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המjמא אבנטימשיות  :חינוך

•

הירעכות מונברת

להאלעת מאנ ר המשות אלינטרנט

•

פוףווהשואה
קנוות מבט חשדה לע ההooיוrךה
כ י ו מ י עו לחוויה

5

לע תווב המוזאוו לתnלוח השואה

e-

-ו

חיטך
' הורתא הוטוו'

ב

זrךכןס תא הערב ,במיטחים תא התעיר

ה)א 'Oמשיוח אנפ'nה

' . 0'1'1תומכיס ברחבי העולם

I Q-18

20

פסרים חשרים

מ הא י קלטים אמרו שהיו רוצים לראו ת בזעיתנ ה א ורחים

rכואm

nבח לש האיחרו 'ח'!Jאה לע האנמשיטיות

DI'iI

 iIמ
נ

ן

חשוות

שה ףו ן הצי ב ו ר י לע השוהא יצמטצם  ,אנותו הח ו שר אמרו כ % -ו ו מ האיקלטים שהם מאמינים

ר'1ו D'lIoתא מ n.תניד המ'Dאצ Dלש דס'Oן לבית "I'mס (ןא

יר ושס מצייו אח פחיחח שנח היובל להיווסח
'  1- .ן

מה נ רמנים כי ה י ו מ רעיפים

ב אי רפוה .הה ' Oנעות 'זש האיחוו הא יר פוי מפרסום החח נצמ יהע לע ה ח מורה לעו ר Ooורבבות של בע"ת

••
3-1 0

א ת ה א יו ם הנחל ביותר לע לש ום הע ולם  .בקס ר א חר א מ ר ו %ו 6

שהיה ו ד ים המציIא תא ה שואה ,ו• 'III -

מותצע אירפוה ביך ושם

רומניה  :המסע אל האמת

קסר ש ל האי חוו ה א י רופי שנע רן בנ ו בסב ר  ,2002אמ רו  59%מהוכ שיבי ם שמידנת ישראל מהו וה

ק
גםי
מיגו,

מיות:

ת ו צאות קס ר ים אל ו וכ צ בי ע ות ו 'tא פס ק לע א נט י ש מ יו ת מ ושר שח ורחגה באי ר ופ ה ,נם המלחי! היווני
מסול ה תר ג ות מ יקםי תאו ח  j71סי המש יע תענ ה חא רונה את קו ל ו נוינה חא ה עם היהויד 'שושר הר .ע" סמי ו ן
ירש אל והיהו ו ים אכויג הר אש י של השלום או כמ קוו 'זכ ה חו ל יי ם ב עול ם ה ו א נרסה חדשה של המנט רה

הצאנ ית היש הנ ' ה י ה ו ידם ה ם סא ו ')[נ -

_.

השואר~

בלשהי שנ ות הס ,9-כמשמ לש ח שויווה חששה מ מ)מ ה הלוכת ונוברת לש הטושת השואה בוכיד)תה ,

היא פרמסה והפציה ג'זכ איפחה מ ' '1יו נ י עוקתי ם לש ההטסיור י ה הבססיית של הש ו וא~ בו מב " 10ראש

I11

~ שה להמא יו ש ס S-ש הנ חבע מזא הקמ ת
' lשו ס  -םענ ר הצqילום )[ה שאים מעם
תא ז כי ר וו ה ש ו הא מף יו ם ובענור ה חרות

הבא'ס שב י םנ ל  'Jו אוםת איר ויעם א יו סים

מפף ו לועם לש D
י ד ו שם בח ר צל " ו אח פח י חת ש נ ח ה י ו כל
לה' Iו nס לא jת בהלבטח ה י שגיו רע כה אלא גם
גרהבשח התארגים נשםס fו ריתענ זמע)סיד  Oו  , 3-ג

חנOל מישע המשיטבאת 'lהגםזרנו בלכ ר'בח העול.ם
שומה ילענו להגברי תא מצמאי )[ חב י בךו לע השוהא

בוהפצת ר Ooסר לש סלבונוח ולש עוד האדם )מעוד
זה (.

וכרכיב קיער י ב תמעלוה לש הלטיר שה ו כ'וoה בספlו לש ד רנ זלו ו ועת

הפו ר 04

עש רהנ מובעח איפחה בי' ושם םושא

חינוך למניתע פשע י ם nנך הגאושות הוא צרע קט!
ךא חשוב ב כ יוו Jו ה )עמוידם

(. 7-6

מ בבד י ך ו שם

ממש ין למע ו ל לע השנת הירע שהצ י ב צעלמו -
נ י שה מקו ו נת למאנ ר שמות ה נפסים בשואה מלכ
מקום עבו לם ) מע  (3 l1ידכ זל סר ו להצניח לכ א ח ך
ו חאת קמרטנת ה ש ו הא .

ממלשת שווידה נ ור! פוסון חא כוח המ ש ' Oה הבין-לIאוכי לחינון  .זלרכיון ולקחר השווא~ ןא מחה כי פאולי
צידעם חשוניס אכלה א ינס כיולים ל הת ג גר לע התפשטות החרס'ח השטנית של י שראל ושל היהוידם
תבוער ת ס לש קלחים רחבים לש הצי ב ור עבלו ם .
אבוקטובר  2003הד נ יש ממאר ביע תו ! שוויד את ההתפטשות המק ו מיח המסוכנח של האנטישמ י ות

משיואבח מהמורח רח Y .ו  .jתנ נ ו ב ה הקידצ יא! מסולאסוג מהצר שוויד ולתות השוותא ' ות מומוחה 'וסאלא.ם
א ת שתאנ רוג'וסומ'ם ליהוידם  .תוך התלעםוח מינם'ומת ההי'רנ Iת rךסח הידקתם לש ירשלא להש ג ח לשוס

מויסר Iב הרעכ' ס להברי בזכוח קהיום לש יש ר לא ,טען מסולאס fן שאימץו רוג'וסומ'ם חא ה א יאדולו נ יה הצאנית
והפצח 'רפoרט j71 rיל rם לש קזני ציון " הם חגהבו מחגננ 'rווועות משידתנ ישרלא עושה נערגי ם נמ  Iרח ה ח כיון :

יוחר מ תנו! ר Ooמאר צעמו  ,מאדי נ ש בש ם השוויון נחהנ הקתשורח כ מ ה ל ooואלםון לפרםם את דכריו
המ םוכנ ים לוהצינ א וח ם כח גוכה ל נ טי מי י.ת ש'וויון"  010וחסור היכו ל ח להבח י ן בי! כתגה רוגלעה טענוח ל בין
מ מא ר מ לא שנ וא ,ר ווח ים מ א ו ר ב קתש ורת ה א ' ר ופית .ה ע קנת ז מ ן שו ו ה גש ם ה הני נ ו ת עיכול .ילב להתעמ ק
כהקשרים של בעיוח ק שות ו מ ו ש רשו ת  ,טפיחה ח קל נר ו ל מ הערה הקדומה האנטי'ישר א לית ו הא נט י  ,י הויד ת

ה נפו צ ה לכ ךכ גלכ ר ח בי אירפוה .ביע נ י אשנ י ם כ מו מס ו לאםון  .כפי שמש תמ ע מטיעוני J

פאשר ל ה צך '7ן פאיל ו

פי נ ועי התבא ד י ח וצרח אזו ח ' ס ת ממי ים תנ נ ו ןנ ,ל מ שע'ה ' השטניי ם " של ישר אל,

אן הדמוניצזיה של היהויד ם איננה תופעה א ירופי ח כ לבך -

היא ער מקובלת כמקומות רכים כעלום ,

הרעי ונ ות המבישים שהשמ'ע ראש ממ שלח מ ל ז יה לש ע כר דר מהטיר מוחמד בו ו ע י דה ה א םלא מי ת כ עת
'ה'ו ם היהו יד ס שולטים בעו ל ם מאבצעות שליח  ,הם מניים'ס אחרים להילחם ולמות געכורם"

האחרו)ה -
 הקתלבו 'tוא 'זכ מחאה ואפ'וoו זכו לחשו א ות מצני ) '  57המידנות החטות כאר נ ו ן ר Ooיד נו ח ר Ooו לסמיוחש Jבחו בכי)וס  .א ם העמדות 'זכפי י הוידם

101

מ חנו לסובל נ וח חברתי;ו היר הש Jאה המושרשת והנ ו ברח

לכפ'ר Ooהיא איום חקז מאוד לע הדמקוריטה העלומית
מא Jם מעחח קשות לאו אינן בהכרח 'וזעה וכפסקח לחי ו 'tשיאה נפטו;ו אן ההטסיוריה הוכיחה שה ן

בוואדי תאגי מקוום למילאות רנבחח ע ד ' Io1ידם וא בינ מעםי חארים  .תצהת בחי הפסר התסי! ר~הויד רצבפת
כבוגמבר  ,רפ'oנוע המוזעע בח ו שר )ובמכר ב שני כחי כנסת טי  j71יי ם בזמן תפילת שבת בבוקר ול א חר מכן
הפציץו לש הש נ ףרוח היטירבח לש! בקנ טירבי ממחישים בביחר שהמילאות הייתה להרהנ י וחר מרטוקירה
נ nא .יש לה'וoחם בעמחת אל ו בזערת חינוך צר י ינ ונוח ב בנושא השואר~ אן למררני הצע ר ,לע וריכ החי נ ון
רוגסור ח יות שעלות עוו ערת דרך ארז;ןכ כנעיי!  .התקשורת העולמית ח" ב ח עלש ו ת לכ מאץמ לפרץו אח
ורכי ההצנה הסטרא ו טפי'וח והטשחיות לש ' שראל ולש היהוידם במאצעות חינוך רנחכ ומאבצעות התנערות
מ ך רב י הצנה פטשניות ו א ימץו עמחת מורעו;ו כשן ר Ooצ י אות צעמה מורעת .

שבער:

מני'ת ה ו חכין
מע)ו ך

3

ו(

ב'  50השני ם ה א חרו)ות מעי יו ושס קבדמת החז'ח לש חינוך חתנום השווא~ וצמאב ע וח הסמ ינירם לשו
רj Ooותיימים בשפוח רנו;ו חומרי לי מ וד ומיער מ קוו! ה ו א מילא חפקיר חשוב במא ב ק ב אנטישמ'וח  .יך ושם

נכון דקלם לכ זומה חינינוח צריניח ללממחה בכוחות השהאנ המויכירם לכ ךכ חא השנאה שחללוה חא

2

השוןאJ

מאת צב' רבבהרךט

•

ההדזמנות החארוהנ סאלוף וער משות לש קרבונת

בכל ארבעת הפרו'קט'ס הצל'ח הצ'ביר

מאנר צעום זה

להתונת למגאר ל!החאצמ בו לקבות זאת במידה

יהח"זגח רrגלצותח יבורת "וש ר "oהת

ננ'ש זו הפעם הראשונה ל'מ ארם בלכ מקנם

רבה

המ'וחרח

חוו בקה'לח ' דעח 'שראך בבת'ו

לועבם ! l' ,שם קמוהו שהדרב יועדד 'מ מ' טשרם

במ'נה שפותחה ב'ד ושם

א'  Iה מטמוו  [.. ,Jאשלח רפ' דע נוספ'ם

"

מוקרם כלכ האפשר".

[," J

שואה .משעה שיה'ה מקווו ,

בכוות

הח'פוש

מערכת

-

הראשונה מסונה

התגל'ח א'שרה אח

הדזמו דיל ושם  ,לקחב סא משית ' '1'j7ו מוצJח'ם.

בעולם

טע)תה של טבת' לע'ה השלוט  ' }N ,מחפש תא

מי אלש מ'צא בן תא משות '' 1'l'j7לכו לtIחכ רפ'

לש מ 1ער  ,מ~ר לחפoושיס הפוגט  IIם המקולבים ,

ר' Doער הזה במשך  30שרג~ והאתר לשכם פתר

דע ברתא ור m' Ooפoו Iלמאנר.

רעוגרתכ 'עזית מר hח משות פcלזוOי' לש 'ש1אם

שנולד בלטוויה

ב· . 1853

חבושו'ם הקרוביס 'ד ושם מקווה מעלוד אבתנר
הגלזר יצהשב צעל'מו

העלאח המאגר לש מש[ת

-

הנםפים בשואה לא'נטרנט  .אתר הא'נטרנט

הא 'Jןנדאjבי')\ ר~'חיךן זהה 'רשפא ל'00 1

להמךיש

דקלום חא חאת ממשמ'ות'ו החשוטת ב '50

שנות

ק'ומו :לסאוף מ'ער לע לכ א'ש ,א'שה  Iך'ו oשצרחו
הנאצ'ם ועוזריהם בתקופח השואה ולהצנ'ח את

שמם ואת ורכם .המאגר 'עמור לרשות מי שזערו
ענ~תו במ'ןoו' פרי דע

-

קחבי רמoפשחר~ הrןנחם

ךןםירכמ oלש ךןזvנב השוהא

-

ו'רשפא להם לוצמא

בו משות לש עור קרוב'ם או חoןבם שנפסו .הציטר
חצמ זערו לן mtחא הממישה סאלףו חא המשות
דעשייו םףסח במרגא במ'ןoוי ע Iר ועור רפ' דע.

ארבעה פרו'קטים 'ס') ) Iיים מולצחים ס"עו

תו Mהחןש ו:NJז 'tרפשלו תא הארח ,הפחךMoנן

הש'נו"ם הה ' OOור"ם מוסורוח החרבות בודע'ות

מעהrן oלשוות ואענ ךחtצםן שגר m

למאגר לפקר ומו מולבג  :לתמ'  '1ח'>:וו ב'רוילש.ם
מnnשפ' רסומ רב'oו-יוגא' 7ר 23 ,לגגנלIאב'ה 'lתירזo

ירבעבח פדני הדע אלותיות 'טלנ'ו.ת א'ו זו הכאלמ

ב'ול'  2003בווש'נגטוו הב'רר~ משתתפ' הב'נוס

לקה :למלש ,מ'לה שנבתכת בשלוש אות'ות ן(fן

רffזג לש א'חוד הקה""ח ה'ה Iףות (\Iו Gיברוילשם

תנועות יכולה בפולע לה'ות כמה שמוח שוניס.

בנובמבר ומשתתפ' וע'רת ישראל לעםק'ם של

חעתוק מרו'ק מובטח באמצעות ש  Iתוף פעולה

קב:ורת נלובס בצדמב ר  ,בתוס כ'נוס ווש' lJטוו כבת

חהק ביו רזגמוח'ם לש ' lושס אDוגרפה oש'מבננ ו ח

-

תעתקו רמoעד' שתודע

נאר' מוק וטוף  ,דמות חשובה בתחום הננאול Iניה
ה'הו  '1ת  ,במנשר שהyפו בתפצוה רחהב :ץ'רכ כ'

במערתכ

הושקעה מחשהב רבה ]_1

ה"תי משח לו

mישע מהתהמ שיבא שמחמש הב ר1'I"oה אח''Dת

כמו הגרהס רש\Kוrרינ לש החסה פש'nת ןו "!.שD

ות לאינ UןנU

להעלאת תאגו ה

א'ש

ג ' i'II!JוקמתJ

נומoo

ב' רjוrגור .תארג גלוד )בצ Oבפrב חoןב צווח

ה'1נlעס הב'מ המשות

היעונות תוגנות
העסק'ס

-

המאפשרח של'פה מדו'קת מאור

ולש מקומות שהשחנו בגלל הפשןח השונות ,

את התלעמ1ה:

~

' 01 ' 01

r

ו'וס

'''הה ' j7Qוסי הולנרר תומך
ומס"ע בקירומו של פרו'קט
וה  ,כמו כו בעת האחרונה

החל'ט נש'א ב'ח המשפט
המחוז' בברוקל'ו השופט

לב' ו מ  Iמח'ס במערכות נתוניס,

אדוארד קורמו  ,המופקד על
חלוקח הכספ'ם

נ  OIף לע כך ,לפווךoטן הלעאת מאגר המשות

מהסרר

תה'ה ממשעות ח'נ  )lית רבה מא Iר מבות התס'ס

הבנק'ם השוו'צר"ס  ,לחמוך
בהעלאת

מאגר

שמות

הקרבנות

ה'הוריס

בשואה

לא'  lטרנט כחקל ממסנרת

לע'שה ןתאל הא'נןנט Jת)' הספן המר 'Dלר~תאר
השו;ןא בןו ושס ,ב'ת רפוגר 'שתמש במעד' רתאב

מקר ' 1ןoף ' ,שיב ראש יפמן"ו ח Iןמ'ס נב ' IYIלש ה' cןu
במגאן השמתו וש ן.פ D' oשנ' ) i\Hב ') Dו ה· GA

וחרב ,לש משות לכ קובנות
המשטו הנאצ' ,עווך ה  '1נ יהווה גויץנ הממונה

מעטס

m

ר Doטפש לע ההטרו דמוע קבשו תסף

עס 'ר ושס ) '1לממש החלטה ון,

פורט'ם ב'ונרפ"ס לש קובנות השואה אבמצע  Iת
דעו'ות ממקור ראשוו של קווב' משפחה  ,דע'ס

ורשימות מתודעות ועב'קר אבצמעות מאות לאפ'

במאצעים החזות"ם החשרנ"ם ובמאגן השמות

הנר פוו,ת מרנ,לת התכון לש אתו האי}וטנט

לש 'ר ושם  ,סיע'ה למשתחפ' הכי)סו רf'rזג (כGA

באתן ידכו להגחלי דלוןות הבא'ס את משמעות
השוהא תא Jפ'Qורו לש האים ה'חןו

ובJ

לגלוש אנתר החשו  .לפ' התנוניס שפסאר~ 80%

רתא האינטרנט 'פאשר פאוא להפ ' j7תולעת

ח'פוש'ס שנעשו הגיבו תוצאות

משנ Iח הנ ' I'Oו הרבות מ1ה'ער המצטבר ביר ושם .

