מבתוסא .קלח מהא}ש'ס שאצ'ו
ממקמוות המסתור נצרחו מין ,

לאחי קרג פנים אל פגים
נסונו ר  Iב לוחמי אי'ל
למטות שלהם גרח  Iב

מאלי  ,18וב'  8במאי נ'ופ
רוגהט )' 'lהרגמניס ור')ס מולהמnים
נהרגן ,

ב' 16

גמאי  II'1ח

מפק 1

ה'סא,אס והמשטרה יור נן שטרופ כי

הלחמיה הניהע לספiרג עם זה מאות יהו  '1ם "וצהחו לרוגשיך להסתרת
בבנוקבריס התת'קקרעיים של הנטו או לבעור צלר הארי של העיר.

מאת ר  Wר מרדכי פיייאל

 20במאי  ,1943קדות פסוחת לפני השהע 22:00בלילה ,צ"I:ןל פעמון תת מנזר

ב

נם לחשמן ואן ר וא ' .והוא פנה לאליזבת ,המלהכ

בבריסל שעלניה.

האם של מניה .אל'זבת עשתה מאמצ'ס להנ'א

התקשר למרטשת מנןoג רזנ'rחח היועיד למ  --ooה

שנ' בגריס חמושיס פצרו פנמ'ה צבקעות

את הרשויות הנרמניות מלממש את תכנ'תן אך

לע דרב החטיפר~ רוא' rחקהר חא המקרה דע הובקר

" ' '1ייס למ'ועה' וחאר'ר[) ,השלתטו לע הממר עדו

לשווא .במהלך לכ אותו ה'וס התפללו המירה

מלשרח.ת . jTIIזא ב'{)רמו~ נמוסה ההויעה לגפJ oo

שלושה נבריס חמוש'ס וא'שה אחת  .הס נ'תקו

מרי-מא''oן והנז ירות האחרות להחערבות משמיס

את קוו' הטלפון וציוו לע כל הנזירות להתכנס

ובתוך כך אחו את חפצי הבנות .קדות פסורות

Tres-Saint-Sauveur

של

במשרי

;;;;;""",:;;;;;;;:

\;.,ידתו נש!IכOח רמOונ  Iר  Iמא[ נ"ב פ"יי

למסע

חמש

המירות להקתרב לחלוו לוהזקיע זעבר אורח  ,והוא

»,מ(לאמש םע שולש חOנ

המירה הראשית

ולהכ 'ן

יהו  '1ת

מהCDJ -

 J -ב'קשה את זערחרג ה'א פנחה

כחצ' שעה לאחר ה" nט'פה' הלציחה אחת

בנוח

כשהניעו אנשי הגפטסו לממר בשעה 11:00
בבוקר  ,הבנות ער לא  1' 01בו  .חקל מהן נמסרו
להוירהן ,ארבע הונערן לביתו לש הלטר  ,והחאחח
הnבע tלינחן לש מיoבדו Jjףפו .אב Iחן ב i7lר הבע'ר

ה ' CDJ

עשרה

מבנוח חסותן

 ""pח]'  ;Uשהות לחיפI)tס

-

בטוחה שאת החופטים שלח הנפטסו.
' האס הס נראו יהוי'ם?'

שהסוחר ו בממר

ל"א ,בללכ לא :

של

ילדות קחול'ות
במצוקה.
עברה

" האם כולם היו חמושים? '

לא

"כ ן :

"מדוע לא צקעח ן ן"

שעה,

והבנות כולן היו

צTעוק? לא הזענו ,הם אמרו שאס צנרח 001

ביו' החוטפ'ם ,
הנז'רות

את כ ו לן למקום מסחור בט ו ח .הנספטו

קחר את המירה הארשי.ת וה'א מארה שהיא הייחה

יהוד'ות

במסווה

לה t"fm

םע הב.Uוו

יהרנו אותנו:

מיכוןן ן(ןש fD

היו

נעול ות במשח,

להפירך חא פיטייה לש המןoרג

זעבן אנשי הנפטסו את המקום והבנוח לצינו .

'רה

הלטר נצער מאוחר 'וחר ובספמטבר  943ו

הראש'ת

נושר Iא'ושוyיו ןא 'oוצהח דורשל .קר חאיר ה'זממחה

מר'-אמ'לי

נליה לכש מחש שערה הבנוח נ7צי  Jמידים ,בנשת

ה"חה כלואה

 ,1991במפנש הראשון גנ'ויוקר לש  rfpהמסתור

והנ

I

ל י ל ה

באישיו
תהתנזר
הצלת ילדות יהודיות בבלגיה
בחדר בקומה הלעיו)ה .בורך החוצה לחש אחך

הנבריס לבנות כמה מיליס בייריש ,להרניען.
מי היו החוטפיס המסתור"ם האלהן
חבושד רבמטפס

942

לפני השעה 22:00
שלושה יהודים

בלילה נענו תפילוחיהן,

-

טובי םימברקנופף ,ברנר

פנרבןג ופול הלטר בן העשרים ושל ו ש ,מפקו

ו Mכש החמשן ו!א רואי ,

ןגוח מ!דקפ במחתרת המגיח

החמושה -

הח!'>.לן

ארש רגג'{)יה 7jו1ח'rןןת המנית זאבור מילאן )מלכן

לחטוף אח הבגוח .באותו י ום ביקר הלטר את

(,Comite de

חברן טוב' םימבקדנופף " .היה ניכר שהוא מוטח

ס  ,'11תא הזגירה הרשא'ת בממר

מאוד  ,נזכר הלטר ' ,ה וא סיפר לי שחבןנו ברנר

תולב 'זצאה למסחור חמש

פנרבןנ שמע לע הב'קור של הנסטפו במנזר

בפלמית(,

ו;ן· des juik) CDj

ארנןן הלצה יהו '1

Tres-Saint-Sauveur

efenseכr

עשרה בנוח 'הו  '1ו.וו במשך תשעה חורשים חיו

Tres-Saint-Sauveur

הבנוח בנוחוח בממן חוך שהן מסחגלות לסביiט

למקום כדי קלחח אח הבנות  .הבנו שעומרות

החושה

במאי

ומשחחפוח בשיעוריס

, 1943

בצורןח,

נ 20-

לאחר שנעןן וד לע הבנוח ה'הו  '1ןח ,

ושבכוונח הגסטפו לחזור

לרשוחנו י i1שעוח מעטוח

ו [...

r

לשושה רמצOוםיל oו\דיDו'""Iר )מrכי וכשלrוא ; פ'זו הז ,"YJונרנ
פ Jרונג uוןג' ףפטןTטO'D

בשואר~ הוא פנש כמה מהבנות שהצלי.
בשנת  2001רגיר יד ושם נזגיןה מרי'מא''oן ,

והחלטנו קלבל

המירה הארישח

ילענו להצילו :

לש - Sauveurח,Tres-Sai t

דיסחח

פטש הנפטסו לע הממר .שכנוחכן אנשי הגפטסו

להלטר ,לם'במ1iינופף לופנרנןג הצטרף עוו

אמlוח הלוע.ם כומוהח זט בתורא םג אדנף רא'זמ

ששלוש בנות חסרןת ,החל'טו לשוב אל המנזר

יהוי '.ינקיל פרנסב')"  ,וכן אנרר" ארמל ופלוריס

והוןיה מרלס וסלי[ ארמל אשר נביחס הוסחרה

עוקר שלמחרח קלחח אח כל חמש עשרה

ooרט  ,ן(ן יהו  '1ם מהמחחרת הלכג'ת ששת ירבח

נם מוקיר

הבנות יח.ד "איננו רוצים להןונ איחן :אמן איש

הוכח המתי)ו לחח החרכש~ ב ' 'lהע שהמבצע חייב

הגספטו הבכין לנזירה הראש'ת בסקדזס ' ,אלא

שתע העצור.

קד לאחד אותן מחשר עם משפחוח'הן :

ז'אן

להשע-ות לפני השעה  22:00לכליה

.

'בשעה ה'עודה פצרנו למנזר באיומי אקדח ,לעננו

המירה מרי-מא'rן Iהבמןהלת הקתשרה 'זנ/ומה

תא המירה הראש'.ת ניקת)ו את קו ו י הטלפון' ,ובכונו

שמה הבווי של אידה סטןני  ,אקטיביטסיח

חא הrנ'ר ו ח לסיכאות במשח רזגמר ,מראת להרט.

-

אתת הבנות  ,מרים פריתנר  ,יו

אח

ה ' CDJ

 IשO

ואת ארבעח ה'ה  Iרים שהשתתפו

במצבע ההצלה הזה

-

פקד הצלה מיוחד במינו

בובר' ימי הש וא ה בבלנ'ה.
הכןחג הן  Hמנהל מקלחת חט'ו'  Hןמןח העלום ג'ך ושם.

5

מ א ת דור ן[ ארבהם

כ

•
.

השו אה " :המדר " ,מריד Iת זהתננדויזת  :טטז רבטים .

)ההשמרה

 Iמאז תחילת שנזת ה  80-יש להם זלביט Iיים אחרים

לתמ'  O'1חוףuם משבקרים חאכר ' 1וםש משתתפםי

 Iבש  Iר Iת הפרטיזנים ביער Iת שבה  Iלעתה

של עמירה )שז אה מקזם נער בתכניות הלימזרים

בדס נה בנושא "התבנדות שב חומר ,התגנד Iת שרב Iח

השא לה אם  Iכיצד להת ננד למעשי הדיכ וי

בחינוך הפזרמלי זהל א פ Iרמלי.

