זוגרים את העבר
מבטיחים את העתיד

גיליון מיוחד לשנת היובל ליד ושס

>

רבר הינשב ראש

50

שננת פיעלנת נמסירנת

3

א'עnים צלינן שתנ היילב דיל נשם

4

ו
ח

בי'תם צליון שנת ה 50-

r

4

רבכזת מארשי Urידמ ישלאר

"5

c,,...-

די נשם זהכ בפרס ישלאר לע מפלע חיים

הרבה יותר מאדנרםה

וו 7-

תודלזת יד זשם
באו לחלזק עוד
" חJול לבתי נפדר

1' 8
מח " II

םן' 1

ן

}יצולי השואה  Iיר ושם

"'זכ המקיים נפש אחת"

מארכיונאית יחירה עלמו ר הת ז וך של התיע ז ר
ארכיון יר ושס

 9ב

ח

r

:::ג
13'12

16 " 4

"למען יידעו דור אחרון"
תה'ל '  Dעח ,ו

9

יותר ממחצית המאה שחלפה מאז השואה  ,קנה לן ) ' ,ר Iן

השנאה אחייה עמוקה במ r tערת הציבוריח באץו ובזעלם  ,מאז
היווסרן לפני יובל שנים הפך יר ושס למוקר להזרה Jת לכל

ישראלי ויהנדי וללכ ארם בלע מצפון ב'זכ רחבי העולם ,
למי ' 'lOיר ושם שטון את החזון והחלו לפעול עור בתקפtת השואה ,
הצטרפו )יצולים ורב י ם אחרים שבוכות מסירותם הרבה העמירו את

עמודי התווך שלעיהם נשען וי)רון השואה עד צעס היום הוה  :עמור
התיעוי שמסתמך לע המסורת היהויית של שימור הזיכרון  Jהעברתו
מרור דלור  ,מסורת שמתוכה פלעו יהודים עור בזמן התרחשותה של
השואה ולאחריה כיר לאטוף נללקט את )ל הזי)רונות והתעורות; עמור
הצנחת היחיד )יר  'rאסוף אל רמוודלת" את לכ הנפסים ולהמעיר להם

כ Iחן לש מו'ןום

דד

פסריית יר ושם
יוזם  ,קמרם מוסייע

ספיורם האנ  Iשי לש הקרבנות א)נשים חיים וקנהליות תוססות ולא קר

וו19 ' 1

.

ן

כאן את הקיר מכנל
.

המורשת שבבתכ

יד ושס הפך להיות קנורת מפגש יבן רור בצ' ו לי השנאה שהפקיד ו

ן

נמט לע מחקר השואה במיי}ו

21 ' 20

פרטומי די ישם

נם יל ה' Iפנים

24-22

& 2-7-2

21-28

3t-30

33 • 32-

יירירם יתמוכ'ס ברחבי העזלם
ק"רן הצנח עלת'  lיד ושס "

>3

ויערת הבתיע Iת

>3

ר )lOoנות היה 1ירת

33

מסר דל Iר הציער

33

'rלב איש יש שס"

35 • 34

הילכ המשות

שכע ;ן 'זוכ Oר' ...ונ ו"O. 1שו תיבו :רפפו' יDח מיחו 11
נשער ,ןאחר :' 1וס, Qiןו P mא הפהנ' oוש 'O. '1שו •115

2

ענה הבט ' Oהאיתן לה)חלתו הלאר~ חלר Iת האב י ם  ,לע ' Oנר וה )')ב1
המחויבות להמשך הק י ום היהניר ולשמ ירה לע ערג י אננש ,

עמנקים ל'זכ מי שפלעו לאורך השנים  ,בנו את הר הזי)רוו והפגנ אותו

לאבו שנאבת נלמרמ ענלמי .
שלננ מי שהמפלע הלאנמי היהנדי הייחנרי הזה ימשיך להתק  IIם נלהאיר
מירושלים את הדרך עלולם )ולו  ,עולם המצי) לפני כל יחיר 'את החיים

אףסו האמנות ב'  lושם  Iרמונזא Iן מאל)ות השזאה
שותפות של אמת

בהנוייח העם ה י הניר והאנושנת )ולה ,מן השילנב לש לכ מרכ י בי ה  IרYון

אנו מתחייבים להמשיך  Iלהוסיף לבניין הזי)רוו אח הנדבך של הרנר

ימי זיכרון ואירועים בי ר ושם

אמנות ב'זכ מצב

הבאים אחר י הם שמנטים להשל י ם את החלל הגחל שקרעה השואה

במלאנת יולב שנים להיו Iטח לש יד ושם 1 ,א 1מבייעם הערהנ וחנרה

בית הפסר המרמי לה Iארת השואה
ציון הימים

.

את הזיכר Iן שירע'ן חי פ!ועס

-

לבין בני הרוחת

אח עמור החיננך והעמרנ Iאותנ בראש מיר הרעפיניוח כרי לחזק את

המו  Iא Iן החשד לת Iדלות השיהא
מקשיעים רבור הצעיר

חא טפיור ההרט יההרנ

.