מלצוחות  Yב ' Oמהמשתחפ'ס ~ האמינו שואצמי

ןכו מסיבר לאכסדנר רבאהס  ,מלהנ ה'מ השמתנ:

במאנו קווב מפשחה לשא 'ועד מה לעה i lו'rת

 -כל'ם

מתוך

מזא הקמLת לפrב  50שהנ ןו Oשו א rPמשתו

מוח ') t')I

י' .םשtע Iרר חפ' Iש

) 'lלהפ'ק תכגיות וYווד ייח  '1Iות ש'שעו ש'מוש

כ· 9oo

בשווא~ ןא לע פ' ובו הם דנו Doו ממה

שג 'fl

מוןנ

יהכלים הטכנולוג"ם כשמס בו 001
שמטרתס לאפשר לנו

להצ r

בדף דע המוקרש

קוריבם וא חב 0'1כשפסו שבהאנ ר~א nעיתנ

לבא אהוב ושנכבת ב'oו נצ>ול בשנות  ,50 ' 01לכ'ם

המשבא

םנ'רת מענל  ,עם ואת התמווה החשובה ב'ותר

לשיפור 'כולתנו לתדע את הויכרונות של א'שה

ראכעבה מו'ןoוו שרמוות לש

לנו ולמ' שערכו את הח!)'ושים הוא שרב'ם מהס

בת " ,80מס ר Doונת'ס אח לכ אוות פ'סות וקטעי

זוה כארבע שנים הוא

מצאו קווב' משפחה מש'לאו רפי דע וידע'ו ח"ם,

ו'כרונות ומס"עיס לנו לראות את התמונה החיה

תנוו של'מושו לש הצ'כור הוחב המקבו ביד ושם .

בזע ר ת טלפונ'ס נ"  '1ס נוצר כמעט מ'ד קשר ב'ו

הג'שה למאגר זה באינטרנט חשובה מאור:

המשפחות .השמחה השלמה והוקרת התורה של

ך'פ דג.יו שנמחס לרD.
הנלח ב ' ותר מסונו

-

השמ.תו ברגאמ

שמות שמוחשבו דע רכ,

-

-

דור )'צול' השואה והדע'ס לה הולך ומתמטע ,וון

ש'h1'J

אותס אנש'ס יישארו עמ' ומו רב:

של אותם אנש'ם תמ'מ'ס שנצרחו".
הטבח האנ סג  Iמנהל "שר  Iת' מ'vו זעי  Iארש 'ח'רח  '11ן),
הנח Iנ '' Dכז'נ\ 1השמ ,nl

3

מאת לאה גודלשט"ן
• __________-L
=:c

מאת ו זרית הראל. ,______________-C

~~~~

ב

~~~~=

סוף חווש אוקטובר ערר המכון

'עמרתה של

הבין ' לאומי לחקר השואה ביו ושם

יכברה

בעניין

סוהנ לש ראבהע מייס בנ Iשא "בח יהנ

השמות

מחושדח לש הבער :פשדנויות חשד וח

היא

ר

I

ה ונתא החגל גנישם תחסיפ העיצוב לש המוז  IHי
י

החשו לתוnלת השואה היה ההתמ  m1ת עם
ררישות התפהסי הקעורינת לש אירצו המוזאוו

היהווים

מהשאלות

L

-

של החיים היהוריים בפוליו בתקופח השואה".

המרכזיות ביותר

שישה חוקרים מפוליו הוזמנו להשתתף

הבטסיוףוגרפיה לש

והזדהות עם העולם היהווי שהיה  Iנבח.ו את מלאכת

בסרנה :ר'ר ראריוש ליביונקה ,רר אנרז"

השואה ,אר בפוליו שאלה זו מאפילה לע לכ

הציעוב ר }tחו כמה קערונות מן Iאוניי.o

מהמכוו זלכירוו

הנושאים האחרים כמו ייחוריות השואה או

יסור :המוזאוו בנוי בצ'ר כרונולוני'נושאי המצינ את

מואלי טהשרו; דר בל!'הט 'זrםיז  )lj7'Iלטפ'ץינ

הקשר שלה לעולם המורר}' .לעניות רעתי

תולו Iת השואה לע פי נרטיב מתפתח ,נונ מורגשים
i\tlיבט היר~ף והסיפור הישיא; צתבונה מצינםי קמוףם

זביקובקסי ומצריו

אורינוב ''Y

~

לצהיג נוא רמו ' IJlההטסיורי ןחון' Iת שוגאיות

אישיות מתקופת השואה תור יצירת ממר חוו"תי

והם היו בה נבאי

ממרמ מדרכי אנילבויי לחקר ולהוראה של

הכטסי  '1Iוני)ר בפילון סחרה ראי;ץ לש השוהא

ההיסטוריה והתרבות של יהורים בפוליו

כתופעה אוניברלסית שבה אנשים עומוים

בתחוכtים מנוונים מאפtoי יו ושם

באוניברסיטת ורשה; ור"ר אנה זיבינסקה

בפני מנציס של בררות קציוניות:

תעורות  ,יומנים ,ערו'ות קוליו.ת טוטי ויואו  ,ציירות

מאוינברסטית מ  'lה ק'  'lלק(}-ונ j70 nה ולנילנ~
חנום הסוהנ ספירה דר יולנהט זימלו 'זע
הת ו 'זעת וש iפjויה מהבjויור פיסורה 'זע הנעשה

הי Iם ןי'וזפנ רנ'X.IIlכיוורגהיפ )Iרדרמlן 'וש האtשה:

-

צפ'nם אישיים,

אמנות וכךומר~

מחקר השואה אב Iביב  D1יט n

ורשה

'מרכ Iמררכי אניל ב' 'Yנוםר ב ·  1990במכוו

להטסיו  'lה אבונירבתטיס ושרה שביתףו פלועה

התפיסה ה Uיצוגית

עמדהת של פ ו "ון בעבייו השואה

עם קרו ג'ק פליררבאוס  .מכוו זה הוא

שליוב רמומו החוו"תי ציענ Iב המחואו שענה יעצמאנם

מהמרכזים האקומיים היח'  'lם המתמקrןם

רבים  Iמנוונים :ציירת סב'ב Iת ייחוףות למוקף רפייוג Jר

' lקינoור ב' 1ושם הנעJוי לס הדזמנות להשוות

בהיסטוריה של היהורים בפולין .שלושה

השונים; שמיוש במרבח צילרית חהי Mקמפיה פטcעשת

פרופ ' יז" טומשבסק.י אנה

אח המבקר מומחישה את הנמו ,את המקום ואת

ביו המחקרים שלנו למחקרים של עמיתינו

היטסוריונים

-

האווירה; ושימוש באמצעי תא 1רה שונים ירכ להוניש
נושאים ייחוףים ,ורלנמר~ עקב היערוו שג,בש עם ארצו'

יימחאוו להצ'ג תא נטו ושוה בועצמאת  Oפיוור לש רחוב

פוליו והשואה

אחך בנט ו  ,עוצב אחו מאולמות הצחו נה כר שיעניק

למקבר חוו'ה כוללת של אותו רחוב :רמוקנר מתהלר

נקודת מבט חדשה על ההיסטוריה

גמרא Iת ננקולות  .החוויה נצורת זענרת שחזור ילמס
לש

הוח )l

I1 -כ", tnסףקמ )('" D'Qמגוםילו

)iVןl'JIתJ'7

'וצחוכ'tם מונילרם וצמאיעם רג תחמויים חאםף.

הישראל ים  ,ב'ן

מלכוובקסה ואני

מפנש למפגש

מפולין ומחו"ל מוזמנים מרי פעם לתת בו

עיצוב ייחוף מרנ'ש את הפרט ואת הרובך האישי

התאפשר לנו

הרצא ות  ,פרופ ' יש ראל נוטמן  ,לשעבר

לע יוי חומריס וצבעים מיוחרים .הסיפורים הא'שיים

גס לפקוו את

ההיטטוריוו הראשי של יר ושם וכי ום יוץע

מלוו'ס במצוגים  ,כיומינם ,בתעורות ובnעיות מצ Iלמ Iת.

ביר

מערי ליר ושם  ,היה מהמצרים האורחים שלנו,

אחך התאנרים הקשים כממיןש החפסיה הציענינת

ובזכות

'ה מרמ שלנו פולע בתחומים אקרמיים

הוא הצנת פיסוירם !צפחיס איש"ס רביס תור החתשובח

קירמתי

רבים אר מתמקו בהוראת ההיסטוריה של

ביכולח הקטילה של המבקר ,החצ  Iנה במונאוו נבנתה

את

ה;ץירום בפ.ןילו לרבות השראו~ טסורניטם רבסי

בכמה ר)ירס  ,בהם רובד כייי  Iרובו הסיפור האישי .

להטסיוףה לומיער הורח משתתפים קבורסים

לפיכר פותחה שפה עיצובית שמאפשרח למבקר

שלי לע הקהילה היהורית נפוליו ביו שתי

ובמסי'1גם לשנו :טסוונטים פלונים מתעינינים

להתמצא לק)וח ב'ן הרירבם ל!בחור בלכ מקור צחונה

המלחמות ,

מרר מ 'tביהירום בפ'לוו לפני לממחת העלום

לפי כושר הקילטה ורמת ההתענ"נות שלו

הארכיונים
ושם ,
זאת

מאור

המחקר האישי

רך Orנוrי )o rן'If

'ההרצא ות של המשתתפים הפולנים
והף ו נים בסרנה נסבו ,זן הפעם הראשונר~ 'זע

-

עוב  'lם נמרמ  ,וחוקרים

הנשייר~ טס  Jl1םיט ;ץםירו מוענ " Jים ערלת י ו תר

'זע מושרתם ,אפשרויות הלמ'  Iר מנוונות

יחסי הפ ו לנים והיהורים במלחמת העולם
השנייה ,נושא זה עולה קבנה אחר עם המגמה

במחקר יייקטורט בנושא יהר Iת פ Iליו,

לפני כשנתיים בפוליו בנושא ירוובג ה
הספר שגנ'ס של יאן טומס גרוס

-

-

-

זע איזה רובר בצרונו להעמיק,
נזשא מורע חאר בחעוו רמוונאון הוא הסיקרצלויה

-

החל בקורסים פפול!ריים ענרבית וב  IIףש לכוה

-

מסלול רמובקר ,אחת ההנחיות הבטיסיות לחכנית

עיצוב המוזא!ו הייתה לציור מלסול המתבסס 'זע סיפור

ה' 60

שיש לו התחלה  ,אמצע וסוף .כלומו מסלול המבקר

ארנן המרכז

צריר להי!ח ס 1ור ומוכחב לע פי הנרטיב המתפחח .

יצר

' יום יהוrן' פת Iח קלהל באוניברסיטת ורשה,

בתור מבהנ המו  Iאון ענה ציר הליכה מרמי )פריזמה(

זה

שוואט  180רוכמ וינשנ ףצו לואמות צחורג~ ביו לואמתו

לש מחקר השוהא נפילדו היום ,הוווכיח שנטיש
קעב

·ב'a

במאי

- 2003

למותו של מררכי

יום השנה

אנילב'- 'Y

גש-ה חשדה j )Iויורתית נלוש.א רע זא התדקמ

כ' 3,000

המחקר הפולני ביעקר בסיוע שניתן ולהוירם

בהרצאות  ,בהקרנות טרטים ,

בהסתרתס בתקופת המלחמה ,היום אנו

בהצנות תטארוו ובמופע של מוזיקה יהורית

הפףזמה

חוקרים נם מעשים אחרים של הפולנים

אני מקווה שנם בפעס הבאה יענייו האירוע

ראייה של המבקר עם שני קצות הפר'  Iמה  ,השבריס

בתקופת השואה שא'ו בהם סי עלורר נאווה

יבטיח

בלב העם הפולני

-

םחיטת יהורים ,הלשנה

לע יהווים לגרמנ'ם ואפילו צרח יהורים ,

4

ברחוב ו~נ Iבוורשה ,לע אנני ררר מקוריות ,מוקף

את

איש השתתפו ביום מיוחר

הציבור

באותה

מ'רה

בתערוגות ,

וכר

שההיסטוריה של היהור י ם בפוליו תישאר
בחזית הדיוו והמחקר בפוליו',

החצונה נפתחו שב  'lם

-

-

קשיעם ונ 1בחה לש צרפת

רמוה ' IIס מצעור

פ 'r

ןא שמורים לע קשר

עולם

הסיפ  Iר שמספר המ  IIא  IIהחדש לחודלות

גwג ' Dבהם UOופ שס D'5'Iו "iםיבn.יא'ו nפוקUrכ

תוסס ומנוו Iשל שמחה  Iצעג  ,של קש"ס  ,של

השוהא דהמהד rב 'תעהם ו'1Iר~ר השהי לביו הןחכיז

הש Iוא .iשברים אל Iצמיינים ראשי פקרים לש

לבטים ושל חפיוש רןו  .לאחר הצפ"ה גמיצג ,

האישי והקולקטיבי לש אוחו עולם השןכ tבה'מ'

הפריזמה

שה  IIמן אצל אמנית ירועח שם  ,המבקן פו)ה

השמו.ת

צוי

חא'וו ,rפמהנ רועף 'ז/oום שהיר ..נפח מסמ פועסr

rנילOOמ נjוrn

הנרסיב

חתינפ ך'והמנ ןא'[)'WIר ריי iכי r....Jים·,

המ  Iזא  Iני

המחפחח .

כן

הראכיטקט) Iיח ממששת יצר א Iרן יער)!'

-

מביא לפני המבקר עולם שלם ורחג

בםוח 'וא צרפח רrג  llאון

-

-

פיסור השורא~

הובחתנ ו\ ICותבצעrג לש ךrזrגי" ושרחו לחחrד'ח הש • W

ו

I

על עיצוב המוזאוז לתולךות השואה

הזיונוו ההטסיויר .ציר זה אינו ממשש ציר

הלרכי..

כשן המjובר חצוה אח יצר הזרכיון ההטסיורי מצ ר

ד,ז 'fמאולם אחד למשנהו ומנושא לנוש.א
החפיסה רינtציעוח שקבמח ףnש'ז חא המבjור
 Iלשלב  Iבח  Iויוח במוקדי החצונה השונים .ככמה
תצונות

נעשה

שימוש

באמצעי

המחשה

דיניטליים·אינטראקטיביים כבמוזאונים חדישים

אחרים  .הפחרון '",ר  Iחד שליחוף המjובר נעשה
במאצזעת הפלעה רב חושיח

-

ה'חכחו בח'יים

מששםינת רנ[)ן הונבה רו.נnrריזכת האון והריןש:

החומר שהוא חש בו בפסעו לע צרפח ",ר  Iזאון

 Iהצמחים שבהם ילעו לחבור לאן לפנו.ת
החצונה הראשונה שהמjובר רואה במוזאו)

לחודלוח השואה היא חצונח הע'חם שהיה  ,ובה
)וצן מפנש חווייתי וב'וע צעמה המעורר הדזהוח

ומומן הנ'רוח ראשוניח עם עולמם של האנשים
פיoשורם םיפrר רנrגשך .מצינ מהף 'וע מךס קנעי

a

מן . Iן

a a oa

ןש ן יגל שמןת

אחי החיי Iשים במוזאון החיש ה  Iא ההחלטה
הבסיסית של יד ושס לשלב אח הילכ השםוח

ב  IIDא  IIצעמו בן שיהיה 'mק ממ'וסיי המjובר.
אחד מעריו)וח הצ"ע/ב שנחנו מענה להחלטה 11
ולחכנון האדר'מ'' לש ה'מ' השמוח החשד הוא
יצירת מ'וס'ח הלכיה מענלי ב'ן קלחו הילעון לש
הילכ השמוח לביו חקלו החחחוו ןכ שהםjובר
ר Iאה סביבו אח לכ החיקים שמשוריס הנם  1פי

הרע  .נוסף לע ןכ מ'ועיו ומסיבבו פרוש ק(ת' לש
דפי רע .לש פני קרבנות השואה מרפי רע.

הכ IIז m pHוnnו הש  jחא -

גםל\Hנ

או :rלשוס קלמו

5

-,.

"הוראת הזיכרוז"
מאת רחל דב  -קפ'ןJ

•

כ שעוך האחחן הIלן  Iרב uא)פחיה יינעהן Yrמךן
שהוהא פ!םיעש עד האונשות רבוםתוןצ) ,רב;ןמ

המקמוו.ת האזורית האצרית ורללג אר'פו'ת
חאו לע ףא הנל הגiוא Jלש משעי נאיטמשיות

מ

I

איר

עצת

היא ם  'lנ ה משק  Iפה במוצעה ,

צנ'גים לש תשע מירנות -

א Iטסך'ך~

א י טליה ) ,ן'טניה  ,לוקסמבורנ  ,סלוקב י ה ,
פינלנ,ד צרפת  ,קרואטוה ורוסניה

אב'רפוה שהתחקזי נשנים הnאר Iנ Iת )ר!א מעוך .(2
אמז לשה' שנות ה  90-השתחף סגל לש יבח הספר

הפתיחה של שנח הי ו לב וקי בלו סיוריס

יוגרס להותאר השוהא יבר ושם בכסמייס לע הותאר

מודר כיס yראב.