 Iההשמדה של הנאצים  .לא חר הש Iאה  l) 01 ' 01שא

,1994

קתופת השו אה ,בקרב היהודים ב נטאות,
ב'ן האט י רים במחנות

הריכ /l

ההחית זשי מזר המשפחה היה ודיח  Iא Iרחזתיה

•
'האדנרהט לש Iffi
פ Iןח  Iעוד  .המלעה

נגןרה יה יIlת בקתופת השוהא" ו)טיור אדנרטאות

בית ה פסר המרס'

רפפוטר  ,קה" nן ,פסל' i"Iלש !לאה

ההתבנד Iת לחקל אינטנר לי מעיצ Iב זיכרןן ה ש Iאה

לה  Iראת הש ואה ביר ושם מלמד לע ההתנגרזת

ידלמוח של התגנחת יהוrןת

בחברה הישר אליח זבמוט ד Iתיה,

היהז רית )שזאה לפי תפ יטה וו  .הזא עזרך ל מורים

מ אז הק מתו בשנ ת

קתנפtת השןןאג

ל אחר קזם המדי)ה התצעב הזיכר ןן  .האישי

השלתמו' Iת לע ביטוייה הש '1Iם לש התנ גחת היהזrן ם

)יח הפסר נם הפיק ערכ ות לימו.ר זער י לי מור

 Iהקזקלטיב ' .בהשפעת ה אידא Iלז 1יה של אזחז זמן ,

בחקזפת השואה ,בהן "העמי רה היהr Iןת בתקזפת

ותינכות ילמור שעניינם החנ נרוח היהוידס בתקופת

מגדירים מחדש

"התנגדות יהודית"
גושה חונוכות מתפתחת
והי א ב אה ליד י ביטן' ) רמות ש ל צב ר באה  ,חזק
ולוחם .אמנם ה צורך הח ברתי והלא Iמי יצר מק ום
מ'  Iחד בז יכרון הק Iלקטי)' קלר בבות השןאה  ,אולם

-

ה דגש הוש ם בהנצחת ה מורדים

אותם יהו רים

שהתננדו לנ אציס בכוח הנשק  .הלחימה והעמי רה

ה איתנה היו מ  Iפת ב גיבושה של הזהו ת הלא Iמית

טקסים ופעילויות חינו ,לקראת יום
הזיכרוו תשס"ג
ח

החשרה :לא עו ר ירכחה  Iמטתור אלא צעמה ונאווה.

יה קרו י[ ) ,יצולת אוש  IIיץ ושותפה פעילה עם נשים אחרות בהעברת חומרי הבפץ לאנשי
הוובדרקומנד ו היהוריים שהכיבו את המרר בא  Iשוויץ  ,כתבה בטפר זיכרונותיה קח י א ות י

)עשורים הר אשונים קלי Iמה לש מrןנת ישר לא

א י תך [  " ,אני רושמת ברש ימת פשעיהם ש ל הנאציט פשע טובטילי מכדי ש'  Iעלה

לא ה יה נוש א השו אה חקל אינטגרלי ומחיי) של

בכתב'האישום  I ,אף על פ י כ ן  ,לי הוא נראה אחד הנוקבים  Iה אל·אנ  Iשיים ביותר :מח יקת

ת  Dיח הילמוירם  ,וקר במקירם פסוירם ה גי!ע בצי'Iןז ם

ל 'm

הפסר ץראב ירכ לפסר חא םפיויר ה.ם להעמק ת

העצמיות  ,הפיכת אטי ר המחנות לאבק-אדם  ,אבק פור ח  ,ללא ייחו.ר ללא נפש משלו  .רק בוד רים

יכלו לשמר את נפשם  Iלהתעלות מעל צ  Iרכי הגוף המיידיים והבטיט ייט :
מספרה של חיה קרו'ן ומטפרים  ,מערויות ומזיכרונות רב ים אחרים ע ו לה כ י לא תמיד ה צל'חו

תורעת ה לחימה היה ודית ה מןזיבת )ש  Iאה )קרב
)ני הנוער חרמו גם מוטדות ה הצנחה והאדנרט אוח

הנאצים למח ו ק את עצמ יות הא רם  .יהודים ויהו ד'  Iת רביט התננרו למשטר הבאצי באמצעים רב י ם

שה בליטו את מקומ ם ש ל ה לוחמים  :בי ח לוחמי

-

ה גטאוח ,יר מחיכ )לע ש ם מ דרכי

.

א'7ינב ',('Y

מי נמרר המוןי[  ,מי בשמ ירת צלם האדם .

מש Iאה

כמרי שבה בית הטפר המרכזי להוראת הש  Iאה מציע הצעות לטקט'ס ולפעילו י ות חינזך לנתי

יד לחב רי תנ Iעות הנוער ה צ' Iנ'. Iת אדנרטח המח

טפר  Iלארג  Iני חינוך בלתי פורמליים  .אמנם הנ Iשא החשזב השנה ה!א המרד המוו'ן  ,לע פי ה)ושא

)גטו ור שה של נתן רפפו רט

ועוד.

המרכזי ל'  Iם הז 'כרו[ "התננדות יהו ד'ת כש ואה

.

שישים שנה למרד נטו ורשה :אך בית הספר

במה לך השינ,ם עם ררגת טפי ו ירהם לש ה)ציילזם

שם דנש גם ברמ  Iת ה'הורי בשו אה ובדרכים המנוונות שנה[ שמר על צלט ה אדט שבו  .נכל

ו עם התנברות המורעות לסבלם בשואה  ,הופנ חה

הטקסים ופעיל I'Iת החינוך ייקראו קטעיט מקוריים מי ו מנים  ,מעדויות  ,מספרי זיכרוגןת

ומתעורות.

תשמtת להב לש ה חרבה ה'שר אילת ולרכים אחרז ת

כמן כ[ '  Iצנו תצלומים מקוריים  ,ותושמע מזויקה שכתבו 'הוד'ם בזמ [ השואה.

של התנ נרות יהורית .מעת ה )יצבו צלדו לש היהודי

האוחז בשנק למ Iל צורריו גם היה Iירם שטיפחן טיוע

השנה יש באתר האינטרנט של יר ושס שנ ' טקסים לחט 'נה ה על'  Iנה ולחטינות

הב ' ניים :

טקס אחד עניינו המר ר המזז ' ן בנטו  Iרשה .והטקס האחר עניינו ההתנגרות המ ' IIנת בנטאות

הרר! תשתית חינוך בט'סית וח" רת ותרבות  ,יה Iידם

אחרים ונמחנ Iת השמרה ,לבני גילים אלו יש באתר נם פעיל Iת חינוכית שענייבה קןלם האחרו[

שלעה בידט לגבןר לע הנ'טיו[ של הנאצים לה אביד

של הנרצחים בשואה והשאלות שהתמז ררו אתן ברנעיהם האחרוניט .המטרה של פעיל ,.ות אל,

אח צל ם האנוש של היהורים .מושנ ה נב Iרה נעשה

היא לחשוף את רגשותי הט ,את מחשבותי הם ואת הדהוריהם של הנספים בשעותיהם האח רונות

'חטי והתפשר לע פי המצי א Iת הנ Iאר'ת לש השוןאג

ועל ידי כך להעמ'ק את ההיכר ות ואת ההזדה  Iת עמם .לחטיבה הצעירה יש נאתר טקט שעביינו

התמורו ת בתועדה  Iבזירכ Iן הקוק'וטיב"ם קיבלו

קורותי הט של ידליט בש Jאה ער  rמ Jהמעבר לגטאות  I ,כ Iפעילות חינוכית על חייה של קהילה אחת ,

גחת היהוףם במערכ ת הח'נוך

קהילת יהודי טטניטלב ! ב שבנליצ י ה המזרחית  .נוםף לע כך 'ש ב אתר טקט ופעילות חינוכית באנגלית

בישראל .אמנם מערכת החינ Iך לא ח'זרה מלטפח

המטפר י ס את תודלות מחנה אוש ז ויץ דרך טיפורו של נער אחר 'פטר ניבז 'שחי  ,יצר  Iפלע בנטן

בםיוי נם

הבוארת הm

את ז יכר  Iן המרי היהורי אך החלה לתת מקום נם

טח"נשטט ונצרח ב אושווץי .עזד ב אתר מקראה שממנה '!'וכן מ  Iר'ט  ,תלמ'ףם והעוטקים בחינ  Iך הבלתי

מוטדות הזערה

פורמלי לבחור קטע' יומנ'ם  ,עד Iיות ,זיכר Iנות ו שירה צלןרך עריכת טקס י ס במסגרות חינוך שונות  .כמרי

לביטוייה ה אחרים של

ההתננד ות •

שנה יש באתר ערכה לטקס י "ל'וכ איש יש שם  :ובה שמ  Iת נטפים  ,קטעי קריאה וע Iד.