מרכיבים אלו משתלבים לדרמוה חיה ובלעת

משמעות ,

המ Dן הב'' Iאלומי לחקר השיאה
כינסו בין'לאמlי לרגל שנת היולב

יר ושם ; בביית המחקר היהורי של השואה שחותר ללמ  Iר y lןלת את

נאת רטווב נאת המונת נאת הער" )דברים ל  ,טו(  ,נלעי)נ מנטלת החנבה

לבחור בחיים ,

 kי' J

~

שנות פעילות ומ oירות
יד ושם זכה בפרס ישראל
על מפעל חיים
מאת רייצ ' ל פלר ן ו

~~~~~,. ------------------------------------------------

כ

חמושים השנים שעברו מאז הקמתו ,מ'לא יך ושם תפקיד חשוב בהנצחת השואה ,במחקי השוא,ך ,
בתיעור השואה ונחי]וך לע השואה .כיוס יד ושס מוכך ברחבן העולם כמוסר המרכז י לשומו ,הזיכרוו

היהודי הק ו קלטיבי והאיש י של תקופח

השואה .

הו מבחינה רוחנית הו מנח'נה עוברתית

עם זכייתו של  Iד ושם בשתנ תשס י ג בפרס היוקרת י ניותר של זנירנת ישראל  ,יפרט ישראל למפלע

חייס -

תרומה מיוחרת לחברה ולמ'י]ה  :קילב תפקיד ייחוך י  Iה משנה תוקף .את הפרס קובי נשם  Iד ושס יושב

ראש ההנהיה אבנר שלן בטקס ממלכתי במאי הש Jה .ממעניקי הפרס היו ראשי המידנה :הנשיא משה קצג ,
ראש הממשלה אךיאל שרוו  .י ו שב ראש רכונסת רא ו נו ייבלי ו  .נשיא

ב' n

המשפט ה'וע י ין פרפו ' אהרו ן נ  ,j7lשרת

הח  Iנ Iך  ,התרגות והפסורט יימור לבנת .ראש עיר"ת ירושיים אוןי לפווליאנסקי.

בש'קול'ס שהנח ו את ודעת הפרט להענ'ק ל'ן ושם אח פרם 'שראל מצ"נ'ם השופט'ם :

·ברבות השניס

התפתחו ו התרחבו מפלע'ס אלה  ,ו הם מהווים ה'ום נכס'ס רוחנ"ם ייח ו  '1יים ומרכ  Iיים של העס ה'ה ו [...J '1

צ'ר

נוטף מרכז' וחשוג בעבו ן ת ' ן ושם הוא ,ךפע'ל ו ת החינוכית ' .ר ושם מוב'ל ומשפ'ע במילו' מש'מה חשובה זו
כש'תוף עם מערכת החינו.ן תנועות הנוער  ,צהל" ואחר ' ס:

קלבח פרס 'שראל ממח ' שה את מח ו ' ב ו תו של 'ן ושס לשמ'ור הבער ,צבד ה'ערכות עלת'ר · :פרס זה מאשר
א ת מטרתו ו את ש'ל nותן הנמשכת של ין ושס  .הוא קורא ל)ו לפעול במח ' שים השנה הגאות כמס'רות מחושדת

ה'כרון השואה ולח')ו ,בנושא השואה  :אומר אבנר שלו.

~

בין-לאומי בכ ות רח "חקר השואה וה rיכר ון הלאומי :חוקר'ס יהוד ' ס ולא יהוד'ס:

ה 50-

לציין שנת

ל רג'ו מחישיס שנה 'ויד ושם הנפיק השירוח הבולאי בישראל שני בולים מיוחrךס  ,ב"בו'ו החבי" שעיצב
ינ אל גבאי תמונת דובי ו'ועיו טלאי צהוב .ובקרע דף דע המשמש להצנחח שמם ו rכרם של קרבנות

__

ר~ את העריון שלימוש בדובי בעיצוב הבול שאב המצעב מהתערוכה " איו משחקים י'ודותיים "

המו~  fIאון האמנות ניד ושם  ,ובה מצוג חבי שהיה שייך 'ודליה בתקפlת השואה ועמו ברחה עם הוריה
מטרנסי'וווניה לסיניר ,

ב"בול השמוח" שעיצב מאיר אש'ו
משולביס הנושאים שואה ותקומה  .בבול
רשימת שמות של עובדי כפייה יהוד'ס
כביח

חרושת

הםאג

בעיר

קסח " j7Oו-קמ"נה בפוףן )מארכיון יד ושס(

-

!,
•i

ר ו בס נורו  .ומי שהצליח! לשרוד צורפו

רט'ונפסורט שלשנח להמשיה טנרי'מנקר~
פסי הרכבח ששימשו להסעת היהודים

למחנות ההשמדה נם  001בנו'ו  .והס
נהפכים בן לםיספ ה nילוכם 'וש דגל TYמת
ישראל  .הטלאי הצהוב שנדרשו היהוי' Q

עלנוד נתקפlת השואה 'וע פי צו ה)אצים נהפך למנן חד הכחול לש מrךנת ישרא'ו.
ב  15-בפסמטבר ייערך טקס 'ורגל הנפקת הנילום תכשלב יושב ראש הכנםת רא ו בו רילב י ן ·
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צ"ייו ש Jח היילב להקמח וי ושס הוא אייזע נ'וע משמעות לאוס'ח וני]-לאומיח  .בחמישים
שנות קיומו מילא יד ושם תפקיד חשוב ומרכזי בעיצוב תודעת השואה וקלחיה ובתהליך
התפתחות יחס האנושות

לשואה ] (...

השיאה היא פצע מדמם )הוויה היהורית הישראלית  ,יך ןשם הוא נית לכל )יצולי
השואה באץר  Iנע' Iןם ששיקמו אח ח"הס ומבטאים את אסונם ביכולתו של עם ישראל

לתקומה .
יך ושס ראוי להוקרה  1להערכה שי עם ישראל ושל מר  Iנת ישראל לע חמישיס שנ Iת

פע'לות שבה Iה"וצח לאחד את םע ישראל נעריכת תיעוד היטסורי לע תקופה הרת אסוו ו [..
אנ' מאחל לעם 'שראל ולבנ'

=

המ'I

האנוש ' ש'ר ושם 'ה'ה אתר להנצחת השואה

לנצח  ,אתר להנחלת ז'כרו Iהשואה וקלח'ה מד ו ר לרור  ,לעולם ועד:

נ'שא רTYמoה !עצמאב) מק'וב תא מחזרו  IIיפםטנ לש יך ושם

מ'שינ ארש ההנלת 'ך שוס גנאר tוש )  (I'O'Dמויישב רשא מrוצעו
י ך שום רפ'פו שnב ) 0"1ממש(לא .

ראש

הממשלה

אר

I

אל

טרוו
'את נלט ') 1רו Iהשואה רנרנו לשא.ת rלכור ולהזכ'ר .לא לשכוח לעולם ולא לתת עלולם

לשכוח  .לאםוף כל דעות  ,לכ שר'.ד לכ זכר  ,לכ מכתב  ,כל שם  ,כל תמונה  ,כל תעודר~
לרפ'.ח במפסר הנואר וה'ונת'

נתספ -

ששת רמו'ל'ונ'ם

-

רוח ח'ר" קלםתר ארם  ,פג'  )Nוש.

לסאוף את הר  O'O'Oהז'ער'ם שנותרו  ,את האו  'lם השעג'ם מ Iהשרפה ל!קרום מהם עבמל

א' IקY

קרמת ח"ם  ,פס'פס רב·נונ' '.ר'עה רב ממר'ת.

מ 10Iוי ש!ס ממאל הנמאנ חא ה  Wחות הזחא  .בקש'דה ררנ ..בחזות קו  IUlובתחושת
של'חות 'ד ושס אוצר את הז'כרו Iכד' להנח'לו .ייעודו של 'ד ושס א'ננו קר לצנור ולשמר
את זכר הנפס'ס  ,את מורשת הקה'לות שנכח דו  ,את הסבל ואת תצעומות הנפש ה'הו  'lת
בשואה  ,את מוזר' הנטאות .ייעודו של 'ר ושס הוא לחנך ,להנח'ל  ,להור'ש  ,ללמ.ד להנצ'ח

רלורות  ,להצ'ב טר'ז בפג' כשחה  ,השכחה והכחשה  .כ' קלח השואה א'ג)ו 'הו  'lבלבר ,הוא
אוניברםל'  ,עמוד לרע  .המש'מה לא תמה  ,ה'א צו ושבועת צנח לעם 'שראר .
ואש הממלשה )ממש(לא גטקט ' 01הנחצ'  Iן לע גרמניה רצאגoת' גי'

"'"
טרת

החינוך

ל

I

מןר

לננת
' השואה ה'א תמרור אוהרה לא קר לכלל הא)ושות אלא קודס כול לנו בג' דור התקומה ,

בב' הנ'צול'ם וצאצא'הס .לע']ן מוטלת המש'מה הוגכה להעב'ר את המםר כ'  ' :בכל דור
ודור ח"ב כל אדם לראות את צעמו כא'לו הוא )'צול שואה  ',זאת )וכל עלשות באמצעות
ח'נור ובהצנחת

הז'כרו.I

מזה 'ובל שנ'ם נושא לע כתפ'ו מפלע ההצנחה

.

'ד ושם

-

את המש'מה החשובה ,

המח"בת והמתח"בת לכ כר ' .י'ונ שב'ס של עבודת א'םוף  ,מחקר ות'עוד של מה שה'ה
ש  ,Qאל בלפנטה חארת לאא עבלומנו

לשנו ] _(

ב'יר בג' אגוש

.

ת'עור rלןךכ Ioכל!ס

יר'ווארוI

העולס .
בשנ'ס הקרובות גכונה לגו התמmות גופסת  :החעת הח'ה הלוכת ומתמטעת וטא·טא

עוברת מ Iהעולס כדרר לכ בשר ומות'רה אותנו להתמוח עס הדעות

הא'למת ]_1

המש'מה מעתה ה'א בעלור מז'כרו Iלתועדה .

',"Vf\o

רשח
ן<'ן וDש .

ררח.חט lIטדפDו ן''(,י'ם) חגנnaמ קט שדח רש iנע'

חמ'ש'ס שגות 'ר ושם ,יידע' Iמלאכה רבה עוד לפג'נו .לע'גו להדוף את נל' השנאה
והאנט'שמ'ות הנ Iא'ס מצד אחד ולהוק'ע את מחכ'ש' השואה מצד אחר  ,לע') ו להכנ'ס ח'ות
מםונ אחר דעבות הא'ן>מת ולהגח'ל לבנ']ו את מורשת השואה ,השואה והתקומה  ,מ ' שהם
'בח'לוה לבנ'הס ואלה לבנ'הם רע סוף כל הדורות".

(s

רבCק"יCגב'-
'"Cך'_ '~Iי
מ~אcח'_ך~·'_ךCך '
e

נ

______.-

ציחק דרא ,והוום מהכו בתקפ'ך באןנ Jוש

 Iבחוס Iת" 'ך ושס  ,טוב מבנים ומבנות .שם עו'ןם

דצ' עם ' OODע תא השרב ה נלח ב'ורת
הב  IOOףה רrג lIר  'Jח סnכיו הקולקטי'ב

אתו לו אשר יא יכירת' )  Iעש  Iן~ ג(. Jה ידוינם לאו

גכן לפנ' שעגר למשכנו הקבוע  ,עסק וד

'וש? אב''וי ילכם פאשר לנחח ,לתדע ,

נם הבואו בהמשך ל' 'lקח 'n l j71rY ]')j7כי Iהשוהא

ושם בכמה פרויקטום סרכז"[)  :א'סיף דפ' ער

ןוכ(ןן יארעו קששה ולס"ן לוזואת

שקבע את

להחצנת היהןףם שצרנחו שנ Iרא~ אסיוף ממסכים

למןע הקמlת שוינ 111)'0

לע השואה ועדויות אישיות לש נצ'ןלים לארכיון

טר"ס

ממשיחי וסייע )דיג של ועידת התביעות וש'ו

ולספרייה  ,פיתוח מחקר ופרסומים  ,דע המע גר

כוונאים ,ןא האס ה'ה פאשר עלטת לע צורך זה

 (.33-32זאמ הקמm

להר הזיכרון גשנת  957ו בכר היו גאוסף כמה

וm 't

והגבורה

הקמת  ,.ש!ם יבח'לש.o

דימ רחאל השואה וצהך לדעת לורוצבות חא .הש i\l(I

ה'ה דחוף  .וההלם  Iהטאר Iםה היו

צעמו' .D

-

 Iי ושס' באונוסט

רOIDותו הן< n iידו וארנ מעםףן

1953

ר"\הנ משחהב דםעוה השק במשומי

מIאת אלפ י שמות של קרבנו.ת קרנמו התכגיות

שאלוח א'וו  Iשלאות  nמ Iת להו העסיקו אח

רrגטדנ ש  'Jחן לן סעלקו נה)צחר~ בא ' Oףו ,נח  Iנוך,

לתערוכה היסטורית ראשוגה  ,והספר הארשון ,

בלכ רחג' העו'ום בכר נזמו

במחקך בורפסים הוהי מלרסו החשבו לועבם ןחכיrל

ק ונץ מ חקר י ס  ,צ'א לאור.

~ הפר)j1!Xטיהג שהמזו מקנה?

המנהיגות

ה'ה Iירn

רשה~ '00 l

כרך א' לש יד !שם

-

ה~aה יו.ז-ןד מאנררטה
ת

ל

I

ד

ת

I

רשו Lןא~ למקחר השו הא לוחי) tך לע השורא~

)'Iצ'אוIר המrאה לש רא!\Iגר.רע ם'WR(\ O'Jי,Qר

)לכ לשגי התפתח tת tהיה י ר  Iשם חלץו גם

הOה 'פורפ

בהצנחה  Iגמחקר ןגס גיצ' tנ התנעוה הלאמוי.ת

של Iרא~ גיומתן לש מחכי נשהב.י היה רנור שלע

בן צ' Iן ףנ Iר  ,שר החינוך זאו ןמי שהגיש ל  ODת

בפתיחתו לש ארכיין שואה באמצע שנןת ה· 50

מוםר כזה יהיה ל נ לם בעת ובעונה אחת את

ועד קתבפות השואו~ לע הקמת מדסו חכיזן מואל י

'שrב שאר

ההבהלה וה)ע\fצה ר\I'\!JI"C

את הצעת הח וק להקמת יר ןשס ,אחריו ')הן

ה"תה משוס ראיית ה) tול

הפרט'j7ןלף הואינ1רבי'ום ,תא להיתמ i1lעממי .חא

תבקפ' 1רר יראה ולIאן קטויב .חא'ור מ  IfIIהחפו

ובסיי'ר של החומר דכי להשתמש בו למחקר ,

),ר}iצחה והתיהעי; רזע יההי ילען לדעת את מ<ןמ

התקפיי "' Iשב ראש מוצעה לו' tשב רשא הלהJר~

להצניח בזערתו את הrזועות שהיו מבת קלחם
לש הקרב)ות ןאף למנ tע אח הישנותו  ,התערןבה

.

החשיבות שאביסוף

rהןהעו  mך משרית זההות האישית לש קרבנ'תיר~

יו שב ראש רrג  lצעה היה נעד Iן האזrנר ,חאריו דר

ףו)'ס !לא הלוnי את הצהעה קלרוא לשרות

יסוף בןרנ  ,והיןם מהכן בתקפיר פפור ' שחנ ו"ס ,

הארשו ) ~1שבתנ

ה  YIרןן -יד ושס  :לפי הפסוק -ן נתתי להס ע י ת י

יו שב ראש ההנהלה היה תכרילא ץכ ,אחריו ד ר

להט'יב להבין תא הש Iראג ש' קוסעל הכ בם סיעוק

צ

י

רכונםת אישרה

ח l' j71

תא

שו.ם

ושר החינןך

פרפ 'rבן צי יו
ריגןר התמנה

ל'  Iשב ראש

ב

I

ד

י

ר

החר' אס'וף

הכרך

אןהל יוכןו

ה ו קמה

מש",

הראשןן לש

נחנך·

הן  Iדעה צליין

החןקר 'ס

השמן.ת

'Oחף אמוות

הב'' Iאל tמייס

מיליו) '

העןל .0

)יר ןשס .

הנפס'ס

י דושם

ברפי רע ,

קובץ

ב

ך

החלן ) י נוסי

-

,1958

נחנך הילכ

 tבt

ש 'j7פה תא הרכורה ףכש

ה

מפלע

ענייו

הוקם

פבקס י

המוזאון

מ lt

הקה י לןת

הןקמה

אמנ tת

לחיילים ,

השןאה.

לפרטיזג'ס

אןן

בח)כה
הארנרטה

שמןת

זכה בפוס

תערוכח

מחקרים

הגספ'ס

ישראל ,

קבע

ןללןחמי

ראה א ו ר,

שבאספן ,

חרשה

הנטאות .

הראשון של

ןגרןלה

המ סר,

יןתר ,

t

6

ד

י

ש

I

ם

חזותי  .יא רק באמצעות סיפורים ומסמכים

ת)'וו  ,ל) I\Xדניטם בא Iנירנסירט~ לחייילם שירילאם

כחוביס  .יך ושם היה גם הראשוו שעסק בנושא

ולציבור הרחב .ב  1979-ערך יד ושס בפעם

מיוחד בחינוך יהוקם בית הספר המרמי להוראת

1962

הראשונה סמינר קץי למודים ולמצרים מחי"ל

השואה  .בפחח שנת היובל ליד ושם יחל מרמ

כדי להכשירם תמד אח נושא השואה .היזמות

המבקרים החדש לשרת את הציבור  ,ובסופה
ייפתח המכלול המוזאוני החדש.

'וש אנ יהrןןם שצהן'ן>  Iהןyךן אכשר

שכm

חנך את שדרת חסייד אומות העולם .

למשפט אייכמן סיפק יך ושס סיוע ארכיו]'

הראשונות צמחו והתרחבו והיו למחקלה ענפה

רג  ,והוא השפיע מאוד על פית Iח ההנצחה

לימים בית הספר המרמי להוראת השואה.

המתאוו ההסיטוrך הוא כיום המקום המתויר

נכר שרנמו ביד ושם כמה מלייוינ

ביותר ביד ושם  ,אך מבקרים רבים מתעניינים

'יד לידו :אנדרטת

והמחקר שי השואה נישראל ונחו

:r

-

רע 1980

המשפט ,

הפגיrnע  Iהברrןו לש שילאר 'ענינ צעהמ )לממחח

בקיוrןם  ,בראיכוו היו מיליוינ מעוידס לש ממסכים .

נם בדרכי הצנחה אחרות

ששת הימ'  I Qב'  Iס הכיפורים ,השניס שחלפו

אבסוף הספףיה היו למ'זעה מראיעבם לאף סתף

הקרוו .בקעת הקהילות  ,נו הפטלים  ,תערוכות

.

פסרים  ,שלושת אלפים בני אדם הוכרו חס' '1

מתחלפות ושדרת חסייד אומות העולם ) .התואר

כי אלה הויירו נישה חשרה בהצנחה ונמחקי ,

אומות העולם  ,ושערות ספרים ראו אור .בסוף

הוענק עד כה לבעשרים אלף איש (.אחרים

ייד ושס היה ממנתוייה  .לע פו גישה זן  ,אנש  Iם

השעור  .לע פי רזגרטה לש די ושם להתרבח לור~וח

משתמשים בארכיוו ובפסרייה למחקר ותימוד

מאז השואה וה'ועייה נת"ר Iת הזךה לישראל

.

שהזמו והמקום הרחיקו אותם מהאירועים קשרו

מודרני יותר .נפחח 'יד לדוי .הבנייה לש קבעת

אישי או אקדמ ',ובנית הפסר המרכזי להוראת

נשואה זק  Iקים למירע היטטורי על השואה.

הקהילות ער הייתה כעיצומה  ,מוזאוו האמנוח

השואה הם משתתפים בסמינרים ובקורסים ,

הראשוו

היה נאלו שותבא למקבrןס  ,וה'ןח פחיקט השפיץו

משתמשים בערכות

תכנית

לש המוזאון ההטסיורי.

המולטימדיה ונעזרים במרכזייה הפדגונית.

חצוגח קבע חשדה במוזאון

ההיטסו- ',

מסוגו בעולם ·נפתחה ביולי 1973

ום'פרה אח

החיירות ילשראל המשהכי לנדלו ואתה נחה

סיפור השואה מתחייתו ועד טופו.
נד בבך החלן צלאת לאור פרסומום של יך

התיירוח ילד

וש - Q

מכמה מאוח אלפי מבקרים

ושם ושל נופו Qאחף Qלע נושאים מגוונום יוחך

בשנה בשנות ה'סד ילותר ממלייוו מקבrןם בסוף

הקשורים ישואה  ,והךבר נא יידי ביטוי גם

וליוחר מ  2-מיליון בסוף המאה.

שנות ה-ס 8

מזה

חמישים

פעלי tתו n

הלמידה כמו

שנה

יד ושם מקדיש

את

יכרוו השואה  ,לתיעוד השואה ' ,ו'וימוד

על השואה ולחינוך לע השואה  .עשרות מיליוני

מ oo

כ'ם  ,מיליוני מקבrךם  ,מאות לאפי משחתפים

1968

הגידול החד במספר המבקרים וההכרה שבתוך

קבירסים  ,עשרות אלפי פסר'ם ימאות פרסימים

קידם רגינוס הביו-אלומי הראשוו ,לע ההתנגדות

כמה שנים לא יישארו עוד ניצולים ש'לכIו לnלjוl

מלמדים לע תרומחו החשובה והמתמדת של

היהודית בשואה  .אח המחקר הביו'לאומי ואת

את ספיוריהס האישיים הניעו את יד ושם לבחון

די ושם לקחר השואה ולהצנחחרג וןכ מאר הרב

הרהמו לש הר~ביטם השוינם לש השראוג ריג  'OOם

את הדרכיס לעבות לע צורכי ההווה והעתיד .

ישראל בעל שם טו,ב מייסד החסידות  ,לפני

הביו-אלומ"ם לש ון ושם המשיכו לצמוא פאקיים

אבצמע נשות ה  9Q-החל די ושם בפרףj7ט פיתוח

כמאחיים וחמישים שגה; 'הנולה נמשכה

חדשים ולהציב אמות מידה למחקר ולדיוו לע

רב שנתי ובנה משכו הולם לארכיון יד ושם

.

מהשכחה ובזכירה סוד הגאולה '.במשך שנים

שורה ארכוה של נושאים ר,קשורים לשואה כגוו

היום מראכיוינ השואה הנדולים והנגישים ביותר

יד ושם מקרב אח הגאולה הסמלית הזאת .יד

סיניונות לצהה מוהנינות יהוידת בקתפות השוהא .

בלועם 'ואת הפסהייר הנחלה ביורת לע השראוג

ושם איני קר עוד אתר הצנחה.

ככינוםים המקצועיים ביד ושם  ,בשנת

נס מחקלת החויור לש די שום ה " TIה הצולח
בהוראה מאורגנת של לימודי השואה לתלמידי

ת

פ

גחנך ' יד

לידל -

הביו'לאומי לחקר השואה .בתכבית הושם דגש

אתר

ההצנחה

ח

I

בתכנית הפיחוח ךז" ושס

' 2001

הjוlם נם מpש

חדש לפעילויות המחקר של יד ושס

-

ד

י

ת

המכוו

ר Dtבת ן~א ועןר "ושם-קו'(ב

I

נחנהכ

החלה חכניח

הוקם המכיו

היקם

נחנך גו

המאגר של

קבעת

רmrיפו ןו' !שD

הביו-לאומי

בית הספר

חסירי אמוות

מש TII

הקהילית -

: 2001

לקחר השיהא

המרכזי

העולם  ,ובו

מיחשב .

ביד ושם .

להיראת

חר Iחים

המרמי

השואה.

(מחות משית

להוראת

מסיד מיעד

השואר~

ממוחשבים .

ובה

למילייו וחצי

אחר ההצנחה

ש'שה

הידלים שנפIo

לכחמשת

מרכיבים ,

בשואה.

לאפים קהליית

לרבית הקמת

המצליים לפי

ישראל שחרבו

המלכול

מריג Iח.

אי נפגעי

המ  Iזאו)'

בשואה.

החשר .

הנפסים

מn

ךיר ,ס .

ש

ם

נחגר הבנייו

נחנך בנייו

הכרך

ייושם

של בית

הארכייו

הראשין לש

זכה

הפסר

והספיריה

ל  j7ם י ק י ו

בפרם ישראל

החדש  ,ובו

חםידי

לע מפלע

א ו מי ת

ה עולם

חיים .

פורסם .

(ך

מאת או ר י ת א וח יוו מדר

•

אז ראשית ימיו טיפח יד ושם קשר

הקשר בינו וביו יר ושם  ,שכן הקשר היה טבעי

ב י ר ושם אינה עבורה רנילה .בשבילי  11הייתה

מיוחד עם ניצולי השואה .הניצולים הם

ער בתחילת הדרך " :איגני זוכר כיצד התח י ל

נם הגשמת הYוון שלמר  ,פאלשר חלרות האב י ם

שיצר ו את חוט השררה של המוסר ,

הקשר  ,הוא מסביר: ,היות שאני רואה את צעמי

'tומור קלח ולא להפם י ק לשאול א י ך ייתכו שזה

גתנו את היסוד לזיכר ו ו ולהמשכיות

קשור בטנור י ליר ושם מצעם היוודלו  .י ד ושם

קרה ".

והכינו את הד ו רות האבים להנחלת קלחי הבער.

הוא המפלע המרכ 1י להנצחה וזליכרוו  .ולכו זה

מ

הרב

לאו :

"י ותר מלכ התפקיד'ס הרשמ"ם

בסוף שנות ה'  ,80םע הקמתו לש מרס הארנונים

היה חייב דלבר אל" .כל משפחחי  ,לרבות הוריי ,

שלי ביד י שם  ,כ)יצול  ,כחבר מוצעה  ,אני חושב

של )יצולי הש ו אה בישראל  ,אז בראשותו של

נטפו בשואה  ,ואג' הייתי הילד הצעיר ביותר

'דל מלעייח הנוער 'הנמצאת

שהתמונה של'

.

"מלק בלתי גפרד
משה ובנר וכ י ום בראשותו לש נח פלוג .התהקד
שיתוף הפעולה עס הניצולים.
בש)ת ה'ובל להקמתו 'ד ושם חוקל כבור

לאורן כל התפקידים שש'רתח' בהם ".

לנ י צויל השואה אשר "חוו אירועים אי ו מים אכלה
אך אפסו את שבר י ח"הס ואזרו כוחות להמש'ך,
לבטוח באחרים ולהאמיו שוב בעתיד )וויל י אם

ידכ לטפר את םיפורה הא'שי  ,כ'צד היה 'ד ושם

עם יר ושס  ,ואחר י לכ כן הרבה שנ'ם ב'ך ושס

ב ' הלמר"ך  ,כננד בל הס'בי"ס (  .חמ'שה ניצול'

לב י תה " :מרנע שיד ו שם קם והתחלתי להג י ע

אני י וערת שכן רואים זאת נם א)ש'ם מחוצה

ברוניה קליבנםקי .הרב ישראל מא'ר

להצרות לופסר ,הוא ה'ה לקלח לבח' ]פדר מח" .

ל ו .ק'בלת' פעם מכחב בזו הלשו ו  ' :נברת יך

לאו .פרופ ' שבח ו"ס  ,אברהם זל'נ ורוח אל'עז

ב י ום · 'ום א י ] ' יכולה לטפר את הטיפור שלי ,

ושם הנ)}דה ' ,כאילו שמי הוא שם נריף ל'ר

מפסוךם במילותיהם לע הקשר המיוחד שלהם

א)ש ' ם רב'ם א')ס רוצ'ם לשמוע על השואה ,

ושם  .במשך שנות בעודח' הכרת' ה'טב את יד

ואז אני שותקת .קר כשאני מניעה אל יד ושם,

ושם 'מהעבורה בארכיוו  ,מהעבורה במעבדה

.

בי

ושם  .חלק מיך ושם ה ו א אצלי  .וחקל ממ נ' ה ו א

שואה אשר במשך שנים רבות מגיעה ל'ד ושם

.

עם 'ד ושם.

r-

עמוקה ואשר הקשר הלוך ומעמ'ק עמו עם הזמו ,

דבר'ם דומ'ם א ו מרת נם ר ות אל'ז') , vצולח

שואה

.בr

שניצל מבוכגוולד .זה ב'ת ש'ש ל' אל י ו זיקה

בתערוכה ' א י ו משחקים ילדותיים ' עם הכ'נו'

של י ' לוקל  :ה'א חוט מקשר לעד ב'ב' וב'ו 'ר

)' N
כידצ החחיל הקשר שלך עם יד ושסו

בה

אינו

נוטש

אותי ,

זקוקים לעך Iת של' נס היום  ,ו  IIהרגשה טובה

שאפ'לו ה'וס  ,בנ'ל,י אני משתתפת בהנצחה

ולא

ו ב ח'נון ".

א'נטקלטואלית  :אומר פרופ' שבח ו"ס  ,לשבער

עם השנ'ס הלנו והעמ'קו הקשר'ם נ'ן יד

'ושב ראש הכנסת וכיום יושב ראש מוצעת יד

ושם לנציוילם  ,ו)יצולים רב י ם ק'לבו 'לעהם למלN

ושס ושנריר 'שראל נפול'ו.

תפק י ד'ם ביד ושם  ,אם בשכר ואם בהתנדבות.

ברוניה קליבנטקי מםפרת; " עוד ב· . 1954
כלשא 'עדת' בערית לכ ןכ טוב אך י עדתי שפות
רבות אח ר ות .קיבלו אות' לעבודה בארכ' ו ו' .ך

ושם היה אז לא 'ותר מד'רה קטנה במרס העיר

י רוילשם .מ I)J

שללגב ה'ות' צ')לות שוהא שה"תה

קשרית של המחתרת בנטו ביאליםט  Iק ושל
הפרטיזינם  ,ה"תה ל' ' Iקה עמוקה לנושא וצר'תי
לחקור ולה'ות שותפה בכול  ,ונאו )יתנה לי
ההזדמנות :

הרב 'שראל מאיר לאו  ,ר בה הראשי של
מירנת 'שראל ,מקתשה להיזכר מת י דביוק החל

10

'כולה לרבר על הנושא בפת'חות  ,ב'ריעה

האיש' של' הוא חלק מהה'ססור'ה .ב'ד ושם

השואה היא חלק מח וו "ת ח"  ,ולעולם הע'סוק
לא

רב Iניה קליבנק oי  " :אני מרנ י שה מזוהה מאור

לש'מור ש"סדח' עם קטה ו'בר .בעינ" יד ישס

שרוצים לשמוע אות,י שזקוקים ל,י שהסיפ ו ר

" הקשר ביני וביו יד ושם הוא חקל מהטבע שלי.

רגשית

יד ושם :

;c:
.בr
ו-

r-

; במשך שנות פעילותו של יד ו שם '.ה
_

ע ו בד יו עד  Iם למאות רגעים מרגש'ס

ם בע  Iגי נ'צול י ס .
בבעור רות אל'עז חנוכת " 'ד ל'ךל ה'א שננעה
'tובה במיוח,ד ובעינ'ה דע ה'ום הוא מק  QIז'כרוו
לבתה הת'נוקת שנודלה ומחה באושוויץ .
ברוגיה קליבנםק' התקשתה לבחור חוו'ה

Cל מה התפקדי שלר ב " "Tושםן

-

הוא נם מפלע הח"ם של' ".

ברונ'ה קליבנסק'  " :במשן יותר מארבע י ם שנה
דבעת' במחקר  ,בפרםום מאמר'ס  ,בך'שום חומר

ארכיונ י בלכ השפות הא י רופיות  ,בקטלונ ובס'וע

לח ו קר'ם  .לאט'לאט הנ י עו אל'נו מסמכים
ארכיוניים  ,תמונות ומיקרופ'למיט משאר'ת

הפלטה  ,מוודעות היםטור ' ות )נזכוח קשר'ו של
מנהל הארכיוו דאז דר יוסף קרמיש( ומנטו

טח"בשטט  ,וכל החומר בער תחת ".ד' העבורה

אחת מעשרות חוויוח מרנשות שחוותה בכל
שנות ' ה ב'ר

ושם :

" אבי חושבת שהמפנש עם

אנשים מםוימים ה'ה לי המרנש ביותר .בכל

השבים זכרתי כל שם ושם של נ'צול'ם אשר
הניעו למסור את דעותס  ,ער כדי כך שכאשר

הג'עה א'שה אח,ת אב' זומס ן ,למטור את nעתר~
שאלתי אותה אט היא לא מטרה ער עדות
פעם .הא'שה המופתעח םפירה שהפעם היחידה
שהיא מטרה דעות הייתה

ב' 1943

עוד בשוו')",

r1

והרבתר שזכרתי אותה משום עשר קראתי את

יד ושם שותף קלריאה לב'זע' מצפון באשר הם

nעתה כיד ו שם :

ללכת בדרכ י אהבת האדם  ,אחת המלאכות

שכח

וייס זוכר

רנע קשה ומרנש כאחד :

החשובות בי ותר בעיניי

.

ויד ושם ממש י ך בה נם

"כשאירחנו את נשיא נרמניה יוהאנס ראו ואת

במיים אלו

שר החוץ יושקה פישר .שניהם אוהדי ישראל ,

בשורא~ אצור השמות ידעין ןfן הניע למלוא) וינא

ננלכ זאת הקושי נדלו דבכו ,והוא נותר נם היום :

קר

.

היא איסוף שמות  «1מיליוני הנפס י ם

מלחא 1"7

ו::
;::ו

F-

יtניIם להמשיך לוהבגי ר תא הפל'עו.ת

למען החרות הבאים לומען ההבטחה לשא יישהנ
לעולם :

ממ IIוו
ניצולי

האם בעוד חאה שגים דעייו י היה צורך

ביד ושםן דמוען
שחנ וי 'T :Oשrה לאבנ תא העחי.ד חאריות גלודה
במיוחד תהיה מוטלת 'זע כתפי יד ושם כאשר
כעוד עשרים שנה לערך לא "שאן איש אשו
נער תא השורא~ באי סבור שבדי ש!ם זעשים תא

ה?,רב מי לעמוד במשימה הקשה הזאת.#
בארהם ילזנ " :אני וזכר הטיב כרצי הקתשיתי

§ מה הממר שלך דלורות הבאיםי ואיר יד
~ ושם מבסא את הממר הזהו

להיות גוכח במטפש אייכמן  ,ובעמדי מחץו לבית

המפשט ראיתי ישואלים נמסים ואחר כך יצוא'ס
בעיניים ד ו מעות  ,כישראלים יהור י ם  ,מאז ורע היוס

הרב לאו " :המסר הוא לא לשכ ו ח ולא לסלוח,

אני מרגיש כ י צד ההתעניינות בש ו אה הולכת

לזכור את האובדים וrלכור מנגד את הפושעים

ונוברת  ,ואני מאמין שכך זה יימשך  ,אני גם יו ד ע

וגס את מי שעמר ו מנ ג ר ולא עשו דבר .מעבר

שיעברו עור שנים רבות עד שייחשפו בזה אחר

הש ואה

ויד

ו ש ם

~,:', r
'~ ~/
רפ!כ 'Iש חנ

~ 'O

תח "",

הן ב וש' לא מ Hין יאל

רנ  1tו" 'iקי ' ביק, !t

רבא יים ילזג

r:

ם איך היית חגדיר את המלאכה הגעשית

~ ב 'דושםו

n

r:

אברהם זליג פולע בשיתוף פעולה עם יד ושם

שנים ארוכות הוא סיפר כי לאחר זמן רב שהוא
ונציוילם רבים הדח ' j7ו את השואה מחייהם  ,פתח
י ד ושס פתח חשוב בבעורם  ,לחוזר אל בערם
ולהנצ י ח את 'יכרונותיהם  ,מתוך נאווה ואהבה :
ש"נים ארוכו.ת ובפטר שעגיים השינם החארונו.ת

עשה יד ושם מאמצים בלתי נלאים לסייע לנו
הנציילום בלכ נסייונותינו שלחזר את מאות לאפי

שמות הנספים מלוח  :כאשר לאחר חמישים
שנה לחיסול נטו לו'ח החק/נו ביףנו את הפסר
ו אלה שמות ובו רבע מיליון שמות  ,ראיתי

בבעודתם אתנו מלאכת קושד:
הרב לאו  " :אין מילים המתארות זאת יותר
מהמילים י מלאכת קודש  :יד ושם הוא כעי}"
הקיום צליו ו י זכ ו ר את אשר עשה לך עמקל י

.

ןfחןע לש מיים (ןא ,הוא הצאניס מושתפי הפעולך~

לאלו יש להאיר באור יקרות את מפלעם הוכבורך

זה כל המסמכים והאמת במלואה תתנלה  ,ולכ

של חס י די אומות העולם  ,קר אם נקיים מסר זה,

זאת הוא חקל מתפקידו של יר ושם :

נו כ ל להאמין ולקיית שהעולם לא יחזה שנית
בוזועה כ וז:

רות לאיזע  " :נאי ממאינה שיד ושם יהיה לצנח
שם קמן Iם להנצחר~ קלח לבתי )פח מהה  OOוירה

ברוניה קליבנםקי " :המםר שלי הוא לה י ות

של העם ה י הויד ושל העולם  .כשאני מגיעה היום

אנושיים  ,לחוש חמלה ואהבה ללכ אדם ולמנר

לפסר לחיי'ים עצירים תא ר Ooפוור ילש ונא י רואה

את הנזענות באשר הי.א אינני יכול ה לומר שיש

אותם למוףם מותעניינים כוובאים  ,נאי יועדת שיד

נחמה ב כ ך שאנ י עובדת כל חיי למען האררת

ושם מישיך אנותה נעודה חשובה נם בעוד מהא

היעד 'זע השואה משום שרבר אינו כ'ול לנחם

שנים" ,

לע הןדבא  ,ךא ' lושם חות לע וגול תא הו;נצהח

הרב ןfןו  " :השוהא מחה לתהום פזערה אשר

ואת הזיכרון  ,ואני נאה להיות חקל מזה  .היום

ככל שאנו קרונים אליה  ,אי אפשר להבין את

כשאני יודעת א י זה שם עולמי יש ליד ושם  ,אני

עומקר~ דווקא מן המ ר חק פאשר לואות אותה

נאה במיוחר בהישניו -,

בכל גו'זו הזוועה ) .לכ שעוברות השנים  ,מפסר

לרנל מןfןות מח י ש'ס שנר ,דיל ושם הנצי'oןןם

המתעניינים בשואה גרל ומתרבים החוקרים

מןfןי חקייה שיד ושס יילצח במשימתו החשובר~

והנילויים  .אין לי פסק שבעוד מאה שנים ינ'זו

רובם ככלום ממאינים יכ משמיה וז תהיה חשוהב

מפסר המחעניינים פי כמה  ,וכך נם מקומו של

פי כמה בעוד שנ'ס  ,כאשר נתרחק מאירועי

יר ושם ותפקירו יהי ו חשוב ' ס לאין ערור .

השואה ,

lly

גו

חסן,ן

אומות

העולם

GARDEN OF THE RIGHTEOU
AMONG THE NATIONS

בשנת 1942

היה הבומר הצרפתי מרי בגואה )שנוח בשם פייר ' ונפו(ל ,

מיר במסדר הפרצניקסנ '.מובצ במרסיי  .בעבודה משותפת עס ארגונים יהויריס

מרי  IIIאן בינםרבנ - Iפריצ ' רד מהולנד רכנה
בוקי אחד לע אופניה והבחינה ) 1רמנ'  0תופסים ילריס

'ה  Iד'ס ב'rךהם וברגויהס  IIוקרים אותם למשא'ח  .בן במקום גמלה
מגה ההלחהט לםיע' 'לה  .D'lIזמן מה חאר ןכ היא הסת  Iרה מתחת Iל'וח Iת

הר'צ  Iף 'וש 'וסוו ניתה גבר 'הו  '1עם שלושת יייי• .קלאת פונט  ,קריו נלט
יהויי  ,היא השינה תעודת זהות מז'.פת והחב'אה

נם אוחו במקום המסתור  .כשג'וה שוטר הולנדי
את מקום המסתור  ,הרנה אותו מריין ביך"ת אקדח

וקברה את גפותו נסתן  .ן(ז ור"תה ף נורה :מארה.
אנחד ממצבע' הה'וצה האחרים ששעתה  ,התקבשה
מריין להעביר תינוק מאמסטררם למקום מבטחום
נאחך הכפרים .כשהג  Iעה לכפר לאחר גם'עור של
שת'ס שערה שעות ברננ.ת פגשה א'ש זר שחiרכ'

לה נמקום איש הקשר 'ושה  .האיש אמר לה שאיש
הקשר לשה נצער וקלח אוחה ואת התינקו לביתו .למחר.ת בביתם  ,החףטן

האיש הזר ואשתו לשמור לע התינוק והסביך .לידליהם שמריון יחה תינוק
מחוץ לנישואים ואינה כ'ולה לפטל בו  .בסוף המלחמה קערה מrוו! אלצרות
הברית עס בלעה האמריקני  ,שס היא מt:רה לע השואה ולע גיבוריה הלא

12

יהודיס והיהודים .בשנת

חסידת אומות העולם .

1981

הכיר יד ושם במריו! וא! כינסברכ!·פריצ ' רד

סורייס הוא ס"ע בהשגת תעורות מזופיות ליהודים רבים ותיאם את בריחתם
לפסח ולשוו"ץ .בשנת  1943עבר לניס ,שם הנה תכנית להעברה של
אכרב'עם לאף יהוריס באניות צלפו! פא  '1קה

שבלעות הברית שחררו .באישור

הוותיקI

זענtרת תישףו לועפה לש רושו J1I.האjmויח
החל בנואה להצויא את תכניתו לפולע ,לבא
אז עשו הגרמנים את

נ 'O

והתכנית בולטה.

בנוהא נטלמ לרמוא : Iנםש ·הבא ביטונ· חשדי

.Vf;,
:Q ) "', .
•

I .

את פע'לות ההצלה שלו בשיתוף פעולה עם

,DELASEM

ארגון טעד יהודי מקומי  .הוא השיג ליהודים תעורות מזויפות

שהורפטו במרףת הז,ג Qןר נארנ! להם מקומות מסתור אלצ מפשחות היעידות

לע נעודתו עברו בשקט מפה לאיי!  ,ובטוף המלחמה ער זכו אלפי יהוךים
לסיוע מ"באי היהוירס :במכתב ליי ושם כתב בנואה · :מה שעשיתי בעבור
העם

היהויר ]1. .

הוא כא'ן וכפאט על 1)Iת מה שהיה צריר שעלות ירכ למנוע

טבח נתעב ושטני לכ כר של  6מיליון יהוירס ש"שאר עלולם ודע החרפה
הנתעבת ביותר של האנושות

.

בושה לכל מי שהשתתפו בה ואפשרו לה

להתרחש :בשנת  1966הכיר יד ושס באב מרי בנואה חטיד אומות העולס .

מ את ד ' ר מחכ ' פ לד ' אל