השואה ו ז נר Iו השואה במאה ה-ו,Z
שז:עmון זVסrט חט רrגש')'רו jר'ב'Ioמואלי ךוח'ו ,ורכף'ן ן
I

בפחו.ם הנצינםי m

-

.רשחתפו

לרבו ת כ']וסיס

הrומזנ אלי עח

את הפורוס פחחו נבריאל מצא ,
הממונה מטעס ה מוצעה לע החינוך בביח
ר9גר ,מחזי לינח ר9גר ובהשלכה רנגI.הר~

ילקחר לש השואה בנס Inח מוצעת א'פחר~

I

פה

ביד

I

שם

משחתפי הפורוס 'זש מוצעת אירפו ה

נש ב יע שגן

ורנבא /זש 'שIב ארש ההנלת ' lושס .דבביר רתפויחה

הקת"ס בפעם

וחשוב מכך ,

ברטם הגDע' ייםו'ושח הבתקשו ימ המשתתפיס

קלייס פורוס בחסוח פר ויקט מוצעת

להשיב תבמצ י תיות לשתי שלאות " :מרוע יימר לע

מוצעת א'פnך~ כמסנרת חסית פסאר הב' ו-לאומ ' "

אירו פה ' ,הוראת הזירכון  :חינוך למניעת פ שיעס גנר

השוiרא אכצר"?ך ו"מיין הסוניות הדתיו,ת הפוטיל יו ת,

ללימויי השואה )ראו מסנרת(  .מקום מושבה של

האנ ושות  :הוא יותר מסמלי  .המוצעה כבר קייםה

הנלכליות  ,ההיטטוריות  ,החינוכיות והחברתיות

ה מ וצעה בשטךסבורג שבצןפת  ,וה  Iא נוטדה גשנת

כמה מס י נריס במקוםות שוניס לע הוראת השוא ה ,

המרמ י ות במדינתך שיש להן השפעה ישיךה לע

 . 1949כיוס חברות בה יוחך מ ·  40מף] Iח  ' I ,שרא'ן

אך כולנו י ועדים שהריון בנושא הזה כאן  ,בישראל .

נעויןת החינכוית"? התשוובת הצפוו חבןא 7לאiרטוינ

נ  Iמ'ס

2 1- 15

בפסטמרב

נפ[ןתן א'וויע ש m
הראשונה ננ'  nהספר

2003

הילבנ זיל ושם

-

-

פורוס )יו'לאומי כש'ח ו ף

שלו ציין צמא "' :היות אכן .בישראל
ב י ד ושס

-

-

ו:::

הוא דרך שינה מואד לנעת })ישא:

I

סמינר ראשון לאנשי רוח מספרד
מאת אפריס ק"