6

מאריןעי תיב ה !JOר המרזכי

הלןראת יישןאה
"IOJר  -ופא ל' i!DD3

לשחירר ד~.~~:
בכקמת

22- 1

ניבראו

מס  Iנר משותף למחנכים מאוטסלריה וממזרח
איפחה

 2ן  -וו ואטיב

"השוהא

וינא" •

Iה Dכ ' i'Uדקהם

פר Oj7'I

תישבףו מנמת הדהרהכ

אבצ'ח m

המהמ במסוני רהעו

שיןa .ו .JWIaתפר Iיכינח

לרדה m

יס "עי לע השואה

ייעבורת יפתחו

20

יע"ר ק Iרואר ·מפנש םע יפוסורת סביין '"ונטב

תראו

בנית וו'להו ·ולשחת בית יפסור געעת"ס

22- Z1

ראOינ

מסי)ר ר))ןה למלשחת נעור לפ"ת rלש ם'mידים
ממחIItת משח הבעייה והחוחה

21

-

יבנראו

ינו י

מפגש ראשיו בסירה שי שישה מפגשים שי
הפחיjוט המשמף תמגמל רהכרדהו וו).n TWJdבi1'1I
והרווחה

•

לשושיס שעות ל,סו'ר יסו ,בח,דלות

השואה ימnאיים

'1'o'm

בתי הםפר לש משדר

העבדוה והרו Iחה

23-1

ראrםפכ

 2ו  3-י "WזUפב

 OOיוג למחנכיס נדממקר
מפנש ראשון גטררה לש ש  Iשה מפגשים לש
פרi1'fט ףנע" jוח' מויע mע"

חבה

'על m

ורג'oו ה'Iו'ץ

לש רמויהנל לחינור ר' J\oייב Iתי

השוהא אן שיש הבס פקן'ם לע הםשא]' :פ ס רבות לבגורה

-

 3י נ"Oפראו

ו שואה וזןכויו  .קברבו אצת אלור תינכת זYוה Iך דע הכשמגה
האחר ו נה העוקסת הבתנגחח המזוי}ת לש היה r lןס נש Iרא~
נכהבת בסימו ש'ש'ס שנה

18

ב"Dפראו

חייהס' .וצזו י מ  Iם מה ג טאות ,מהיערות וממחנות המשפחה

ס ו נמרם

אורוע הצערה גגית  IIה'ל Iו onl 'tיס ילפרט ') fים

וי נסרס

יה Iיריס r Dא  lך ווה'לן בממנךת השלתמ ו ת המוריס
ינ")! המדר

ה Dךכ Iייס שי ההתגגדות ה'הוידת לסוניה .וlיח'רה הופקה
בסיוע אנודת יך'  l ' '1ושס באנגליה ונרטה )וכאלטר

ז .'r

נללכ ושל יך ושס בפרט )נושא השואה 'וצר תהי'ך של
הרחנה ,לש הגדרה מחרש שי מושג ההתננחת

ה'וr l lן n

'  QIיעין גאלדות ה Oפו'ים ס"מו'י' Iך

בבית 170111

ויצ'רות אמנ Iח משמש'מ להצנה ולג'תוח של האיריע'ס

הע'סיק המתמשך והנרחב שי החברה ה'שראל'ח

ונtי raיע תובב  1ן"mו irולג rוnיונש נרiו'1מ לארשיב

ע"יר קוראת" ·מפגש עם הטפור אהיו לפאר'ופ

ימח גטו ורשה ומלמךח את דרכ' ההתנגדות השוגות שי
היהויום נימ' השואה נצל האיום המתמיד והממשי על

לנהעס 'לופלr

לזרנתמינ א"ות כפןה"

חדלו י ת 'הr Iן קקרוב בתקופ ת הש ו א ה  ,מסב י בנו ח ו Dות

כו ן בעמורתם הר Iחנ'ת 'חידה II

.

רחנג ידלי פנ"1V"D

 28במרט

-

,אברפלי

מסינר למחנכים מאrוטtoה

צה T

לפילוו

 2לירפאב

יום יעוו למלשחת

 2לrופאנ

מפנש ה')רות לש רשת אורט עם בית הספר

זנמו השואה.

המרמי לה Iרתא השוהא בהשתתפות מקפחים

הנבתו ו~א מנהל נסיסה פל'ת  Iח ת  J'II'Dוכיו.ן ננJו' הספר ה!)רימ

ורס חינור בחרית

הורותא ןש I.רא~

ו ל'רפאב

פת",ת מI 1)'oר'DוDר טOnגיאנ .קא"  T'IIלש באכ

.ז"illחך הoמפר חא קnויrה לש תלף 7צבלסיJסO
'צ"'מבה הrמרחית בקתפות השוהא

 30- ' 1לירפאב

ר')oמ מל )I1םי tשמוי'ו"

נ oאברפלי

"העורה היהו  'lת שנוהא"

•

 Iום יעוו בהשתתופת

השר לחטיבון פינ.ם 'rכפמ ררoשDוה 'n!Aוש מתוא
צקיינם בכיירם

7

=Oת ר חל
מא

פתון
",. ________________-
=c

~~

ה

רנש~ mש  .2003צ'"ן 'l

.םשי rשות הוrטין

מיליון שמות של נפסים בשואה ·מצבת הזיכרון

שלואה ולגבורר~ יולב להיוודסו לע פי חקו
יד ושם שjוק UTבמסת ב·  953ו  .ציון ר~ולב

הוא מדזהתם רםעב .,.

Dשו לוorן משדח תא ההנצחה

םש rלהתמ'n 1נקפ'ח החשוב ·הנצחת רכז קרםבת

השורא~ הוקרת הנ,םולtצי הקמת מילעפ מחקר וחךמי
המקורות הארכ  Iונ"ם  ,יתופסlן

אירועי היובל יניעו לשיאם

ואת Yrוהוד של השואה במייננ שבנות פליעותו לש

ה)' nlאוינ החשר המשקף תא

יד ושס התצעב  Iיכרון השואה והגבורה בישראל

יד ישם להצנחה ולהנחלה .

ובעולם  ,ובשג'ם הבאות ימשיך יך ושם שלמר את

המבקרים ביד ושם לבקר במוזאון

רבעהות לןoפ rטיrה ל mnהבא.םי
מ'דע

נוסף

היובל מוצנ

ו  Uון השוהא ורלrן חרו,ת קצלת בו ןכות 'חהמע ' j7ו.
Oשו תהיה ץואנ לועבוס דסרה לש

אירועים בחסות נשיא המירנה משה קבצ ובשיתוף

קמווףםי Iע .1Iהמכלול המו  Iוא  '1החשר  ,לרםת

משדו התייח,ת יעףית ירוילשם וגפlיס nאףם.

לתודלות השואה  ,המו  Iאון לאמנות השואר~ הביתן

יצלון

 Yל סף עידן חדש:

יד וש Oמ  yיין יובל להיווסדו

ערב הפת'חה הממלכת' של איר ו עי ה'ובל ליד
ושם ייערך

ב· 16

בספטמבר

2003

במעמך נשיא

המך'בה  ,ראש הממשלה ושרת החיבוך בכיכר נטו

ושרה ב'ד וש.ם למחר,ת במpש ש)'אי ישלאר ,יירעך
קטס העקנת "אות היי"לב לאישים ולארגו ב ים באץו

כועלום לע תרמותם הייחrךןת מ  uון השואה .ב·ן 1
ברבמטפס ענרב ' m 10>0םי'וש מפגש וקלבת פיגם

פלסnו התרומים illתגוםיכ מלאר\!ן מוהעול.ם אנעזוי
'כוח לע הקמת קח החצנ עלתיד ' lושם  ,להבטחת
המשך קיומו של יך ושם ו'כולתו להוציא לפולע
פרויקטים של הצנחה  ,לש מחקר ושל חיב Iך .

בואקטובר 2003

'j7Ttי Dםתס לאר\!ן כהמ ץQ\Kא

לרנל שתנ ה'ולב ובהס קיבור ח ב רי הכנסת ביך ושם ,
רב שיח פtתחות הכחעת במpש רגגתס מו ו שב מיוחך

לש הכנסח צל' ו ן חמ' ש ' ס שנ ה יל ד וש ם .
הא'עור המ רמי יאבחיעם הר')ם צליון שתנ הילבו

יהיה ערב ה י קרה לניצול' השואה ולבני מפשחות'הם
מבמעך שנ'א רזגירונ .הערב המיודח

ב· 5

ו )' ו בי

2004

בבןכת השולטן ביר ו ש יל ם יירעך אלות הקורה לה'שג'
הביצולים ולתר ו מתם לחברר~ בערב ישתתפו גם בב'
חר הרזגךש העתףtם שלתא תא לפי ך ה  Iכירון .
ואת ועו,ו אגודית 'יריר יך ושס ב'שראל ובכל
רחבי העולם צייינו יילב ליך ושם אנירועים מקימ"ם ,

השיחת הבא'תי בישרלא 'נפ ' j7ב!Xכרנמט שב' בילוס

נ Dj7tהנ P Mא oפ'iUו לש 'o lשו ' 21 .לויב IfS.1

לרגל חמיש'ס שהנ ל'ד ושם  ,וכינוס מיעד ב'ן·אלומי
ת)' הספר רזגרמי

לתערוכות מתחלפות  ,מרמ הצפייה  ,מרמ הלמידה

להוראת השואה ביך ושס יערוך פעילות חינוכית

והס המשו,ת ייחנך ב·ן ברבמטפס ,וביום זה ייחןנ

מיוחדת ימתוגברת לתלמ'',ס  ,לח"לים ולמחנכ'ס

םג rמ רנגno

יירעך ביד ושס אבוקטובר

.2004

מהאץו ומהעולס ובסוף 2004

יערוך כינוס חינוכי

ג'ן ·אלומי גיך וש.ם

כך' שלאנש'ם מלכ העילם תה'ה )'שה למסד
הנתונ י ם הממוחשב של יד ושם וףכ לממש מצבע

)' ן ·אלמוי מילשם אל ' ')! Oלוהצנהח לש משות הנ!Xכ'ם

הוחש .ב· 8ברבמטפס ' IOJDםי'זשrו'ב

מפנש וקבלת פנים לפורום התורמ'ם והתומכים
מ!Iולאר מוהעלו.ם האעורי מעיוד במוסן הוקרה לrןוסn