~~~~,. ----------------------
שואה ה"תה פשע חסר תקד'ם בתודל rת האנושוח וקראה ת'נר לע 'כולתו של הארס להבח'ו ג'ו

ה

טוב ירע  .האנושות מחו'בת שיא לשכוח את הטבח הש'טת' שי 6
היא מחו'בת חכור את הזערה האגוש'ת ל'הוד'ם

-

מ'י'ון 'הוו'ם  ,אר באותה מ'דה

אף שלא ה"תה רגה באופו 'סח'

.

'זש לא 'הו  '1ס

ברחב ' אירפוה גכיבוש הגרמנ ' .לפ'כר חוקקה הכנסת את חוק 'ד ושם בשנת  1953להקמת המוסד

שנס 'קו ' ר את 'חס'  '1אומות העולס ששמו נפשם בכפם להלצת 'הוrןם :
בש}ת  1962הק ' ם ' ד ושם ודעה צ'בו'ית בארשות שפוט ג'ח המשפט ה'זע'ון  .את החפק'ד מ ' יאו במשר

השב'ם השופט'ס משה לנדאו  ,משה נ"קס' ו'קעב מ(ו :תפק'דה 'זש הוודעה ה'ה לגבש קרט'ר'וג'ס להענקת
תואר חס'ר אומות העולם וקלבוע את ההטבות שבצדו .ואלה הקרט'ר'ונ'ס הע ' j7ר"ס שנ'בשה הוודעה  :המצ'ל
ם'כו את ח"ו  ,את ב'טחונו או את החופש הא'ש' לשו בזמן מעשה ההציה ; המצ'ל לא ק'בי תמורה חומר'ת

נלשה' כתנא' מוקדם להנשח העזרה; והנ'צול א'מת את מעשה ההצלה בעדות א ו ש'ש לכר ת'עוד מוסמר
אחר .רע כה הוענק התואר חם'ו אומות העולם
'הוו'ס

-

-

תואר הכבוד הגבוה ב'ותר שהעם ה'הוrן מענ'ק למ' שאינם

לבעשר'ם אלף נבר'ס ונש'ס  .הזוכה נחואר מקבל מלדיה זכ'וחות ששמו מוטבע בה ותעודת הוקרה ,

שמו נרשם לע ק'ר הנבוד בנן חס'ד' אומות העולס ב'ו ושם  ,וס'פור גבורתו מפורט בסורח כוב'ס של קל ס'קון
חס'" א ו מות הע ולם )ש'ראה אור קנרוג( .כמו כן יד ושם עובד עם שני ארגונים
לחס'ד' אומות העולם )נ'ו יוקר וקרן אנה פרקנ נבזל

שבשוו"ץ -

התנדב ו ת"ם -

הקרן היהוד'ת

המע' Jק'ס ס'וע כספ ' ורפואי לחסירי אומות

עולס נזקק'ס  .יד ושם מחו'ג להמשיר בתכנ'ת זו כל עוד ימש'כו נ'צול' שואה להג'ש בקשות להעניק חואר זה
למציליהם היא 'הוריס  .הרונמאות שלהלן מדנימות כמה ממעשיהם של אנשים מיוחרים אלו שמימשו את
הפתגס התלמוד' 'לכ המק"ס נפש אחת כאילו ק"ם עולם מלא :
J\Iנ)ה ר~ א מ הנ ל

מוחקn

't'0I'I

א  Dlוח העזל ם .

בפבר Iאר

1943

סורוקה

טד'אוש

)בתמונה ,

מ(ואמש ,פלע lרתבכ פלונ'.
באונוטס  ,1944ב " Iלינה שבלסוקביה  ,הניעו אנצים

'צר קשר עם כ מה עובrן

מלווים בשומר'ס מקומ"ס פרו'נאצים לצעור את

כפ"ה בגטו גרור)ו והזה'ר

הטי פ'ש )כיום קל"ן ( בת
1.

השת'ם שערה ותא דרותה

ווווה שהתגוררה עמם .

הט' צנטו Jתה ל nת קלמות
הקקרע  .אר בזמן ש'רדה
)מורנות הבנ"ן  .נפתחה

לוא'ס מרס'נס דה סוסה דנסס ה'ה בתקופת

לפתע לדת אחת הד'רות ,

המלחמה שנףר בח'ל צברפת לאחר נפ'לת צרפת

ו )' Iכל ) Iא"רצ"ק רחף

ב'ד' הגרמב'ם ןiהה בח'ל

....

..
ז

.

אותס
"

•

מפנ '

הנרמנ ' ת

המז'מה
הקרובה

להשמדתו הסופ'ת של

!..
 . .וי

הנגס הוא מאר ".הש' מpו

'h

להבר'ח אותס ברכבות צבא'ות גרמנ'ות לוו'לנה ,

.....

מרקח לש מהא ומשוניס ק  Wטףם משס  .שכשאלו
למח'ר המבוקש ענה סורוקה ' :איננ' מבקש את

כספכם  ,אנ' לא צר'ר את כפסכם  ,אנ' רוצה זעלור

פנ'מה את הט.י הוא הרניע

לכס  :סורקוה ס"ע לברושק נ  OIבאוס )"ומיס רוברט

nרiו'נןrג) Iמלפנ' המלחמה

את הילדה הנפחדת ' :אל תפחד'  ,אני רק רוצה

נס(  ,להרשל ל'פש'ץ ועוד ל'הור'ס אחר'ם לקפוץ

וס'רבה לה ' »Jק ל'הוד'ם

לזעור לר  .אל ח ו ציאי מילה ואל תצרחי  :לאחר מכן

לע רעת שנסעה בורכה לוו'לנה  .בזמו המסע נ'סה

נמלט'ם ~שרות כ) ' Oה .דה

הסת'ר אותה ב'ן שעות מיטת הת'נוקת שלו .עד

שומר נרזכני לפחוח את לדת המח'צה שהנמלטיס

ררר

מהרה החלו אנשי הגספטו בח'פוש קדחתני אחר

הסתתרו מאחור'ה  .סורוקה ה בט'ח לו כ' איו שם

הם חיפשו חיפוש יסוד' בדירה

-

סוס -דו דנטם

מצא

קעלוף מלבגה  11עצמאבות

הילדה הנרעןת

הנפקת אשחת מhפיר'טחו

לש מא"  •j7"Ylקערו צפח'ס ממק Iמס אגב אזהרות

שרע"ו ה'ו מותרות לפ'

למיכל ו"ורע"תו אנה מפני הצפוי להם אם 'תברר

לכ מה מאות ' הוrןס ,

כ' הס אבן נותנים מחסה לידלה הנדער.ת אר קר

נוסבאום  ,לשנ ' 'ד'ד'ם בקבוצת הנמלט'ם הגאה ,

וכר אפשר להם לעזוב את צרפת בשנ'ם 1940

במיטת הת')וקת לא ח ' פשו  ,וןכ צנלה הט '.הט'

מרעה רנלה  ,וה'א נשארה חלו'ה ב'ו שמ'ם לאץר

חוק -

ו' , 1941

-

א'ש והשמור זעב סורוקה הוב ' ל את הקבוצה קרוב

כמ האפשר לשער י נטו וילנה .
כשהצטרפה ל'זה )וסבאום  ,אחוחו של בר tשק

לפנ' שהחלו הג'רוש'ס  .כאשר ב ' טלה

המשה Yלהסתתר ע'ת מפשחת lצ""j7אמ במשר

ממלשתו את הא'ש ו ר לאשרות  Q"Dה ל')!ד  'U1)4ות ,

שמונה חודש'ם  ,עד שחרורה של סלובק'ה . ,לא

ר }oלמט'ס האחר'ס צורו גנפוס שרשרת D 1)4ש אח

ש'נה יה סוסה חא התאףר מרכוו מקבש האשרה

ראתה א1ר 'ום מחשש שינל 1אוהת כשנ'.ט בני הזוג

ל'זה לתור הרכבת  .ל'זה נזכרת  ' :הוא ה'ה אתנו

לתאר'ר מוקדם 'ותר לוא הות'ר לרשו'וח ההנ'רה

הפםיקו לאןח חגרים ולבלות מחוץ לב'תם  .הט'

לאורר מ הנס'הע 'לבלר~ הוא )חי ל)ו א'מו  1)4קשה

נבח'ל בררה אלא אלפשר את כ)'סחם  .דה סוסה

)זכרת  :ק"שה לתאר את החמ'מות של משפחת

חם :כשהנ'עו לוו'ל)ה ס"ע סורוקה לנמלט'ם

רנסט הוחזר לא  Ylו ובהוראח הנש'א נאץל לעמוד

מא"צר"ק ביפ"  ,כאשר הנעתי לביתם לכ רכ!ש'

להצטוף קלבוצה של פו'זע'ס 'הוו'ס השב'ם לנטו .

לפנ' ועדת משמעת בג'ו הפרח מד'נ ' ות ההנ'רה

היה הגגרים שלגופי  ,הס דאגו ללכ צרב" ,ל)גrןם

הוא ל'ווה ארגעה מםעות כאלה של נמלט'ם מגטו

הא)ט"ייהור'ת של ברז'ל  .הוא נמצא אשם אר צוא

חמ'ס  ,לנלעיים  ,אפיל .לנלעי בית :גלילות  ,להפנת

נרודנו  ,וגסר הכול הצ'ל תשעה גנ' אדם .בשנת

" הם

הכ'ר ' ר ושם בטי'אוש סורוקה חםיד אומות

פטור מעונש בשל פרט טכני

-

בזמו שעשה את

חשש  Iתיה  ,היא אפילו 'שנה אתם

במיטתם :

ה ' ע:גרות ' ש'וחסו לו ,כבר היה גמלא' ונשאר

מעולם לא השא'רו אותי לגד  .גשנת  981ו הכ'ר

בחפק'ד tשנה נופסת לע פ ' בקשת ממשלחו .ב'ונ'

'ד ושם במיכל ואנה מא"צר " j7חס'די אומות העולם.

 ,2003לאחר מותו  ,הכ'ר 'ר ושם בלוא'ס מרט'נם
יה סוםה רנטס חס'ד אומות העולם.

בעור הרכגח ממש'כה ב)ס'עתה  .םורוקה

1983

וש) '

העולם ,

)13

מאת שרח לו' Iומא'ר ה א'לרשט"ן

•

ה

פת'חה הרשמ'ת של ארכ'ון 'ד ושם

למנהלת סניף קןר ה ' IOך בהוננירה )שה ' ה אחך

,

ה  -הת ב·  . 1953ר'תrןב מנהל הואיכננ'ס

מהנפ'iם שי הסכtנות ה ' הוףת  .י'ם ' ם ש Iתפה

רבעשל דר משולא קרקבוקס' .ממשתו

rמלעפ ,.

רהת"Yr oוכא rעוימ לע אשס חאר לבדב

פוסקול ~ לרתיוגJו עטמס רהעטתו i1צ' MI

IאoIIשר .םע ותא 'צמאמ תדזע' השהאו ר(ןoחת,

הלב'ת לת'וג בolגנlירר~ ונכ רשכ"י הת רבנןנ·זלבן

רבכ עם לעיית הנצא'ם לשלטון

קסעה פו'תנוו בת'ע1ך ו בו'שוס  :ה'א משרה

ןננמ .-- Mא'וור 'זכ למתמח העולם רiר"נשו 'עI1ת

פטח 'o j7Iןןס 'וש '"שתס הההנלה צה'ו  Mבםחרנ~

עירם ושנ'ם "וVנ מוערות ה ' IOOר'ת חקזה את

l'DרJת ו 0'1I r.Yו'ז 0'1במהנח משותו 'וש םיריסא

.

הרבה לפנ'

הא 'O'\K"I

.p

קכזב הרתשח.םתו מעפ'ם רתט אנתנ'ם

רכשו ונהקמת (.ו ן'(/ו רiות"ו ממרתגמ'

'הוףם .

הקשם ')רתו .םע תום ר'חכוהמח הוקמו במקומות

בתקוף תפק'וה ב'ו  Iש Oה"חה פו'תרנר

רב'ם בע'תם מרמ' ת'וער וא  Qlוף חע'ות  :לבו"ונן

אחוא'ח ל  O'Nוף 'מ ממסר פ'Iםת מ'ער כתובה

)ה  IIדעה ההטסי Iר'ת(  ,בפירו  ,בנר' 'Oזסווה ובזא Iר

מנ'צ Iל' ש Iאה כאץו  Iממוםדות ואנש'ס בח Iץ

הב'ב ו ש האמר'קנ' ) ו דע ה'הוףס הםש Iחרר'ם(.

ה'א '1ער iכ1צ' ש' להק'ס מרcא אנז להפען'o

.yvb

א Iתן והשתתפה כ'מ ' ש'נות ההנהלה הראש Iנה

ץואנ 'שרלא הב'נן ציכ Iו'ןם רב' ס ש'ש להק'ס

שי 'מפלע ' י  Iש: O

מ Iסך 'ה Iף אלומ' יחקר השואה ולהחצנת נפס'ה

 Iך Iוקא ב'ר  Iשל'ס .אב' הרע'ין ה ' ה חבר ק'ב Iץ

מלחםת השחרור הקשתה מאוך לע הקשר

1946

ב'ן המשוד ב'ר Iשי'ם שנ'הלה שוה פו'לרנרו

משמר העמק מחכ' שנהב '.בח Iשר מא'

מארכיונאית יחידה
לב'ן המשח בושרות ח"ו בתל אב'ב ש ' שב גן

ה'ןח ל'תעפ מ"לעפ
 Iש '"Dןףנת יוש

אלצבל בן אהרו ~ ב  Iמן המלחמה קמ"ן השג"ס

וחםיר רבבוח רך'וזג

ק וש מנתכ'ם ףטוש כלכ האפשר חמרת הואור

'D.לשחינ

ה'  OIהס

,.

נ .....ג' ו 2

'וש ה ו Iדע האלמו ' .מבתכ ' Oרב'ס אול
משו  '1ס ב'ו  Iשם

מ  Iכ'ו המפלע ה'ה
בצלאל בן אהו Iן ,

 Iר<')" Oך Oגפ'ת Iח עבודת ' ר Ooפעל I :פר'לורנו

ומנהלת הארכ'ון

מב'הע הנם את ערתה ש"המפרע צrךר לה' Iת

רזגoיפ oרiות'יו דר

" במסנרח

ב וו פשט

שנ'צלה ברכנת

הרשמ 'ח של "מפלע ' ר  Iשם" מ'וע כ'מת צערת

במא '.שבתנ צבן iףס  ,נפגהע פמנז וב נ יה ובבהנט

העס הכ'tויית המוקשרת ימרי גטן  Iרשה ב· 19

כשהנ'שה זערה ופ Iא'ת כעמיה ונפטרה של Iש

ב·  27במא'  1948כבתה שוה י'ז(/ןyב שוה

משר הש)'ס ק'מ ארכ'ןן
' י ושם ח  Iמר'ס יית  Iף'ס

ר ב'ס .

ה חל

בתצלומ'ס משפחת"ס

-

. \Iו~ ~

ר'זמoo .
פ 'O'l
בהם

חוקר'ס ,

אגש'

14

לע ש'תחו הכ'ת Iח'ס  .ח"ם בגהיו ,I

o mכר מחקלת רת'.ועו לש י'  Iש Oןןrגצו'א לפ Iלע

 Iגמחנ  Iת ייעקור'ס .מצאת'

הח ג 'ס )חספ וו 'iמ'ס הטאר'ס( .ע  lIתאצמ' כמהא

'~"'--

עדו'  Iת מהתק  tפה שמ ' י לאחו המלחמה  ,כון

"'.....נ ~ .......