מ

•

ג מ ת השתלמוי[ת חו"ל בבית הספר
המרכזי

וכאת שלווכ י ת שטיי)ר

אירחה

בפסטמבר בפעס הראשונ ה קבוצה של

המשתתפים כשהוצ נ להם הספ ר ארץ  .ע יר ,

אנשי רוח ,מצריס

ב נוכחות

14

להוראת

נ נדרה  ,איש עסקיס ועורך ספר י ם.
את החוויה הרגשית והמצמרר ת ביו ת ר חו ו

א נ ש ים

הש ואה

~~~~~~. ------------

מפס - n

משפחה

)מתורגם

לספרד י ת(

"

כל חושר נשא בח ובו שינוייס מעמיקים
ששיני א ת החיים היהודייס מן הי טוד "

)ד " ר עמנואל רינג לבלום (.

ב י מ'ס אלי ייצאת לא ו ר ערכת

באונ י ב ר ס י ט או,ת מוציאיס לאור  ,ספlירס  ,עיתונאיס

המחברת עמלה עינת ובליווי סרט התעודה 'וע

קשר י ס בפשה האננלית ובשפה הרוס ית .הערהכ

ואנשי טל וויזיה .רובס ב י קרו כבר כמה פ עמים

המטע לאושוויץ של הנ י צול דגיאל חנוך  .אחד

י צאה לאור בעברית לפני למלעה מ שנה  ,וחטי כוח

באר ץ  ,והס ה ג יעו ל כאן ב ג ישה חיובית וא ו הדת

מחברי הקבוצה אף לא יכול לשאת עוד את

הביניים ובחי הספר התיכוניים באץר עושים בה

רנשותי ו כשצפה בסרט ונאץל לצאת מהחדר.

שימוש רב בשיעורי מ ו רשת .

מ א ור כלפי עס ישר א ל.
הס מ ינר היה קצ ר אך נרו ש ו נערך בעזרת

הסי וע הנ ר יב של ר ור ומלכה נוךורנ ' ינסק י

הניצול דניאל חנוך י צא אחריו כד י לגחמ ו .

קש רי ם עניינה מירשת ישראל יביטנייה

שיחת הסיכום של הסמ ינר הייתה בערב

בחקופת השואה והיחסים ב' ן הפרט לקהילה ,

ממקסיקו  ,איטה א"יימ ן ויי סמן מ  Iוצנאולה וקרן

שבת  ,בביתה של פרלה חז ו  ,מנהלת ה ד סק

ב'ן הפרט למשפחה וב'ן האדס למאונותיו ו לבנייח

ריץ ' לחינוך  ,תרבות ורו וחה ) שווייץ( .הסמינר

האיברי'אמריקני באגף קשרי חוץ  ,והשתתפו

זהוחו הצעמית .

היה מביסט על תכניס ו'וע ת הליכ יס היסטורייס ,

בה יריב לפי.ר ראש דסק אירופה במגמת

המכנה המשותף של התלמידים היים ושל

ו היו בו ריוניס פתוחיס ב'ן המצריס ו ב'ן משתתפי

השחלמויות חו"ל של ביח הספר  .ואר י אל

הידלים בתקופת השואה הוא המסורת והחרבות

היסטו ריה  ,ספרות

טייפרהל.ר רכז הטמינר  " .הטמינר הזה חירד

היהודית  .הזמניס יהילדיס שיניס  ,אך " שפת

)בהשתתפות הסופר אהר ו אפלפ (דל  ,פס'םלוניה

והעמיק אצלי את ממד האסון שהיוותה .השואה :

התרבות ה'הודיח ' מקשרח ביניהם .חנוכה ,

ופילוסופיה.

הוטיף חוטה לואיס פרננדז ננדרה  .והעיתונאי

שנת ,פסח ,פור י ס יעוך

למשחתפיס היה ח שוב יותר מכול לרכ ו ש

אנטונ י ו צ ' ינצ י נטר ו אמר " :מבחינתי הביקור כאן

העבר  ,ההווה והעחיד  .חיי הרוח  ,הדח והמסירת

כליס מ מ שייס על מנת להילחם בתופעות

הוא נקו ר ת מפנה בחיי  .אינני יכול לחזור ולהיות

של המשפחה היהיך י ח ושל עם ישראל הס

אנטישמיות ואנטי'ישראליות בספרר היוס" .אני

האדם שהייתי לפגי שהגעתי לכאן".

נושאי הערכה  ,וקיוס המסורח בתנאי מציק ה

מרגיש שהסמינר חרס לי רבוח להבנת השואה

הכ Iחב הו א מ וה ד מגמ ח הש ח למ ויוח חו' ל ננית הOפר

ומחטיר הוא מבט אחר לחיי היום·יום של היח'ד

הסמינ ר ב ת חימיס שוניס

-

ושמכאן והלאה אעד להשיב ללכ האנשיס שאדון
אתס על הנושא  :אמר חוסה לוא י ס פרננדז

המרכזי דה ו ר א ת ה ש  Iא רJ

ושל הצינור בתקופת השואה .
ה)ותנת עינך ח ב מ  jמ ת פ'תוח נניח

להור א ת השו א ה.

6

-

הם מהקשריס בין

ה  Oפר ה Oרכ ן '

מאירזעי בתי ה  OOר המרכזי

הלוראת השואה
מא'-דצמבר ~DD3
וי  2-ו ב Dא"

פרוךזOן משדר הבעודה

לתמי'י

-

יכתתו אי בפסנDי IIםיפיקמ אשםב
השוהא

'ןjן המשnת,םיפ rמו הספר ''i7ןיב ןתוא חברבות

בושתות'[)i1

'ושרrגתתשםיפ

הע(ו גוסיות מLג  OIת לעו יפ בח ר~ הגועי ששחות רשאנ להשענ ג  YTDות 'Ii1נ :

.ו באמ'

ש'לאר פל'לון

נל האניטמשיות היום רצ)פת( ; המגלו החוח צביגור וגקתשורת גיו המו mים
ישואהי ויצרח םע י נ)טףנ י ה( ; חשיבות קהלונוע ,הספרות והטל  IIיויה בחינוך

22

באמ'·

21-28

באמ'·'

ישנא סלג ' lוםש ורד מאלי שפויכ ,מ'זiרנ בית רפוגר הנצויר'רעבי בצנרת שכזה

21 - 7

באושווץי'ביקראנו שארנן לערבים ישראילם וליהוידם בחושד מאי .2003
במפנש האחרון םיפרו המשתתפים לע חוויות'הס בשבוע

הפורום :

ינונ'

מנך ,עם ש Jבם לאצרס הס מתכנניס לחלוק עם עמיתיהם את היער שרכשו ,

כמ ו P

 Oו ינונ'

מס'נו ראש  Iו מווריס טילמא

פקידו הוערף מבשא "הדאס שבהאו"

''II QIון ו>ערrל לש שJiIז -

ו ו Pבנ'

nnלשס

לש מתוצעו רםrדים'ותו רW1ו חוצוא'ו

הוסיפה לפורום !)מד חש. Jג התקווה היא שבקעגות פורום  Iה ייערכו עוד

הג.תיר מםעט מדרש החניךו

פורמוים לע חימך השוהא למחננםי אירפויים בשיתוף מצעות אפוריה גדי וDש,
הסחתב ן~א מנהלח ת) ' Iח פסאך הניו'לאמו'ח t"Oווך השוהא גב'ח הOפן המ וrנ'
ין~ארת השואך"

רפויj7ט ףנע" קחי ויעמ Vמ

-

rנoרני

יום ץעו oללנ הפקידו רריכבו לש ףולא

הרחיבו את היער ואת המוערות לשהם לע היגט'ס שוניס 'וש השואה ,וחשוג
)[ה הקוריו ת lIה לע הא  IIריה המחה בקבצוה  Iהדנישו שהשה"ה בשילאר

ידע"ם גידמןכ

לרתנכו לתמ ' '1ם עסמל ילtפנן

לא מכבר בפרס לחינוך לשלום מטעם אונסקיו  ,דר שופני סיפר לע סיור

הס

'וס 'עיו לרתנג מלשחת צל"ה פ'וrלו

-

לע השוהא  Iא'לט'ה(; בקיורי[) חאביר[) אותנטיי[) כמו מאהטואווו א)  OOריה(;

ותקפדי המסייה קהתףןת בלממחה Iלסוקניר~  ,גצמנות '1בIונםי בפורום הצרו

ו 'oיי'ן ייתנג תחלשמ לש Omשס

2&-22

ןrבני···

רשו 'mמות צ?ל'fןו שוורא רשקב)rו 'D
משוש 'שנא rnזע

30

ןrבני-וו ילויב

מס'נו ןייוו oב lי'IDאל נnסליכס ףנח
נאת'oמ מ·וו תOידם

ישראל אספר ז"ל

י

שראל ה ' אספר )  932ו  (2oo3-היה
חומך תהב של ישרלא  ,מ נהינ פיעל
גקנ ד ה ובקהילות יהו ד יות בעולס
ותורס של יך ושם,
גשנת

2002

חנך ב ' ת הספר המרכזי

להוראת השו א ה ב י ך ושם את תכנית אפסר

הביו-לא ו מית לל י מודי השואה בrערת הס'וע

_..

 ....וו יילויב

-..

 28יבילו -כו אבווגסס

כ  -וו Iאבוגמס

ביו-לא ו מי דו-ש נ תי ופור ו ס בין-לאומי  ,סמינרים למחנכים 'הוךיים ולא
יהוידים מאצר ו ת רבחות אנגלית  rמות לפ'תוח מקצועי ותמ כיה בפעליות
יך וםש גמםגרת כוח המשמיה הביו-אלומי לחינךג  ,ח)'רוו לוחקר השואה,

ישראל אפסר  ,איש עקסיס ופילנתרופ מנוב.ד ביקר ביד ושס כמה
פעמיס ובפאר  rל  1 2002יבר לפינ משתתפי הכינוס הבין 'לאומי השל'שי
לע שואה וחינוך .
אבנר שלו  .יושב ראש ה)הלת יך ושם  ,אמר  :יאנו מתאבלים על
מאו חברנן ישראל פסאר ושולחים את תנתומינו העמקו ים למפשחתו _
מסיו  Iתו האיתנה לחינוך ברחבי העולם לע השואה .לע אנטישמיות .

העמ'ם

'' DIעוו תftוnזJו רןיוע"ו ר'Oפשסו 'וש
רiזרטשמו vmא Tם'ז iחידוiו' "האושנ

מסרני םיכנחמל וD"1Iיר ןופצמ ;ןקףמא

יים ע'וו לר >Oנת

קצ'נ' פjו'ור ומטה

למ oע בפי'ווו
רנימס זתימ

 -תונOהנמ ןוnr'i

ריעצה

מידמנות חבר ר' D\IIם

הידנג לש קח אפסר מוו י נפיג  ,קמרג התכנית

מציעה פעילויות להוראת השואה למחנכיס מכל העולם  ,לרבות כינוס

מסירנ םל ' ....ס רי "1hם מnוגrזס רבח

24- 8

בספמסם

 2ו-ו 2

בפסםoם

נ oעcבקוסם-

7

בננבדנD

מסינר םלח1יכס מפילוו
רנימ Oןושאר וגוOמ ש»/ו

m

דופOם

 OOר)' למור'ם מנ  Iדרריי, Iה'ooפלו'
)רמ

M

 7בoב 4-UDצדבUD

ש '1מסירנים חrנלםיכנ 'O1סIאמה

 4-1ו בםבUD

זנoירנ םיאקי'Oלופל םיריעצ םnםהינ

28
 Oו ב2004 'VfDI

'oנ1rר נnם'ו'Dב רמהירננו

רבסנnכ -

על גוענות ו'זע וכויות אךם היא אבו פינה במאמץ להבטיח שאירוע
כמו השואה לא יישבהי _
הכינוס הבין-לאומי ה וביע י לש יך ושם בנושא שואה וח'נוך  .במימון
תכנית אפסר הביו-לאומי,ת יתק"ם בימ'ס  11-8באונוסט  ,2004ותהיה
בו הצראה חכרו של ישראל אפסו

חבשדוים ולא הדורט כ  00-ז צובקתו ברנסמת טקיnפ דtילנת"
קבוצות צ"עףם יהוףם מהתפצוות המניעות לםםירנ גשירלא
משרסתו ח ' j71Jזה  DJUההoחידו םתק nOלארשיל.

-

,'rl

• נס במ'יס  4ג'  2 ,':Mבי"וו ' ,ברבםטפ oו'11
•• נס ב'  • 7•• 8ברבמטפo
 ....נם ב'  28ט 3 -אב 7Iנnגר

UוOקואב

7

~~רכ~ר_______________ .
~ת ב
~ע
~פ
ת '
~א""
מ

0-

ב

-גן ב' Iב'  ,בתוס rךון דע ש'תוף פעולה

ב'ן  '1שרג'ןח מחניה נש'רלא דר לוורה מירהבא

ב'ן ואכ'  '1Iס מrרנ)הי לג'ו מחאוו השוהא

טסי'קה וםזכיר המדונה נמשח השר יעניי) '

אך בזאת ן(ן פקסה שרשרת ההבתטאויות

בוושיננטי ו  .הוציאה ממשלת ר Iמנוה

חרבות דות לש ר  r)lנ'ה יאן אנטיJקסן לגק' Iר ג'י

לש שנאי ציב fר רמזנים f ,בר  Iא'  lו לע'חןן הארץ

הוערה מו הלשון' :השיחות בנושא זה

כI

בי  fלי הצהיר נשיא ר  fמניה יו! איל"םק f

ושס .בפג  Iשה עם באנר שיו " Iוחה השגר'רה

השגיררה מקורה בעטו.ת

ב 25-

הבי'סן בסופו של רנר את עמךת ממשלת

ה'א שוחחה עם ראש ממשלתה שלושה  Iמ'D

הצהר  fח מק  fממוח בר  fח! של ההצהר  fח

ה'א מעודדת םחקי'ס של השואה

לפני בן כ!ן הוא חזר  Iא'שר שהוא צעמו מג'י

הקודמות " :הש  fאה לא

הייתה ייחוריח

נא  Iךפ4ה תון שימת דגש בךנ שבתוך נגלדות

תrםיענ הה ' IOOףJו lמרב השדמת רי~rך רמlינה

ליהורים  .כמ  fהם מחו נם רבים אחרים ,

מnנiו' וtו התרחהש שהאו שנםינ : 1945-1940

בתקפות השוהא ; הוא ףא צ"ן יכ 'קח/ר ו'פחש

איל  IIםקו :

תpו ההעדו  Iי קממום אמיי משוס שמח)iו'

כ' לא

"ברומניה של התקופה הנאצית היה י חס

.rאר  '1ך~ ההעדו דלשrרנ

שIוה ליהו  1ים ולקומוניסטיס"  .בהצהרותיו

רומב'ה

-

'ייהת לעבת הבירת הח'ה '1לש ןגמ']ה ןצאנ'oת

r

ר

הרתחהש שהא'r Jזtנגבn

ךומינה :המסע אל

ון
~

את האשם נפרסוס הה Iהער שנה

נ!W

בהם פולנים ".

ועוד

הוםיף

L

אלש לשחה חא יהוףה למחנות ההמשדה בפ'לו!

אלא צרחה אוחם בצעמה ,חוי הפלעת כוחות

מה המנ ו ע שב ה  11עוה?

הצבא  Iהמשטרה הר Iמניים בשטחים ששלטה
בהם

ונשטח הכיבוש שהעניק לה היטלר

באוקראינה.

יתרה מזאת,

י

ההודעה פורסמה

ב  OOכיוח רהב לפרסום המקחר המקיף של רר

ז ' אן Jצ'rא לע תוm
(. 2003

ת השוהא ברומיגה ) י  I lשם ,

מחקר זה מוכ'ח כי בחקופת השואה

ר  00דrגג לע ןכ וש iוףן החקיוה יאWו החקיוה לש היעהר

.......

םיבחר כמ רשפאה

אלשו '!1ווג tט iם ררנ בJו I"Jתאוש ןו" רוימ; וifMIץ רקחת תא ונWויאה רששחתו
רבמצדמ  1937רע יאמ ~ ~ 1945ןKפ Y1לגח; לרU ;OOויג'ו ן\!..ffiכ' iT1Jהפrיחי

לש ןוירוו הינוגר; ר~ ןחבת תא הרrופה 'וש DיMצה הינמm arו'; 19«-1942 D

נצרחו ברמוניה רבחי ו באזורים שהיו בשטילתה

יי-י -,םתתא המשנסים !Jו EJMרימ :I 'YYCציס זחfזtכ ם Mת'""IIWiI (1951-1945) ...-..J/יD

מהס הין אזרחי

7VQרכיא)J

420,000
רומניה

יהודים.

) 240,000

ו 180,000-

מהם

היו

אזרחי

ושוJ'Otל f/וה יאבוזr:כ O iTh5'Jכבnי לע יכXrנמ Cמכוא ~ ~ב -nr:nרנחלו~.Or
.תפרנפ וגב1'1מ~ לארשבr .טסןי; nצראנ .הביות וא 'מב הנירמ ןןאת; :»Oור בOrב

נריח

ה Qוצעו.ת( המחקר צ'א אלור בעת האחרונה נם

רררעווו~ מכו P

בשפה הרומנית.

ב17-

ך"iזUו הכh mנצכ.rא rVךןךמתrן דוגעז Wלע יפ יםיגזuן לש ךןךמן "IfIמימוקא;

זtושK:rכ הינוגו nבייורתמ rYכןtן תא

י  lושם מיהר להצויא תנ Jבת מחאה חרפ-רג

הכm

לש

m

ר iTMIoתאו דסrכjנן ;il'Jתלשממ הOנוגר ייחתמזט rותפל

תא מ ה(' CJ'J'nקפסלו מ ןםכrכ ש)ו 'rfזזובג hהחקיהר לש הNעiרר.

t

ביוניr ,ךבאיו rךןב) רוגשךי רש הוחבות

החמיג ח Iוןא רnrאnקסו קבן לש הnערו

' OOושm

טוען כי בגבולות מדינת רימכיה בימי המלחמה
לא התרחשה שואה היות אלש )שעה שם חצר
שחט'י במחנו.ת בןו ושס הולחט אלש להסתקפ

בהועדת גינוי פומבית אלא שללוח מבתכ חריף
לשרת החינוך של רומניה דאז אקטרי)ה
אנדרונםקו .במכתב הדגיש יושב ראש הכהלת
יר ושם באנר לשו יכ מרובר בשקר היטסורי :ל"ו

אימצה נרמניה הבחנה רימה להבחנה שעושה
היוס ממלשח רמוניר~ היא לכיה לעטון כי בטשח
נרמניה לא הייתה שואה .כשן צרח שיטתי של
היrןן רגמהינ השעג קר חאלר שהם נשרוו ףתאל
הצרח במזרח אירפוה:

בקעבית מכבתו לש אבנר Iלש הגיע Iב' 29

8

1

·' )ו ם'"  jה ~וחנ'ה הנחנה דוחה
)הנחנה שעושה ה'ום חחש)ת ווחנ'ה .

"'ה ' ה)) )םעו)' l
")

ה"תה שו"ה ·'

נשםח ~וםנ ' ה