אמוות העלו.ם '1שתnפו גו גם חירב הסלג לפידהמויט
בישרלא.
תנשב ר~לנ Iעיצי 'O lשו 77ן ffiDול' 0'l'I1מלאר.!Iי

בשואה  ,יעלה 'ך ושם לרשת ה א ינטרבט את מאגר

יבחרמו ם Mולעיש וללג ליבקרו רתאנ ת rmחrוליעפt

שמות הנפסים רזגמוחשב שלו פאנד'ןו  .2004במסד

מ'וח nת  l' .ו שם mמ'ן תאסנ לבקר רחאנ לוהשףתת

הנת ו נים הממוחשב שוומים כעת שמותיהם של 3.2

וב .jtהשתnפוח לtעפה לש קהל המבקףם שפאתר ריל

8

האינטרנט של יד

www.yadvashem.org

מאבצעות ילכם מ nאוניים מקnדמ'ם ' ,צפחם

ילבו 1"1

על

באתר

הפעילויות

לרגל

שנת

מאת ד י  ,רורבט רוזס
,.- - -='-'--'-"'-"-"'----""-

ז

םו קצר לאחר מלחמת העולם הש)ייה

תוך שנות ה  .8o-אנתולו ג יות אל ג שחוברן במקר'ס

להתנגדות המזוינת של המחתרת .בלי לנזוף בJ

התנבשו שתי תפ'ם Iת על אורוח טבעה

רביס בתנובה ישירה לספריה Qשל ה ' לברנ  ,של

או שלפוט אותו  ,ברנר מסבירה :י א' אפשר להוצ'א

ה'הוידת גישה אחת הrךארה

בטלה"ס ושל ארדנט  ,הצינו הצנה מק'פה את

מ'tמ פאשרות אכששר נחכו ב')tושן ג'שת ההצלה

שה ' א

ההתנגרות המו ' Iנת של היהור'ס והראו שה'הוףס

שלו  ,לא מלאו לב ן להאמי ן במאקב מ  Iו' ן אן בכל

לא היו קרבנות פסיבייס או משתפי פעולה .לע פ'

טובה העשו'ה צלמוח מכר .

'וש
את

ההח Jגnn

המ ' lrגח

ההתגג ך ות

וקבעה

החנונה הלג'ט'ם'ת ה  Iח  Iך ה לדרפית הצאנים ,ג ' שה

ההת Jגרז n

בס rף שנות ה O-ך נתפסה ההצלה

המזוינת  Iבjזlה נם צורות אחרות של מרי יהוך ' .

כסוג של התנ נ רות ונערך מחקר צרינ'

רוני שטאונן נספרו החישני קלח דלור כחב

בנ Iשא זה  .אשר הכן זכותב שורות אלI

כן נבעור וב'ס מסופך ' השואה הראשן)'ס  ,גבורה

כתבו בשנות

לע אודות ההצלה

יהור'ת הייתה קשורה למי' היהוד '.המשתתפים

ההמ  Iנ ' ת בהונגר'ה ובלסוקב'ה  .לסוייו חר

אחרח ה"תה ב'קירחית יותר )לפי

הBO -

המש'ך קב Iוה בשנות

ה 9O-

פrרסס פסר

לע פעולות הצלה של יהוד'ם בצרפת:

 ceח Resisto

נ IIי של Iחי

05

,Rescue

ממחקר'ס

כלאה ע  Iלות שת' קנ  Iחת :פע Iלות הלצה
בקנה מ'דה נדול לע ' ד' 'הוד'ס ה' ן סונ
של התננרות )עמ ' רה( והתננדות כזו

נתינה היט טווית  Uל ההתנגדות היהודית
בהתנגדות הם ' IIנת לנאצ'ס הושוו יזו החדש

ר  )jהו היללו את ההתנגרות ר I)oזוינת צכ Jרה הנלעה

מקקה לזערה מבחוץ  ,לכן א' אפשר לחקור אותן

וקהשוח שי יה  Iך'ס צ'י)"ס  ,והנבורה שלהס 'וחסה

ב'ותר של תג  Iבת היהוד '  Qלחיפת הנאציס.

מן הה'נט של פע'לות 'ה  Iףם בלרב.

להשלת התנהגותם ה " פסיב י ת " הא Iפ"ניח ל'הויי

על!מת זאת קר קוץמ סופר'ס מספlיר הש Iאה

בשנות ה·  90הועתק ה ר נש ממחקר'ם לפ'

ה'הוידת

הראשוניס ה'ה סב Iר כ' ההתננחת המוויתנ ה"תה

נ Iשאיס למחקריס לע כלל גולר ה'ה  Iד'ס נשואה

משתמעת

ב)'רור בנאוס

תנובה אחת מני תנוב Iת לג'ט ' מיות רב Iת אחרות

נקמומ נתזו  ,מ 1נוגרפ'ות כנון המונ  Iגרפ'ות לש רנה

שנשא אריה טרקטוב.ר חבר נכ' l

קבונגרס ה ' הויד

של ' ה  '1Iס  .דמו'ות ירזעות כגוו בלר צכלנסון  ,בן'צ ' יו

פוזננסק' לה'  Iת ' הוד י בצרפת 1945 - 1939 -

קפלן  Despair:חBetween Dignity ad

הג Iלך~ השוואה ז Iצ'רה הצרעה
המזוינת  .הערצה כזו

להחנגnn

הע  Iלמי  ,בכ' נoו החוקיים הביו-אלומ' הראשין שערך

רי'נו ר ,נתו קע  ,זרח ורהפט ' נ  Iמקר רבוח ' צק '

ושל מר ' י ו

'ד  Iשס ב'  1968לע התנגד Iת יהוך'ת :ימהה'נטיס

התמקדו בהתנגדות הרוחנית ובמאבק היוט-יומי

nyסNozi Germ

הרב'ס הרא Iייס לתש Iמת הלב שלנ ,Jאפשר צל" )

של ה'ה Iד'ס לשר ו ד בשואה  .הט'פול המק ' ף ב'ותר

אך וקר להתננדות היהור'ס  ,מציג Iת את העמירה

ה'בט מס' Jס בעל חש ' בות חוקה כל כך  ,שה  Iא

בהתנגך rת  I ,בכלל זה ההתננרות המזוינת  ,הוליד

כחקל לבת' נפח מח" ה'ום I'-ס של ה'הו  '1ס ,

ןjr

,jewish U(e

ףא שא'נן מכוונות

" שם כולל ללכ ב ' טו"

מ'כאל מר  Iס  ,ד'קן הפקולטה למדע ' הר ו ח

ה'ה Iד'ס לערץי הנאצ'  Iלמשחפ' הפע Iלה שצלד.I

הנון-קונפורמיוס לש ה'הוריס  ,ל'זב סוני ההתננדות

אבונירבסטית טורונטו  ,הציג בכ'נוס טושס נ· 1993

התגנר Iת ו Iהנהעי לבטי' Iה הליעא' במירחת בגטא Iת

 Iללכ פעולות ה ' הוףם לסיכול התכנית הזדונית של

מאמר חשוב שלו  ,י תמ  Iר Iת מר  I'Oת בעס ה'ה ו ף

הנאציס  :לע פי רבורוצ'ק'.

לאחר הש  Iאה  :ובו שיטה לס'ו  Iג םוני התנגדות

ד Iחק הדצה את 'זב

ה'תר ] [_

אנ' מתכ  IIו להתננך Iת

 Iבמלחמה של הפרט'זנ'ס  ,אס כ' ה' Iהצלח Iת נס

את המונח הבערי "עמירה י

-

בש'א תק Iפתו של

בשנות ה-סך וה-ס  8החל העיסוק בהתננדות

שהצ'נ בפעס הראשונה ההיסטור'ו  Iהשו  tף  IIלטר

ה'דסר קס ננח הקרב ו הראש'  ,חמ  Iש בנקש! היח'ד

היהוד'ת המזו'נת מנק Jדת מבט אקדמית ' Iתר.

ר'נגס .מרוס פ'רט והסנ'ר את  IOנ' ההתננד ו ת

 1'1 ' -הר'ק Iת •  Iהש'ג מה שלא הש'נה לפנ' Iש Iס

חוקר'ס רביס כג  Iו פרופ ' רב לויו וד י ר שמואל

ה'ה  Iף,ת ללא שפ>וט או ה"ררכ'ה לש 'תר Iבות ושל

מףנה בבס ' ב Iת ך Iמ Iת :

קקרובסק ' נמנעו מהאדרתה ובמקוס זאת בחנו

אג' נשאר כשהייתי;

בס Iג' מר' רב'ס אחר ' ס

][...

כמ'דת האדרת ההתנגד  Iת ה'ה  '1Iת כו ה"תה

את ההתנגר Iת ברמה מקומית או אזורית מנמה

מלעות ' :התבנדות סמלית
התננדזת פ Iלמוס'ת

-

-

אנ' א  Iמר את האמת;

מ'רת ח  Iסר ההערכה של ששת מיל' Iנ' הנספ'ס

זן התפשטה נס לשנ Iת ה·  ,90אז בחנו הח Iקריס

התננרות הננת'ת

בש  Iאה  .היה Iדיס שלא התננד ! בזערת כלי נשק

מקר'ס נקורת"ס של התנגר Iת 'הודית מז  Iת)'

התקפ'ת ·אב' לנחס דע המוות; והתנגחת בכולה

.

אנ' מס"ע ומנ ן ; התנגרות

לוחמ' חופש במחנה  Iנגט ו '.