'ע Inת משנ Iח ה·  I 60ה·  80ג'זכ ''מ שהות' ב'י
 Iש Oק'מת' מנאש'ס רב'ם ועוה  '11בר~ 'ו1ת'צ'1
!חשובה:

א קרמ'ה ,
רפס תטnכיז 'וש תסאר  Iן"Qשדלו ן'לרנ nםז הק"Jש I'IIלש נ'1
מ nפש ;ןח ' Iוש nבר OOבמ 'tז הספן )  8ו נ /

n

מ'ש'ס מםמכ'ס

גףר'ס המ  nעףס תפי'זות  Iשמ'רת הלכ  Iת ש'ו

רער rששoתמשן

ק'תגוענ'ס  .בג' מפשחה לש נפ'oס
 Iאח  '1ס :

<1

.......
:נז~"":רן
~

מP

פגז'ס מםב'ב :

 Yדבעשח' לע  ' '11הדת ה'ה Iד" Oבקתפות רש Ioהא

o.ן .>ot. .ro-. ...... t:-

' Iומ')ס א'ש"ס ולכה נחכות ממ''
ה ןrrOף תפ ''7ר~ ל(וה כהמ

ש'ר Iת רפ .' Iא בח  Iרנ Iת  ' 11עפ I

שועת חאלר

פאבו'ל . 1948

ובהנצחה של הש  Iאה ·\ .ב  194ה'א נתמנתה

'תא Iו

צרפוות ומעג,ך "שגר גr,ואד םש שרהת גסמנרת

פר' ו לניר ,

קטסנר )ש'צאה םברגן ולנן ב· .( 1944

ו''1i

עחה םיימ ה ח  Iרנ Iח של עש ו' ם  Iאוגע שעות

לע הרגגות הנעש Iת בלת בא'ב לרוירג לע הקמחן

ער !)מן רש Ioהא ה'ה לפלרירונר נע"ן תנדזע'

נ

כ

שלכ tרנ~ זה מבתכה ייאחר OI' ~ Iייס חאר ןכ 29 )· .

שוה

 Iמק  Iר"ס

מ'נ' '1oo

ון התרב Iדר.

א

ר

י

I

ב·  7באפו'ל  1948כתב לה בצלאל וך' Iוח

'ל'ות

דר רש;ן פoןדנלרר

.

.

לממףס לע הקש ח ס .ךפ ' ו"ס

לעמוד

{o.l

רגשון רג ' נרבג
עמ'ת מחקר  ,חורף

2001

I

.....

ו

י

של

 Iת ן ן ך

ד

I

.....

ו

I

יY

ת

ןד

ם

ש

שי צוואתה  ,מאר מrןנ הפרייה ששרה 'ה"תה

חשד מס Iך יפoי"ת יך ושם  ,עומך המנהי דר

חצלומים וסרטים שבו כ·  263.0OOתצל ו מים

נעלת שיעור קומה חברחי  ,מוסרי

יקעב ח Iנ ' ,j7וסגניתו הוא נעמי הלפרו  .באוסף

מקתופת השוהא ולאפי קלטות ויאי J

 Iאינ7זטטן Iא'oן והתכוונה לתכוב את פסר היזכור

מש r lך n Qעיית אש-יי.ח ממסכים ממnחסו היוידים

נחחילת שנח היובל להקמת יך ושם סנל

תעיוד מ'טפשם

הארכיון והמתנדבים דקבים במחוינות שקיבלה

אושה

אלו יה  ,0"1Iממסכים לש רצאנ.o'o

היאומי '.
היי ,Qיוחר מחמישים ש Jה מאו מותה של

לש פי'עש לממחה צאנים ' ,מIנ'ס  ,גלויו.ת מכבתים

לע'ה פרידלנרר ושהכנסת הנדירה ב  953-י

רר שרה פוילונרר ,ארכיין יד ושס הוא האוטף

וזיכרונות של נצ'  Iיי שואה  ,נאגף האךכ'  Iם') נם

מלע 60

מדור דע ו יות שבן מתועךות ומאוחסנות דע ו יות

סאייה אQ"Iשלדי האי )iUIית י'"ח

מיל· Iו דפי תיעור .בראש אגף הארכיונים  ,בבגייו

ספי רl:וצי'לוס  1)1 ,מדבעה שלמ' Iר מ  OOכ' Dוראכיין

א'YIה Iנ '.O

הנרלו בעולם לש ממס')ם לע השוהא

•

.

.

 'rהיות המסך ש'ועין יושחת 'יכרון השןאה:

הארכ "I

הס ')ה'.ו גאף

" 1ה"תה הזדמנות נפיאה לעגוך במכוו

ק"שה לראת במילים תא החישבות לש ואכיון יד ושם בעבןר

" ושם.

 nןקרי השואה .צמתאי בהם ממסכים רבים שכפשו אור לע

קיבלתי זערה רנה מעמית" יענורה  ,ואני

דויפת יהו  '1ם בגרמניה בתקופה לשפני המלחמה .וא קר

מורה מקרב לב על השיחות הםענ"נ  Iת .

ר)O')OO1

'\oשמ'יDר ר!'ו O.יביש nאלא 'בע' J'II'I'1\.fI 7הוזnוn.:כ'

הפת Iח Iח והגונחו לע! הםירשק הב ·מוא'ו  nם:

לש יה  '1Iם '''' 'lנרמניה סשבל tיום-יום מהפשלות בכפרים

הניו-לאמוי לחקר השואה בנאךכי,ן

r

אינגה מ  nוjז'ל
עמיתת מחקר ,

קטנ 'r Dרענום יצמת Pו פנקסי הך;ןIל'ת לש נרמנןי; תקופח

999

י

שהוחן ב  Iד ושס ה"תרן חשובה )מו המחקר צעמו .ןהמקום

הזה הוא מהמיוחדים קבריירה האקדמ'ח ילש:
מיכאל ויייט
עמית מחקר  ,אוקטורב
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שח' צוואות טnבש משו'וא מ'uצננ
 !;Mרןoה  Iלס' '(' IIנ י טו שIא"וו Iל''ב •• 19
יפני ח 'I Oו' הנוט :משולא מצו'ןבן קיבש
צבוותאו וטול תא I!Jמ  Nן Dioוש משולא
ו'י'ועלע ו)'ונצנג ו'וש פ"נעלע ואק; D
פר'רה ו',ס'1נ נ' j7שה צבוותא ilימ ו ר
מע; '1ץ'ןע יj7חב"tY'IM .רזנ הב'יח
yןאב .Iהה'Iב' 1חא משח tג  'Iפשמתחה

מנטלעח ד
I

· סוף  :2004הלעאת מארג התצלומ ' ס

~_ 4
~J .. ....

אל'גטוגט
•  :2 005העלאת מ א רג מסמכ ' א וכ'ון
אל·)טוגט

r-.

 .המשך העבודה השוטפת  :רכ'שה ,

ר 'שו ס וקטלוג של מסמכ' האוכ 'ו ן ;
ע " ת עדו'ות מב ' צול ' השואה ; גת ' גת
חכה  i701תא I1ש'Iלoנ מ ) )Iה
שחoרא ררט"זפו' ,ןנדנ Oרבנ
יוקנ חנעחנrר חמו  Iוח לע
 Uאסח lבומחנתו

רO"l'lo
) PlI485נ (t1.

16

ש'רות לקהל ; ש 'קו ס ו שמ'רה של
מםמכ ' ס מק ו ר"ס כמעדנה ל ש 'קוס
יש'מו ר ; המשך רפו ' קט הד'ג'לט ' זצ ' ה
של עד ' Iות ושל סרט ' ס

r

מא ת ד ·ר ר ורב ס ר ו ס

"

יום אחר נכנס לספר"ה אדס נסער:

נישה לכל חומרי הספרייה )יתנת באולם

מספרת קלרה גיני  ,ספרנית שעבדה

הקריאה של בנ"ן הארכיון והספר"ה בשיתוף

בספר"ת יד ושם זה למעלה מארבעים

הארכיון והיכל השמוח ,כחקל מיחידת שירותי

שנה· ,הוא רעד ,ושני חברים ליוו אותו

מירע ויעץ ,את היחידה החדשה מ]הלח גריה

ותמכו בו ,הוא ניגש אל" ואמר' :טלחי לי ,בזמן

כהן ,ומדי י  Iם ביומ  Iהיא מסייעת קלהל הרחג

האחרון הגיעו אי" ידיעות שייתכן שאשתי ,

ולמבקיים בספר"ה ,בינואר  2002קיבלה כהו

שהייתי בטוח שנספתה בשואה  ,עדייו חיה :

מכחג מגתו של אדם ששמו ארפד לוש  ,ובו

למעלה מעשרים שנה חלפו מאז הםת"מה

היא ביקשה זערה באיתור ספר מסוים שייתכן

המלחמה  ,יבינת"ס גישא האיש בשנית  ,ידברתי

שיש בו מייע לע נולרו של אגיה בשואה  ,כהן

אייו בדעינות ושאלתי כמה שאלות  ,לאחר מכן

מצאה בפסרייה עותק של הספר  ,ילפיו יצחו

אוסף רשימות הניצוליס שערר

הגאצ'ס את ארפד לוש ג  5-ברצמבר 1939

ארנון הג ' ו יגט ,לא היה קי ינווט בין הרשימות

באחד מאותם מםעי ההרנ של הסוז'ונם מגכות

אן עד מהרה

נפשיח פ!יזיח ששעו הצאנים בחושדים הראשוניס

מצאגו את שמה של אשתו בשרימה של ניצולים

לכיב ו ש פול'ן ,משפחת לוש הייתה אםירת חודה

מפולין  ,הוא פyר בבכי ,הגשתי לו כיט מים ,

על העורה ועל שיהיה לה תארין שגו תוכל

וכאשר נרנע מעט הטברתי ל rכיצד יולב לאתר

להניד קדיש ל 1כר יקירם,

שלפתי

,

טפר -

הו היו מאורננות לפי מחגות

,

 Iה רק סיפור אחד מני רגים על המידע

תא אשתו  ,המום מובלולב זעב האיש את המקום ,

הרב השמור בספריית יד ושס שסייע ליחירים

לעולם לא אשכח אותו:
פoסוירם ררמתייס לאכה איגס יועין שבשנרר~

לוחוקירס לאתר מיעד חיוני שהם החקשו ל  mוא

אר קוארים רב'ס יצדאים מפסר"ת יד ושם  Iבידס

במקומוח אחריס  ,הספרייה חהיה חמיד חקל

מידע אישי בעל ערר שגילו בה ורינש אותם

לבתי נפרר מיד ושם

מאוי  ,נם חוקרים מכונדים וחשובים בתחום

השואה,

המחקר ההיסטורי מבליס שעות רבות בארכיון

,

י'זכ חיוגי להצנחה ולחקר

רגו חנ הוא מנהל "Oפירוי;

ובפסרייה  ,מלבר אנשי אקדמיה ומחקר מישראל ,
נעזרו בשירותי הספרייה סופיים ירועים כמו

חנה ארדנט  ,נראלר רייטלי)נר וליאון פוליאקוב

וחוקרים כמו כריסטפ!ר בראוניננ  ,טומם קינל.י

של טילים
ס

פ

,

י י

ת

רדנלוף ברהס  ,הניר פיינגורל  ,וולטר לקאר ומרט'ן

כי מעייניהס של אגשי הצוות נתו)ים למילוי

ג ' '1גרט ,פאילו מחברי פסרות בדיו)ית כמו נוגתר

משימית אלו  ,כ  89,000-כותרי ספרים בי Iחר

גראס התעמקו גאוסף הטפרים של יר ושם

מחמישים פשות  Iלמלעה מארגעת איפים כבתי

בעגודת התחקיר לע פסריהם,

עח מפארים את המדפים  ,והאסוף ~לך ג 3,500-

י

ד

I

ש

ם

סנטלע nיי

נ 1956-הציג המהנל הראשון לש הפסרייה

פריטים מדי שגה  ,רובה של  -ענודת הנמלים, -

אריה סנל את המטרה של אוסף הספרים

גמ7י,תיו לש סגל ,ר),דרשח לאסיוף החמור הזה

•

בפoר"ה :להצניח את קיבנות השואה  ,לשמש

נשעיח היום שרנת האינטרנט הממששת למזההנ

 .ש ד רו ג מערכת ה מחשבים של הםפר"ה

גנ  Iר לדורות הנאים  ,להיות מקור מיוחד במ' 1ו

ולאית  Iר של טפרים חרשים  ,מערכת המיון

ימחקר השואה ולהיות מקור בעי ערר לכל

והפילשה הממוחשבת בפסיריה מסייעת קלוראים

מחלקות יד ושם ,בחמישיס השגה האחרוגות

לאחר את המירע הנדרש במהיריח וביעילות ,

גי שה קלולטג הםרפייה באמצעות האינ רט נט

· ש י מו ר אוסף העיתונים כותבי העת וש י פו ר

הג י שה אלי ו

ף

l

וו Iס ,חקןס וחםווע
_
~מ~א~ת~י~ן~~~ש~ט~
חר~______________ •

ה

ה

כ

מ

I

ה

I

ב

י

-

I

מןס רrב- I.מiאלי לחקי השוהא דיב O.שו

רrנ.בט לש היהוידם חשהב Jמאור חבקר השואה_

נעש" Jס נויי ו'לD"1ר נשואה ,הפרו 'i7ט לממך לע

יחידה אקךמות צעמאי.ת )וס ר נשנת

נחב רזגחקר הגעשה לIענ,ם היהםידן הוב בוא"קט

mם "M

 993ו ףכ להרחיב לוהעמקי את מחקי

בלבר של השנאה הנאצית ושל המדיניות

בj7ובצית הפריטזנים ובקמ  OIות רrנ.חבו.א דע הכ

השואה .המכ ו ן מתכנ ן ומוציא לפולע

האנטישמי.ת

ול p

חוקרי שואה רבים מתמקידם

החםזmומ לש רזבי1ו'ו )ג ]W'(OגUומג

אצ' אלור בפרווטו זה פסרו לש רר חנוס בונרב

-

O'OIJ )' 1

בנרמנים או בע'  OIידם מהדצ  ,אולם ידכ להעמיק

בחסיד רזים

נ'- Iאלומיים ומתאם פ  j7'11ט  Iם rכש Iתפיס לrככן)'

לוהשעיר את הנבתו את הקתפוה ואת ידהנמקיה

ךזע תערי תאצו ואלר מד ~nלש רר המלש ונ-נלי

מחקר נאץו  Iבע1לם .המכון גם חומך בחיקיים

שהניעה את התהליכים ,לע ההיטסוריון להתמק ד

בתי ילד י ם אחר י הש ו אה בצרפת וברגמניה

-

ציעףם הקסועים בשוהא ! מפרסם מקחרים ,פס'י

בכל נקודות המבט ,במכון המחקר של יד ושם

מחקר השו  Iאת'.

פרויקטיס מחקריים  ,מארנן יrכ ' עי'ן

•

מעוחים את החוקרים לחקור את קנורת המבט

כינןס'ס  ,תעורות r lכ  lג Iגרפ' Iח .

לע פי פר Iפ ' חך בקניי  ,ראש המכןן משחנ

לש ההיו  O'1לוהשתמש בממסםיכ הי וד" ס ,העיסקו

" •2000גחינת ההטסיוריה שי השואה מנקודת

הלצת ידלים מהות אשלוה בפלויו .

קלסיקו ן חסיךי אומות העולם מרמ את

פיסוrךר iס האיש " Oלש ישנאם lשDש' 1ריגר בהם

ביהורים כסובייקט של רזגחקר מפאשר לבחון

rןוסןן IOאות העול[) לע ולעפש למןע לצהת וD'1Iיר

מה ה"תה ההשפעה המעשית של המריניות

קתבפlת השורא~ דע הכ אצ' אלור הi1'lס' j7וו לש

האנמשיטית ילעה,ם רצ') הס הבםי תא רrנ.רתשn

םח 'IO 'lאות העלום לש רצפ.ת

כינוס בי - Iלא  Iמ ן

כוציר הגיבו לצמיאות שנכפהת ילעה.ם נףסו לע

לרגל שנת הי  Iבל

כן קידבת הממסכים משקורם חבברה היהוידת

ודעבינ לש r nולות השןהא בנףאות אירפוה ולש

געמ j7lה נקורת במט שו  iUנס לע מרעתנ ר~יסnס

נושא'ס מךמ"ס כמו 'רפותרןו הספוי' )רוא מעיי

ב'ן ההיידום לrב החונה הJOבתב וגם לע הייסחם

,(21

מאת פרןפ'

מ

n

מכמו

אן שנת

1968

יד ושם עורך מף

כמה סיוש סומ חוrj7ך  Qביו-מואלי
ידכ יקחב חא העדו ונבשא מרמי

מוסים 'ווצהעי
ןכ  mנ I

כיו '}I

מקחך תעליר.

בין היהוrןם לבין טלשונות הכיביש הגרמינם ,כמו

P

הפרןיקט דע"ויות יהויד ט'לא" מצינ את

•

קחר הרiתראגנזת הפמינית לש היהידום מרישע

מעורבותם של הילטאי[) בצוח היהוידם לע פי

את הבחג קהשיים רrנ.שע"ס שנ:נצ'ן בפני היחיד

יrזעrוו רםילוצף ,ך'1ו [)"Thהשמרותו פואבןו די tשם..

 Iצהיבור ותא מנמות הרrנ.ךש וא השיטי בה)'Xו:ו;ןrן

רפוח'j7ס םסaמ לע n 831ויnע לש וD'1Iיו ~

!I I'~ '1

בכי)  Iסיס נושאים כמי ההתנגחת

הה'rןןנו ההציך~ הההנהג הiו'ףן.ת rכחנ Iת
הר)'ןן  ,הה ' IIJOיר Iגרפ  Iך~ שאףת הפלטה ,
חסורות ' Oיר בהטס'  Iףה היה  Iףת בעקבות

הש  Iאה  ,היחסים ב'ן יהורים לסגיבתם .
השוהא נהOQי Iהrר היהףןח ו שיחב

•

רדnה תנרnלו השוהא iוג'צמ חמi7ר מi7ז'

~ !\,י-

הי' jי D'l
'".-~ .

הניצ ול ים לאצרותיהם.

.

בםוף  2004יערוך המכון הבין-לאמJי
לחקר השואה כינום חוקרים  ,והוא ישתלב
באירועי פתיחת המכל ו ל

המוזא]' L

החרש

"1

לש יר ושם  ,רוגתרת לש ר'גס oהיא "קחר
השואה והזיכרןן

הלאומי :

חוקריס יהוריס

ולא יהו ר ים"  ,מטרת הכינוס היא לברר
ולנתח את דרכי היוצ1רות חקר השואה
שהחןקמ גנ'תו המברה

הן- lYllio

מתnסו

המורקי :החוקירם והכסאלוות שהןןפתחו
הבם  ,צבד השאלה המענייתנ כציד בצ'עו
חוקרים את מחקר השואה כפי

שהוא

יכום  ,תלעה ידלון מקיף גם שלאת מקומן

לש דעויות הנציולים בכתיבה הה ' IJOורית
ובעיצוב הזיכרון הקוקלטיבי של השואה ,
מהמענה לשאחת אלו יתבררו גם מקומו

פ'פn

m

'פחפ ' ה Iדה ואברא

הקהליתית היהוידת:

ןארפ לארשי ג:nק .מזנקימי רסמוו הבוי-מואלי

.' 1I

n

כממו

הפרו '7ן> tך'Orו'קון הנטאות " מרמ מיעד

לע תrולותיהס לש לאכף נואטח הש j7lמן קיעבר

בשניס

במזרח אירפוה בקתפות השואך~ ייייOוקיוו יאצי

 , 1996- 1993כו'  tם הוא משמש '  tץע קאדמי לש

לאור בפשה האנגלית ואחר ןכ בפשה העבר'ת

לחקר השואה ,

עמך בראש הסכון

יד וש[)  tמסייע בניבוש התכני[) ש' tצגו בסוזאון

וישול) נמרכז רזגיעד לע תך'ןן Iח השןאה נאתך

החשו לתוrדלת השואה רזגוקם ביד ושם ,פרפו'

האינטרנט של יך ושס  ,הפר'יקט מופלע נם'ןע

יהורה

באואר

,2000-1996

עמד

בראש

המכון

בשניס

ונס הוא משמש כיוס ' tץע קאדמי

ועידת התביעו.ת

•

תעב האחרו  iUהלחה תניתנ תינכת מד1nן

של יר ושם במסכת המחקר הכוללת

של יך ושם  ,פרופ ' רן מכמן הוא ההיסטור'  Iן

לע השואה בהוננריה במסגרת הקרן לע שם

והמורתה שרתם מרסו זה לתועיר לומחקר,

הארשי לש יך ושס ,

טאוונ,

רוגבת ך~א הה' I"!OOו 'K'Ioשר 'זש  .,.ש, !O

אלה כמה מהפרו'קטים המחקרייס שיזס
יימכ Iן הבין-לאומי לחקר השואה:

•
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•

•

I

...נ
וננ"יר

!

('

פרןקיט לע יידלם בשוהא המרמ מחקףם

המכון הבין ' לא ומ י לח  j7ר השואה מייחס
חשיבות רבה למחקרי[) הנערגיס ב ן .לגן דואנ

לפרמסם  ,בשניס האחרונות יוצאח לאור הסררה

ל

א

מ

I

י

ל

n

ר

ק

ה

ש

I

א

ה

עייו וחקר ) .וטף לע כן ההוצאה לאו ,של יך

הש Jהא  Iקניי'ס מקחר השןאנ~ המלגה המיוחךת

הפעילות הענפה של המכון גמשך השנים

שנה טפרי מחקר  ,ספרי

ן'ןIקט Iרנט מצט" Iלע שס ארקנ גרטגר )' IIע) j1ח

קירמר~ חדעה זהרחיהב את מחקי השנliא ץואנ

לסטוךנט עד ניי ארבעים הלומר באחת

ובעול.ם המכון היוןה מסנרח למחקר היהזיר לע

המכון הגיו-לאומי לחקר השואה נס מעניק

האוניברסיטאות בארץ  ,נשנה האחרונה של

השואה  ,זסנל המכזו מקווה שגם געחיך ימשיו

מrן שהנ פרסים  ,מלגוח  OIע  'j7Jמחקר למקחיים

כ חינח עבודה )נושא מרכזי )חקי הש Iאך~ פרס

המכוו להיית מזקן חמיכה  ,סיוע זהכזזהנ למחקר

ושס מפרסמת

)''11

תיעו,ד '  I')Iנים ופסרי  Iיכר Iנ Iת רבים ,

לע השואה .מעקני מחקר םםםטריא'ןייס )יתניס

הז י כרוו של קיו יקעב ג Iכמן

לפוסט'רוקטורנטים מהאץר  Iמח  " Iל ,ו )' Iדי שנה

של אשתו  Iנתן שנפסו בשואה מוענק מיי שנה

Iשo

'rr

להצנחת זכרו

מוקנעים פרטום ללתמ  Iף חואן שנן ד'ווrקט Iךנט'ס

באמצעות יך

מהאוניברסיטאות באץר הכונתים עבוד ו ת מחקר

לע נעורת מחקר או לע צ'ירת פסרוח לע הש Iאך~

על השואה )מימ  Iו קרנות שהקימו מ  Iסר Iח ,

פרס ג'7לiסרנג מועקנ פעם שכתניים לע מקחרים

ארגונ י ם ואנשום המעינ"ניס בהנצחת קרבנות

ב נושא האנטישמיות צברפת .