של אילייסקו בריאיון הוא התבער מאחריות

העם הר  fמני לרצח היהוריס שהתרחש על
אדמת רומניה בתקופת מלחמת העולם
השנייה .

אחרי פוסום הריאיון התנבשה ההבנה
ביר

ושס

שהכחשת

תופעה עמוקה

הש  Iאה ברומביה

ומושרשת

ואיכה

היא

מעירה

חר·פעמית  .לבן הפעם לא הסתפק יד ושם
בנינוי ו  j7בע שרק חשיפת הע י בר  Iת על ידי

ועדת ח  j7ירה בי - Iלאומית של היסטוריונ'ס

יי ה  jד הח ני וכי נסכדט הוועדה

הו" ההיש~ ה~דונ שנה "

הווהרע קחת Iר תא ההטסי Iהף לש השוהא מחנהינ

וחאזו שארים פמוח מוOOפם משר'){,י .ןשחoעבנ

ףכ לבסס את ו!lעודבת הה  IOOיר Iת לופרסם אותו

תו:ע aרזoonיה 1..1

ברומניה ומחוץ לגב Iל Iתיה .כוורעה 'היז חברים

לע הרOOרוףה Oלש לע לצה והאור שרבג השואה

ה  I O')I'1IOOגאשי 'צר oמישלאר ,מצרא ו ת רןב I .ת

rn

מר Iמניך~ מגרמניה ומצרפת .דר ',או א'זצנ הוא

~ ועגכזוש'Tש הננג רהנג ן"Gג'טm T1'Tש :ז'.נ;ן1

אחד מתמשת צניני ישרלא בוודעה )ראו מסגרת(.

ונילע חאזוות זגיJווש שםףףג יעצםיר ל) O'Yffלש

ממלשת מחניה .ןתחייהב לפרםס לו.ןפ)" תא
שתקים ממשלת רומניה עש(יה לשיס קץ

רזגvדי רש1 hעIה צתיג ן.Jח iל'מ זא  mיה רזגמלשה

לבורות ולהתחמקות מאחריות לש העם

תשעה זאת בשלוש דרכים  :פרםום חח הוודעה

lןויארו םע אשנ הינזגר iש

בפסר מnנינת ואבנגילת; הבערה לש חח הוידעה

.Ii.זב'ר רימ ףוא OOרפ

מ1וי iהתייה גא'I 1Oא' IDגא'}[ המנ

.."'".""J..
.....

משו.א יצ')רת קבצוות זווו ב!העלאת חהח במIלIא
לרשת האינטרנט; והחשובה ביותר ,ערלת דר

~

'זצנא ,החדרה ור OOעה לש רזגיעד לע שותא יהוזו
רמlינה במרעJט החוניך לש מחניה לע יזו רשכורת

לצנא.
בoברבמ ןדו iתינ ררפס ריסרזג ל~ JW'i'I

ןזב Oשו בעוט דושמ רויחי רני OOלש שXIב ןזב Oשו
~ םיוrעצ הינrגרמ םומ!'ב לש אישנ rגרינה

'Iלא רנבא ולש מזהו'ן  INתנ תטמל  "Mת ו/OOר'ר Iםינ

מרטת ר OOירנ ה  IIהת 'tומד תא תrדלות השואה

לחקן 'ח l'lחא מאהת הרI\X)"iירת לוםסרפ חא

הינזגרב לוהסביר תא הרשrם לש וו'ו 1IראOOIו םמ

''D

'\I\..ג:דrרזר רבמ  J'W""'illר\!)ןהאו iויגחט .ולש רiצ)1

rגרבf.l ,1'Jוזiש פםיאקuלו םיריעצ

מלפמru

שותמ

יע rrשם חתנום

כv- )1I1כ'ופrגגן iרורטכישיג "I)lח iהנחלה ,ופנרi!nו

I\!.OI,אר הינrגרב VGIIב1JוJה תתy-oכ לע יכXrגכ ואןויכ

ברני .orכrמ החוקירם לש fYJוםר השהאו ר'נIתבג

)מובתכ rכ נורעוה ישים ממוח 'O

"Oעת U 1ח'1ים .לע IוIעM onל' Oלעו מךןן'Oן לע

אlIז 1תפקת ~ רrמבn

דנ,ם דר זאו

אצנ.'r

נשאו האצרות ושוחחו עם

,א'ר"E "Uת Iלש רנבא

רזגurושםיפ לע יסחי וי iוזוםםינ -n.rתבקמ rהשואה

ולש התכז לתהומ לש "'Vגםימ OOפ' Oק' aוזעבו.ם

רוiוי!נ רזג~םיפ םג ועn OOויחע פמיהם לש ילfrנ

בהם Lאתמן האJשו.ll'I!JIJ. lןוט IIoע1ר

היך" li

ןJNI'Jוו"7ר.

גוא pימ חירב דרשמ lוffiן' לש לארש.

האוש

מחמינך i

ן( YYררו ooםrס לתינ ררפס ריסרזג להרואח

וןכא פחתו מושמש ,חישדום חאלר מ22-).p

השהאו בדי Oשו שולשת משתחפי ר OOרני מםעט

רסייל'א~ לע הקתמה

המפלהג רלא'צ!םו· mןJ"I"Jיי הינזגרב ארוש Jמכותג

רJרי'Iג!Iרו לש  JTMריקחה Onrכיה r-בmגא'ו לחצר

לש הניש(א" :םאנ דיל ושם  "'Dצמלוא תא האמת

 '1\0")1זגרינה שאובותו לש חןת פרס 'ממ  OIג' Iשוב

יזוא ועוג!.ש תא ווJ1I'Cfייר  J1'fMl]\'(lיפכ ר~

באIק Jרנ ,IJהוכז שנא Ir mm

שאר מהצעו 'O lשו 'פופ /ןא

ה ו ן עד ה

.

רר יא'ו

צנאT

הוקמה עקב

מע י דה של
רזתינ .Q

ןא

ה י א פותחת

חחישl: -צ'ג'
" הקמת

ה  IIדעה ה י א םWב נסינה לש ממלשת

רומניה מההכחות הכובא ו ת והלבתי
סינרוח לשר Jזה יסינון לסתג מהעדמה
דהiחJ1Iז דווrב תא  l:Mlריב n.rן::ffJ(jא'
הוודעה שקיבעו ן(ן א ם הייתה שוהא
מחבהינ ן(זא חא מידמ IארiוllJר לוהינא
nעיריל העם הןמlינ חא מה שהסתי ור
ממנו מזו רב 'מ ךכ .ינא ח ('\ iהבקמת
הודעוה השנ פמ  IIו השקמהת שקבמח

לסייפ תא העם הויliזו וםג למרח לחו נ םי
~ הינ:rזט זשזניקrשrג גנורמ

והניע הזמו לריגן נם נnו jtזהה לש
ההooיוiו' lלש rתiרינ,
דר א'rצנ הדניש אח החשיבות
הרנה

נכר שהוירעה הוקמה

בי ז מה

:ממלט" Jl'Jבודמה מכו 1JIlנ'ר iשך;ייתה
םעפ הורמ קוגו.U Jת םא ררסממ םיא

מ IOO

תא השים ',העם ~מו מקתשה

הבגרו; ינrון; ;1יא תrוזוואמ ו r:rJר'במIרו

רנבא rושr ')l(' :ובוVמ חא אשנ

יכ הסתימיה קתפוח הסתרח האמת

מח')ה לע הוח'ותס המNהצ'

ושה נ יע זהמו שט נוש א השואה יהיה

להתומד םע רבעה לש ,רג'1'lI

עיצקמ מילוד תבבי הפסר .rארנו1ינ וףא

זה צדע הרכחי תנהףך לש

פיוןרבס,

 TI"Dהרבח דוmתיטן הנn.rב

לאחר הצראתו לפני משתתפי

:Vגי ח 'Jקוmנ 'Wטr JניזJ:וfן

ררניx.rג ~ רד לצוא :שי" iרינYIט ןד

לש ך~  'I(j1דנrת' ,וא'שנ

חשר שהנדר להשתחרר מלכ ו1שקןים

לועבנם םע זגרהינ ו_ו הסועה

לש המטשר הקומוניטסי ,ולאט-לאט

'פורפש ףא ולזי  IN'1ת מעל'וד

lו(')'ןןן תאזה לurו'ןןן Iוi uץ; הסביס ללכ

 iTM11!Rffiוונ nrהל לקשמ

סיעקו בלממחת העלום השיניה ח'ו!:lע

דזו<מ מותועמש היכוסר Iיד.

קהש[)' ישנא מחהינ בOrנ Oכ

a-כסמ<ש

1ן' jזב אוח[ ,ר!געם jומור הזימה דבר ג

' Iןז> .יפינ ותאצ '1וniמז מאר

נב orרJג ' 'I1לש ה Iועlה

~

_",דר

מוזום תנויתנ תיגכוח מילור מיוחחת דצה" החייכונ

במדנט הוודעה הוא ההישנ הנדול שלה  :מצ"ו

ךשהן _[J

םא

rנhש '.י'1Ilד

ומקסנותיה ליירעח צהיבור בקתשור,ת בכינוטים

ךיאמת

mנא םיבייrו Jjז'זYI 1זע (''YiורJ

השענש ו rNהיהףן קתבפות שו1ו ('\,"i
יש בר  II}Iייי חר חשר שרצוה להשחחרר מלכ הקשר'ס של המרטש הק '" OOJII}I

-

פולטיקיא'ס ר  O'JI}Iציירים משתתפ'ס במסי)ר בו' ושס.

9

זוגרים את העכר ן
מאת לאה גולדשט"ן

כ

r

שדוח רבמטפס צ O ,.שו תא תפזvוי תנש הט הליתס nתואמ ואםיח מלכ צקתו לבת החקבצ[
ואבו לק(וח דםכזtr.wו rטיrה הלוףתתש בעפ)I'Ilלי ךO'Oנטדבת IOI )lDIעnיסי 'IחD'lמ ואנםיn
בומכrםlם מילארש מוחוז ה'ן )שאו המתה ,ארש הממ'ושה  ,ירשם  ,הרב הראש ',םירבח נל>x
המולפידט' .י ו שג ארש הקU" Iנס ההיrןן העלדמ.י מלשחות לש mגאת rךף!" Oשס עבלו.ם ניצ<לו

שהאו  Iידי noמIאתו העיי  nלקה נמדו מהאעrו ' Dהמ I Iח: D'1

ב14-

דענטפOב ruך דנמ רuכו רשדוו.

רMTבנ ןגס ן l!»fיממלשה ש'" ג!J7ג'כO'I.ר
ו:JJ) <Pו'( וr.rm ,"J"Jיםר וד nnי /ןןNע

.םזוופש:.rו אשנ יmםן lואירrע aובמ ,קע

הר) רישאן' ,ןאןdן ררוב 'i\J

שאר נ:SWח '00 l
 \!R'fIרתלiונו 00 .,

ויIוזו

וגצמ ,ש!'ב

'!ארפ nבש  0"1נ'IגIl

רגנא hש

טז

יבא' האג הווג

JW:/1

' lםש Oתגש fו תא

ר'Dג לJ1ר EJול'jmב lתא מומ ו"'OOר -1

[ גD"Yר תיש תא רךנזגו:ון ~ תא Orרכי.rו ר:פח,

ןIנע' "7ןת" םישנאל רךבזגםין '1בםש lמת להביא חא rroםר לםייח ןכנ ש'JW'( N)"7םי,

' mוא<דע
השר 'ףסו )טם ( 'lלפ ' ך

רטבOן ימשר תכשלב י'שב ארש ה:טת 15- ) oבדנnטפ~ oוג!7Iך שנן "ום
הבצ;vן שדחם 0פ'j7שר תrושה המלאי לר'ןג mש ר~'מו Tו O.שו רj7Uס ןן..ינך

rטoנnו ש!'ב שאר רגגזמ Pואר חב'() rן"מג רבח הנהלת ' lשום וועך ןף רב

ג'וישיקס! .חפ ש . mסייו ה'שונ שאר רווגלהנ ר m

'וש שוחו ן '01 ' "\'(f1jילש

רבנ<iנ ש!I
ם'M1ל וס רiרת"ו ידיב תOמדזה הבטו 'זכ ןכ )\!I1ל חא לכ ןחא mכמ ןמש'וש

ןג>( םישוע מיש ' I:!JIוםנ ,ןכש 'Dלוב ולא הם ר'Dלם .החשווב( ותמ שה)Iדפ~ דע
ה'IIב

-

הוב חיצגמםי ערואמ ייחב שוע

~ ן rfוui"iמrן(ןפש'" וחא,

-

ערואמ א'I)I OIרא רוסאש ן rfוraJ

י ו שב ארש הםתס ארpנ

) 'בח ( ף'oןבl

בקטס בכ'ןכ יאג ו ש ק  Iרצא ' ק )  15-בספמטרב נמסרה 'tןר ושם תיבה  Dק  Iףת של ד " ר ייגלבולבם  ,בתינה  '1החגיא ההיטסוריין
רר עמנואל ר'נגלמום

מ oo

כ'ם של ארכ'ו ו המחתרת כשונה נשם הקוו

"עונג שnב" ואשר ת'דע את ח" היום·'ום בגטן ורשר~ את התיבה תרם

לןו ושס לרנל שנת היומ המכון לה ' IOOףה ' הויות לש פילון ) ,(iiHוה'א
גצות במחואו החשו לתודלות השוהא בדי ושם  .הטקס רענך בנחכוות מנהל
המםן לה ' OOוףה 'הוףת פופו י פ'7לiס  'Uך' ,ושב הראש לש מוצעת המכון
מףא ו טורקס' ,נארנ לשו ו היוץע הקארמי rלו ושם פרפו י ש'לאר במסוו .
ממכתבו שי נש'א פול' ו אלכ םנ דר קוושנ"בסקי ליו ושס " :ההיסטור'ון

ה'שראלי הגווע  -וחבר אמיץ שי פול י ן -

פרופ י 'שראל נ וטמן אמר

פ ע ם :וכ'חו שי הזכירון הו א שהבףל בב'רור ב'ן ה י הוףם לבין עמים אחרים :

יר ושם הו א שומר הז'כרו Iשי כי אחר ואחת משישה מיליו ו קרבנות השואה ומתעו את ח"הס ואת מותם  .ירנ ל יובל שנת ה· 50
ל' ד ושם נצרונ' יברך אתכם ולהב'ע את מלוא הערכת' לעבווה שעשה 'ך ושם רע כה .כמו כן בצרונ' להורות לכם לע ש'תוף הפעולה
עם מרבז' ה מ חקר והמ ו rאוג'ס בפול'!  .בהם המכון יה'סטור'ה 'הוד'ת בוו ר שה והארכ'ונ'ס הלאומ"ם .אנ' מאחי ',י ושס שנ'ם רבות
של עבווה פור"ה .הצלחה והתמרה במ'לו' של'חותו בעלת החש'בות הלע'ונה יעם 'שראל  ,לעם ה'ה ו 'י ולעולמנ ו כולו :

מבטיחים את העתיד
יד ושם מצייו את פתיחת שגת היובל להיווסדו

אע 'nחפrץת תבש ר~'ונו

ב  16-דבמטפOב בטיב גRכ השו רענו אעnי הפתיחה לש תנש לבנOה בדמעמ א'שנ רהrnג השמ בצק שאו

וממלשה 'ןאrוא r,וש נ'ג! Iשאו רנגחס Pואר (ינון) ף'rמ כrגסיטנ םירחא תשהבותתופ קלה רב םח וו'!)'צ ושואJ
אגיחע שנוא יב[)ף אישנ ~)'YTIרך שאר רrגמ'ושך~

ו ) \!)I

שאר מצעות די  DI!JIפפח ' שחנ " Iי ,Oיושג שאר האוגיה

הץג'Iףj7נ'ת ל;rמ ר'םשו 'וא יקסנnב rורנבא !זש רj7lrי Iמגצ' מיטלוiו'דז} -רwוrג (ע fדזבעת 'O lשו )ךלהמ י.םינש
תבויDת ייאמובת1ו' השתתtפ המזםף חח פישר ,מולשית האן! ')נב!" שפlבו'מו רםrונג מלשה מוץנ  Iא.,ה הזזב'.

)7fי"n

דגאiיי ,דמ~ת מ'Jוiרהפ' '7וו iחומות רrויJפמ'Oו תJ:I1Il

"'א 'Jשקבמ יrוס הכרבנ נמאנה ךfו Oשו רלIת' mזJו ימ Iתנש '' 1'1ונ.Fנזfן ר''Jחו וו iחשע :זהר .לעפמ הר"YרצIו~ גmrה
ו"WfIר רוךוח oהוא מתפו ל1)/) 'JN .1YY1ו ') rו(ן נדקפ lשDנ' 1מקג[]ן לש ףסו מואrוו 'וMר  Dשווא mוא ןן riןס

הבעמב האופל'r.NJ ,ם ולאft D'iזז םווזג! D1והנווג תענ

ח  '' jרזnאוג ]_[

לבמ ךfו

DII)I

 Iך ושם : \ Iייוו!'ל\\

), \ 1

האושה הנכיא קרפ mצC

תכש'i1 Jא ~~ זWדותנ 'וrנIהןנ ה' Hבוט «'!Rומ i"IזVכנו רואהוו 'וh : Cנ r:f7rו(ן דוע
ארש הוכמלשה 'ואףא חש ו
ןמז רנק rמו סומ בזט פזVנ 'וrנאyנ l :נלrז יח ר.םשגז\ fמ 'Tיזואו \J1גmר ''"&1ר Jוטגב 'מב rnלnה iותראפתI

m [-1

זטכ ינג

וntג דיJtו יוi.תuגJY

לש ן( rrXהש לש םינזVופ

ך~ :Moרר ן YWלא"ו!.י 1--1

OOן't ()'fו מת לה' JYףזוש שוואגל לע ;ןקחמ '. lםשי מ "Dרב'lfג f'OO

כ iV)) .'JTUםיוור

')oצג:ר זוrזOלמב לע הר r.טיזה בלב

11

שאר רOOו לשה ירא לא שןח

r'tשז" Itו)הת לש rרודמ לא"'ש דואrגגבח.
שויב שאר האtגהד המאףייבית כIVFי ' lםש! 'לא נrסו ' j70

ונ VןXrה רנובג!i TR!D ,JןUנ 1ג! i\'OIמת IMJךןלlו .מi TW'Iע«ח nלזרנמ ןן'ו  101מ םנ; םיקלח 1Cוודג ןנוצנ '7א'שב ם'וrגונו (ןס כ OO'MVר\V) J1J"Mז!1וז
רבוגות ןaשנ Jרבעמ nrרה ניזVכ ונתוא לרליווג חא rו:י rתI\!.אn i"Iעצמאנ ר!ולג )'"JT1IנIר \Jif1Iיםך לש גIלמ:גכ~ רעwג ךווw.זיית לש רooי'ויrג ר.ש mןריע
שור ' iYצn rא לסוח וTr'iז Jלש ןו  00רללroובו חא rוכ" 1שד\r i'Yוכז IגII1ק ג!JIוכMר '1ףכ ךנVג! IרM:ר 'צנ rVחש ל:nויש חUומ לש קו mרorיורrג דוrמנrג

.1I1חו לש הנגה לע םיכזוגו ןב'Qכ"IנI:ר לש זn.Wץה לי!.ג ךניח mז rהב'Iא :t
' שוב ארש olונ 'r.ת ' l lםש רמא fוש

r

11

ממ"'ו משואך oo ,

'ווו מצ-נר,

הרא' קרטו ' ,ל'פקס ) Iרמו ,
ר(תה ומ ) Iו  ,ו'O'1נ דהפףו ,

םס דהפףו  ,פרפו' שnב ו' ",O
לורנס נ  lfף '1 ,גאה  Iנחטקס'.
אף  Iבור(ב 70ן'  ,ארגנ ('ןש ,
משע!ו פרס ,

שM

קסורה

פ'לrש  .רנ) ' Oהנ I)j71ר.
משרה טולו)) ר  Iר ועףאך' ,

OOפג' וע'"ואף ,ומjס' ףvמ,
אי"ה ךוזר jר ,ףrז'ג ול'ף ,ח"D
ר ' )lו ורר צ'  j7I1דרא

ב 5-ן 'tבמOפOב ךתנ 'i7י .רנדIב' Dרכיכב גt01ר וr~!.I 00 'Yקו'j7ם  Qחמש רסיזrnו .גIר.D"Oר טנקס ואשנ nCבד בשוי  llMהאפ'TIצ'!.J i'Iג,.n