) א Iשלפח Iת ברח  Iמהמתקפה הנאצית( ת IארI

בהקשירם רת')ס ' Iתר

בספר Iת לע פי ר Iב כמ ' שהלכ Iאל מ Iתס " כצאו

ובמחנות  .כדי לה'מנע מהמעטה בערכו של צורות

במהלך השנ' Qעברה ההבנה הה'סטור'ת של

לטבח '.בומן מפשט Iשל א ך Iלף א"כמו ביר Iשל'ס

התנגרות אחר Iת  ,ניס Iפרסומ'ס אלו לצהיג תפ'סה

התבגר 1ת היהור'ס בשואה תמורות רנות  ,כעת

ב 1961-יצא Iלא Iר של Iשה פסריט שתקפו קחפ-ה

מא  IJנת 'ותר  ,גט  Iלת שיפוט ערכ ' .

פאשר להעריך מאלוור את משע' ההתגנחת ו1פ'ז'ת

.

בזאורים מםומ''ס  ,בנטא Iת

-

נל' Iה את היה  Iר'ס על התנהנ  Iתס ה " מבישה י

מחקרה של שרה בנרר לע ביאליסט  Iק הוא

ללא האררה ,להתאבל לע 'הוד'ס שנ ר צחו בל'

ספר Iהחש Iב של רא Iל ה'לברנ

חגמה בוטלת לךכ ,ברנר מאתרת את '  ' 00הנומ'לן

להאש'מס נה'ותס פס'ב"ס ולהשתמש במושג

 , Theפסרן

ביו מחתרת הגט  Iלהנהגת הגטו הרשמית וכיצד

התנגד  Iת ה ' הוד'ס לכלל הס  Iג'ס הש Iנ'ס של

 Iספרה

הפירוש השונה של כל אחת מהו "להתנגדות "

נון-ק  Iנפורמ'וס ושל מעש' הצלה של 'ה ו דיס .לכ

לש חהנ בnאט לע מטפש אי'>:מן א"כמו ךoב Iלש'ס .

ה tביל לאסטרטנ'ות ה'שחות שונות  ,ש ' Jר,נופ ' ס

מקרה  ,בהקשר ו1מ'  Iחר לו ,ראוי לרב'קה מעמ'קה

בזמן הש  Iאה :
 n jew'Sנ<peנo( the EUrr
של בר Iנ Iבטלהייס

UCtiו!ךוס Des

rmed H eartס(The In

בשנ Iת ה  50-יצאן לא Iר ספר'ס בבעיית מס Iנ

ה'  Iסבוירס ש'ש לפתוח בהתננרות מזו'נת אך  Iקר

אנת Iל Iג' Iת לע ההתננר Iת ס Iנ כתיבה וה

אם יח  Iסל הגטו  ,אך כשהתקרב הס  tף לא יכול

התפתח נש Iללכ באננלית בשנ Iת ה'  I , 60כך אל

אפריס בחש  ,מנהיג המוצעה ה'ה  Iףת  ,להצטרף

חשר

.

במבטה הבוחן של הה'םטור'ה.
הכ,בת ה ( א מנהל הספר".,
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0-

ש לאה מךףטה הירהה במחוו לש לאכרנoר

חעדה יnfג האש וrVtר ותפש זשמIiא IתמJר'Oמ

בסמטאות הצרות של הנטו כשכל התחמושת

חאלר שבעצבמ

מםוגכת במשר שניס; היחומה הרכה נשנים

העומדת לשוותנו ה  IIתה 'לכ ]שק פרמיטייביים .

סנו .

מאו פוריטק

יה - 'l1

הצלה מסוכו בספמטבר  1943הטתנו

לנטו '  D'Oפסורים לפני ח  IQlלו

הסופי :

מה מנע' אום 'זע ףס המוות צ?ךו צ'יןת מאנותן

הנטושה קנרו רחוב

אל לו Yבונו לצה'ןoה

-

אף שהיה פרטי,ו חמוש ,

לוp

שוס אוiרת מ"תיי ח 10I

הסכיו"ם של]ו היו ספא  IIם:

קונננ  J'I'Iר לע ')ה 'Oי למ m

ןא רתענ לתשקב

הפרטיזנים להבירח ליערות קבוצת אנשים  ,חקל

אוינס  ,פסיגיות וח  OIר כיולת להושעיה:

מהם אנשי מחתר.ת ידכ להילחס בגרמניס .

אלכסדנר נ tגו ,י'יי ו'ןו)ה .לא הפסקי לשרום

מחויבותו סעלקו מאננות התזחקה ממשמיתו

את השנאים ,תא רמוקומות וחא הא  Iח'עם שהאר

רמולצוחת להבףח rOובח ראננ~ הפזיטרינ רמוואדח

מאה וחמישים חברי מחתרת יהוידם קוצבו

רחאל שבכשו הOוצ'ס תא א.ל' Oןא קר שכהסpת

-

-

וחקלוו לחמש יחידו;ן בונן ס"ע אבמיונו" :חקליתי

לנטו .נתי את ערתו לתפקידה של היצירה נעת

לפרטיזניס ביערות .הוא חדר לנטו ע ם עוד שני

בלי נשק פרימיטיג"ם והעתק'ס של מפת היער

ז~ 1

תנועת מחתרת יהוףת שה"תה פעולה בגטו

וזז ףd -

האמן והפרטיזן היהודי אלכסנדר בוגן

'ואכדנoר סנו ולזנ) ] ,( 1911-רפ[ז' Oבכנונו.ת _.נ, 1

כ'7א l)Qר Pוכ r-וםנ נ'  91$ו ג רפןo '11 '" orסnנnנ .בולזשחו
נ""ו  .ע'פ lI1דע  .1"Iתמחת האסן

פoח לע )"1

'ואנדJכר נעו

 'mחםה :להתלעות מ'וע המציאות הקשר~ לרמוין

פרטיזניס  .חמוש באקדח ובשני רימוני יד  .הניע

שהגנתי  .לימר תי א ותס איך להתכונן ולהילחס

"מ קשו ב"מ ציור משלוור לע ש'ב] 'זש נאושיות

למקפדה לש אבא ק  Iבגר  ,ראש הארנון הפריטזני

באויב למצוא מ Iון  ,קלרוא מצפו  .הכיו להסתתר

בעתות ייאוש .התפקיי'ס הללו שי האמנות

רמואfIIך; מורס fו בתכמ מפיוחו רגג  "lIץיב מדו.בון

 QIחי והכיו 'tותכ

לכ המיעד הטקטי שיש ערלת

התנבשו )מוחו בפגיש Iת עם חושבי הנטו  ,עם

מקפר אונרח הפריטזנים ביער נר'ץו ש.onm

כיד להפוך לפר טי'ן  :בונו קיבל את הפיקוד לע

-

חנריס בעשלר ועם מעיתים :החרב המאו שעומד

'rמו ההתלחה הייתה טוLח} לש קוברנ להצויא

אחת היחייות  ,ו בה רעייתו רחל וחמותו .בשעות

'oןך כן הציור שלי ,לבוש ולבנ" סחגות ומ וערב אך

לפועל מרי מIויו נרחב בנטו  .לקירוש שם ה '

הלילה המאוחרו ת הוא סייע לבריחת הקבוצה

מתלעם ממצבו ומצייח ייכוך בציורו את הח  Iוך

ולטיפוח נאווה ביהור'ס ,אפילו ברנע תבוטתם :

מהנטו  .כבעור גמה ימיס הניעו לכ חמש היחידות

החמקמק של המות לשו; הנאוו ברוך רגישרו) Iת

נזכר בונו " .זה היה רעיון אצילי אך לא מעשי לפי

בשלוס ליערות ושס הצטרפו לשורות הפרטיזנים

שמשוטט ברחובות נשעית העוצר בלן לתח את

תפיסחי .לא יכולנו גשוס פ)ים להילחם בנאצים

הלא יהוד"ם.
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ב אי שור ו של מקרוב המשיך בו נן לפקד לע

יחי ר תו  ,יחיד ה של ש ל ו שים איש  ,והיא הייתה
לברי נית הפרטיזנים היחי דה ששיר תו בה יהוידם

לבדב

מע ו רב ו ת שה י ו בהן רוסים  ,ל  ,טאים ובלרוסים

.

מדורה  ,משח קים קלפ ים ,שות י ם ווקרה ,מפסרים

היו צכירים לה )lיח תמיד שהם הארש  )lים להתדנב

סיפורים 'וע הקור ות א ותם :נזכר בונן " ,בעיצ ו מו

י ותר מהאחרים ",

הייתי מצויא במטה הפרטיז נ 'ס נייר

למשימ ות ושהם נכוני ם

להסתP

של קרב

נ [...

"פלוגת קבמה :ר~חידה שרמה הצלחות

מפסר גוג~ תע'rים קרו  OOהם לשבח ו מnתנושת

ורושס את הרגרים ממן מאת  ,תנוגה לאירזעים

רבו ת והייתה אחראית ל מבצעי ם כגון מיקוש

לרה למבצעים י ח וס  Iתק ווה י oשיכ ו" הצלחתם

בזמן התרחשותם:

.