ליוצרים ולחוקיים ישראלים

ה'  OOזרי מקיף לע השואה .
הכות נ ת היא  II\Iר ת ומנ ה ות האומ~ ''Q1IJOנתי 'וש הוככ וו

הנ '' Iמiא'ו י לחק ר השיוא.

חנ UUב חחקו השואה נוחונו

ל

רנל שנת הילבו ליי ושם שוחח רר רוגרט רו,ט  ,מנהל הפסר"ה

אולריך הרברט .חזקריס אלו למיו אח השפןת של האבף  Iת האלה והחלו

ג' 1ושם  ,עם פפור ' ישארל נ  OOו  ,שלבער ראש המכוו הגיו'אלמוי

לחקור את הנזשא ביסויד  Iת .הם כבר כתבו פסרים חשזבים  .וףא שהצד

לחקר השואה  :>Iיום יוץע אקימי לש יי ושם  .לע המחקר השענה

היהזיד בהם אינז בזלט .לפחזת הס מכיריס באחרי ותה של נרמניה .

גאץר נועבלם ג)  tשא השואה.

האם גושא השואה מעגייו ה י וםן
השואה אינה יורית מסרר היום .היא מעלה
גכל ארם שאלות ארירות שאין להן תשוגות .
יש כיום ניסיונות רגיס להשוות גין השואה

לגיו אירועים המתרחש י ם גהווה  .מונחים
רבים מהשואה חדרו לתחום הפוליט י ולפסרות

ומעוררים ויכוח ניול בקרב החוקרים באשר
לשאלה אם השימוש גהם היום מעוות את

האם אתה חושב שספח של יאן טומס גרוס " שכגים ' י שעורר

פולמוס בפול י ן השפיע על המחקר שםן
ודא '.בפעם הראשונה בפזליו קמה קבוצה של צעירים זכ ו תבת ספריס
בקיורתיים לע הכנסייה .העיסקו באנטישמיות לש הכנסייה בפוף ו היה טאבו,
לא ננעו ב ו  .עכשיז אפשר רלבר שם בנלוי לע האנטישמיות שהייתה מפני
שבפולין אמזרים :א"ם ככה שעינו ליהירום ,צר י ך לקrמ מחשו את הה ' OOוירה

שלנו .אנחנו יצרנו לצעמנו ירמוי שאנחנו תמיד קחשים וט  Iנ'  ,0והנה ס'פור
הטבח של יהוירם בידוובנה נידי פולנים מוכיח שאנחנו אשמים ברבר קשה
מאוד .זה נורם לתסיסה שם.

המושנים ההיסטוריים  .לעדתי צדיך להדניש

מה דלעתן חייחד את המחקר בישראל ואת פעילות יד ושםו

את ייחוייות השואה  .אל נהיותה אירוע חרינ

ליד ושם בראשית דרכו היה קלח נדלז קנ' nם מקחר השואה בישראל ב'tמ

ושונה מאירועים אחרים אלא בכך שהיא

וקנידום העיסוק בקנויח המנט היהזידת בפרט  .קבצtה לש חוקירם דבעה

הייתה צירוף חד·פעמי של נסיבות ושל אירועים שכולם יחד מהווים

במסרגת ' lושם מסוך להקמת) הו'  QIשי מלחקרים לשהם מלקש רג לועבם.

פפ' ' nוארש' מטונו
את השואה

.

ןבכך ייחורה.

האם דלעתן יש דחש בעולם המחקר בגרמגיה היום?
שנ  tרבריס קורים במחקר בגרמניה היום  .והם הביאן לייר ידבקה מחושרת

עם  ffiמ) Iרצו שיתוף לועפה קורה ביו יך ןשם אלונירבטיסאות השונות ץואנ .
וורעה מיעדת משוחפח מש

m

ח ביך ושם מחמאת תא בעויח המחקר נין

האוניברסטיאות בניו יי ושם  .הוורעה נם הביאה לייר הקמת מפילע מקחר

חשזבים לזכינסוים מיעדים ניו'אלומיים  ,והם הניבו פסרים מקפיים .בכינ  Qtים

לש המחקר שהיה רע כה :יש הת'יחס tת למיעד הטסיויר לש יהוירם והבנה

האלה לעו נושאים כמו ההתבגרות היהורית  ,יחס המעים האחירם ליהוירם ,

שהיהוירס לא היו מסה אנונמיית לש אנשיס רסחי צרון  .מחשבות או תכניות

פסרות השוהא ואמגות הש Iרא~ יחס היישוב אנץו לנצ'ולים ונושאים רנים

משלהם  ,כפי שהם נתפסו ק  Iרם במחקר הנרמני; המחקר התרחב נם

אחריס שהפשיעו רב Iת לע היר  Iו הציבורי נשוהא אנץו ובעולם.

למזרח אירופה ,שכו בעבר עסק המחקר הנרמני רק בנרמניה צעמה

יש חשיבוח רבה קלימזו של ' lושס בהיוחו מקום שמרמ את המחקר

ובאחריות של הנרמנים ליהויד נרמניה ולא באחריות של הגרמנים למה

היהורי לע השואה .ליד ושם מניעים אנשים שמתעניינים בשואה או רוצים

שהתרחש בפולין .בהוננריה .ברומניה  ,גארצות הבלטיות אן באוקראינה .

לחקור את השואר~ הם נזערים בו ומוצאים בו ארכ י ון עשיר ו אוסף לש "מם

האחרא ים לשינ ו י  Iה במחקר הם קבוצת ח'קרים צעירים בהנהנתו של

יעילים למחקר לע השואה.
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המורשת

עyףה ברק ורלס ,זעקי דל"ה ,
',ושךיס

שוס ,

"T

 1םם 2

מאת אלה ג דלו"שOט"~Lן'• _ _ _ _ _---
"המחברת מנוללת

>קעז

םפ'  11מרךת~ ) ,1'1לכ

>לm

הצ'ויחה

המשפחה

'וה'נצל ניח.ר בזוכת
ח Iש"ה א'י-ספוית לש

בא' ",סחות נפש לש
כל אחד לח  Iד ושל

לוכם רחי מנויJו lלבת'
גולוח של  nמ'כה
ידדהת יאהנה .מומץל
יקריאה "

מאוך

)שולמית נבע ,וכעי')  2.0 ,נאפר''ו (. 2001
הפסך זנה צביין ישבח בטסנרח פרס ואב

'rr

לפסרות ייי'ס  Iנועי ,תשס"א .

א

ף ש'ותר מחצ' מאה עברה מת ו ס מלחמת העולס הש Jייה  ,המוערות לשואה

נוב ר ת בה ת מדה .רא'ה לכך ה'א הוקף הפרסומ'ס ההולך ונדל שמחקלת
ההצוהא אליר של יד ושס מפקיה ממחקרס של צו ו ת' ה ' IJOוףוב'ס  ,סצו'ולוג'ס ,

תאולוגים  .סופד'ס ומאנ'ס  .עכשר'ס וחמ'שה פרטמוים חשד'ם 'יצאיס לאור
מיר שנר~ ובהם זכיחבות א'ש"ם ' ,מוב'ם מומסכים  .אלבומ'ס וצגא'קלפוףו.ת מ nקר'ם
פוצר' דרך !' j7Oר Iת ה ' IJOור'ו.ת חקל מהפרסומיס של ' ד שום זכו בפרס'ס לע תוכו
או לע ציעוב
הפרסום הראשוו שרהא אור הבצואת ו ד ישם  ,בש Jת

של 'ר ושס

-

,1957

הוא הרכך הראשיו

קונץ מחקרי  .0כש)'ם האחרז)ות יד וש  Qמפרסס אוסף דעז'ות של

ניצול'ם שהיו יידלם בזמו השואר~ התברר כי הז'כרו]ות הא'ש"ם  ,היומ]'ם והתלצומים
בסדרה זו הם דרך מתא'מה להצגת נ ו שא רג'ש ומורבכ כזה צלע'ר'ס.
לסם המחשהב לע החר הבא ,מקלחת הההאצו לאור ביד ושס משמ)'ה לתור חאר
דרכ'ס עלורר עב"ו בקרב קהילם חשו'ם

מוגוו)' .o

ורב'ס מהפרסומיס מתודנמ'ס פשלות

ש ו נות ידכ להרחיב תא קלה קה  Iאר'ס לש פסחת השוהא עבלו.ם

להןל חגמתJא לש פרמו'oס שואר ואר בהוצתא ' lשו•Q

פרי Uה.

נדרי,

ההולדת

תןח'

השליש י•

-

ל'  Iס

לתןח'

יז ושס,' ,ושך'ס

פפפן

האמו

הצ ' כן

פרiו 'Oח'גר

חא ת י מי

ירנל ' DI

הולדתו

השלישי

........ ... .. .., ..
"

~

~
' ~

של

כשוכשפחתו

,

ברר'ר

בלה גןערמן ,נעחי חןרגנש  Uרן )עןרכןת( ,חחזןר ןןפלםברג תש"ה
 -חחנה לעבןדת כפ"ה ,גרמנ י ה" ,ז"זפ ן • 'ד ןשס ,ירןשל'ס  ooם !i

.....
, ".

ב IJ

ו

ראשיו הספר

)ראה פסן חמונות פשוט שי וכעשי ' ) 01 ·' 01נין
מצצ'ת אנו'ת  ,ח'נוך לנקיייו  .משתק'ם וארוחות תוך

ב"ר חום שש ' Dש שק מלט וש'וע'הו נכתבו בעפירון תפ'לות לראש השבה .
קלתאר ראש השרג ,תש " ה )  (1944כנת בפי'ות טשרו 'זז במחנה העבורה

וולפסבדנ תפילות לראש השנה  .הכותב ב'קש לשחזר בז'כר  Iבן את

הייתה

כז! iWגבוט חטטטשנ",
במבט

בפריט'ס המרגש'ס המצו"ס בארכיוו יד ושם מו)ח ו ת פ'סות של שק

...........

התפ'ןrות כ '1ש'ולכ עלחך תפ'לה בנעור האס'ר'ם החאףם  ,נם נתאנ'ם
הלבת' פאשר"ם של מחנה בעודת כפ"ר~ )וסף לע התפ'לות הוא רשס
את שמות'הס לש '  0 " 101מםמטאר שבטפרו במח)ר~ תמורת הנ"ר ולדב
הע'פרוו שילם במ  Jות לחם שלא אחת ה'ה בהן ס' לחרyו את נוייו

שיחות נ'ן בא לב  ,IJאך הקואר המנונך מועו לנ  Iנו 1

של אס'ר לח"ס או למוות ' .ר ושס הוצ'א לאור את המחזור באלבום

האירז]' '] 1השנרה לניו החיים בנטו  1]' ,המציאות

במהדורה מפנאר.ת ובה פקמס'"וה של התפ'לות  ,מאמר'ס  ,צ' Iריס מקור"ס ור'ש  tמ'ס מו המחנה .

בהוזה לני ו התק י ות לעתיך ,תומי  ,שלא כאניו  ,שרך
במלחמד~ 'ד'ד' המשפחה א'וכצן אותו  ,והס שמצאו

את הצ'וד'ס שהוחבאו במלחמה .
ב·  2.oo1זכה הפסר בפרס בו 'צחק של אנף

הנוער רות במוזאוו 'שראל לא'ור ספר 'לד'ס .

בלה

ג ' רס

גןערתן,

-

נעתי חורגנשערן

)עורכות( ,הגדה של פסח חמחנה

פסח תש"א  -ו "ז  9ו  .י ד ושס' ,רושל'ס פפפ ן
הנדה לפסח שנכתבה במחגה נ'רס ,שם צ"]ו ה'וכוא'ס ה'ר,וrןס מאחור י
נדר Iת הת'ן rאת חנ החירו.ת בח" ה'ום' יי ום

התמו m

המפשחות שנושרו

מנרמב'ה עם תנא'ם קש'ם מנשוא 'קור  ,בyו ט Iבענ  ',צריפ'ס פרוצ י ם

ומזון לד ·והתמותה ה"תה נבוהה  .בק'ץ  1942שולחו רוב הכלוא'ם

למחנה דדנס' ומשם לאושוו'('  .ההנדה שרדה ומובאת בפסר במהדורה
פקסמ'ל'ת.
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שבכתב

צב' בכרך )עורר(,

אחרונ'ס חן השואה' ,ד ושס' ,רושל'ס

יד

..

ו ש מ

סיפורו של טרנספורט ,יד שס,' ,ושכ'ס

:ר

אלבוס

אושוו"וי

וג י~.~ ~'.

~
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המורכבים  ,המעמיקים והנרחב י ם בחחוס

הההאצו אלור לש יד ושם ' .וכ פנקס מיוחד

למירנה אחח מוקיף אח תיייית הקה"'ות
או

היישוביס

מראשיחם

היהודיים

ועד

הכחרחס או צמצומס קעב השואה  .חיי

הקהל'ות מתוארים בפירוט ר.ב וב'ולכ זה

'

ההתארגנות בקהליר~ חיי המ'וכה והחונה,
חיי הרוח  ,הפעילות הפוליטית  ,המבניס

tב .

שנחשף לראשו]ה עליני מצלמה; היה  1Iים האלה הוגאן זה עחה אל אתך הצרח

והאישים  .דע תעה פורסמו תשעה עשר
פ)קסים  ,ועור שמונה

יראו אור בעתי.ר

מפלע פקנסי הקהילות זכה בפרס י שראל
בשנח התשרנ )  973ו(.

דוד '1לברקלנג )טורך(,

קוב r

מחקר'ס ,כרכ'ס א' " -ליא,

יד ושס' ,רושל'ס 2003 - 1957

מהוננריה ו אח חהויבי הר י שוס ,הסjדל'צייה  ,החרמח הרכוש וההכנוח והשמוה.

הפרטוס הראשון שראה אור בהוצאת

באוב ו ם מאמרים מאת ישראו נוטמן  ,פרנצישק פיפר  ,גרעון גרייף ו נ י נה

יר ושס  ,בשנת , 1957
הראש ו ן של יר ושם  -קונץ

שפריננר·אהרונ'.

-

מכתבים אחרוג ים מן השואה ,

מפעל פנקסי הקהיוות הוא מהמפלעים

 ", -'·:ז ~

במ(ןצח'ס לאך~ פשג'ע הזמ ן כינ  '1ס בהס  ,ייvז תא הסוך האיום 'וש א Iש  j71')-Y'IIאבI

אח ההנעה לצריף מחנה ההשמרה אושוויץ'בירקנאו של טרנספורט יהוריס

עשרה  ,והוא מ ו דפם לע הכריכה האח ו  '1ח של הספר

ירושל'ס

הציכים בש י רה ארוכה  ,מופידום מבנן מפשחותיהם  ,לקראת הסלקציה  .המתנונו

אלנוס אושוויץ הוא אלנוס יחיד בrכינן :יש בן כמאת"ם תצלומים המתדעים

קטע זה נכחב במכבתו של קרב ן שיאה בן ארעג

שת  Iאל ספקטור )טורך ראשי( ,פנקס' הקה'לות' ,ד ושס,

התטן)ן בהס נעשה פשקרו חא צרורותיהם ועבת שהגרמנים

ההrכוני r lכעט'ם מבד ייפנו לעבורה במחגה " Iשארו בחיים:

ממך ,אבא קיר  ,א חיי היקריס  ,ואגי בכוה ~' ,

קר ב נ ו ת שואה,

הקשישים  Iה ' 'l'7ם יוידרם מן הרעת העrכ  04ה 'ע'ופיה לאחר מסע ארוו ומתיש ,
ו הס הממוים

יורע אלש אצא מכאן חי  ,אני נפח ממך  ,אימא ' j7רר~

 Iב Iכמאה ומש ) Iי ם מכחבי ם  ,פתקים ותכתובות שכגתו

מתוך חדות קשדן מוחת אישי ורנשי מעךן~ אוינו יננד "עגי)ן תא הגשוס  .הבגירס ,

 Iחrןן D

חמישי )ורה למוות  ,אני לא ה"תי החמישי  ,אבו אני

.
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'שראל גוטמן .ברה גזטרמן )עורכים( ,ארבוס אןש - r l l

\

2002

'שלשום ברחו שני בחורים  ,לכ ן העמידו אותנן  ,ולכ

פרסומי

· . • t : ",

אלה דבר" האחרונ'ס

-

תכתב'ס

הוא

הכרך

מחקרים ,

עד היוס הכרך יצא לאור הן בעברית
הן נאבתילג בדסרה ממאrךם ממעקייס ,

תולדות השואה
תיידות השואה הוא מפלע המקיף את ההיטסוריה שו חקפות השואר~ מוטיב

מהחשובים בחקר השוהא ,

החוקרים בחחומם באץו ובעוום כותבים בו את חמצית תוור Iת המחקר לע

פי חלוקה לאוזרים ולע פי נושאי חתך ע ' j7ריים.
המפלע החל בשנת

' 979

והיוס נתון בציעtכlו  ,עחיירס להחפרסם בו שע  '1ס

ושנ"ם רככיס  ,והוא יהווה סיכום מערי מומסך המבוסס לע ממסכים  ,לע רבבית
עיויות ועל עבורת מחקר מקיפה .המחקר ין
בצבאות  ,ברוצחיס  ,בקרבנות ובעומרים מן הצי

מכסיעתיי

•

המוסף  .ו בן שמ  Iת האנש י ם שי ד ושם הכיר נהם חסידי אומות העולם עד

בכל אחת מארצוח הכיבוש  ,וכן בהיבטים

שגת

האי ר אול Iג"ם  ,רפווליטיים  ,החברת"ם  ,ה'מ'מיים
והתרבות " ס .

דע כה יצ א ו לא ו ר שבעה כרכים בעברית

•
.

כרך על יונוסלביה ,כרך על הוננריה  ,כרך על
צרפת  ,שנ י כ ר כים לע נ רמניה ושני ברכים על
רמוניר~ רפגףם 'רmמגו "וגנא'ו ת I Iא1י רוא ישנת?
ההצו א ה הרקאמית של א וניברס ' Oת ע רקסה,

השלמת חמשת הכרכים של קלסיקון חםידי אומוח העול מ  ,וכן כרך

2000

הוצאה אלור לש מחקריס  ,יומנים מקיי"ס  ,חומרי ארכיון ייחודיים חיכרונות
ש ל נ יצ וליס

•

תרנוס לאנגלית של מחקר י ס נבחריס שנכתבו במשך השנ י ס ניד ושס

(21

מאת אגנר שלו

ז

וג משקפ"ס

.

רג'ל'ס אך בה בעת ב'וע' ה'םטוד'ה מ'וחדת במ'גה

.

'וצנו במוזאון החדש לתוודלת

השואה ב'ד ושם ,שלא כמו ב'וע'הס ,המשקפ"ס שריו מן השואה ,והם מע'ד'ס 'וע מה שהתרחש
בא'רופה לפנ' 'ותר מש'ש'ס שנה .המשקפ"ס ה'ו ש"כ'ס לבלומה וואלך  ,מלוח ' שבפול'ן  ,בלומה
הג'עה למחגה הר'כון ב'קונאי עם בתה הקטנה טולה ,ב7jלoצ"ה ששענתה מ'ד לאחר בואן למחנה ,

נתהנ בלומה את המשקפ"ם לבתה למשמר.ת טייה שמרה 'וע המשקפ"ס נם לאחר שאמה הומתה בנז זמן
קצר לאחר מכן  .ה'א המש'כה להח ' Iק בהם ממן מאסרה באושוו'ץ ואחר כך בר Iונםבר'ק  .לאחר השחרור
המש'כה שלמור 'וע'הס במשך ארבע'ס שהנ )ופסו.ת לבסוף החט'לה למסור את המשקפ"ס ליי ושס  ,מ"כ'וון
ש  Iה "מקוס הראו' להס באמת' ,אמררג בנעור טולה משקפ"ם אלו מצ"ג'ס עולם ומלואו  :ח"ס  ,פנ'ס ו ' Iכיון.

מ אדב ו ס אושוו ',Y

המשקפ"ס 'צוגו צנך תמ  Iנות

תמונות לא Iצמ'גות מלשוח לש 'הוזוס הוננר'ם קמרפטוחת)'ר~

ובתצונה הס 'וי Hבדעו'ות מפי )יצול'ס  ,בקטע' םרט'ס וב מסמכים .