רפ.ס שויב  llMהקמפ" Iזfן'ש Jתmכ ופ'I'ITIר לש '< 00 lוrג ףל'.1הארלY:ו ןד  ,"Mwתג'צ Iההגהגה iזויעג I'5לש האוגהד האמ'יק ~ fflןו
 00ליו! J.וכקורה ו'fiש Yרנבאו !זש
tm llYן ולש'lוג ,הייטנ ן fC'N1ןןYרtr Iזסל

 -הז 'טם לש ר'פא Iרשנאו _] 1ב'1צ 'Jלהחות לםב לע "Uוm Jמ 1א 'Iזר .םתא 'Oע"סמ r:m

יiCו לכ רעג יס ן(ןש ruה ויעםrךן וXJנ rrואהתם ו rJגהיה !נ'אג ש'iונגרכו,

ה'ןliיד

"'DחרDותס עמשי ) "fס

ך)'i' Iו)גתו ריעצהה לש mוגא O l' 'l"'IIשו רניבח 'וונגרס חחרת .rוייחתתנ ררעוב oF.Jז'ל ןעמל רכז D'\!K1i7

[_] רשוו Iו להיטבח לםב )' םא nמ.סיב

'1''WJ

ו 'Yםשו "מב לשדב,

קסוה פ'ל<yש

ב a- 15-וכטפסב JJ. i"IJ'VJק f\.ך;ן~ ר~ םינפזזfושdו )'Ur 26-1סכ ~lJר

ףrוזדI6ל עריאב 'מrה וO. 'Yשו ץ\ Jהגאים טרינ iו'Wגר וIןו; n:IוIךע 9צ לllM ,'D

.D"I

:בשי m llMמ הארשג לש "וו.Yג

rI!Ji1,א "Iלאר.Uב rט )fופ בשוי שאר חרזגא ינOO

םשו לא'שנ וים רבגר; ~ בשוי

ריע;ן ו:ני'ושr 'Irךןא ןזrכנאfוז<' ,1J:פחפ חנש

"

שאו האוגוד iהאמךrך~ ןעמל 'O lשו או-ה דmן ,שו'ב שאו תרוגא  l' 'l"'IIםשי
תפרצב רר 'Vשו רפהייjוס אשנ ~ ו'iהOI( '1ין';,א'ו "Uדmכלא מקבץ,

ך)' Iנוועז Jw:לש ן'Dlן;ך םלש ןוס ראיו המשך ן l'fiראשנש o.שלרךשוג ץ\ Jך;ן:Iצ'ן לש

'וונגרם היי"ויד \'Qץ 'KV,ז" "

מישמה Kו שפIO

 -םיזfnן i'KW

דואמ,

ה  'WJה צפ 'oל ' D

o rYן'po
ק'מת פג'  Qומלשחות קננעת הךהןן"וoת

במק'ים יענo.ר וארחים מלכ האןץ תו'Dרי' הבאים Oןןצקמ לבת ,ינש םירתא

~ שאס תמשו המבק'רס :רלת aרועזג') ריו 00

תא ~ רחוב שנענ _] 1יס דכtו משה.ו "Iוםיב וrdtד ffl

yן,ץת הוא

תכשנ  I}I(Jםאנ 00

-

ינש ונירתא רוביזוצוזג

לא המקום I\1t!.Iשי Q Dרלוג יס (/ןש זטשנ,
אוש הערי 'Oלשורי Oךןא פtונא'לרקס'

ן(ז 1א'Jרס Mכrנ rו 'Y.:fכ)( 5הנש ש 2o-ןirוימ נמק.cn

סנח 'חחמ ..נן לאיפ מ.סירו תואמ יJ:וא מלתםידי ואמות םינעדמ 'ג)I)Iו' 'iוMוס ינקח ךOנ

Iשr Dזמל'ו לע  Wהאו ו..נ Nג' דמ~iו Iשבמואת[ רשדחו r ,מנ הפכר החוש ןמואבו החוש לש ןו ,ובשn Iעצמאנ וונעהה ררoגה לש ידנrע 'O lשו
ךmווגםינ

rעבו m

התןr.כימ רלשממור~ דיעות התבעתו ןi .כ Xתוב היהורת לכונ לר.יחב לו) j7'1'Mץ\N JלIעפ החכיך ,רדחוגן ~ ,השiV<J

ג ח ולפג

ב  11-דגמטפסב ךנ urצמרrפ ר'Oבו'ס1פo
רזuופםינ האmr

-

i -ווחמ וrrttו rםףן;ןוה !Jגז' m

'(

rטגבתו \tJכI.כז'ר רב «זא t!.Jזiמ )P 10ע

mשכ

ךלםפ oקחצ .m·p

רהמרoפו רi7loמה I'OעDב הגידב לש היל nרחיrאו ךpןן 'זז ויהש orרפםינ דואנהכיאן
ףנו מ.םתחפש שויג שאר ראוגן הפר  Nםינ 'ו rXtהמתחרת Iו'TIג rהגתואט לארש'ב

דרנ בוש I'Iשנ 'Iא I!Jהאנהדו האמךrך~ ~ 'I lש'/ Dןא יקסנחובז ואשנ ךוn:ב rm
המנח.םי Dשכ פשמחת ךpןן מאנו ר'ואו ךPו ובוםינ ךובןזגרO ,שכו רinו .שז"'I:!1ר

הר'rכטמ השמ >aג ~ m.oן

ידרבה רח .םר'וRכיצJתג ר}.הגה ~ה לש האוג iT1ןJY.Iר'7מאה rגימי '. lםשו

rr.xir

'תוצ שiIי)[ הם פשממ ךרדה םאש rמ OJIצמו iממוI!Jז'Jנ:גm .Cמג:נm::יו rווישאמםכ rטיחג לועפתםכ

רםידדועזג .םחוא רוrמ!ב' ווגבי פDl!Jג דזגםיכיר תא רךר לועפ.עת שנששנ ו Dl jtלו.םיקה לתש ר'וו~נוש ולןג
oשוורi

-

םאו ייחחמו:כיב םיאגו ,ו'T:IfI

הרמכטל" רב trזא מהש )זגמ ( ולעין

םא" מ 0'UIj1צמןפ זה ן'oo l'fiושו נריוענ תחשנ ~ רפריא~ לrטרפםינ ~iנתrדג ומםיכ ~ דגמר
ר.ג'ו ,oאיגבי

'ןסה מרל N" rוימ ' lןUrז מהזואוו רתוי גל'/ D"Oוא מקםו fNJ

ןלOפא בJ'M!Jב! השקה

12

ןתןOב ל'Mנס Ib

ר<ץקשזג לע ה'ר

nrיא 'Oשנא !וא חא '(,גi1J7ר ,מoraר

ן;Iושfו P!.J
קןר סתלו.

ממ"'ו משולא i ,ו'לט טחוו sחןךoנץ .מס דל!טם  ,ק[ר סולוג ) 'j7Vב טnוו) מרשי Jסnוו) רנג " Oקונר/נoר ,אצורח ב"כרה
למא)ות נאגף ר/נoו  Iאן}' ' Qה  I1'lIשו'רר  ,צקח ב' Iחך ,נאגר Iלש  ,רג'אל קרטו ור I'(,ר' קרטו

ב  17-בספטמרב א'רח נש' א המד' נ ה משה קצב במע ו נו ב ' רושל'ם את טקס החת'מה לע
מג'לת הז ' כרוו

-

החח"ב ו ח כחובה המבט'חה את המשך 'ייכרוו השואה ב ר ורוח שלנו

ובחרות הבא'ס  .לע ההצהרה חתמו ראש' רrגrןנה מונה'ג'ס 'הוrןס מ'שראל

מוחו .'r

בא'חע

נשאו ר'1בס משה .בצק 'ושב ראש קהוננרס ה'lו '11העלומ' ושנ'א ורזעת הבתtע'ת דר ' IOרלא
ז')נר  ,נש'את הקרו הצרפת'ת ח'כרוו השואה ס ' Oון ו"ל  ,ה'וyע האקדמ' של 'ד ושס פרפ! '
'שרלא נומטו והרב הארש' ילשרלא לשעבר הרב 'שראל מא'ר לאו.
"מוםד

ושס

'ר

הוא

נכס

לאנושות כולה בה ' ותו המרכז

העולמי להנצ ח ה  ,לת ' עו ,l
למחקר
השואה

ולל'מ  Iד תולדות

ו [...

'ד ושס במהוחו

הוא נם מוקד של הזרהות
לעם ה'הור' וסמל לאחרות
אנשי 'ר ושס מ'ןoאן

ב  17-בספטמרב התקימיה ב'רזלשיס קבלת פ)'ס לתורמ'ס

תקפדים בחחח קשדו  ,ו]צ'ילו

לותoכמוס לש די ש!ם הננ הוחכ לע הקמת יזי .הצנח יהתלnג

השואה ראו בכך מעט מוזר

ז'רנון השואה  .את הנאוס המרזכ' נשא שר האוצר בנ'מיו

ונחמה ל'נונ ס  .אב' מבקש

נתנ'ה ו  .בדובר ' ס ה'  ,סגן נש'א וע'דת התב'עות גרעו ן ט"לור,

להב'ע פעם נוספח הוקרה

נשיא חברת אירפוה 'שראל מוט' ז ' Oר ,שנ'את הקרן הצרפת'ת

וו iערהכ למרסו די ש!ם '1ב/עלךו

ה'כרוו השואה ס'מון ו ייל  ,נצינ האנורה האמר'קנ'ת למען יך

ה מ םור'ם מאז ייסודו ולחזק

ושם  .בו הוור השב'  ,לאונדר וילף ואבגר שלו .

העם1_1

את 'רם בשל'חוח הלאומ'ח ,
הר IJO' ,וףת והמלמתכי.ת ה'ום
)'צב 'ד ושם בפנ ' אחנר'ס

שדח'ס 1_1

לע די ושס לפלזע

t ,..ש Oרחם מחתה ~רא "Ylן(ן קר בהבOOת רכrם לש 'ל'O'Jtגזר
ש]פסו בשואה אלא נס בהבטחת עתידנו באמצעות הסקת

רrגסקתונ רזגייחnתוב ףכ להבonט תא חצינוש לע 1'1100

הרש.ע

גtצוב' לובך תאםכ לע הןומהכי ברטמה חשהננ '.1

כף שהשואה ת'שאר צרובה

השר גנ'מ'ו נתנ'הו

זבהותנו הלאומ'ח:
באיש המתה מהש קבצ

'הש ו הא שוiר Jלכמ אירעו חאר
שמנס'ס להשווחה אל,ו  .זו

o.

ר 'בה ש'ד ושם וההתח"בות שאנו חותמיס "לעה ה'וס מיוח  '1ם לכ ךכ .

ד " ר ' שראל ז'נןג

'בלכ פםע שרניל' נונעות באyר ישרלא מוב'Jןoות אות' ל'ד וש.ם פנ'הם של האוב" ,לש תבר"
הפוקד'ם אות' ללא הרף

-

מתפצרים ל]נר ע'גיי  .אני נרנשת מאוד ה'וס  ,בע'קר מכ'וון

שהגענו מארבע קצות לבת לרגל צ'וו 'ובל ש)'ס ל'ר ושס ףכ להצה'ר לע מחו'בותנו חירכוו
סימוo Iן''ו

ששת מ'ל'!גי ה'ה  '1Iם הגצרח'ם:

ברחב' העולם מתנהל ל'מוד ומחקר של השואה בקצב עולה שמצטבר ה'ום לאלפ'ס רב'ס
של וככ'ס  _ Iו בש  '1ם האחרוגות גשעית ב' ר ושם נעודת הרחבה  J'1מ'ת  ,ראגון ובגייה חשדגית

השר ננו'נ''ן נחנ' ן~ )מו'נ''ו ( לו ץח חא ,.,

וש נחף ףoIו'.

ומחדשת בכל התח ו מיס ו בקגה מ'רה נדול  .בעבודה וז הובאו כ ' שרון ומס'רות  ,ע'רוד וס'וע
של יר'  '1ם נאמנים מרחב' עולס  .יד ושס היה ייגם ותרמ'ת שלפ'הס הוקמו מוסדות הצנחה

 'rמן ההתחלה החל'טה ועירת התב'עות ש'ה'ו לה 'חס'ם

פ"""Iפ ' לארשי מטוגן

מ'זחםיר מIאד עס 'ך ש!ם  .השותפות הה ' IJOוףת הזאת נמהכש

דומ'ס במקומות רבים:

'החת'מה לע מנ'לת rה'כרוו במשכו הנשיא הייתה ש'א האירוע'ם וחוויה 'וצאת דופו בבעור'

כמיציג הקבצ1ה הנרמ]'ת ו [ ~ .כך חתמת' את שמ' ב'ד רודעת  ,ורא'ת' בכך התח"בות לייצב
את הבשורה לש ו ר ושם בנרמנ'ה

ולהפ 'Y

אותה:

 50ש Jה [... 1

אג' אומר ל'ד

ושם :

עבוותכם עבודת קודש ,

ובחקל Jז נפלה הכוות לה'ות חקל ממ Jה:

נערוו ט"לור

" ביך ושס יצה'רז הח"ם א'ך לעולם לא 'פקוד את עמנו גזלר

מtבתכמ לש העזור הראיש ילשוב שאר רזגאת ' 'l'lדי Oשו מרגבהrנ

מnר~ הור'נן הע] ' j7ז ל Jו מושרןו שאיו חמה לה עבלוס  ,מורשת

הנסי 'וNרבכט קלט oצו קלטס

עס חופש' באצרו ,

ש'צאה מלכ מה שמסמל המוסך הזה

-

המשמש כלב ו הרוחב' הא'דאולוג' והמוסר' של העס ה'הוד'
בספטמרב הקד'שה הרטה )יימן את קתדדת )יימן

ו~  .ן כדור שנ' לנ'צול' השואה אנו מחו'ב'ס דלאוג ש'ד ושס

לל'מוrן השואה במכון נרב'ו-לאומ' לחקר השואה חכר לענה

יה'ה המקום שממנו " Jקו קהילות ה'הוד'ס בכל העולם את

ב 18 -

ג ' וו  Jיימן

ו .'r

פרופ' רוד בקנ'ר  ,ארש המוכן הב'ן-לאומ' לחקר

השוהא בדי ושם העמוד ה'ום ארבש הקתךרר~ שנא חא הההאצר
המרכז'.ת בדובר'ס ה'ו נ ם הרטה נ " Oו ' ,ושב ראש א נ ורת '  '1ר'

'ד ושם באנגליה בן הלפנוט ואבנר שלז .

ההיסטוריה

ג'ו ן צרה שהעולם לא 'שכח אותה לעולם .לכו,

בעונג ר.ב 'יי" ואנ' מגשי מ' ס את משאלתו ה ' קרה ב' ו תר ש ל
ב'וע' ו תורמ'ס קתדרה וז של ל'מו ר ' שואה:

תמ'ו האמנתי שקירום המסר של ',כרון למען ב Jיית עת'ד
סובלני  ,ולפיכך נס שזן 'ותר  ,הוא המסר של 'ד ושם ו ...ן אג'

מצפה למשמיה העצומה לש הבטחת עת'ד לכלכ' וח']כוי איתן

'ייש להיזהר מפוליט'  Iצ'ה של הש ו אה ומךח'קתה אל שול'

ו[...

ח  Otנס

ה'הן '1

ור II'),סר' :

מוט' ז'סר

רוtתJ oכ"נן

לא'דאל'ס של השל'ח ו ת האצ'לה שלנו
הסובלנות ,לש Jאה ולאלימות:

-

זיכר Iן וקץ לחוסר
לא ונרד ו'לף

 9ע'לות 'ד ושסב  GA -חאת א ר ' ה "' ק רחו
הא'רוע' 'ונ'  -נובהבר ~ DD3
19

נ ' Iני

29

ג' Iני

29

ב' Iבי

כ'נ  O1הכלל' השנת' ) (GAשל א'נוד הקה'לות ה'הוידות של צפוו אמrךקה ~ ( ה'ה

ב

ל'י ושם

הפע'לות החלה במושג מ'וחד שכ'נס הוודע הפולע הצ'ונ' ב  3-ו בנובמבן ב'ר ושס

צל'וו 'זבל שנ'ס לש'תוף פעולה ג'ו שנ' המוסרות .למושב ,לרג ו ת ס'ור באתר 'ר

צערת צליין  60שנה להשמדת יהויד י  IIן בהלכי
יהר ו ח ווהליו בגבעתיים בהשתתפות מא ו ת
יוצאי יווו בישראל ובני מפשחות'הס ובמעמך

הנשיא המnישי לש

מף)n

ישראל צ'קח טנו .

שגריר '  111נישראך פנא' Iתיס !ונופסו  ,יושב

ארש ההנלת מרס הארג  Q')Iלש נילוצי השהאו
נישראל נח פךונ ויושג ואש ארנוו ניצוךי
מחנות ההשמרה יוצאי '  111בישראך משה

הלעייו

-

המצ"ן השנה  50שנה לפע'לותו

-

מקוס לש בכוד בפtעלו'ות המנוונות.

ישס וטקס ' 1כר וו  ,הג'עו

כ2oo -

צנ'ג' הפדצו'ית הצ'ונ'ית מהאץר ומהתפוצית  ,ינאמו בו יושב

ראש הוודע הפולע הצ'ונ' דר 'צחק חו ' ,ישב ראש הסוכנות

ה'הורי ת o

ל' מר'דור י'ושב ראש

מוצעת 'ד ושם פריפ ' שבח .0 " 1
ב  6-ובנובמבר נשא דבר'ס 'ושב ראש ה  iUלת 'ר ושם גארב שלו בצערת ר Otוכנות ה'הו . 'lח
' Iנ')צ הקה'ןrות השונות והפרצו'ות חתמו לע מנ'ןrת הזור Iו לש 'ר ושם ,

במהלר ה (;A -הענקו 'ר ושם במ'וחר למשתתפנם גו ג'שה מק  IIנת למאנר משות הנפס'ס
בשואה )ראו עמור

(. 3

צנ'ג' שגר'רות אצרות הבר'ת ב'שראל ,אנש' עסקנס וראש' פדצר'ות

מאצרות הבר'ת ה'ו ]וכח'ס גפת'חת הפ"לוט של המאגר במקוס התכנסותס לש משתתפ'
ה(;A -

-

מר)ו הקי]גרס'ס ב'רו'tושס .במעמר ]שאו רבר'ס 'וס' הולנרר  ,א'ש עקס'ס מתחוס

צערת  Iיכר Iן צליין  63שנ'ס לתחיךת השואה

הה"-טק שת ו מר בפרו'קט ,ומרק ו'לף' ,ושב ראש קמפ"ו תורמ'ם בכיריס של הC -ן uימחומכ'

ברמ)lיה בהשתתפות מאוח חברי ארנוו יוצאי

'ר ושס .

דורוהי והסביבה

ב'נס הם'יר'ם המ'וחר של ה '  (;Aב  18-בביבמבר למרו המשחתפ'ס לע הפע'ל Iיית החשרות
של 'ר ושס

ערב הוקרה לבמאי הקולנוע נתי גר  D1בנית

כמןמ ה'הויד

ווהליו בשיתוף ארגוו יצואי קקרוב נישראך

הב ' ו-לאומ'

 Bב ' יל '

רעג oע pדר'זג ר1IואצI bאלר 'וש הפסר ניצנים
מאפר

של )'10

להנצחה

חנקו  .חנר בתגיתע "הנורע

ולהוראה של

הצוו)" וממקומי ארנוו הפרטיזנים המאוחד

השואה  .כמו

גנטו )'7'1ה ) .המ יהדוח ווהייו בשותוף חגן

כן משלחות

הנהלת משואה עורך הדיו יצחק ארצי ל',,

רבות

סנו יושג ארש מוצעת  Iד ושם דר ציחק אח,

את

'ושב ראש ארנוו הפרטיזנים לוחמי רמוחחרות

בומו

והגטאות ב'שראל ברור שוב והמחבר )'סו

5

כ'נוס

וחאt,ף וארש'

בתואלמ ו  6סיוש MOשד לש שמא' קקא'צרו
רו'rו' O'1מלח  iUהרדמשrה וט'1בYקה

ושס

ה .(;A -לפנ'ו

חנ'ק
אבוגיםט

'ד

פקרי

-

מ חש )!'ת

רGA..

מ "Oר' Dבמ] הנ המ ח וא ו רrו oשן ות ול' IYlרןאןש~,

ש

רכזאה

ש MUשבףr mוב nגארות ךדא'צרIן~ םשאטI

התכנסו לפג'שות ב'ר ושם

'ושב ראש הגאודה אהרוו בצל' ' ',סק) פוע'ןrות

מארקיה לפע'לותו של 'ר ושס .

ח'נוכית לכ O-ס! חב'כ'ס של תנועת הבוער

פדרצ'ות

-

) I

ו

ת

הכיל כף לח ז ק אח הקשר של הקה'לות ה'הוידות של צפוו