מס ל"ות רעת וחבלה בר עו.ת חבלה במחסני

היו כמטע פאם"ם:

"בטופו של דגר ,כשתהיתי מדוע עסקתי

קשו רגמנייס ובמולשחי מ םת מזי לחזי.ת ח  'lרה

לע ףא הישגיה הרבים פא ''7ו לפ"ונת נקמה-

גציור תוך לחמיה יום ולילה ) ] ...ואני מב'ן שזה

לג ערינים גרמניים והפצת מייע לע ההשמיה

הייתה ל)לט בעבור מנהיני הפר זיטני ם הסבויטיים

היה[ רומה להמכשיות ביול Iנית  .לכ אים ואדם

ההמונית ולע ההתננרות האק טיבית בגטאות

גשל אופ"ה היהורי המוגהק .הי חירה פורקה

מקווה להשאיר אחריו משהו ו _ ן להיות צ'ירתי

כבעור כמה חורשים ,ובונן  ,ל תאר שמילא עור

גזמו השואה היה נם טונ של מחהא  .כל אדם

היו ק שים ומפרכים ; הם

כמה חקפףום יב חת rrמtערבו.ת צה טרף ?חדיה

הניבצ פנים אל פנים מול סכנה אכורית  ,מול

הש תתפו במצביע םיור מוס כנ  Qtונלחמו באויב

אחרת 'וש פריט זנ'ס  ,וילעו ו'וע בחר חאר ביחדיה

ר IDoו.ת גמיב גדרכו לשנ תגובתו לש האמו היא

ובה בעת היו נתונ'ס לחסיד מ וג האוויר וסבלו

הולט לתדע את פעלוות הפ רזיט נ'ס ,

המס וכ'ס  ,בכפרים ובעידם .
חיי הפרטיזנים

מער ב וממחלו,ת חייהם לש הפ רטיונים היהוידם

תנוהב מאנותית  ,זה לכי הנשק לשו

[_]

זה מה

בוןג תדעי תא חאיו לנקש rעצrכאגת האמט.ה

שמוכיח שהגרמנים לא 'וכיו שלבור את רוחו:

היו ףא קשים יותר ; הם נצלא ו להתמוח נם עם

ברישוס סצנות מהוויי ה'  OI'·OIשל הפרטיזנ'ס ;

בעת אחרונה חרס אלכטנדר גונו שלושים

·הט רנידה  ,עינוי הנפש  ,הנעג וע ים והאדנה לנולר

קרבות ,מנוחה  ,מארב ולבוש אופייני  ,הרישומים

ושבעה רישומים מתקופת היותו פרטיזו לאוטף

קייר יהם שנשארו מא ח ור בגטו , -או מ ר בו ג ן  ,וכ ן

גרשמו לע פיסות 1ייר מודמנות באמצעות ענף

המוזאוו לאמנות ביד ושם  .חלק מהם יוצנו

ע ם היחס ה א נטישמי של פרטיז נ ים לא יהויים ,

מפוחם" ,הייתי מנסרf' ,וייר מבצים אופייניים לנו

גמוז א וו החדש לתודלות השואה בפקר המוקשד

" פר טיזנים יה ו דים ·בפרט מ י ששירתו ביחיר ו ת

,

יחידה בשוגה ממצבע [_,נ ח ג ידה יושב י ס ט ב י ב

ללחימה היהו ר יח.
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תדליקי הת

מש a

'ו"ר הנהךת 'ד ושם ח Oר ךנש'א צרפת את ךק' Oקון ח' Oד' אוחות העוךם שך צרפת
כ  26-בפברואר מסר אנגר שלן ' ,ושב ראש הגהלת
העולם

-

"

ושס ,את קלס י קון ח ס' ' ,א ו מו ת

צרפת לגש'א צרפת זק' שיראק בפגישה בארמוו האליזה נפר'ן.

לקס יק ון חס' ' ,א ו מות הע ו לם

-

צרפ ת  ,הפקה משותפת של  Iד ושם ושל הואצת

פא"אר .רהא אור באמצע חושר פרבואר .יבן איף  OIאת"  Dספ'  'l1הלצה לש חסויד אמוות עולם
צרפת'ס .בפסך נם  Oנ Iא רחב 'רועה ,תצקןר הסיפורים  ,מפו,ת איקדנס  ,מייוו מונחום  Iת Oונ Iת.
קבלבו את הפסר אמר הנשיא שיךאק O" :דובן בפרטוס חש Iב' .ש בערתי לשוחח עם שר

הח'נ Iך מן לוודא שיח']ו 'ימרו פסר זה ואת המשמעות והמסר החשיבוט שבן :
בפגישה נכחן שגר'ר 'שראל בצרפת ניסיס זזיל) ',ש'א אגורת 'דיך'  Iך ושם צברפת רר

'יישר פיקס"ה  .נשיא המוצעה הדת'ת הראשית  ' ,אן קאהן וניצוי שואה  1'1 ' 1קרוג שי  Iד ושס
מקט' ליברטי I ' .ס קורם הוה א'ריע  I' 0ח  1לעור פרטום הטפר בב'ת שגריר 'שראל בצרפח

ניט'ם זוילי )ר אה 'יד 'ד'ם ותומכים ברחבי העולם  :עמוד (. 19
י ו ושם יוציא לאור עוד כרכים של קלםיקו  jחםייר אומות העולם  :של הולב.ד של פול'  ,jשל
מרס אירפוה  ,של מערב אירופה ולש שאר העולם  ,החjסיקונים מפסרים כשערת אלפים ספיורי
הלצה של כ '  19,000חסייר אומות העולם .

-

!'"ממ :אז'ו DIdש)'א ןצפת ~1א7ש'זז; 't l D'O'Iז" באורנ ולש

•• •

••••

חצפור הפר ' Uזנ'ם החדש בתרוחת חשפחת קר  Uן

כ

...................

חאת ג'לרד נ " גל

אביב יחנוך יו ושם אח מצפ ו ר הפרט'  Iנ'ס .המצפור הוקם בע  Iרת סייע

'ב לחשעיית אריגי הלבוש  .ב  '1הזונ גלויו שלושה יר'ןoס

נדיב מעזבון ג ' וליה וא'  Iידו ר קרטן ומחרומה ]בבדה של י לדיהם  .המצפור

-

משק י ף 'וע יער ירושלים ו 'וע בקעת הקה'לו.ת

הלך עלולמו בשנח  999ו  ,ונ ' וליה נפטרה בשנת ,2002

" המצפור הוא בבחינת אות הוקרה בפלא להוריי  :אומרת הבח בר)יס

האיר ,משרה וברגיס

-

 Jבורכו בשמונה בירכם  .איזירור

המטרה שמערה לגנר יענ'הם אחף הלמחמה ה"חה

)קרטו( בוקהאמר " ,י תרה מנך  ,הוא מוקיר את וברם של בל הפרטיזביס היהודים

זיnכן השואה וחינוך לע השואה .נבי הזוג היו מהתומכים

שהתנגרו בבגורה והצילו רבים מצפיורני הנצאים  :והבו הארי קרטו אומר,, " :מצפור

הראשונים  ,המחמידים והבולטים של יד ושם  ,איזידור

משקיף לע ירושלים ,והטביבה שהב הוא בטוע א י הג קר פיה  ,היא נם מסילת; הוריי

היה ממי 'r Oןה וממהגיגיה של האנורה המאקrרנית למעו

השקיפו לע הקהילות מעומק היער ,

יד ושם .שלושת ידליהם ו)ירכהם ממשיכים אח ררםכ ,

כשהתקרבו הנאצים

יע'ורו שוו'ז  ,בשטח הגאו גרפ י שה'ום הוא אוקראינה" ,יה

הגח משרה ק)רט  (jטtrחו מפסרת,," :הורים לשנו

~' פ'
:/.

A
~
,

] 'ילוה וא'ו ' Ilר קtטי 'ןד

איזידור קרטו ב ו עשרים ושש  ,הצעיר בעשרת ידלי המשפחה  .הוא היה יערן  ,ומכיווו

)יחבו חנשוקה לבח' רנליה לח"ס  .הם המאיבו שהם כ'ילום להילצנ לע ףא 'זכ רןכ O' ,יים.

שהב'ר את היערות היטב  ,קרא לבני משפחתו ילשכנים להימלט לשמ ולהתננד.

ה ם חשו שהם } ודעו שלרדו ,וpא הס

nנייהם הם הלצי חו להשינ 'זכ ןכ הרהב

בתחילה קר אח אחר היה שותף ערלתו  ,אך לאחר שבוקנר אחד נבנה והזוועות

למןע חאףס  ,למןע ה  Iחכיו :

•

שחוללו הנאצים
החלו להתקרב
אליהס

ש .m

ש'תוף פעוךה עם ה  Oוכנות ה'הוד'ת

יותר

ויותר  ,נפסוו עדו

מ

ערך השחלמויות המוריס של בית הספר המרכזי להוראת השואה ביר

ועור בונקרים ,

ושם הורחב מאור השנה סכות השותפוח של הסוכנות ה יהור י ת בפרויקט

עד מהרה היו

חשוב זה שהניב למלעה מארביעם השתלמויות רנחבי האyך  ,ההשלתמויות

להם בונקר י ם

מיוnעת ל'tמ ציבור המו  '1ס בישרלא העוקסים בהוראת השואה או פעילים

ובוקנרי משנה .

בנושא זה בבחי הפסר  ,ההשלתמויות מחק"מוח ב'זכ שנת הילמוrןם  ,ותומכים בהו

איזחיר הגג

להשכיס לפני

צמפו ר

הפרrיטב 'D

א'ו ר :ושו Dקו  '7Iר

לעוח השחר ,להיכנס לגטאות ועלרים הסמובות ,לנייס אנשים חשדים ולהשיג מ  Iון
)]מידת הפאשר רוב'ס  ,כסיבים ,מטאטאים או לכ דבר אחר שיבול שלמש כלי נדש~

לםימוו הדרך לבוקנירם  ,מרחק שלושה קילומטרים בעומק סבך השיחים  ,הוא תלה
לע ייצעים פתקים בייד'ש .
כ O% -ז מהכפריים שנרו בםמוך עזרו לאוחם פרטיזנים  ,אך רובם במבו עם

אוהrן הנאצים .עלחים קרובו,ת בשעות הלילר~ היו איזירור וחבירו גוררים ק  9Iסאוח

גס ארנוו המורים והםתדרות המור'ס  .אוניברםיטת בר איל Jמכירה בהשחלמויות

.........._-------

אלו כקורס חובה אקדמי .