גם

 ifכים
החדש

לתולדות

ה ש ו א ה

המוזאון החדש לתוולות השואה 'שתרע לע פנ' 'ותר משלןשת אלפ'ס מטריס רבוע'ס ו'ה'ה ברובו מתחת

לפנ' הקרקע  ,הוא נבנה ב'מ'ס אלו במטנרת תכב'ת הפ'תוח 'ייד ושם  ' 2001ו'ה'ה חקל מהמכלול המו  Iאו)'
החיש ב'י ושם ש"פתח בסוף  ,2004במכלול המו  Iאו) ' החשד 'ה'ו נס ה'כל השמות החדש ,המו  Iאון לאמנ ו ת
השואה  ,ב 'ח ן לתערוכות מתחלפות  ,מרס למ'דה ומרס צפ"ה.
המו  Iאון החשד לתוולות השואה מבוסס 'וע שנ' קערונות :מתן מ'עד ו'צ'רת ממד חוו"ת'  .כמו מו  Iאונ'ם
ה'סטור"ס אחoךם ,המוזאון החשד של 'ד ושם 'ה'ה רב תחומ' וב'ן'חחומ' בעת ובעונה אחת ו'שלב מםמכ'ם,
דעו'ות  ,חפצ'ס  ,סיט'ס  ,פסרות ' ,ומנ'ס  ,מכתב'ם ו'צ'רות מאנות נם 'חד .ש'לוב בל המרכ'ב'ס הללו ·אמצ'ע

ב'טו' ש  Iנ'ם לאגש'ס שונ'ס

.

'וצר פשה מ'וחדת שבאמצעותה המו  Iאון מפסר את ם'פור השואה  ,שכן שים

מוזאון הטסיור' ,בפרט מוזאון 'וע תrולות השואה  ,א'נו 'כיל להקת"ס אס א'נו מפסר ם ' 9ור.
בזערת הועו'ות  ,ה'ומנ'ס  ,הכתב'ס ו'צ'רות המאנות שי הקרבנו.ת פס'ר המו  Iאון החשד לתוודלת השואה
את רOו'פור שי השואה מקנודת המבט ה'הו  'lת .ה'הוזוס בן 'ה'ו ה)ושאים ולא האוב"קט'ס שבךו' הנאצ'ס,
שכן א' אפשר להב'ן את השואה  Iאת משמעותה בי' ללמוד לע מ' שהושפעו ממגה 'ותר מכןל :הקרב)  Iת
 Iהנצי  Iל'ם ה'הוד'ס ,

גס קנודת הראות שי הפרט ה'א מרכ'ב חשוב במוזאון החשד  .לפ'כך תדג'ש התצוגה את הס'פ  Iר'ס
האגוש"ם והא'ש"ס של ה'הוד'ס בא'רפוה אנותן שנ'ם גוראו.ת המקבoךס במוזאון 'ב ' Oו בפג'ו של הקרב ן ה'ח'ד
ו'כ'רו אותו  .דוגמה לכך ה'א ראשה המצוקל של בובה 'שנה המחובר לפ'סת ב,ו תחל'ף צלצעוע שתרמה ולד
ישס ''וע )סופ'ה( רוזנר .אמה שי 'לע סאנרה ~תה בגטו ורשה ,וה'א שהכ')ה אח הבנבה לבתה r .וםיה" ה"תה

יחברתה .לאשת סנדה ולמשפחתה ה'ח'דה של 'לע כשנשארה לבדה ב'מ'ס שאמה ה"תה נ'ועמת ימש'מות
שונות בשי'חות המחתרת  ,ל'ד הבונה 'וצג סיפור מ'וחד  Iה ,וכן תצלומ'ס מקור"ס שי ח" ה'נם'ייוס בנטו:

(23

הרחובות הצפופים ,הידל יס המוטליס חסרי אונים לע

ומוסר"ם יותר  .השואה אינה פרק סנור גהיםטוריה

המררכו.ת האנשים המתים מרעב וממחלו.ת באוור

לש העם היהוrן לאא מרכיג לבתי גnפ גגניית תרגותו

תצונה זה יולכ המקבר להיוכוח שבקמוס צרפת בטון

וצ'))1וג ק'מrו  .לפךכי הר הז  Yרון בירוילשם הוא געת

יש בו באני ריצוף  ,שרידיס מנטו ורשה שהובאו ליד

ובעוגה אחח חמרור אזהרה מפני הרוע הקציוני של

ושם  ,בתיבות התצו נ ה י ו צנו נס רפים מארכיון "עוננ

הבער ומנלוור של חקווה לעתיר .

שבת" ,ממסכים אלו נכתבו בנטו  .והס מהמקורות

ו))J'Iר הןא בשוי שיח רוהג.ת 'O lשו  ~...רישאו oוllUlDןרשו'

הו'1וףםי החשבוים ביורת לתעיור תחלות השןאjג ידכ

ר~ לוvולות ייש , W

מנט לעבר
• :1958

הוצהג בננ"ן המילהנה לש יד יש.ם

לרתושי תא הפנ האישי  .הוקש!ע מצמאםי רםיב אבסיףו

בתערוכה היו

הפריטים לתערוכה  .בשחזור הרקע של כל פריט

163

רפ ' Oים ,עביקר

מםמכים .

אבףסו ,מיהוי הגאשים שתנלצומים וקחבר הס/פורים

• : 1959

לש הלצתומים .

האמנות

תערוכת

הראשונה הוצגה בגניין המינהלה

כ ר י שהמבקרים יוכלו להבין לעומק את מה

של יד ושם ,ובה שכעים ציורים .

שהתרחש בתקופת השואה ולהתמודר עס התופעות
יואצות הרפון והלבתי תנספות שהתרחשו רנ~ '  04חש

•

הסיפרו רf'fזג ועצמאבת חגמאות לש פיסוירם אשייי.ם

: 1962

בעקבות משפס אייכמן

נפתחה בבניין המינהלה של יד

בם ו ף המלחמה למשל ,בעת צשבאות הצאנ ים החלן

ושס תערוכה חדשה

סלג.ת הצויאו הגרמגםי תא קהרבנות החnאינם שmש

ולער  :חורבן י הדוח

במחגות צלערות המוות  .בתחילת המםע הס היו

המסמכים והתמונוח שהוצנו

תשושים וחוליס  ,ובמהלכ ו מתו אלפים מהס  ,עלתים
קר שבוועת או מיים לפינ השחחר r ,מ לםיעי למקבירם

תמהנו חמךו אלנו ס א 1ושן 'Y

הקשה הן פנשו אח המקומיים

העולם שנחרג בשואה ואת הדרך

•  :1965בג"ן המואזו[ נפתח

לעתים הם סייעו

השמות קבומה השנייה  .התערןכה

מןכ  .השתתפו בתצר שערות או מאות מהן ,בתצוגה

ההיסטורית הוצגה בצדו הימני לש

יה'ן שמותיהן של הנשים  ,המקומות שעברו בהם ,

האולם  .ותערוכת אמגות קסבה

מולצתםי לשהן רצב nעיות ~.,ויצפחס שםחת מדעצהרג

הוצגה כצדו השמאלי,

מעבר  Iה מהםיפור האישי לסיפור הכללי וכחזרה

• : 1 9 73

לםפיור האישי ממקר את המקברים קברב)ות יחיידם

בבגיין המוזאון הוקמה

תערוכת קבע חדשה ונדלדה יותר.

וגורם להם להכין את החוויות המזזעעות שחוו  I .ה
םור כוחו של המו  Iאון החשר

-

אלדם

חצונות בקומה הראשונה והיכל

להן ,אן על פי רוב הם צפו בהן בשתיקה או גרוע

.

אירופה " .

שבה בחרב .

מוות חאח שהחלה עם קבצוה לש לאף ')[שג  .במIעO

•

-

" לאות

בתערוכה סיפרו את סיפורו של

להב'ן את החוויה הגוראה ,יתמקד המוזאון בצערת

התערוכה

כילדתו עלורר אהרה ,

סיפרה

את

סיפור

השואה בסדר כרונולוגי אבמצעות

הזרהות וחמלה כלפי קרכנות הש וא ה.

תצלומיס מוגדליס והסגריס

נם ההחלטה ללכול אח הילכ השמות החרש

שהוצבו על בגי קירות שחוריס .

במו  Iאון החרש לתודלות השואה משרתת מטרה  Iו,
בארכיון עצום  Iה של תיעור הנספיס בשואה יוכלו

•

: 1 982

מוזאון

האמבות ,

המבקרים להיווכח כ יצ ר כרפי הער משולבים יחר

האודיטוריוס ו גן הפסלים נחגכן

כל

במעמך נשיא צרפת פרנסואה

מיעו ביוגרפי

ה 90-

המ' If1

העודבתי והספיורים האישיים ,דבפי

אחר מהם מצניח חיים שלמיס שחנא

.

הדע .

הוננה Irכ'Iה" 'וש לע' רנתר

מ'סרן .

מאמצע

שנות

על הקרבן ולעתים נם תמ  Iנה שלו ,אחרי יציאתס

המוזאוו לאמנות משמש כעיקר

מרלכ'ד השמות ורבעי המבקןץ[ ףגאל האחחן לדמרספת

להצגת תערוכות מתתלפו.ת

משמנה נשקף גפוה לש ירוילשם המוררני.ת

•  : 1993קלח מחושד לש התערוכה

יר ושס כולו תקווה שרנש  Iח החמלה והה  Iרהות

ההיססורית נפתח בנניין המוזאון

שיתעוררו אצל המנקרים לא קר ייחנו לביקורם

אלחר שינוי ועדכון של התוכוושל

ממשעוח פroנח אאל נם יבגיר ו תא מחויניתם האישית

העיצוב  ,העיצ  Iב החרש שילב

עלרכי מוםר גבוהיס יותר נחיי היום·יום שלהס  ,אם

אלמנטים המזכירים למבקריס

ייצאו המקברים מיר ושס בתחושה שאירועי השואה

מחבות  ,רכבות ונדרות

נונעים ולהותם ולחייהם ,הם יהיו כני ארם טוביס יותר

Hננ' Oעכוס ו'וש'וI
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•

מו הקמתו יזם ב' nהספר המרמי להוראת

מאוד  ,א ו מר שלם " ,התעניינות שי ממש בקיךום

לע השואה ואירועי הנ צ חה  .כמו כו כ מה מ ר י נ ות

השוהא שורה ןאהכ tלש פיעליייח וחםיות

החינוך לע השואה וליrכור הפשעים ננד האנושות

במזרח אירפוה שגקישו להצטרף לאיחו ר האירפוי

ל

מיוחרות למח נכי.ם ל IOOךנטים  ,ל nימיףס ,

הניבו ספרי לימוי חיש  Iם  ,מוזאוניס ותערוכות .

הוריבג תא מצמא' ~1קל ' OI1הסלבונ ו ת ודהמקור  'Qר~

ימךךיכי טיולים  .יח"י'ס ולגצ-ולי שיאה.

א חרי זיכר Iו חדשים  Iימי ז י כר Iן לאr tכיים לשואה

שכו החיבוך לע השואה הוא חקל בלח י )פ ח

כל הפע י ל ו יית המגוונ!ת הללו מעונ]ות בחפיסה

וטקםים לוכר הקרכנ  Iח  .ההחע)יינ  Iת באיך  Iפה

מתכניות הל ') fוירם לע זכויות האורח :

החקמרות חנ" הפרט

הניבה גם קורםי רגשרה למורים ידכ לממש אח

החינכוית לש בית הספר

.

ו המפשחה היה Iתף לפנ י הש Iראג בשוהא ייחארירג

לע אף ההתקרמות החיובית הזא.ת בכמה

הנחיוח רזגיררנ~ כוו ממיוו לנק l oירם תאביר זוכי Iו:

מירבות איר ו פה ק י לבו רזגפלגות ה ימנ יות ת מיכה

האחר  Iנות

רבה מקהל הב וח רי ם  ,והפגנ ו ת ש ל נ א ו -נ אצי ם ,

אינטקלטואלים אירופיים כתבו רבות לע הצורך

מוזקoת האנש נ נעזית וקתירות מ"לאות גנר היויר,ס

פנימיח ברמה הלאומית ' כדי להבי!

בני מ י עוטים אחרים ועוrךבם  Iרים נהיו ש ם ענייו

ט Iב יוחר תא התהכיליס הה>X.Iיוירםי  Iתא רזגגמוח

שבשנרר~ חפועות אלו מעוחוח את ביח הפסר

הי  Iם  ,בקעבוח ההחעמקוח הזאת

רזגרמי להותאר השוהא rfl1ל ; נא"ו ועשםי מכטיב

בעבר הוקמו נמה וnעת חקירה היסטוריות  ,והו

י כולתנן לםייע למ ר ינות האלה להילחם במגמות

בוקרות את המעורבות הלאומית נפשעי מלחמה

מסוכנות אלו ובתוך כך מעוrךןם אותו להמשיך

המתדדוות םע השהאו בישxוך ונaירופה

שעשו הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה .

את התהליכיס שהו עוברות .להשפיע לע עינו ו

" בשנ ' ס האחרונו ת החינוך לע השואה במרינות

חשוג צלייו כי וערות אלו נם מארגנות לעת ים

ראוי מואוזו לש השואה בזהותו הלאומית :מוספיה

רנוח בא י רופה פ חח אפיקים חדשום והתרחב

קרובות סמינרים ארציים להכשרת מורים לחינוך

א ימבר  ,צל"ורך כך השתתפו אנשי ס נ ל של בית

תכ]' Iח ב י ת הספר בנחנות אלורך  Iמ Iמ!ותאמות
שליונ"ס בחברה היש"זאר.ת לועבם ה  Iהrךן עב!לום
בללכ ,
בקי>שן לגרר םע דר מטוי לשם  ,מנהי ניח
רופlג; םעו שמלותי ןבמOא ,ר'זהנמות הפגדוג))' 1צ'כ
הם חאים את בעדות החימך נתחוס השוהא ') Iס

ותעבדי ו(ןוא מחטת Iע D'1יצהג צנ/ומן בתי הספר.

לרברי

ב י הבתוננןn
החברתיוח

אימבר ,

#בשנים

( 2S

הספר מאז  IOף ש)ות

ה 90-

בכמה כ')וס'ס

א'רפ"lס לע הוראת השוהא ולע  Iס Iן הש Iהא
במאה

ה-ו : 2

'ב'שראל המצב שו]ה למר"  .מסב'רה
א'םבר ' .במשן ' Iתר משב' עש rר'ס מערכת

החן 'oהמלמיתכ הצקמ 'OשIלש M!Jת מתTl'D
וYוהםיד rתאר nrהאושה יתכנ הספר הח '.D"D

עם וחא החמור בפסיר ה'Jכ'לור המIאשר'ס לע
פ' רוב א')ו מע'ר לע הה'קף ולע העומק לש
הל'מ  Iר הלכה למעשה :בכמה ם  Iםרות ח']ון
)ושא הש Iהא לגמר קמועלו ר.הנ מרבע למ Iגרר

בתכג'ות הל'מוירם  .ובאחר'ס פח." Iת
לפק לב'ח הפסר המר'/כ להותאר השהאנ
משור תקפ'ר חשוב' :אבו מבס'ם עלב Iר בעוךה
הרוקה עם םנ Tר'ם ועם מ  Iםך Iת ח'נון ש  Iג'ס

סoןrן jtהותאר השוהא מ'שה יב' Iתחוכ'rגו מחון
הרכה שהש Iאה ממלאת תפק'ר חש Iנ ב  Iהות
ה'שראל'ת :מםב'ר שלס  I " ,ה אתגר "']'.רצ

הע'ם  Iק ב)ושא לשאלןת של והות 'ה  Iר'ת

מ ' מוש ה ' דע'ם

ושלאלות אקט Iא'ל  tת לעש סרר ה'ום הצ'ב Iיר:

'זע פ' שלס ' .ב'ח הטפר המרכן' להוראח

אמור לשס ' ,א tלם בש) ' Oהאחרו) Iת חל ש'גן' ,

הש Iאה שואף לתמון ב'זמות שונות להוארח

וא'))ו

השוהא ובחב' העלום  ,יבח הספר .עם ראנונ'ם

צפoפ''ת של Iרא~ עם ותא גס ר~ום }או ]מ)"עס

לא ממשלח"ס  .עם  Iעדוח ה'סט  Iר'  Iח ועם

םק'צו)'  Iת  T)Iהר'ם בש'םוש בשןאה ב  '1ו)'ם

ג0'lIא' j7'Dצוע" .OדWמ  OO 01';7םיוו לרושגת
מ.םףומשבג 'mוJר

tתפג'1'II

פ  Iל'ט"ס ובהקשר'ס לא מתא'מ'ם  .קבוצה

מוףnתש כ'O'OOב

משע Jlייתנ להשתמש שבןiוא תכמרור ואלר.ה

ב'-Iלא  Iמ"ם כ 'lקלרם את המןךעוח לשואה
ירכו לה'ות

מעIרP

מהעור -

במנמות ח')ון ש Imת כמן

תינ הפסר זעור לרג טא מגסס להב'ו

למשל את הצורן של 'הור' התפצו Iת עלםקו

כו לע')ן להקפ'ד לע א'כ Iח ההררהנ  ,הה Iארה

בנושא הש Iאה תון התלבטות בענ"ן  Iהותס

והחומריס שאנן מפקיים בנ'ת הפסר ,לה'משר

ה'הור'ת  Iנ Iקט'ס צער'ס כר' להשתלב בש'ח

מנן')'ה טפן rח') מrהעמרה לש ~ Iיעדכ'-לו לוה'ות

זהה".

פתוחיס דלן-ש'ח מאת' שב tלומירם  rמלמירם:

'הוראת שואה בע'ןו של טר  Iן אף ה'א
מעס'קה

ד')מ'ות  II'n1נט'ות

אותנ: r

אומן שלם' .א'ננו ')ול'ס

להחעלם מההשפעה האפשרית של איר Iעים

" במשן שג'ס 'ר  Iשם נחפס כבעל הטמכ Iת

בהו Iה 'זע תפ'סת ']ב האדם את א'ןוע' העכר

הה ') t\Xר'ת כתודל Iת השואה ןא לא הרח'ב את

מנמח ההךר iUוצ'ה דון "  '11nח לר!tווחה  -רפ.ריi7ט החIש '1פזץנש עוומחו nr -אט
ןן iשוי" :,כוב ;uשמתמ  'Oס כמפנש ןמ  Iש  IIJOרנ  O'\Jצ'עלבו נרפ' ולתמ' ,",הח;ץןו רמו'mו .
הקשר הלב'ת צמא'ע םן'oןן וסות חננו tהו'א וטעמח תא ללח rמ הםפר רמומוי להוראת
השוהא גמא'רה (o!J' /ייח < צנtענ'ת  f\IIר .תבמוהכ ; חזמיי'ח מובתווות תבעו=י-ה ,

)רתע'ם ממחן

משמעות א'ש'ת או

.

לע פ' ר Iכ נהקשר לא מחא'ם  .כאשן אגו

המומ  Mה הפךו Iו ' 1'Iר It'tמאנר מ'ער לש ט')(,סר לש י'ע\)ן חיעJי.lם' לש עב  nnlוםר' .זש

ח ''j7

נושא ולש פסירס העו ' j70ס נשו.רא מוקו  nת מבט שונות .בחחמו'ס שונ'ס ,מ  Iו'ס,

'D'mד' Dםוך'Dכ" 1וכמ ר'גח הןיוא O'1M

חנףמן ",רiוהנר ו<מ'וiיוה זVרaעו ומר Iלפע'i'I'1ח

ח'נון שונות) ,שש מאוח םבקר'ס פוקדיס נ'ונ ח  Iשד אח רמורמ"ה ווrער'ס בש'רוח..,
תבמנוה ; מוירס כמרמ"ה רדפווון'ח

'J ~.
.
; .

"~~ ,

.,
.....-,

'. "::". '-;i
'

;::נi ..

\ i ~ iIO=_ .

".

J

" _ ..

,
ומ הספר oנ'Uכ!'ר להח 1Vהאושה אצ 'lז'חכ רפס רנ'בח רyןא .כמ ןווו חl'Dת ןו:ניח Y'r'Iז
רמוג nוע לא ה O'l'I)'mכלכ מקןס_ ה D'I'Io n rMב.ר' I'IIפnז'ועו םע מלת ) T111'I' .,.ו 1\1 'iיי כ

uבאש ' ם Iנ'Oש שק;ן ' 0'1Iוזעלמס לש 'ל 0'1שנ.רא~ בקממוה לש !""ר הא rנ הות ה '1'I'l ~1
רננג iUתארקו צ'זואי רמוושתות ו<fזז , 'fחגמ)ןה ;  1"1ת הרהנג '""פל םע קבתצו חן;ץ'וoo

!~

"'"

.ג

הנשה גoעפ הראשוהנ החלה מ  Iםת ההדרהכ י"בש'1 1'Iו"ר'ע ח!\ל' Oצהרדnת רצהi.ט"
נטjו'חפ שדח n :וןmו ח j7צע'' IYIןה'Oח ש' IY'Iובתכש מש'm ,D'1 "IIק רמ(» וופם נiVOO

ק'וחו רמ(» fזצ'ן i101וחהן' חש חא ר>O'1'\/J
םע נ '1פשמחות רמוT'DוIש
נסעפז
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הU'fי tהאושל '"רונור~ ועב)גרמש

רעס )  Iנע האושנ :חג : i'UlDתחא 'ןהךהחון

למםידמ לע הש  Iרא~ םילע לר~ות מויערם לחו  Iיותיו

נתחמוי המתקר ~ .קר ההטoיוף והחינכוי אלא

לש הלומר ,להשקפת עולמו ולרגש  Iתיו".