הנל הנחכו' לש אנטימש'ות ושל טרור מצע'ס את חש'ג ות ה לש הוראת השוהא בע'נ' העם
ה'ה ו ר'  ,יאר טבע' שנושא זה ה 'ה ע'קר סדר ה'וס ב · ' .(;Aר ישם  ,אשר ק'מ לע'י את המש'מה

"מתנות העול'ס"
דן באוגוםט

צערת ו'כרוו ל'הוד' רודוס שנספו כשואה

 2באוקטרבנ

אוכרה וצערת לצ'וו  62ש)ה לצרח 'הוד'ס

לה Jח'ל את מורשת השואה ו לחנר באמצעות תכנ'ות ב'ו-לאומ'ות שונ ות  ,פנה לצנ'נ' הקה'לית
וקרא להו לשלג 'ד"ס במפלע חשוג וה .
רJ\1בג ר~א '  '(111מ' ו חך '"ושג שאר ר],והת ' lישמ .

אבייאף'רנ ,בש'תוף התחאחת ע"וו אוקרא' iU
ב'שראל ובראשס חך לו'ן _ השרה ק'ולט'ת
רiו"לע oצפ'' לגנ' ' ,ושב ארש רוrאס.ת ר~ה  'l1ת
'לס רמח; שדרג דואאן ' iUש')לאר לאכודxנ

חדש  :הדרנה קול'ת א'ש'ת
ב

סל'פצ ' נקו ומאות נ'צול' שואה מאוקרא'נה
 28באוקטורב כ'נוס שנת' של עמותת "לעומ'ס "

-

'יי'ס

בזהות שאולה בצרפת  ,בהשתתפות מאות
חבר' העמותה

חאת ו'ו'או אן ר ' ה

עח האחרו  iUהחל לפIעל ב' 1ושס ש'רות לש הדרכה ק'tןןת הש'רות מפאשר למבקר
במזואוו הה'טסור' קלמ מ'ער לע המוצג ' ס באמצעות מרר'ר קו? א'ש'  .המקנר 'כול
לבחור אח קטע' ההסגר המעב"נ'ס אותו ולהאז'ו להס כסדר וצקנב הצוו"ס לי .

את ההסבר'ס קורא'ס הקר"נ'ס המקצוע"ס אלכס אנסק' ו]עמ' קרן  ,והס מםפר'ס את
ס'פון התקופה ב ל '  'IIקולות קרע .ב  01ף לע כר אפשר לשמוע דעויו.ת הקלטות מקור'ות קוטע'ס
ממסמכ'ס ) 'lר'ס בלח'צת כפתור .נ ו סף לע כר הש'רות מפאשר קלבוצות )כרגע ער  40א'ש(

 9בגובמבר

פע'לות ייחוידת צל'ון  65שנה לפונרום ל'ל

להקש'ב למךר'כ'ס באמצעות מערכת אלחוט'ת של א  IIניזת המחוברת למ'קרופוו הא'ש' של

הבדולח בש'תוף ב'ת הפסר המרכז' להוראת

המרר'ר .כר הקבוצות הרבות המקנרות במזואוו בבת אחת )'לוות להאז'ו דלבר' הר Otבר 'tוא

השיאר~ מ ,'"mרממ הר{)רבי~ )soo-

םףזמלת

ו  20-ו חבר' ארנון עול' מרמ א'רפוה

23

בנובמרב

הפvוונו

ההדרכה הקולית הופקה באנגל'ח ובענר'ת לתקופת הנ')"ס דע פת'חתו של המזואון

טקם או)רה ל'הוד' א'טל ' ה וצעןת שנת'ת

החשד לתודלות השואה  .בעת'ר תופק הררכה קול'ת בשפוח )ופסי.ח ו"תכו שהש'ר rת יינתו

בהשתתפות מאות מ'וצא' א'טל'ה

באתר ' lושס )ולו ,

את הש'רות נותנת חברת "אנטנה אור'ו " שזכחה במכרז שפורסס צל  Iרר זה .המ)ש'ר'ס
נמסריס בבנ " ו המבואה אחר' לדפק המור'ע'ו  ,תמורת תשלוס .
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רוג נחת ה י א מ נ הות מ 'mו"ח ק ש " קהו ג ' 1ו .OO

ש'כתו ב nייהס  Uכ הצתל 'הוד'ס
חאת ד " ר מר ד כ ' פרד'לא

טקס מרנש חתנלית מבמרב הוקנע Lאת סחויי אמוות

כ

לועהם ןUrfמrו rקו'וףד פמן'לו :הרםירוו הנא יnולו'מ'שא
ונח  Qלונה  ,וכרס דברכה  .נחם השג"ה ראיטה
נר Iק Iבקסה ,שגם היא הטה סחיךת אומות הע'וום ,

השתתהפ נטj7ס םע םנןוח לש דחא ר'Dלוצ'נו ליצהשה מתחפש

ספר תורה ולכר

כ

א '(J

רתון הופקד ב'ד שוס

'  5ן אנ j71ט Iבר  2003הפקדי צקין חינור ראשי הצנ'ז תא'ז זעלאר וכשרו

ניד י יד ושם פסר תורה שנכתב rדכר האטטרונאוט הישראלי הארשון
ארמ אילן רמון  .א"למ רמון נטפה בהתרסקות הטרגית של מנעורת
החלל " j7ול Iמביה ' בשנה שנערר~ את פסר התורה תרמה דבורה קירמן

לאלמנתו לש ארמ רמוו רונה  ,והיא הבעירה אותו צלה'ז בבקשה שילווה את

דג'ן toק  .אתי צגר וטובה ץכ .ועם שערות בג' מפשחה.

a)-

בינואר  1943נשמעה ךפ ' j7ה לע 'ורת נית משפחח

רגליויי נכפר מלגTjצ'' )נפת ביא'ו ' IOOק( גפוי'ן  .בפחח עמך
פלטך לפוטאה שברח מ Nצק  IIה ננט ו .לחאר ששוטט בסביבה

נחוסר אוניס  ,החליט מית בררה לפנות לאנשים שאינו מכיי
ויקבש rערה .אנה רג'לוק הכניטה אותו פנימה .המראה שלן
העי ן לע בצמו

-

קפו.א מל'מtן ובער תחייה שב' j7קר משהו

לאכול ויינה ו I 'tלה אח,ד באל אנה ונלעה  Iל tחיםיאש הפצורו
בי להישאר אתם עוד  101מה .יימיס הצטרף עור 'הוד' ',צחק

ק Iפי' Jםקי ,ששמע לע מקום המסתור שמצא 'ו Iפאטה  .אחר
כך הצטרפו אליהם עון שבי יהוריס  ,חבו'ס שי ד  Iפ Nטה

-

משה פליקר וישראל ברםזוו  .הימים  1' 01לשבועות " Iוחושרים ,
וכר הםתתרו היהודים בבית רבילוק שנה וחצי עד ששחררו

הרוסים את האזור ב'  23ב ילוי , 1944
במאי  1945ה mיהנ מפשחת דנייקו את ארעבת הנצילוים

וקרובים נופסיס לחגוג את הניצחון לע נרמנ יה ,בשעה ו 1

בלייה  ,בעיצומה של המסיבה  ,נשמעו דפיקות ביית  ,ולבית
פצרה חבורת בריונים וירתה לכל נער  ,בתוך jתות פסורות

לש טבח נהרגו שבעה איש  ,אחירם נצפעו קשר~ לפני שזעבו
המבףחים את הבי.ת פשכו לעיו בנ ' Iן  Iהלעןהו באש  ,הכנופיה
ה"תה שיJט' למחרתת הפולנית הא-קה ) (AKובמשעה פשל

ממי יו משללא  :דטןה  j7מרווr .ע'וא ן ' Iןןפןם~ תא"' rעלאר ןרטש  Iבא רנ Iלש

משלחות צה'ז נניקוריהן באתרי שואה בפולין.
מאו סובתו לש "לאמ אןלי רמון הן נצילוות Iאש  Iוץי  ,סובו ]' Iב מפשחה חאירם

נפסו בשורא~ בטרס ציא לשליחותו בח'tו ,פהנ רמון ליד ושס וביקש קלחת מעו
למטע בחלל דגר מה הקשור לשואה  ,ין  Iש Oהעניק לו העתק של ציורו של
פטיר גימ ג ו ף יר ח  .צהיור מתאר את מראהו לש חכר האyו למנתונו בו מהירח ,

כפי שןמיין צעלמו המאן הצעיר  .נימ נצרח באושווץי בהיותו בן ,16
במשתתפיס בטקט רכונטת פסר התורה היו ןבורה קורמן  .נאיו של ארמ

רמון אליזער ותפרמו  .תא'ז אזעלר טשרן  ,יושב ראש ההנלת יד ושס נאנר לשו
ו'  200קצי)' צה'ז שהשחחפו במסינר רגהנ לבקoורס בפ"תן ננית הספר רrגרמי

להוראת השואה ביד ושם  .בטקט הוענר ספר התורה לבית הכנט.ת שם היא
ייש אר בפיקןון בין הביקוריס של משלחות צה'ז בחו'ז.

ו' Uדת התב' Uות  nונכת את

כ

'  25בנובמבר כינםה ועיךת התביעןת ישיבה מיוחדת נין ושס לרנל שנת
היונל להיווסד ו  .בנואמיס היו נשיא ו יעדת התביעות רר ישראל זיננר  ,יושב

ראש ועידת הנתיעות יוליוס ברמן  .סנן הנשיא של ועיןת התניעות ויושב
ראש הסוכנות היהודית

 oמי 'ו משללא  ,ארהסי רנ  Ij71נסj7ר~ חא י רצנ ; IOIט ץכ

ילס רמח; רבוג הIע'~lר
רומן קנט  ,יושב ראש

זה הביעה את ועמה לע הצלת היהודים ,בהרוגים היו נלע

הוודעה רrגגהלת משה

הבית ולוחימיאש רנילוק  ,בתו לובה  .משה פליקר ואחרים ,

זרבנ ,גסן ה]שיא ~

אשתו של דנילוק והבת השנייה ראיסה נפצעו אבל נשארו

שאול כנ ו ויושב ראש

בחייס  .שני היהוrךס  .ציחק קפוילנקסי ופלטר לפואטה  ,נפצעו

הנהלת ין ושם אבנר

סג הס ןא חילצהו למחקו מהמקו.ם שילאר רנזמון וtז השתףת

'וש J

במסיבה מחמת מחלה  ,וכך נ'ןצו נם הו.א

לאחר הישיבה נערך

לע מסך דעותו משתנ  1948של פלטר לופאטה  ,ערותו
של שתי בנותיו של ישראל ברמ  Iון )שבינתיים הלך לעולמו(
ותיעוד נוסף  ,החליטה הוודעה צליון חסידי אומות העולם של
ין ושם לרגיר בשני ההוירם אהנ ולוחןמייאש ןנייקו וענותיהם

ייבה וארהסי סחידי אמ Ilת הלוע.ם יש צל"ן שהבנות הן שכשנעו
את הוריהן להגיש זערה לארבעת היה ו ןים

שב T

התשפ nה

-

ל ו בה נרצחה

ממ'  rוכשולא n ,כ Irך»Iן .רשוכ ,זרננ .גןוער
יייי  OIונןמ דון 'nחשי ומיר

',",• •""',

טקם לחנוכת שביל
רrגפשחר .השמ מ""ר

מהכניסה ליד ושס לכיכר המשפחה  ,בין בית הטפר המרכוי להוראת השואה
לבניין הראיכון  Iהפסירירג מוקושד rדרכ רrגפשח  Iת שנפסו בשוראג שביי רrגפשחה
הוקם בתמיכת ועידת התביעות בהוקרה לסנן נשיא הוועדה לשבער שאול כגן.

בשל כך  .וראיטה נפצעה בטבח הנורא נביתה ,
רג Iנח ה Iא מנהד מ'7jזחח י"ז'Oח  IICמ Iח הע'ןןם.
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'_.
י

פרס פר'דן הוענק רעורר

ש'תוף פעורה אקדה' ב'  - Iראוה' !i

••

ה

מכ Iו רrב- I.אלמוי לזוקך השוהא ביר ושם Iקרו ח'נ Iך צואות וr)1ןח"שר'וא

,

)E Fן D" (USח מעjמ מקחר חשר נתחוס מילו'י הש  Iרא~ קהיו  .שהוקמה

כ

) 1956-ושממלשוח אצרות הברית ו'שראל חומכות גה  ,מתאמת את

•~

תכנית tיtזnכ fUIהמשותפת לאצרות הנףת ' Iלשארל ומפאשרת לנאשי אקךrנ'ה
נ'Jlלום יקחור .ירyן I,ח ללזמ Iך במחסות חש Iנ ' Dלה'משה בגוהה גשתי הדמיסת
המעקנ החשד 'פאשר לזארחםי ש''oןאךם אל) מאקףינם( הרשמו'ס )ת'בנת

מילףן 7חiטרוט לארשיב ו 1I0'tנמשר שהש חוםישד מנןס מחקר Iא אביlJןבהט'O

אמרוק)'n

ידכ דקלם את נעוות המחקי ושהם בנושא הש  Iןא~

'!

•

"o

"

שר
כ

ייקוב r

החקר'סיי

חורש מא' 2003
ק
ה ע , J

ה

האונ'נרס'טה

העבר'ת ב'רושל'ס
דלר חד וליבקרלנ) העורך
ר'שאו rלש ןו ו שם

-

קyבנ

מחקר'ס  ,את פרס פר'דן

ה'יקרת' למחקר דוקטורט
ס OO' ,ור'ה 'הו'דת מודר  'Jת .

נוףס לע ןכ  .רכ' קלרם את מחקי השואה אב''nכ  Iן~ יסיך המכ Iו הנ'ו-אלומ'

רר

m

ו'ןoנ'וjווב1

יקחר הש Iרא~ שב  Iתוף פ'זזעה עם א ') Iרנסoית פ' rה נאלט''ר~ תכנית ג'ו-אלמו'ת

הפרס מ  Iע)ק מר' שגה לשב"ם או לשלזשה מועמד'ס

לח'י Iפי םט Iר Jט'ס ניו ש 'Jהמוטרות במסגרת הטדנאות השנת'.ת שי 'ר ושם

וב'חן דלר ו'לבקרלנג לע בעודת המחקר שלו השואה

י  IOע 'lOס דלוקטורט.

במ ח וז לומ'ו .
במכתב ההמצלה למתן הפרס כתב פרופ ' 'הורה

רגוחנ ר~א מעך מחקי לש ארש המטו הב' - Iלמוא' יקחר השורא.

באואר ,לשעבר ראש המכון הב'ן'לאומ' לחקר השואה
ב'ר ושס וה'ום 'וץע מרעי ל' ד ושס' :עבודת הדוקטורט
לש דר ו"'לקונבנ ()~ר למטיב שפ'  ,'OIמבעוודת הודקטורט

ההוזאון לאהנות השא)' 'צ'רות לגרהנ'ה ~
'  21בבמטפסר  2003נפתחה במזואון גהבוים גברמנוה החערהכו צקדתו r:

'ראה אור 'תרוס ו lttפסק תרמוה מכר'עה ף ' V1ושנו :

~

פרופ ' ןור בקנ'ר  ,ראש מסו המחקר ה'ום  ,צ"ו כ'

לע הא'סור המקרא' " לא תעשה לך כל צלם וכל תמונה" נוסף

ב

נעוןתו של דר ו'לבקרלננ " משלבת מקורות גרמנ"ם

'וש תערכוה וו ה'א לתדע את ) '' 0 ) 1'0וש מא]'ס 'הוד'ס להחי'ר את הפש'ו.ת

~!:

כ

של הד ' מו' _ פרםפקם ' ב ו ת 'הוד 'ו ת באמנ ו ת המ ו דרג'ת .

הא'סור המודר]' שטבע ת'אודור אדורנו " :כת'בת ש'רה לאחר אושוו 'P Y

ה'א משעה סב'י ".מטפש וה ב ' Oא ה ' Oב את שבר התרבות 'וש דורו  .מטרתה
את השוו'וו ואת האונ'ברםל'ות לאחר השואה  II ,את באמצעות האמנות ש'צרו .
אמנות זו הח"תה את זהותס ה'הוד'ת ו' Oהאל את צרונם לתת צורה לתדמ'ת

""

הצעמ'ת של ה'הוד'.
ברצף

האמנ'ם

והאמנות רבת הפנ'ם

nנהכחע

ה' 19

-

הושם

דנש

ו'ה  '11יים ו Wשה ש'מוש נרבח ןאב')ון ה'ותרט לש מ"זב, /
אשר כמטע ולא נקחר דע

ה'וס [_1

אב' צפוה שעבורת

הןוקטורט שלו תתרום תרומה חשובה לחקר נויי

הקה ' לות ה'הון'ות בפול'ו כתקופת השואה  .וה'א אכן
ראו'ה לפרם מקרו פר'ןן :

הםפר"ה הותאהה רתקן
ב'  - Iראוה'

מו המהא

ועד 'מ'נו

•.,.3

הטובות ב'ותר ש'צאו במכון ו _ [ הנ'תוח מעולה  .ואבשר

-

חאת ד " ר ר ו ב ר  Uר זו U

מ ' וחר

ס

בצ'ור ה  'lוקו המחבר

ומקשר ב'ו כל פרק'

פר"ח 'ד ושם השל'מה בעת האחרונה חהל'ר
אלזYץו חקן e~ I'WICשcvcPacוגוnl)Uם«P

התוערכו~ לכן הוש!לא

קשבעה פסר"ת הקובנרס המאר ' j7ב' לס' Iונ בח  Iב'

למוואו ן בוכהום 13

מחשב בפס'יות.

'' Yתח מאף lDהאמונת

ספר"ת הקוננרס מצ"בת כ' תקן וה מבט'ח ש'תוף

את

טוב 'וחר במש'באס רב"'rזב Iנרפ " .Dמועג כפליו'.ת מופאשר

שהונצחו

לפסר' Iת להפ ' j7תולעת מהקתן הבהוג בפס'יות משרטתו

'הו'דס

הע'קר'ת ה'א לטפח ח'לופ' מ'דע  ,התקן גם מאפשר

שהקלגס הנאצ' רדף

לספר'ית להשתמש במערכ[ת מסחר'  Iת וכר להפ'ק

'ד

של

הדמו'ות

ושס.

צנ'ור'ם לאו -

אחר'הס דע מוות

תולעת מהטכנולוג'ות המתקןמות )'ותר ,

-

את תקן

צ"רן צ"ר'ס 'היר'ם

MARC

כבר א'מצו פס'יות ופסק' פסר  tם

השואה

במ ר'בח העולם  ,לרכות או  'Jבאטיoרות פכו'יות מחמחות

צערמ Jרו~ nממת ~

)'שראל  ,וא'מyו התקן ) ' ן ושם מצרף את הספר"ה

בתקופת

אמור את זוועות'ה לש
תקופה חשוכה זן .

~;~~~~~~~Iקכ~'רנ .פיחה

הכללתם של אמנ' השואה בתערוכה הסוקרת אמנות 'הור'ת ה'א הכרה

לרשת המקוונת של ספר'וח אונ'ברס'טא'ות ב'שראל .
פפור ' לאחנו אייר משרת הפסר'ות הא Iב'רבס ' Oא' Iת
ת'אם את תהל'ר ההמרה כעזרת צ Iות מסנל הפQר"ה

ברורה בה'ותס חקל מן העש"ה המרשימה של אמנ'ם בב' עמני  ,נם בתקופה