פרופ' גו  Uחן זכה בפרס ךנדאו

פ

ר ' '91שראל נומטו ' ,וץע מיער במכוו הביו'לאומי לחקר
השואה ניר ושס  ,והכ נפרס לדנאו למער'ם ולמחקר

שימור'ם קשורות בחלב ארוך ומשמ'עים קולות רעש אחרים כרי שאוהדי הנאצים

לשנח תשם"ב  2002-בתחום השואה והה'םטור'ה

י רווחן לבאצ'ם  ,עם בואם  ,שהיהודים שביער רבים וחמושי ם למעו יפחרו הנאצים

של עס 'שראל .את הפרס היוקרתי העניק מפלע

להיכנס ליער ולחוף אחריהם שם  .ואנן הנאצים מעולם לא נכנםו ליער.

-

הפ'ס מהקרן לע שס מיאכל לדנאו ,ומטרתו צל"ו לשבח את

אחד האנשים שאיזיחר נייס לשורוח הפרטיזביס הייחה נ ' וליה נרוםברג  ,ולימים

המקחר המיער ואת החוקףס הישארלים אשר הניעו להישנ י ם

היא נישאה לו בבוקנר  .יחר םייעו בני הזוג למאוח יהוירם לשרוד במלחמר Jכשהגיע

בתחומם ותרמו בכך תרומה משמעותית לק'דוס המדע

איז י דור לאצרות הברית בשנת ד  ,194היה לפולע טקטסיל והפך את חברת "~

והמחקר  ,פרופ ' ישר אל נומטן קיבל את פרס לדנא Iבטקס

קרטו-ברמהה טקסטיל ב"עמ לאחת הפסקיות המובילות בעולם של םחורות סוג

נתל אג'ב ב  9-בפברואר.

15

'וותב רשא התלהנ ז' וותם נשא זסףב

9בנתלul

ע'קר' ה  9ע'כות שכ 'ז ושם

נ

בשנת !;סס!;

n

ש'נם

'גור והוראה

צל"!

לש רגנת'il

האחחנIת החח מיו)ות א'רפו'י.ת הנ! שיייור ..נאג'לר ..א'לט'ה ונרמנ'ר..
את ה·  21בינואר ' -וס השחרור של מחגה אושייyי'ב'קרנאו  .כ' Iם

ה ') Iחו לשואה .

• m 73,000

ב  1997-הקתלב חוק ממלשת' זה בנרמניר ..מ!אז )ערכ'ס וט"ס' זרכיוו

מיףס מישלאר מוח'ור 50,000 ,חייי'ס  4,000-1ט Ioךנטיס השתתפו

קנורסים חי] " )Iס בג'ח הפסר המרזכ' להוראת הש tרא~

בלכ ר'בח הרמוה וטקס מלמתכ' ימשר בפלרמנט לש רגמינה ם) )lטtoג  .ח 71ן Q'lיעודי

•  20,000לתמםידי שי'לארם השתתפ[ ")תיעוח ר)ן "1ךן לש בת' יפסור רמורזכי

שס ונציילו שוהא ה'ן הםמאיס ה'7jעף'ם בטקסים הממלתכ"ם ננ Iרנטסג במ שנרג
השנר ..בהומנת נשיא הב tדנטoג פךפו ' וולפגנג ט'חה וב'זמתה לש 'ושבת ארש

להוארת השואה .
•  2.600מחנכיס מח Iל" השתתפו )  24-קורסים  Iמסינףס חיככ"lס 'וש יד וש..ם

אגורת 'ףו' 'ו ושם בגרמניה פרפו ' ר'טה ז'מסוט  ,השתתפו אנ'רוע' 'ום השחרור

ונעיכו ) 32-השתלמויות מוריס נרחגי האץו .

של מחנה א Iשייyי כבורנטטג נם 'ושב ראש הנהלת יו ושם נאנר שלו ומנהל רסק

איחפה כב'ת הפסר המרמ' להוראת השואה יריב לפ'.ד שלו ולפ ' ר יוברו בפלרמנט
א'ר ' UIם  .טקסיס וקשר עמ הציבור

•

לפנ' מלשחת של מאה ושערים צעיר'ם והשתתפו בפלג מומחים 'זע השואה בקטס

אגף ההצנחה וההסב ר ה רפויק  60אירועים  ,לרבות אירוע' '  01הזרכייו שלואה

הממלכתי

ולגבוךה  ,ועיך  06ו טקס' זיכרי ן .

שלו ירבר 'זע התפיטה ו'זע החוו Jשל 'ו ושם  ,ואילו לפ'ך הצינ לפנ' המשתתפים

•  383מב j7יים רש Oיי ם קיב ל י ם' Iרים מו ר ונום באתך יך ושם ,

•

את אתר 'ר ושם ואת פעילויות'ו .חורחה סמפווו  ,גיצול שואה ,סופר ושר לשעבר

באתר האינטרנט של  Iך ושם נרשם ממ Iצע של  80.000כנ'ם Iת כחורש .

מחקי ופרסומים

נ'- Iאלמוי אחי  Iהנע ' 8 j7ן פרסים לחיקrךם וללתמי'י מחקך.

ופ' מ oo

כ'ם מקתפlת השהאנ התק'Iז.נ נזי וש.ם רע '" 01מש tםף

•

ממoכ'ם.

 1 . , 200ופי רע חשוים הוגשו להמ

השמו .n

•  4,861תצל Iמ'ס חשד'ס נופסו לארכיו! התצלומים ו"םוט'ם  .נכו! לה'וס  ,ביו
ושם יותר מ·  263.oooלצnומ'ם.

•

בציעוב הא'רו'עם ס ) Iב 'ום הוטוו שלוהא השרנ~

מוור הרעויות אבנף הארכ'ונ'ס הקל'ט  3ו  6רעויות חשרות מפי נציו'ל שואה .

•  3.500כותר' פסרים נרכשו לפסר"ת 'ר ושם .נט! לה'יס ' ,ש בפסר"ה 88,000

תזtנשת ער'TJב  urר'1Jלא "בש

"

חבר ערבי 'שרלאי במלשחת "מ ') Iרוו לשלוס" ב'וס 'עון ביו

ה'ה א'רוע לא שנרתי בשנ'ס האחרונות בשל החרפת המת'ח  Iת ב' Iהיהוו'ם

לערב'ם  ,וה ו א נורע להכ'ו את חבר' "מז)'רוו שללוס" לביקורם המתוכנו באושווyי
בח ו רש מא '.חברי המשלחת  ,ש'היו נה אינטt'jזטואל'ס ערב'ס 'שראל'ם ויהורים

בט'תo,י שגא '
ות

בה ' כל השמות עור הצ'בור  14,075חיפושים של שמות של קובנות שיאה.
פניית בבחכ )רואר אt'jזטווני ,

מק II

המשותף

יצירית אסגות וחפצ'ם

ב א ו ש וויץ

ינב ' ר

פר'טים .

ה ה

חסיד' אוםות העולם

שני

האב

~ fU

·· ~ .
.

נ.

!

וש ייי"" ינשבת oי'IfITII'o
נ·.ו

סגפמנ ךר.ינס נ'DIJI '1
דmי רהלועפו
ראומ

rm

..,....:m

rב שD. 'Jיוזזיrו

סדו nסרונ

..

100.1
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םיבצaנ ג'1

של O'I!JIוIס'' i18מMכ
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ב

נ ה

וו 'Oופ

זועיבתגו  Q.לע הטקומות ושונו
יי'י צעDיר Iנהם.

העמ'ם.
אמ'ל

שופג'  ,ראש

וI\IO ."..,, uל ''I1IDDנ'Iי1'01

כו' V1חםמש oנ'צוO"'1י

~

את

ההיי'ת ביו

•  565ינב ואם הוחנ ח "1'Oמואתו לזעה  Dרע ר~  QIוכז ראmב וה  19,706יבב וא D

...

'ס

שהב ' ק ו ר

•  613חפציט ו' ' 188צ'רות אמנות נ Iפסו לאוטף אנף המ  IIאו)'ס של 'י ישם .
באוטף החפצים היום

ואנש '

ע סק ' . 0

פקס ירואח מהצ'ביר בעב ו ר הספרייה והארכ'ונים .

כ 21 ,400-

ושם.

הבקי  Iר של שלוש'ס וחמ'שה ערב'ס י שראלים ב'ך ושס ב  18-בפברואר

כיתר' ספרים.

המחt'jזה שלירותי מ ' עד י'ץע ה שיבה לע 4,8 43

ע'P

ז'ב םוות

לו יהיה זה צרוו האל שהב'קור באושייyי 'ה'ה לטיבה לשנ' העמ'ס"  ,אמר

•  380,000משות לש קרבנות שואה מ ו חשבו.

•
•

"

ושם מפתח כ'ום קשירס קחה'ס

•• ••••

םסםכ'ם  .תמוגות  ,עדו'  Iת  ,שם  Iת ןספר'ם

ב י ו ושס למ'זעה מ  60+מ  'pיו! ופי

"

ושם תמר במאמצי גרמניה להצו'ח את השואה תור שהוא מצ'ע ייעץו  I'OIע

עם נשיא הבודנטסג ועס ראשי אתר' הז)'רוו וארגונ'ס בגרמנ'ה שעו ' j1Oס בנושא.