נם נניטו יי השואה בתחומ'ס אחףם:

וכנטלעבר

בשנים האחרונות נשלחות לבתי ספר

הרחבת פעיוות ותכניות ועתיד

ולמסוחת שונים ברחבי האץר נ"דות ח'נוכיו.ת

ההשקפה החינוכית של בית הםפר המרכןי

שלם מסביר ש"תכנית  11צריכה להימשך

להוראת השואה דורשת מאנש  Iהםגל שללב

'תהתרחב  .ולא קר באץר אלא ברחבי העולם

את הטכנולוגיה של העולם המורר)' בשיטות

כולו".

•  : 1995הוקם נית הםפר המרכזי להוראת

ההוראה לשהם" .כיד לצoור קשר עם לומרים

"ב  tת הםפר יידרש להעריך מחדש את

מכל העולם ,כ  Iת הפסר שלנן ח"ב להתקיים

תכניותיו קעב הממול המוזא Iני החשד ההולך

במו שג  Iם מוחשיים  IIIרטו?א  Iם גם יחד ,מרגישה

ונבנה בימ'ס אלו ביר ושם :אומר שלס" .נכר

אי מבר" ,בומן שאנו ממשיכים לפתח את

נעת אנו שוקלים כיצר להשתמש במכלול

הפ עילויות ,את הקורם י ם ואת התכנ י ות שלנו,
אנו מקימים גם מרמ למ  Iדה ו  Iרט ואלי ב'' Iתחומי

שת היה אליו נישה דרך אתר האינטרנט של יד
ו ש ם .המרכו יהיה מרכיכ כתהליך הכש רת

המורים והתלמייים ךכ שיאפשר לכל אדם ,ממ

• : 1972

הוקמה מקלחת הה ררכה לש ידוש.ם

a

המזואונ י החרש ל מינרים ,לתכניות לימוד

השואה ,

• : 1996

להוראת השואה .

• :1999

מ'מי ב רמו היא רכזח פ  I'Wת הכ"דת החיככותי במגמת

בחנן הנב"ן של נית הםפר המרכזי

להוראת השואה .

ולכינוסים שיהי ו בשנת  2004ואחרי כן".

הדרכו ,רולח דב'ך(ופן ר~א  mח נרIליעפ ח'ח בבתי הספר
המרנזי לה Iראת הש  Iהא.

נערן הכינוס הנין  -לאומי הראשון

•

במשן השנים השתתפו מאות אלפי
מחנכיס  ,תלמידיס  ,םטודנט'ס  ,מדר י כים ,

ח"ל'ס וניצולי שואה מהארץ ומהעולם

מקום בעולם ,קללב מענה צלרכיו האישיים ,זה

בפעילויות ובתכניות רנות של בית הספר

רורש מאתנו להתער)ו נחירוש'ם האחרונים

המרמי להוראת השואה .

)יח הספר המרזכי לה Iארח הש Iהא מארגו מoיכ,םף השותמ  I'Iח 'וכ' Q OUלמ  Iויס מ  Iהץוא

מגמת ההדרכה מדרביה בכ י כיער מהץרא מוח Iל" .כ·  120.000מיר שכר .המנמה צמיעה

r

'ממ Iובחי הע'וIם מבשא הש  Iהא  Iה Iתוחו" ההשתמל  I'Iת עברכ Iח גבית הספו 'D .וענ ש Iכתו

מג  IIו ת  O'Dפוליע  IIIח צי'רח"ס  .יע  I O"IIב 'חחמו"ס בכ Iשא'ס ש  ,11'11'0 ' O'IIס  II01ת ח'  Iןו .

בץוא  Iבצמאע Iת הא'נטרכט  .בשכה האחן  Iכה ה'ן מחש שערה השתלמ  I'Iח לכוש Iש מא Iח

הyןlאח מופגשים עם דעיס  .חנמ  Iהכ  :חלמ'  '1ס בםרתכ ציירה

מ Iירס מלכ רחבי הע'וIס  .בשבע פש Iת ש  Iכ Iח  .בץוא השתתפן מלע אלף מוירס  Iנאש' חינןו
נראכביעס השלתמ . I'Iח בתמ  Iנה  :משחחפ ' מס'נר הקז הבי·,לאמוי

מנסת הפיי' יח שדקרת לע חכ'חנ חכיניח מיל Iסף ש  IIIח לע פי החפהסי רח'.נכויח וש ב'ח הס'כר  :ר  Uת פניהס

נמנמת ההדרכה פ Iועת יחיזח ה Dנרה צבאיח

לש הקינט ת  Iהחסrץ< Iח ילאהם לאב נבי דא.ם לא לאב מפסר ' :Dה Iתוח הש  Iהא מני' ציער  ,לע פי בילותן הרגשית

המפסו ח שיי  Iח י הדיהנ ב)!שא הש  tהא חאנר י ך

זהקינ )\' Iבית לש החלמ'ד; למ Ioז בי·,חתמוי; פ)  Mה למגזרםי ש  O'IIבחונה הלארשיית ; ליונו סיג',ח ח'נבו'יח מניבבית

 Iש Oייחידזח  ,לפקי Iירס >ו'חIו' Iח לש צהל"  .נשנה

תולועה מ Iרtע'7IOן שניהא; lשoכlrש יעצnאנ כוככ(תג" .מקח'Dמ 1ב 'Tלה  Iיt I/וiהי' Dושינס  .בתמ)וה  :מ " Iו לש חימ Iח
מיל  Iד משנמ ת רoפ.ח  Iח הצויןא ,אליי

הארתוה הגזעי ריל Oשו םשמח לאף -nוי Oמ '1'fIות

i

האבצ הש . IIתז חגמ,נה  :חי!ל"ח צהל" נ ' I1שס

ץ
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ךצIJ:ןטר lm

ימי

nו nעjמ.נ רקה(nן,o

ואירועים

זיכרוו

ביי

ו ש ם

ה Iיכרון

בסופו של רבר  ,אח הכף מכריעים מעשיו של

חיזור לע צעמו בממשועת לש טירולא החוזר ש;ןנ

לשואה ולנבורה  ,ובן הוכח לע התאריי המוויק

הארם בחקופח השואר~ לא לפניה או אחירה .

אחר שנה  ,יבזה צעמתו .

שנ']  Qאלו המשוני עלךור תא הצערת גרעג

כידצ החלה מסורת הקראת שסות

ההתמקדות בטיפור האישי תיאץל להיעשות

הנספ י ם "לכל איש יש שם"?

במתכונת אחרת ב'  OIלשא נמ לכנס מפגש יס

ב-כ

i

בנ'םו  .בשנת

1959

נחקק חקו

' QI

בעת י י ייעשה תכנון הטקס מורכב יותר.

של יי Qהזיכרון ו'וע אופיו .
'  01זהחכין לתב oבא.נ ל!מחר.ת תאצכ .י ו Qחכrזהג

נערכה צערת ביך ושם ,קר נשנת  97 4ו החלו
לערון את הצעית של ערג ' Iס ה  Iיכרון ביי ושם ,

הרעיון להקראת שמות הנספים מקורו ביזמה
פרטית בשחנ  1989שחררה ממ'ושת הולדב שיב
פושיע מלחמה נאציים  ,מחמת יג י לם המקתדם:

מה השנתה בצערחnבשך השניםו
דע צמאע שנ Iת  90-01ה"תה העצרת המלמכתית
צוווו תחיית יי Qה ') Iרוו מורבכת מאנומים של
איש ים רב'ס  ,ושנים שער איש הת ' j7ן את שש

רשמוו.תוא תנשב 1995

הוחלט וIi/נrת חא מתחצנ

הצערת :מפסר הנואמים פחת  ,ומפסך מלדיקי
המשואות צומצם ישושה בלנך  ,אז גס החלו

להקייו בצערת סרטום קצרים המנולליס את
פיסורם האישי לש מקי'זןי הוכשJ Iרגא ך~טלח שב'וכ
ש)ה יוקדש הטקס ונושא אחר כנןן הוכשפחה

בש Jרא~ ס'ל '1בשוהא מ'ו 'rאיש יש :ש Oכמן כן
בצערת שותפו מאנים ישראוו ם מכו  ,Q'1והוחלט

להידעף שימוש בטקטסים שנכבתו םמי השוהא
וא בתכשו צrג'לום  .האזרכה לע פי המסורת ה"הת
ונשראה זכרכיב בססיי בצערת

כידצ בנחריס לדמיקי המשואות?

חיים רוט  ,נציול שו;ןא מהולני שהיסתר בשנית
המלחמה עם חקל ממשפחתו בכפר ואימ את

ונושא השואה ,

רתנחוג היא ר m

שג  mת הלוונ הוקירהא משות לש )  0'00רמדנל\ו,

דהרכחו יחםי noר"D.מומ נחס רכרדה.

וככ

ילינ ל'],חא מידים חונת ' lשוס מולהנת מקלחת

יחיס הציבור  ,ו;ןרבה לח"ם רטו  ,וש']הם פנו ליושב
ראש הכנסת יב שילנסק.י שילנסקי קיבו לעיו
לחת חסות למפלע ההנצחה החשוב הזה ,מאז
הטקס כל .,.איש יש שסי )ערך ביד וש  ,Qבסס,ת
ובבחי האץר ובתפצוות בשיתףו מוחסת ויאגוניס
רבי.ם

בשנת  . 1995כשהגעתי ילי ושם ,נקבתשתי

•

•

סרטים  ,הצגות וקונצרט'ס בעקבות פת י חת

המוזא ו ן החשד לתודלות השואה

נצילו שוהא שיח לרבחת אוהו יזכור  ,קהירא תא

•

המשואות מקבלת מרי שנה פניוח מעשרות

בנחרים האנשים Dשפי tרם הוא המתאים ביותר

איוז צורה .לבשו טקסי יום הז י כרון

לנושא של אותה השנה .ומהם נבחרים אנשים

בעת?די

מעמי זה

מםידמעו  .רחאל מי  Iן הפינתו וב"jות פיסויר החיים

שנ י קונצרטים של חזנ י ס בעלי שם עולמ י
מישראל ומחו " ל ביד ושם ב  9 -וב  10-ב י ול י

מאחי ומאחותי שכשברחתי מהגטו לא צריתי

יכולתי •...

פיתוח תכבית נמשכת של א י ר ו עי תרבות
לציב ו ר הרחג  ,לרב ו ת הרצאות וערגי ע יי ו ,

שאני זורכת מהאירוע מומשהכי ללוות אותי היא

שמות בני משפחתו והוסיף  :י אני מקבש לסיחה

הרחבת פע'ווות גב"ו המבואה החדש ומרכז
הספר שלצדו ) חבות הטפר י ס (

אלרנו את הטקס באוהל יזכור  ,והחוויה הראשונה

מרגש א tתי בלכ פעם שאני מכרת בו ,

שישה אנשים לבב.ד אי אפשר לצרות את לונם.

ירכה עם סיפורי הניצולים והנספיס ולהתקרב

הפיעשום :משמרת לש םישגא דמענה לע דמרגJוl

ה ו וערה הציבוריח הבוחרת את ששח מרליקי

רזגש Jאות קשה מLאד .מחאר שבלכ ש;ןנ בנחירם

שקהל צעיר יוכל להשתתף בה זגם להזדה ו ת

שחי אחיותיו בשואר~ ארנן מחאה לע שחרור

קלחת א rתם את .י ואולי לא

המיגצoים מגוון פיסוירם קמומוות הבחירה ב'7jלדמי

עם נצי"ווס ,יה יה לעינ  Iל ציור רצעת חו  Iייתית י ו תר

' 200

•

כינוס בנאולוגי ביו  -לאומי של האגודה
הבגאלlו ג ית הישרא'לת בשיתוף יד ושס יבמים

בכו שנה כשיום הזיכרוו מתקרב  ,אנ ,שואלים
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•

הרחגת הפעילות המשותפת עם ארנונ י
הב י צולים ועם דורות ההמשך

את צעמנו אם ילע) tלרזגשיך במתכונת הקימ'ת
א)ו מועריס לכך שציב Iר רחב מחכה שהטקס

(29

מ~א~ת'~ה~~Iך',ת"ע)'"וב"' ICה"~Iך',ת~ש'="-ך"ר~_____

•

תולדות אוסף האמגות
מוגטח) ' כ' נושא' החמ  IIIח עס''רי אח יג 'ונ

"

' .101 ' 1'11

'ע Iרךו ב'צור'הו רנש וש 'ןאת ננ Iר ,

ש"IOOנ קשש'!'ן חא השוכ 'דנ לרnף ,דנן rכ n lשר

לש לע'ווות הךות ,לש הזדהות '  l'nהסגווה 0\1

]'זוו האומה ',,כת' ד}ן הףא ר ו?טגב '.עשורב 'שוב שאר

ההגלת "שו.ם .11951

אףסו האמנות 'זש ' lושס הוא האסוף הגלח
)יותר  Iהמjויף ביותך סס Iגן בעולם  I ,ב  Iשבעת

לא'פם פo.יטיר חגס מקתפות הש "V(Jג ןא ייחחו
[)'א ]  llת ,אלא בגך שהוא מפאשר לארות את
השואה ררך ח  IIייח היח'ד .רוב היצירות באוסף
נוצרו בקתיפת השואה בשנ'ס

.1945-1933

את

ה'צירות האחרוח יצרו אמ)' שאר'ח הפלטה

בשניס  •1948-1946ש נים של פץר יצירה של
' 1צולים שחשו מיר עם השחרור צ ו רן וחוף
להלעות לע הנ"ר את אשר ח  IIמצי אח.ד ומצד
אחר הרנישן שח  Iנ nם למלא אחר הצו ופסר

עלולם את אשר איער להם ולנפסי.ס

בכ

אוסף האמ}ות ה י ה נ ת תילה ח קל בלת' נפח

מצב

מהאוסף הארכי ו ) ' בנושא השואה .אף שלמק י מ'
יד  tשס ה'  tההבנה  Iהחז  Iו שיש לאסוף יצירות
אמנות  ,הס הרנישו צודך להצידק את איס tף
צ'חית הrעcםת tקבעו שישחםן nאונש ושאונהנt

לש מאצו צ'ירןח המאנות ולש ב' Iנרפיות המאינס

מתופסות התהמנ אבשר לקמ Iם 'תתנא'ס שט iס

היא בה' tתו ח  Iמר מתרע .הפרטי הארשוו אבסוף

והשלמת מvזי לע הצ'יחת )הומ tjס  ,הדאס מושא

היא כצורה.

במאי

הציירה וכו tמה(  .בו ובנ הוחלט להקיס מלכ  lל

נרשס

ב· 25

בפבר tאר

, 1958

 tבבר

ב' 5

 959ו נפתחה בבנ"ו המינהלה תצ tגת אמנות
המב  OOtת לע א Iסף יד ושס וה Iצגו בה שביעם
יציחת

מ· 750

צ' tידס  Iידשומ י ס בכשר ה יו אבסlף .

בתח'ןoת שנות ה  6D-התמסח צת tנ tת הקבע
בבנייו המינהלה  t ,הו ה' tהבססי להקמת המ Iזא ו ו

מוזאוני חשד  ,ובו ביו היתר מוזאון חשו לחודלות

מאות מטריס רבוע י ם  .ו'וצנו כו יצירות שכוצרו

השואה  ,מוזא ו ו למאנות השואה ו כיתו לתערוכןת

בשנ'ם

ו אי לו יצירות שנוצרו אחרי

מ תחלפות.

השנאה יו צנ ו במוזאוו החדש לתול ד זת השואה

המוזאון לאמגות השואה

ובנ'תו לתער Iכות מתחלפןת .

ה Mחה •

הה'םט tרי  tמוזאןו האמנ!ת .הק  tמה הראשונה

" ItIIYח 'צו '1ר~

נקראה א tלס התער tכ tת  t ,ה tצנו בה תערוב tת

תחlאצו רהOIש....I oנועזת למןע משוש Iאח  lltlר" ....ה 'ד)י

מתחלפ tח של מאנ'ס ש] Iיס  .בשנח  1962היה
אסtף האמנ tח למוור נפני צעמו  tקנרא מד tר

צט' נן

Iאח J

ו 'lשר'וtע.ם ער" חH

קזוצ' :ltו rעשלרב שו'ב K1ש ררנ,.לת ' ר שו.ם (. 1912
אמנות

השואה ,

כפי

שנחפסה במרב'ת

המזואוו  .במחר זה ר~ן nתנ'ןoה מו'וצת'ס  OIרםיט ,

צתונ Iתיה במוזאוינס רבים רע כר~ שמישה יעצמא

יצירנת אמנןח וחפציס .זמו קצר לאחר מכו ,

כלומר ,

דידקט' ללימוו

מורא  Iת

השואה.

בפאליר  ,19«15ה Iקמה מדבעה שלימ tר ו של ' tj7ם.

ההיסטור'  Iנרפ'ה מילאה תפק'ו מרכז' בבחירת

במשך השניס נבנה ביו  tשם א ו סף ראש]' I

היצ'רות ןבדרך תצןנתו  .בעוד נמ  Iזאו ו החדש

שב m

לת ודלו ת השואה ב'ד ושם 'שולבו יציר ו ת אמנ ו ת

 1982גחנך המזזא tו לאמ)ז,ח נבו א Iלמ tת תצוגה ,

עס ח  OIר' ת י עוד חאידס סרטיב ההtטסייד כנמראג

 1995הצונ tבמ tזא tו

התצונתי ,במוזאון לאמנות החדש ייכחרו ויוצנו

1986

יצירות לע פי איכותו האמכותית .צעם הקמתן

 Otק tיד לש צ'ירןת מאטת מקתפtת

1א  lJ'1ויד tם  tנו O.ילספ רע שm

הש tראJ

כארביעם וארבע תערזכ lת אמנן,ח כנשנת

יצא לאור קטל tג של צ'י ר ות ננחרןת מו האףסו.

של חלל כפדו צ'ל'ר Iת מאנות השואה נ Iעבת מו

ע Iד דנבך בהתפתח tת  Iשל אוסף האמנות ,

ההבנה שאמנות זו לא זכתה עד כה להברה

ועך ה' Iם  ,הוא הרחכת

עומדות

מאמצע שנות

ה' 90

האוףס ,שימורן והשלמת Iתוך העמקת המחקר

שרבות מן היצירות שנןצרו

בשואה

בקריטריוניס של יצירןת מןפת  .לחוו'ה ה"ח  '1Iת
שנוצרת במפנש עס מאנות מקורית זו כמיטכה ,

30

שטח התצוגה כחלל המ'ועד הוא כשלוש

, 19 48 ' 1933

את המכנה הח'צןנ' של הככייו עיצב משה
פסףר~ ואת פכיס הבינ'ו ציעב א'ת' שחויר  .ציעוכ

התצוגה 'פאשר ליצ'רןת דל"בר כדע צעמן 'ונ'
שאמצעי התצונה ה'מו ' Iס 'אפ'לו לע המיננריות
הטבועה בייו

.

צ'ירות שא'נו נולחת  Qמד שכרצrו

בנטינות קשות ושמרב'תו ייו ר'שומים ונעודןת

לע )ייר  .התצונה תאיר את ייחודה של ה'צ'רה
בתנאיס המ'וחד'ס של השואה  ,יצ'רת אמ)ות

הכצורת מתוך כורח שלרוד .הצתונה ת Oייע להב'ו
את תפקידו לש האמו המתדע את הקורות אותו
ואת קורות קה'לתו  ,ומלע לכול היא תאפשר

צלפוה ל"ארות' ה'וס תא רצוג'אות לש זא מוווית
הרא"ה ה Dוכ"יט',נית של המאו היהןף.
מקום מרמי בתצוגת המאנות ייוחד צליורי

הד'וקו .באמצעות דיוקנאות אלו יבלו האמנים

היהודים להתמקד ב'ח" .להחו'ר לו את צלמו
תאנ א'ש'  mlשגולז ממס הנאצ.םי ףCאא ידה i"1tנא Iת

ד'לפD OO t!lואנ ) '(( 904ו 9י ג יי קו ו וש רבנ לכת ' מ  !lה ה  ,י  &<1ן.
משן דע דנ ,תןמfת רר פא'ת פר)' Iד מוכ ו """oפח'דנ

אוסף האמגות ביד ושס והמוזאון לאמגות השואה

\

ושה גךףODן  '9-Iולט'rנ )דלוןה

נ~ ,( 191

גרש ב נ ט ו

ל ,'m

העשיר באוטף המזואון לאמנות הוא פעיית

,

ב  I9Cמשו לע דב

שהoו' nלסמו!ן ) ' 11ו-ב " .11'Cוקו עצ מ' ,
לע  ,1"1תרמות יבג ילטוא נ'מו חo

 9נ  9ו 'ן '(, 1

נ 'ך ינועבצ

נהם שת Iט לסמוון לפ!וקס בוסנאוס 'וצתוגות

ףא התאנ'ס  ,וה'א ה Iכחה דעל לנצ"ח Iן ה' Iצר לע

הצנחה רבת ה'קף  ,שלה היו שוחפום המאנים

מיוחדות 'יקדשו להם נחלל התצוגה  .סופס

הקלגס לונ'צחן Jהר Iח לע מכ Iנת ההמשרר~

והמ ו חים כאח,ד מתון הכרה פנ'ם'ת  ,בכר אז ,

ונולרם שי )[']מא אrל היו )לש אחיהס ה'ה Iףם

המבקר במ Iזאון לאמנ Iת 'פג Iש בתצ Iגה

כ' ייתנו שהימוח הם  Iע'ו'ת על הנ"ר הוא

-

דר!)'ה ובס ו פו שי דנן מוות  .תצוגות 'חוד לאו

פ'ס Iת נ"ר שבהן באה ל'ר' ב'ט ו ' הז ר מנ  Iת

·תמוכתם האחרונה".