של 'ן ושם  ,בראשות ספרנ'ת המערכת אגה שנדר

שבה ברמסה התרבות האנוש'.ת הצנתה לש אמנות השוהא בתערהכו לע תורלזת

ומנהלת הקלטונ והס'ן[ 1ר Iד'קה 'קענ

המאנות ה'הו'ד.ת במוזאון למאבות שא'גו מוזאון שואה  ,ה ' א הכרה חשזבה במאג'ם

ה)  Iתג ה Iא מולה הםפ .i1''1

צעמם זבחש'בזתז של אזםף האמנות ב'ר זשם .
~.,.

m
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רבנע ר~ א מ רנ),ת ףגא המ ת 1'1'110'•... .D'IIItןש ' ז ר הי א רצואת נ'ץ)ה עגאלח lףגאנ המ hנוא'.D

תנקי  'lס נ  'Iד )שם

אתר חדש

בא'  UJר : UJ

תרכז תשאב' רת'דה רתור'ס

התרתד'ס שואה

מ

דור א'נטרנט נמנמת הפ ' ח Iח לש ב'ח ורOפר המ רמי להוראת
השואה ניד ושם הק'ס )ש'תוף המןכן לט כ 1ולוג י ה ח ינ ו)'ח

)מט"ח ( אתר אינטרנט שמטרתו יפסק משבאי למייה מג O')II
למ tםף ירבח ירבעת "לממףם ש Iןא~ באתר מרס משבאי למדיה

מ. oג'ס שוניס  ,קיש Jףם למרס המיער " אוחח השוהא" פשיתח

נnl

הספר

ולעה זה מבכר לאתר הא'נטרנט של יך ושס  ,ליח " מה חשר:ן לעו( מקוו ן
למן ' 1ס המלמרים את נ ו שא השואה  ,פור ו" Qומשחתפי הקורס המקו Iו
"אקודר לש כא) ו תקווה' של ב  Iת הספר  Iפ  Iריס ב)ינת"ס בבעי י ת( למ 0 ' 11

י ד ידעם

המלמך'ס על השואה )בהרשמה t' ,זא תשלוס( .האחר מתעדכ ו נצרפ Ioת .

YAD

אפשך להיכנס לאחר ייך דף הבית של  Iי ושם בעברית :

VASHEM

ן  dex.htmח .http://www.yadvashem.orglheb_sitelheb_i

יקtrשו tרפiט'Oט '1ג )a 1/'1')'0בו מח~ nקOנ נ' OI!II 'Iבט' 3-למ.

•
שמאי שמע  Iנבויץ ז"ל

משאי משעונוב ,r

י'יד ו !י'ון בפו"ון  ,היה חבר

תעונת דדמ מחשר n.ועג ליחתנת ר'חגמnה
הוא נמלט מנטו לודז טשלח בrות המוצעות
ובתוס המלחמה חזר לפול י ן  .הוא היה פעי'
בהלעאת שארית הפלטה לאyן  ,והוא צעמו

לעה צראה לע האנ"ה אללטנה .
אמשי ,רהאנ חשב~ בצקמ ,M

]ש' lfוור1iץ"'מופ ')"קmהnמ !7.ול'יIDן DגI iYםtןי 'Oר-ס )'D lשו ·,ב ,
ברבםטפ oדהבתתן לש להנמ רוכ .oהשטית לאנזנoר רבאר»(. ) Iלאמשמ

רiר'ו ממידסיי

בקנ ישראל  .הוא היה פעיל ציבור וחגר במוסדות של ארנונים
חגרת"ס רביס  .הוא היה חב ו בהנהלת יך ושס וגוודע המ  iUל מאז
שנת  , 1996התעמק והחעניין גשואה  ,הקפיד להיות פעיל גדיונים
השופטים ותרס גהם את היער המקצועי ואת נסייון הח  IIס שלנ  ,לכ

~.

;' t

זאת בסבלנות ובמאור פניס .

יצחק ארצי ז"ל
י צחק ארצי  ,יליר סירט ברומניה  ,היה חבר
ההנהגה הראשית של תנועת הנוער הציוני
גרמlניה מוראשי רrגחתרת הציונית החלצוי.ת

הוא הציל י דליס מטר  Iסנ ' QOריה והיה פעיל

un

תליג! mהק;וס ~ "II"Iינזזi

רjו'נ נ'! 1שD

ג  12-בoב: UO

אברנון הבףחה .
אצרי היה עיתונא .י עורך ידן  ,חבר )נסת

וממייסיד מרמ הארנוניס של ניצול י השואה
בישראל .הוא הק י ס את הקרן לרווחת ניצול י השואה והיה פעיל
מעסס מרמ הארג  'lIם בוויערת התביעות ובאריר.

נףסו לע חגרותו במוצעת ' lושס היה ציקח חונ פליע גיידעה
צליון וןוסח אמlות העלום למלעה מ·  20שנה ,סגן ינשב ארש הוודעה
האצרית צליון חםידי אומות העולס מאז שנת  1995ו י ושב ראש
ודעת המשנה גתל נאיב במשך חייו הוא קירס את ז ') '1ון השואה
ור טYמ סג'וא  ,וש

f\1ק" לש ווגנוך 'i'l
}מס ' •I/רקOג גי' !שD

')2

בללכ ואת זיכר Iן שואת יהויד רמוניה בפרט .

,

ננמונמ םע וrוגש

mנףזכ שoנר'וא ור

'גאשו היבארי )מאמש('ן .

17

ידידים ותומנים

ו ם

כך

ישראל

במסןנת איעrץ ה''מו '1לםש lרענר
וטjס הכ nUלש מרמ יפסור שהוקם
כמ Iת תרמוםת ר')1ןהב 'וש האך'מיו

 1י  1ע  Iר ' א'ו' )בתסונה( ' סטפ)'

די . . . ,

ניזיי ג ' j7ךז גיר זשס חרבי הנהלת צניגזת מס הכנסה זהצניבה
טל י 'רזו דלאר )גמרכ Iהתמןנה(

-

כ  50-איש .האוךח ' ס שמעו

עזר יא ל ' רכזל נ'ג מפשחםת שנפסו

קסורה קמפוה ממב'rכ 'ר  Iשס 'ש' עמרמי  'O ,ייר Iגאתר ,הנ'חו

שנואה  .במהלך הא'רזע הצה' ,דוך

זר גאוהל 'זכ  Iר ואמרז קריש rלכר קרגנזת השואה  .האורח'ם

עזריאל' על ) ו ונתו להגדול כמ'דה

הגיעז את התרשמותם מהפ'ת Iח ומהשע"ה ג'ר ושם והג'עז את

)'כרת את חמ')ת] rין ושס,

הוקרתס עלוסק ' ס גמלאכך~

ד ו ך ה  Iר נ ' ץ  ,נצ' Iל שואה  ,ורע"ת Iלאונ' מב ' ח הישר ' ,ייכרו  01לברבה ,צו!! צב  IIאת ם

להר' ם תרו מ ה )ידהב להקמת ג Iג'ך ושם זלכר רע"ת ,הראשונה של רו.ד בניו
 Iבג Iח' ן  ,הו ר י י  ,אח'ן ואח'ית' .Iגג' קהילת 'ן Iח שבפסו

בש IראJ

דך ס' מ  Iן פ ' ק 'ו נ י t .צ]' Iו ש Iאך~ חגג את הג'עי לגבורות  .לרנל הא'ר Iע ולגכוד
ש Jת ה 50-ל '  1ושס ]'קש דן פקי'ו') מגנ ' משפחתו 'והר'ם תרומה דיל ושם,

והו א צעמו הר ' ס תרוסה א'ש'ת ל'י ושס בבעוי פר ' Iיטו הלעאת מאגר מש  Iת
הג פ ' oם בשוהא ישרת הא')טרנט.
) 18-םבנרבמ רענך ןזב ושס טקס ורסרת הטול מ'וע לשט ההנצחה לש המעהתו
'ור  IIחה .יש  Iמיר לוהצנחת המושרת  Iהאתrך Qלש 'החת טמוש Iנ '.סקמ ..,זלרכ
חקיש הקר'ןו,ה ושמשוחי ור Oוצ' I Qע IIירור .Dנטקס השתתפו צ<נ"ח שהאו rנהj7ר;''ןה
זבני חר ההמשך.

ארצות הברית

ב 20-

באוקטוגר חבן

'ר ושם את

מרכז

ה מ נקר'[) שנגבה גזכות נר'ביתם שי פ ל ה
 Iר  Iר שאפל מל  Iם אנ ג ' לס ,נסיוע משרד
הח"חת נטj7ס Dאנ שר הבטוחון שאיי מ  Iפז .

למ'זעה מ  1.200-אורחים ורפולמlט'ס מ' Iתך מ-ךן מףנ'ת השתתפ ו אב יחע

ההקורה לש האנורה המאקף)ית לעמו י ר ושם לרנל יולב שנים לה'  OIIר  Jהאיחע
עברך ג  2-ג)נגמגר גמליו ה"'טוו גב'ו 'ירק I' ,חר ממצחית מהאירח'ם ה'י נrןכם

או נ'נים של בצ<ולי ש  Iאה  .השנה זכן גבכור מר'ל 'ו ו ג ' ק rלכ קנלבם את פרס
אן' J /ורוכ בjוס :שrכ שאר האנזזה

ה ' Iכרון של יר ושם ן שרזו ו רזר הלפרי ן קננלם את פרס ה ' Iכרזו של ןו ושס

םע ףא ''ופרש'

למנה'ג  Iת צע'רה  .הנואס האורח ה'ה אר' פליישר  ,לשעגר מ  Iכ'ר הע ' תינות

ח'~א)Jו','1ו דןעמ 'D lשו orol

18

'Jג

נבית הלבן ועוור א'ש' לנשוא נ ' ורנ ' בוש .

הלפ  TIIלפאש םי'מnjנ IIIו Iר"י'ה ו"IJiוטU'O iנ שאו
רנoןjדח 'ך Oשו ןגנא !זש

קנדה

גו·.ל· ו.

אנוןת 'ן'ן' 'ן ושם בקנ ן ה ערכה

ב 12-

בנובמבר

אעזוי לר'מ שתג ר~'ו:ע ו'ו שום ןולמב שרת ו ו ב ) II.גחנט
פרס' ה'ולב הונש ו ב שם ' שראל א ספ ר

ז 'r

ייoשו ~ וו! asbaוa

ל באבס

Y V

אספר לו ג'  'pאספר מ ו ו ' נ פי נ ייי'וס' דו מט ו רונטו לע
ייסוד תכג'וח לח'גוך לע הש ו א ה ב' ן ושם .פרס 'ס

מ'וח 0 ' 1
ל·ןן

רשית הזכירין לשיאה ילגוברה

ה ו נשו נם

'ו"ר

משפחות

סנ'1

קנן'ות לע חמ'כחו
הנו'בה

ב'ו

ושם ,

בא ' רוע

גכחו

'ותר

מ 600-

אורח'ס .

!• 3i

ט בת

n

"ד-ם.

" ..

ו.ך

"' i!D D

המוצעה :

'ו"ר המוצעה:

"ו' ר הה  lהלה :
מנכז :

פרפו  -שגח ו"ס
רר צjoךח דרא

פרפו ' איז ולזי
רר 'שרלא זיגגר
בא  lר לשן
יש' מערמ'

ראש המכוו

הג'י  -לאומ' לקחר
השואה :

הה'טס  Iר'  Iו הראש' :

' ו צע'ם

"' ''"'

או  UOריה

מךע"ס ;

חנר' הנהלח

'ד ושם ;

פרפו ' ד  Iך בקנ'ר
פרפו ' דו מכמו

פרופ' 'הו ד ה באואר

פרופ ' ' שרלא נוסמן

ל'ייה אולמרס  ,דענה בו  -חור'ו ,
רר בא' קבר ,

)מ m

בjחו  ,פרפו '

ישרלא גtנטIו  ,ספטו נר"", j7
בארהם דודבבנ'  ,משה הלע'ון ,

שושנה ו ' נלש ,אל' זבורובקס '.
מnoנ כר~ ' ,ח'לא 7וJכן חנ לפוג ,
ח"' Dוסיצר ' .ו'ונה ןחדפ-ד ' מעת

פרפו ' יוחנו מסטשו  ,מא'רה

שטרו  ,עוץ דב ש'ינקמ'

ב 23-במטפסב ר רענך טקס צ'ו'יו ח rןוש
בנ"ו ההנלהה והמחקר בנחכוות התו רם

והחמוך הIתו 'i7

לש ' lושם באוק רגטרנ

)משמא(ל ו לד'ה רב'ו-פ'לוםוף .

מערכח כבת העת
עורכת

ראש'ח :

עורכח בפולע ;
חבר'

מערכח :

רמת

מערכח :

רוזבנרנ

א'ר 'O

להא גוכשד'וו"ו
פיעח ברכך

אור'ח גלטו

בצי ' 1ומו

ער'כח השלוו :
תרגוס :
ם'וע;

דרוס אחריקה

לילך תמ'ר
פ ' lנה לו'

חבר ,ןמתרנמ'ס )ב'נ ('r

ביעמ

אלכסנדר בארהם  ,ירוו אשכנז'.
rןח

,m-p

יעשה ןב ה'דוה  ,פרפו '

מבר' Iל )משמאל( ו דון

ד ו ד קבב'ר  .רלח ב  j7lא'  .רר לנה

'שראל' ,ושב ארש אנורת '  ' '"1'1ר ושס

אסנח לו'  ,הוו סורומוו  ,יהו'יח
עגבר  ,דך רוברט רוזט  ,ל'לך
שסתר  ,א'ר]ה טש"נפח .

ח" ס

נקר'Y

נוטרמו  ,סאף גפ ו  .לד'ה כה ו .

בוונצואלה (ו'מ'מ)  ,עס פרלה חזן ,
מ  Jהלת הוסק

קשר'

חו,Y

לותמו O'J

הא'בר'-אמרק<'J

דר מוסי שלס  .זיטה חורג ' מן

נאגף

קבבלת הפנ'ם לתורמ'ם

צ'ן<וס :

לאה גשדלרט"ו ' .הודה האר'ס ,
צ'קח הרר'

לש 'ן ושס ב-ך  1ברנמoפ, o

קנר'ץ ו'שראל נם חחמו לע מנ'לת

הפקה :

דפוס קל

ע.צ"וב ; םפט'1

ה ' Iרכוו ·

C

ורוח' ע'צוב

אפשר צלסט חוך צ'יו המקור .

 4ו 0793-69

 SNוs

כבת העת מתרפסם

בס  Iוע רבחת קג ' ת הלשום הקשעות בע " מ .
צרפת

בקלבת הפנים לח ור מ'ם לותו'כ'Iכם לש

'l

שום ב  -ון ברנמoפ1I oשiה ושנתא

הקרו הרצפת ' ת חירכןו השיהא ס'מןו
ו''ןו לע תרימה קלרו הצנח לה mלת
ז'כר Iו השואה .

כחגוח המערכח

כבת החע 'ד ושם 'רי"ושס

חץ ו ' 3 .. 7רולש'ם 91034
לטפוו  ,02 ' 0 .. 43 '" 3פיי02·8.... 3409 O

yv~.org.il

w..vw.yacfvashem.org
•

יד ושם ]תמחנ

שוות הזוכייJ
נפו'וזעחיה לע יף משח החי]ון זז
והט ] )lןת ה'הןףת Yוןtו 'שרלא .רr

-,.

ד ורי ש  Uיינ ד לינג  ,חכה תחת ח כ ה

-

כרונ'קה

חש  Iבה מאוד  .המחבר מצ"ר תמונה

'הןשט י ז ב רט ביכ לר )עןרר( ,פנקם

רוחס 'הןף  -א  U01ף במחתרת בפרצת ,

מה'מנה של ח" היהוד  Iס בגטנ ק  Iבגה  ,מתרע אח

הקהליןת

'  Tוש ס' ,יוש"לס תשם"ג  3 -סס 2 2 -. , 2

מעש' הרצח ומחאר את דמ  Iיותיהם של אנש'

ת  Wם " ג 606 , 2 003 - ,טתוד ' ס209 ,

ש"ח

עמו ד ,ס' 69

)ארולף-אהרון(

 1ויי

טש"גת'נג  ,רפ.ףט הצע"
))ובש'ס

מווינה ,

לחם

הנאצים

בצרפת ,

נתפס ,

נמלט  ,נפצע והצטרף שיג
ו ryn'tה 1Jאצ' .Dםינשב הר~
היה ילח יועב צעמו יי)זooנו
אוסטר' .

מח'זמוm

מאבק ו

אבל

לש יל nו'וש מואת

לא'פ היהן  D'lלשמחו כמוה ו

ב מס נ רות יא יהו ד יו ת ו תחח יניום ז  1ים היו חקל
ממל חמת ו ש ל ה ע ם ה'ה Iף ב קתופ ת השואה.

הממשל הנרמכ'ם לע חולשות'הס  Iלע א  Dר'  Iתם ,
לאחר ח ' Oול הנטו הצוחע בג' המפשחה לתוך

מלעפ פנקס' וה;הן'ןoת הוא

גרמנ'ה  .וקור Iת'הס ה'ו צרופיס מעש' נס'ס ומשעי

המור.בכ המעמ'ק והנרחב

לאץר ישראל .אריה סגלס  Iו ה'ה לשופט ב'שראל

'וש י' וש.ם לכ פנקס מ'וחד

יכ!הו שנים רבות בנ'ח המפשט המחוז' חנל בא'ב

'ומי'נה אחת  .כל אחד
מהערכים בפנקםים מקיף

ב לה גוטרתן )טור כ (,ת חףל עם האש

את תולדות הקהילה או

שנ כ ת בן

ה"ש  Iב ה'הוד ' מראש'תס

-

ר שיחו ת

ג טו

טל

ושס,

תשט"ג  3 -טט , 2

'רושל'ס

טחוד'ס,

פS

ש"ח

דב

ן ר חנ  Iב ' •r

הנעורים

ובהחגות,

.,

&9

ה"תי נותתנ ירכ להגו 'oןעך,
וכ' לחץל אותך משס  .וכ'
לע  fור לך .אבי יכולה לחת
קר את ח"  ,שהר' א ' ו ל'

g

ע Iד ררנ מלברס  .ואנ' אתו
לך אותם:

~'

ירושםיל תשם"ג  3 -םם  3 1 D . Zעמו ד ,ס'

א'שה צע'רה התגבנה ררך

ש"ח
"אר'תי אח חבrך במחגות

ור)ףn:

הלוםיכ פIחות'  .Qןא

רא'תי נם )יצ ן כםלע'ס
בשתיקה

נכ י נן

מצוקות א ' ו

לנ  Iכח

קץ (_. J

דורנו .

שה'ה קרגנ Yוצ לה'.ת גם
חר החעת ולווועת לוכ"".ו :
ת ח ו שה זו הב'עה את יג

 'nמבוב 'Y

לכ ח  Iב את פסר ן .

זה ספוור ה לש קהה'ן<ה
ה'הו  '1ת בבדנ'ו ושל מ פשח ה 'ה 'lIת חמה  .מל ו כד.ח

בקעבות הכ ' בוש ה נר מנ' נשלח דכ הצע'ר למחנות
עבודה של ארנוו שמלט שבהם )וצל כוח העבודה
ה'ה ו  .'lב  'lד 1תן  ,נעגויעו ומ א בקו שלרו,ר לאחר שכל
משפחתו ה ו שמדה  ,וש'ק ו ס ח"ו בתוס המלחמה

אר י ה טג ל םן,.

פחד התקרהב לא הגדר ובJו'Oה למשוך תא תשמות
לט לש השמור  .המהאר ה'ה מוזר לכ ןכ ,דע שר'ווג

-

סא'ףס ושמור'ס

של קו ב נה היהו ד ית

-

חבט ח בפ נים,

תשט"ג -

 3טט ~ ,

5 ~6

ש"ח

-

חלדן מ'Oעקנ'הס ור O')oו הב

בת ' Oהוו  I ' .ס·יוס שהב vנמ' לא המקום בממאציה

בלעה  ,הלעתה כעמ' לע הכתב אח ס'פ  Iר מאבקה
לשר ו ד בגט ו ורשה  .ה'א נ ד דה ממחבוא למחב ו א ,
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