הצינור רכש  15.797פרםמ!' Qשל '.0101 l

• 1,861,081

לעג"ני תרבות בספרר  ,נשא ובר'ם  ,ושלו  ,לפיר ו ח בר ' פנל אחרים הש'בו לשאלות
של הצע'ר'ס ושל חברי הפלרמנט 'זע משמעית השואה כיוס .

 .המסו הביו'לאמוי לחקר השוהא ערך  6מסינרים  13 ,מפגש'ס קא 1מ"ם כוינ OI

•

הרשמי.

הקהילה הקתו'oןת בצגרת  ,הנה את רעיוו הב'קור כיר ';נעת בכאב האחר ולבגות

נשר שללום ל1פיו •"O
את ' וס ההנכה לבקיור אבושווyי ארנו ב'ת הפסר המרמי להורתא השואה ב'ר
ושס  ,בנו שנא נארנ (ןש  ,יושב ראש ההנלת יר ושס  ,ודנ' פת'חה  .חאר' Iגתגה עלבנ
קוית'  ,מנהלת מ ג מת ההורכה  ,רבר' הסבר קצרים 'זע המסע לפול'ן  .לאחר מכו
סייר ו המשתתפ'ם במוואוו ההיסט Iר' וב"ר לידו והקשיבו ועלו ת ו של ג'צול השוהא
'שראל אב'רם .בס'ום 'ום העיוו השיבה המשלחת לשאלות התקשורת המק  Iמית
והזרה קויבלה מ'ו ושם יחייוח לימור לע השואה בפשה הערבית  .גוסף 'זע יוס הע'וו
ב'ך ושם  ,ב'ת הספר המרמ' להוראת השואה מעניק לראש' המשלחת םיוע וייעוץ
בהכגת ביקורם באושיי ' ץ.

'שראר גוטתן ,ברה גוטרמן )עורכ'ס( ,ארבוס אושוו

-r

' Oפורו שר טרנ  Oפורט' ,ד שס' ,רושר'ס תש " Oב , i!003-
כ  i!70-עתוד'ס ,מח'ר  :ו";:יו ש"ח

חרפא

בק חנקי ,נJצ''D

-

פרגורו Jע" חרב הבוער הצ'תי :

מ'קמ' n

ארגון המחתרת כגטו וינלה ,םדרת עדות' ,ד שס' ,רוש"לס

תשם"ב , 2003-

כ  IiO -ו

עמ•D'Tl

חחיר  55 :ש"ח

חנ ' j7היה מצניגיה לש תטעת "הניער הציוני" ואננו Iהפרט'וני ם

אלבום אושוויץ הוא לאנום יחיר במינו :יש בו כמאתיים תלצומים

נ'IO

המתדעים את ההנעה לצריף מחנה ההמשרה אושווyי'בי  j7lאנו

המאוחי שהתגבש בגטן וילנה .בםפר היא מפסר את  Tיכרוגיתי,

לש טרנפסורט יהורים מה ו נירגה ו את תהילכי הףשום  ,הסלקצ  IIר~

ומתאר את כ'tו הפעיל ו ת הארנינית והמחתרת י ת יאת מאבקן

החרמת הרש oוההנכות להרמשרג לאבבום ממאףם מאת ישלאר

לשריך בנטי יביערי.ת סיפורו משליס את התמ ו נה הכוללת של

I

,1001

םיפ ו ר המקבא היהייי יההתקוממות בנטו וילנר~

פרצגיקש פפיר  ,נvזו נףיף וביiר] פשףגגר·jןNרובי .

האלבום יצא לאור בוכות דניבותם של תושבי קראקם )רא ו
עמור

(. 18

דוד זל'בגJt.קך )עוךר(T' ,
'שראר גוטתן ,מ'כאר כרנכאוס )עורכ'ס( ,ברה גוטרמן
)עורכת המהדורה העבר'ת(,

תוותT' ,
ו 7

אושון r

-

שוס ,ר'  Iשם'ל

אבטוח'ה שר חחבה

שוס

תש  'Uיג ,2003-

-

קוrכ מ  nקר ' ,Dכךר ,אי)"' 'T

כ 3lwO -טמןזrד .מת':ר "ז  1iש"ח

בכרך זה מאמרי ביק ו רת יעבירית מקיפית ימעמיק ו ת הבוקרות

שס' ,רוש"לס תשם"ב  7i!O , 2003-עחוד'ס ,מח'ר :

את ח יי ה י היrןם בגטאות במ Tרח איפחרג את המריניית האנטי·יהי<ןת

ש"ח

כגרמינה בשנית ה·ס,ב את המף)ות הנ IYיייי.ת תא פסרית השואה

• • • • • • כיצד נהיה מחנה אושוויץ לשם נדרף לאכזריותו של המשטר

של הדור השני באץר ועוי ,

הצאני ולצרח עם? ו ו  j7lאחת השאלות המקבלות מענה נפסר

וה שמקוצב י ם ב ו מיטכ המחקףם של הטסיוריונים מלכ העולם .
אושוויץ 'מחבה בעלודת כפייה  ,מחנה ריכוז ומחנה המשדה נם
יחד 'היה המחנה הגריל  ,הקלט)י והמורבכ בי ו תר מכל מח)ות

דביאר ברטחן )עורר(  ,גטן ןרשה
מע'תונות

ההשמרה הנאצ"ם .
הספר מתאר כיצד תפקד המחנה כמוס.ר את קורותיו יאת

החתתרת,

ס"י  9ן  9lw3 -ו •

'ד

ןשס,

ירושר'ס

תשם"ג  3-םס " 7i! , 2ז עחוד'ס ,מח'ר  :ו  7ש"ח

מבנה המינהל הפני מ י שלו ו י Iבתכנו Iתכנית ההשמדה כגזים ב"פתרו Iהסופי"

במשך כל תקיפת קיים גטי ירשה ראו בי איר עיתונים מחתרתיים

ובמצבעי ההשמ ר ה  ,הקורא בו 'תוורע גם אל ה א םירים ואל הפעילות המחתרתית

שיזמי התבועית הפיליטיות השונות  .מפלע רחב ה י קף זה קעב

במחנה וילמד מה יVז העולם לע אושווץי.

אחר צדעי הנרמנ י ם יל י י ו ה את חיי היהודיס ב ג טי  ,נ אבק

אדית ארנםט דרור' ,רוקדת מער תהוס
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הניעה רוזנלט ל'שרלא ,פסאה אוהת מ הנמל קרובת מפשחה ממפשחת קרלט שהתגוררה
בכפר הס  ,שכ Iקרסל הנא נ ם שם משפחתה של ד ו דתן של הבר ו נס היא מכפר הס.
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לשואה ולגבורה

' Iס  28 : 1ב.אפריל 2003
20:00

צערת הפתיחה הממיכתית צל  Iנו ייס הזירכיו
לשואה ולגגורה כמעמד נשיא

"",יהנ משה

שרוו -

קבצ וראש הממשיה אריאל

ככיר גטו

ושרה

22:00

רב שוח נבושא

י ניובר ואנטי-ניבון -

מהי נבורה

'ן iדוח שבהאו"? בהשתתפות ןארפ הנח יךנ(מ"~,
האווף בםיך שומה ינאי ,דר מור אוטש  71ר
והעיתואנו והסופר רב אובו'ם  ,מ mה :דר םטtי

שלם •

אוךיטוריום

'  DIהז  Iכר Iו שלואה ולגבורה

'  01ג  29 :באפריי 2003
15:00- 8:30

r l'Oך .o

טדאנות מיוטימ'י ",פע'ןווי  Iח תרבות

DIפגשים עם oצןן' )rשהאl

.

בית הספר המרזכי

והותאר השוהא

10:00

צפירת מח"ה

10:02

טקס החנת rהףם בהשתתפות שאו המלשמה,

יושג ראש הכנסת  .שביא בי" המפשם ה'ועיין ,
יושג ארש הסונכות היר~rן.ת

הרםכ:r o

ו1מפrכ:

קזו הטג'ן המולפידיט  .ארש היער יי"ושIם  .אישי
יצטר' ,צ]גי ארגו'ב הציב"ת.ם לתמ  Iףם מו'ושחות
מרחבי האץו

12: 50- 10:30

.

')רכ נטו ושרה

זכל איש יש שס"

-

מעמך הקראת השמות

של קרבנות השואה לע '  '1הציבור הרחב

-

אוהל יזכור

-

15:00- 11 :00

הקרתנ סרטים

13:00

קטס אוכרה מרכזי

15:30

רצעת זnנ'o Ioןהףן

אוךיטוריום

-

אוהל יזכ Iר

הוננירה -

אדגרטת הולחמים

וא Iהל יזכ Iר

19:00- 1 6 :00

רצעת וניזוו לש ואג~ ות ' ' j7המחתרת הiו'ףןת

מרפת -
17:30

אוטידוריוס

צערת תנו!עת הנורע בשיתוף מרrכ ההסרבה,

מינהל חברה ונוער ומוצעת תנועות הנוער
במשח

החינ" -

קנעת הקהיל Iת

אירועים נוספים בשיתוף יד ושס

)  28-בפאריל .נשעה  ,20:30ההצנה מעו לא
י רוע בתאטרון ירושליס

ב 29-

-

ףו'lOג! ,

עשנה ,10:30

''rזכ אוש יש שס·

מעמך קהארת השמות במכשו כנסת יש'ואר

בסחות יישג ראש הכנסת ראוגו )רנבי( ירלבין