מ'ידעות לא רק להצנחה אלא נם כ ך ' יאפשר

חר-פעמ ' ת  Iנר'רה לאמן הש ו אה לבטא בכמה

למקנר בהו מפגש עם אמנות השואה )מ ' ט;ןג,

ק ' IIם מעט ' ס את כל מה שח  IIה.

שבהו מקק ללכ כוחות'ן קר כף לשרו,ד תלעה

יחרה מ  ,IIה'א מלמדח אותנו לע צעמתו שי

'הי  'tח עגנר ה'א מנהלת אגף הrכ  llא Iנ'  ,Dי'הי  'tח · III.Iרר

-

כורח ה'צ'רה ולע עוו הרוח להמשיך וליצוך לע

ה'א אצו ר ח בכ'רה לאמ)ןח נאגף הrכ  llאינ'ס .

מדות האמו ה'רצו ,אלש נעט כליסתס קהשJוl
מתוך קורות ח"ה Qשי כמה אמנ'ס ייח Iך " ס

ץ
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כ

ושם

הנהלת " וש ם,.) r ,ונסק'  Iה ) 0'10"Iהאחר'ס

למעו 'ן  Iשם בראש Iת אל' זב 1רובקס' .בקעת

 Iת  DIכ' Iצדע צבדע אחנו נירך קל'" Iס

ש ל א גודות "'ה  I1ם שי יך ושס בעולם ,רב'ס

הקה'ן> Iת מה  IIה מפלע ר  nחה  Iאתר ז)'חן ייחוף

הפע''ו  Iח

מה ס נציו"ו שואה ,הלתמו יחי מתור מאונה כ'

)/ןולם ה'ה!  'lשה'ה ונכחן בש Iאה .

משך שנו ת רור צנע י'ס

המוסך

'" " '1

ולהתפתחות ו .

המתמתכש לש ' l' '1'1ושס ולש הא נחות רנחיב

 Iך ושס אינו רק מקום הצנחה וז  Iכר  Iו לנפסים

כמרצות השנ'ם ה Iקמן האןן'ט Iו'ום מכר

ושם כמו מר

ן(ןא םב 'בת חצoגYוו 'ומס לקתמות ~ ה'הו '1

המחתות ה'ה Iן'ת בצרפת ןמ  Iזאןן האמנות

רמונ'ןונ תא המלעפ 'ורנפותת השוהא לועב ם fלונ

מורס 'Oוrנש' תא החנ'ות זהחכ'ן ןYןןן'ן ')[..אנה

ב'סןעם לש מענולא רם'ן ,קהרן .,.ת'פל קוןמר~

) Iייח  Iך עבולם ה'הו  .'lשי תפות זן הו א נם ב'טן'

כמ' שנושאים את משא ובאג  Iה!'כחו מצאו

לםיליךר'  Iח 'ה Iך'ח ולאחד ות הנ ור'ו של העם

'rןrןט ג'ך ושם מקור לשחרור ולקתוןה ) .משר

לפיג שעכר ש')ם צה'ג בארנ Iוש ' ושכ שאו

ה'ה '. Iך בזכות פע'ל Iת "'',ה Qו האגוד[ת אנו

שנות רור הם צירו קשר'ס מעוק'מ םע ההנלת

ןשם ,לפג' 'ן'  '1ין ושם את תם'ת

'כ Iל'ס לחרגס אח הר ע'ין של · כ' מצןין תצא

שום

העולם מבטאת את מעמ ר .לש

"

' ך ושם ועם ענrךבג והס ש Iחפ'ס הב'שנ'

'l

קון אח'ג'

הנהלת "

מ  lj7lב 'Y

·שר"בר וחבר'ם .

הפתיחו '"שום  ' 2001שונא םע rmrו'OIר 'ושבב

שותפות
י

ד

ידי

ס

I

תנרה" לעש"ה 1מצרת למעו הנצחת השוא ה

]בהת  IIיית חז Iו ר~ת'ן .ה' Iם הם 'כ Iל'ם להב 'O

האחרןו של הגשמתה .א' אפשר לתאר את

 Iהנחלתה בקרב קה'ל Iת 'ה Iן' Iת  Iלא 'הוך'  Iח

כ Qפ* Iק רב בפ Iלעם ]nבחחמם לב  "Jת 'ן ושם.

מ'מוש הת , 'Dת שבראש הן7מפ"ן למהנע עומן

אחן הפח' j7ט'ם השאר  Iנ'ם שבו ם"וע 'ףף

נחף 'ןףף ,וttו רוגעווטת רוגתמתכש לש תIע'1

עב Iלם.
תא אג mת ה'rךזןם הראש  I)Iת הפס Inת לע

.

התב'עות ,ללא תמ'כת הממשלהt' ,וא rערתה

ימ לבת ה O'j7ועצב יצולח ש Iתoפ 'לא זבחםךסל,

שהוקמה ב'ומה מש  Iתפת של הנהלת 'ן ושם

לש ר Ooוםות ה'ה Iףת וttוו השותפות עם '1:I'l'l

'ן ושם  Iת Iמכ'ן 01 ' 01

'  Iשב ראש אנ  Iןת ה'ףן'ם האמר'קנ'ת  Iחבר

בראש!ת דר 'צחק אח !האנורה האמףקנ'ת

ותמ'כתם הגוולה בתכנ'ת.

לעתיד יך שום"
כ

הקמת ) Yj7ת jוiוהלי Iת

זודיעי העיבתות:

"קןר הנצח

ש י ףות עפולה ךשמתמ
ו

ע' JT1התב J'Wר~א ש חtהפ גותOJא' J1לש  ,.םשt
מ rא הקמ ת.ו שבתנ

1953

מהתקציב לש 'O lשו

ממ'הנ ר hה!ע'' 1צחמת

'"הת"ו יעם Vוכמ הבן7מm

לש הבנ!" רושאר .ן לש וי םש tתנשב •1957
rאזכ nnלm nש ; 90•01ןזןrההוע רורVtב \JתO:נו

• 17ברבמטפס ,םע זVויתפ תנש ר'ז.עיז ןtו O.שו חכו'

ןמMכ תבתינכ רrו'1Jפו הרב

לע הj7מהת לש זriר הנצח תעלוי ' lרבש .tהרזוגה

זה הקמת בנ-ן ר;oתא.וו '"!Xכוףהי הוחש  ,מחשבו כ'lOt

תרעיך בקלב ת )'פ ם ז'ן rךףם לIתמוכ ' Oלש '! lםש

ע mהקתמ ריnכ רiסי Jl"Dt Dגtr.1rלר רי»Wג ר.שת

ץואViכ רמו'בח ם'וMו  1J'M'llרש ונזאה ב rmתנ lיהJ

במשך הש  '1ס רrגשיהכ ' Y1ן ת הבתוע'ת לתמןך

תנש 'J1

לש '' )I ,OIUI1ו'מ

ביתמ 'תועמשמ

בnו'וועפ שת מוחקן ריב IשP Dו nבחיגכ בtךoזןפO'Oן

ן V"fiןtו םשו להמשךי

חכ ,.O"'oבהס תrדלות הש Iהא  ,קל  j7'oו ן סrnןו אמ4ות

'"הרובגו Yואב

ה ע לו.ם הקמת מרעתכ תמiט' שובת ר' .....ם ך ההי1YlI

מוחהצ rלר~ תמוך מח' Iב ות לרrגכש' Iת הק' Iם הiו'  '1Iמש'וו 'וה

תירבב רח'גWג רבע'' ,1/lמ יי' i1lרםיס לרתושג מ,םירt

לע רעה כים רבז 'O'Oיים לש החב רה הונא ש'ת עם צ'  ' IIולב תנש

לתמםירי ינבו  "MJמלארשי מוח וז 'פ!תח tת I'Dת ו;lI rY

ה O'\U'I')lןtו O.שו וי  00קורא ))')[לאו ול'ח' D'1ץואנ 'ווע:עם

םע צ'  Iו ''ובנ ש  O'1להקמת  ' Iו ושם מקוה tלרוגךש

הקrר דומוומן  "Dרלrו'טנו rטיזש וI'6א. i'"I
ןrסמ רך,oףו'" .זא . '\OOיי משר רעל "D
ללסופ וU" rYJ1כה ז ן 'ווהב  'mתא מנןוgן השIאה

ל צהרטף 'ח ן מלמ'ש tמחטת ח'  I')Iת !זא

ש'חוף פעול ה ותמהכי לש וע' ןת ה תבעוות ב משtכ'ות
הח' טך ו הז חכ'ו .
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ת

I

מכ

י

ס

המכ Iן הבין" -וא ווכ י "ו חקי השו א ה ·השו א ף ל המשיך ו "ו הע מיק א ת

ימוחקך ו "וחשוף א ת העולמות וא ת הס י פורים שגנווים ג ' ן דפ י התעיךה

 Jחנך בש Jת  .1993בש תנ 200 1

) חנך משכן חרש למ כ ו ן ב ת רומת ד א קנ

נרטנר  .נית הספך הוכר  ' Qלה ו ארת השואה

•

לעיו מולט האחגן ה ג דלו

לש ח  Iנ Iן השואה כך ש  Iהו ו ה ע ר ו בה לה מ שך ה ז יכרון דב Iר ו ת הנאום
נפתח גשנת

1999

.

.

תברומת יד י ן י  Iד ו שס  ,ו בראשם וכרי'וי ן ונ ק' פכטר

ווכשפחתם  .בפעידות המכ  Iו ובפע ידות נית הספך ת ו מ כת גם הקי ו לע
שם וכפשחת נוטיי רט ,

מפשחת גידו'ת  Iרא.ף וייף מופשחת "וא ) ,ת .ג' זוף ' 1ןoף תרמו להקמ ת

ב S:לדור ה Yעיר
 0מאת חיים קויו אשר שדר חן השואה

r

ה ה יסטו ר וה
ש י הע ם

היהודי

המוזאון החיש לת  Iייית הש Iאך~ ב  I"Jה יכ 'ו השמ Iת ה ח שד ש יה י ה חקל

ר צ

מו המוזאון ענה בתרווכת קין קסיר י ה אדמ ו נד בניוכיו יה ךוטשידל ,רר
מר  Iם ושדלוו אתטן ,תמכו נב)  IIח המוזאון ה חדש י א מ נ ו ת השוא ה ,

נ י ח1

ותער!כ ו ת מחחופות 'וקם זענרת רזוו והנירק שו ו ץר טוי)ה  Iטס'  111שווץר.
והקמח מרכז הצפ"ה שגבנה כחק'ז מהמכווו המוזא וב ' ה זוד ש ח ר מ ו

דנ''זאה Iדב''זא טש'נyמ oo

'בו פש'ויברג .ומ(מו המוזאונ' נסו ף ב' ת רגנ ס ת

ב שרשר ת

I

פה

שו

סא וונח -

רמו ו  Jooח

ב 'מ'

הח נ 'ך •

בזכוח החרומה שו משפחת מrןו'ו ובאר' רוב'נשט"ו  .גד'ז  rס וסם הופ ר 'ו
ו זווה ואר ' ה הופר'ו ס"עו והקמת שררח חס'ד' אומות העוום המחורשח .

! שנ '

פוה ורור שאפו  .וכן מרמ הפסר שנבנה בס'יעס שו פטסנ' ורור זער' א ו'
הממ ו קם דצ'ז! שו בנ"ו המבוהא ומצ'ע מגווו צעוס שו פסר'ס ו רכ' ש ה
7jלהו המקבר'ם .

"~ .

•

מ ו חמות איו -ספו' !ח
בע מ ' ה אyו  .חו רבן

וב'מ'ס או! נפתח מערך הכב'סה ובמרמו בב"ו המבואה שהוק ס ב ס'וע

'1.,

ב'ח

ראש!ן

ו נו ו ח שו 2. 700
שנ ה .ב כ ו הא צר ו ת
ה 'ת ר ב!תי! ת ' ב ' ! ח ר ג'רשו א ח היהון' ס  .ש רפו א ו תם

פ!וער בהם  .ורב ו ת פ Jנמח' ם בזמרח א 'rIפ ה ויטנאמש ' ו ת

ד'ז ורות שש' א ה ב ש ואת ה עס ה'הוף  .שואה שכמותה
ו א ה" ת ה מעווס בתודלות העמ ' ם  .התכנ ו ן הטשנ '

ב

ר

n

ב

ה

י

ען

ל

ם

והמ חוש ב וה ש מדת הע ס ה ' הו ף ה ' ה מ ת ! כ ן ו ו מ פורט
ימפסר' ם

מןו ' ' j7ס 1)' 01 -

!)מ ה 'הוף ס 'ש וחלס ב'מ

א yו .גס צנ פון פאר ' j7ה וקלבבן .

בז)ות הזערה רמותמרת שו תומכ' 'ר ושם ואנוןות ה'ףrןס 'מש'ך

"

ושם להרח'ב תא פurליען גם במאה  I 21-01חאrןרג חר ה)צ''ןן'ס מוrדtכ"

האגוחת הנע'ח את מושרםת חלר השנ' וב ' OOו את ' lוש.ם לפן ' ממש')'
ררכם בב ' ןורות ההמשך עומר האתנר המשוחף וכולנו להרח ' ב את
השע"ה תנחומ' הת'וע,ר רמוקחר וההחצנה בנמ'חור תבחוס הח י ונך 'ןןהבטIו'

שנם אחר' לתכם 'זש ע' חר המ " Dן'ם ת'מךש השע"ה במלוא התנופה .

העJדבה ש ב ש ו הא נפסו 'קר'  6מ 'oזי ו סינ מב נ' מענ ו
ה ' א בב ח'נ ת נם  .א ך גם ה'הו ן ' ם צע מ ם וחמ ו בזמו
מ וח מת העוו ס השנ"ה אבצב ו ת הש ונ ' ס ו כפרט' ז ן'ס .

ע'ז ס ה'ה  'l1ששדו מ ן השוןא~ המסר הע'' j7י הו א
הצנ חת ז סוו ה שו אר~ ז'כ ר ון ח' מו מש ע ו ת' ב ח"נ!  Iחנ"

הב א 'ם א חר')ו  .בער'ם נ רו וות רב ו ת בעוו ס 'ש כ'וס
מ רכז' ס ומו ז א ונ 'ס ח'כרון ה ש ואה  .אבו 'ן ו שס ה ו א
רמו ק ום רמו רס ' 'זש העם ה'ה ו ר ' והצנחת השואר~ וה וא

הס ו ונכת ההיוןןת:

מו כ ר בכו העוו ם .

מסיעית ייקדום המטהר

ה

ס ו כ ב ו ת ה'ה ו ר 'ח ל ארץ 'שר א ל
ה"תה

מ ה א ר נ וג'ס

סש" ע Iל הק מ תו 'זש

"

בקתו פה ק ר 'ט' ת ז ו א נו קו ר א' ם ו כ ם  ,ה ןו ר הצע'ר .

לרמו ש'ך ! ל מ לא א חר הצ'וו' ' וה נ דת וב נר  .ש מור לכ ם
תפק ' ן חש ו ב  :את ם החול'ה המ קשרת ב' ו ז  Iו ע ות

המרכז "ם

הא ת מו ל להב טח ה ש ו המ ח ר  .את ס ה ן ור ה א חרון

ושס  .וה' א

ש'ו'וכ ד'ז בר עם שר' ן 'ם כמ ן) ' .מו 'וט 'וע)'ם ו הצטרף

ת ו מ כת ב פ עי ל ו ת ו לאורך השב' ס .

ך'rן ושם ב נ ש'א ת ופ ' ר ה  Iרנ'ון !בהעברתו מחהר ששדו

מ רב הח'Jכ ות והפ ולועת ה ענרסת זעברהת

לרורות ה בא ' ס  .ההתב ו ננו ת בעבר ' I ,כרון העבר

הו ב תח ו ס ה ח'נו ך כנ  Iן פ ר ו'קט ק'ז' ד ו ם

ורמומשוע'ות ש פא שר 'ו'ומ  l1ממ1ו מפאשר ' ס ונו '7צ ו ר

הור את השו א ה ו ל ח 'זוק הזהות ה 'ה ו  '1ת

המ לעפו בקר ב שרת החן 'oר~הו 'lב IYmת

עת' ר א נ וש' ' ו תר.

הח וט ת ' למסור א ת צו ו א ת ' ל'ר ושס מ ת וך צר ו ן

רבח המע ' ם ב  'Oוע נ ורמ' ס נ OIפ' ..Dק ו ר  'Oם

שזווע ות הש וא ה ו א יישכ חו ל עו ל  .0צר' ת ' ש אנ ש ' ס

' ה  Iן " ס מ 'שר א ל

יידע ן א'ך ח ' ו קר ב נו ת הש ו אה ו א' ך מ תו וש 'תו וyןו

ל הכ שר ת מ ור 'ם
ומהת פ ו צ ות ועו ר.

הס נכו תו ה' ה '1Iת תמו תכ נם ב ת כ ן' ח

הפ' ת וח ה רב שבת ' ת 'יין וש ם : 200 1
' ר ושס מו ק 'ר את ה ס'וע ר ב ה שב' ס

וו'וnמס הצנח' להמ כש' Iת הר ו ח ה' ה וד 'ת ע'ז ס ה'ה 'l1

ז)'רוו א רוך  .ו הו א  )lIר את קר ב נות'ו נס מ לפנ' 2,700
שנה  ,וןכ רע סוף ה'מ' ס אסור ש ' ש כח העם ה ' היד'
א ת ה ש ו א ה ו א ת ק רב נ ו ת 'ה .

ש ל ה סו )נ ות ור ו א ה בה ש ו תפה מלאה

למ 'ל ו ' מש'מת J

ז
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וו

איש יש שם"

כ

מאת צב' ןננהרד ס

אמו

"

יא

•
ר'ברה

מעולם לע חוויות'ה
מתקופת השואה:
אחת

נזכרת

המבקרות באולם הקרואה

10

לש  Iך ושם' ,ה'א נטפרה

מrמ~ ישכעו ר'Jו"ו הצח לרנן

על

פרט' Q
שנטפתה

משפחתה

נשואה",

ה'א

נשאלת אם בקרה )אוסף
רפי

-

רפ'

ההנצחה

שמ'לאו קרוב'

םשפחה

העד

'.ידrןס לש הנפ'oס נשואה
משווםיר /1י' Tמיהנ ורשמתו
"לא :ה'א עונה " ,נראה לן

ש nמ לע המץמאP .ש מא'
ה"תה

האחר ו נה

משפחתה

ששרדה ,

נב)'
היא

מלועם ו(ן rןרבה לע הש Iרא~
לא יית)  jשמייאה ךפ' דע,
הצותו לש ח' ' lח שירו'ת מעדו
'ייץע מ כשנע אותה בףע]! ת

לנטות בכל זאת ועוזר יה
רתאל תא Dש רהחפשוג הלש

המ ך< IOI/Jת החשו .א~ו ! :לשם ק  'nIר

במ'וע > 2ן'oמ  Jlהךפ ' ם נמדס
הגח ' JIס הממוחשב לש 'ד ושם ,רע מהרה )נלה

להם את  Iהותם ואת כבודם שהנאצים הי ו

'עלiר'נ רף המפסר מה לעה ב נ ותה לש סנרת~

נחושים 'זכ כר למחוק .

למלכ Iל המנואו)' החשר  ,ת'קי '  Iכ Iר ששמור'ס
מתמשך

בהם רפי הער המקור"ס יוצנו באולם מענלי .

תכהבנ נבתכ 'רה לש מאר~  rה )בוט ), 1956 -

ונעשה רחוף יותר מפני שככל שהשניס

 Iב')'הם חללים ר ' j7ים הממ'toןם את הקרבנות

השנה שהנ )ודלת'  :ה'א חחש.ת ףא שמאה

עוברות  ,פחות ופחות אנשים יכולים לספר

הרב'ם שלע אוךות'הם טרם הצליח יר וש Q

מלועם ו(ן הריכזה תא השהאנ ננ'ת הוא המה

את סיפורם של הנספיס  .למרבה הצער יש

אלסוף מיעד  .רפ' רע מ  fגתים  ,ובהם תמו)  Iת

לחלוט'I

הנפסי,ס 'צוגו לע החקיה ךמוית החטח וקפסיו

כשהחל 'ר ושס )מצבע א'ס Iף

'שלעולם לא יו)צחו ברפי ער  .אפילו ברפי

הצצה Yו'זום לש יה Iף אירפוה לשפינ oרלממ~1 n

רפי הע.ד א'ש לא חלם שיג'ע היוס שבן הס

הדע ביד ושם חסרים פרטים רב'ס  .להשלמת

 Iאבולם מחשבים מסור וfמ'' הממ' ljס שעלות

יהיו  Iמינים לציבור באמצעות מםר נתונים

החסר ה'כל השמות  ,בע  Iרת ארגן)'ס אחריס

חיפ  fש'ס מה' ' 1ם בשמ  fת שבמםר ה)תו)ים.

הובנה החשיבות של

ומתנדב'ם ,שוקד על מחשוב רשימות רבות

צהפ"ה מפי הדע ואו' חס"ע לקבמףם להצנ ' ח

תיעור שמו של לכ ראם וראם שנצרח בשואה

אחרות של קרבנות שואה ,ממקורות ש ו ס'] ,

שכןאנJ

כר שהנפס י ם לא '  1' 01רמויות מעורפלות ,לעומי

ש"תכI

שם  ,אלא אנשים פרטיים .רפי העד משיבים

החסרים ברפ' העד.

מרונשת מה.ת"וגת ה'א דנהמת לגתlו שהעחת

תא חשיםת הנצחת זרכ ' 'j7הף נדי שו.ם

) , 1955-

ממוחשב אר אפילו
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