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tו ועוךת התביעות

~ והסוכנות היהו  '1ת לאץר ישראל,

"

עוד מ'דע על הנספ'ס.
מאמץ רב

 IשO

אמ)ות וחפצ'ם איש"ם לע אודות שישה מיףוJ
'הו  0 ' 1ידכ להבטיח את ק'ום וכרם בבני א 1ס
בילע שם חה Iת מסון האישי והקולקטיב' לשrב.
ומחנכים
רע

היהו 'l

-

-

חב  '1ם ,תומיכם ,נצי'לוס

להצטרף 'לא)ו זל1כנר את הנפוכ'ם.

האחריו.

לפני  60שנה  ,ב'  19ב'ולי  ,19.4ר'כ Iן הגרמ) ' ם
את  2.000יהי  'lרוד Iס  Iקןס  .לאחר שהוחזקו
במצער במןש מ''ס מפוכר  .הם הועמסו לע 'באןת

תאלרנו~ במהלך תנומש ''מ ייילפונה רצען ר I'»!Iת
בזרוס ואספו את התושב ה'הוך' היח'ך באי .

שג Iעות לאחר האיסוף הג'ע tלאושווץי·ביקרנאו.
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יך ו ' ם י ר ן '  tריס

.
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נ'ל'יו י ום

את העם היהוף כ ולן ילמח tק את זהותס של

אשכמ.י שע'ה בו 'הודה,

צ'לוס :

בסימן ההכ נות להעלאה של המאגר
לא'נטרנט בק'ץ .הגיליון

אוורת גוסל

יייך תזכיר

יליון זה של '  lישם 'רושל' ם 'וצא לאור

הכוחות הגרמניים נתוסה חאר תבסtה ) Iהדפו

לגרמ  '1ה  19.4 .ה יי תה נם השנה שבה גרמניה
הנאצית גמרה אימד להשל'ס את המשימה
החשובה ביותר שצה'בה לצעמה

-

צרח 'הוזז

אירופה צופון פאריקה  .מ'מוש "הפתרון הסופי".

תיקו ן  :בניל'ן! הקורם נשמט שמו של מחבר
הכתבה ·ר"'קבא גא.בטימשיות :חיrבד דר רננרט

m,ט מלהנ רI''1!X)oג סא מת"זצנם לע ,ךהמשרט~

מונע'ם בא'דאולוג'ה אנטישמ'ת ק'צוניח ובלת'
מתפשרת  ,הכפילו האנצים את מאמציהם לש'ס

~oן  '1ם

מג Iשר 'O

נרvפoג תרק"; '~ I

במקומות מסתור אוצלן צלאת ממחבואם ונYרחן.

מחויגותו לנאו'ו את שמותיהם  ,את פניהם ו את

פרטיזכים יהורים הותקפו ונ Iרן .אלפ' אסירי מחנות

ם'פ ו רי החיים ש'והם ,אגן אחת 'וא תישאר לע

אף שכזקקי ללכ משאביהם וכ  Iחם למלחמה ,

אוצלו צלעוד צבדעות לש מאות קילומטרים ,הרחק

ככה במאמציו לשחור את  Iיכרון החיים של כ'ו

לא ויתרו הגרמכים על מטרתם להשמיד את

מהחוית  ,למחנות נעודה נרמניים אחריס שבהם

יהודי שנYרח בשואה ,

את ידם לע היהr Iן האחר Iן שנ Iתר בטרם תםת"ם

המלחמה .זמ)ם הלך  Iאזל.

הם פטשו בר Iח סערה את לכ אירפlה

יהיה פאשר שעל Iת עוד ש ' Oוש אחרון בנפום לפני

ואםפו והשמידו קהילה אחר קהילה  ,אדם אחר

שיrערכו ו ' IOתו  .מ·  21רע  25גיילו  ,ארעבה שנו!עת

עומך לע סף התלחה חשדה .גתון חושדים מפסר

אדם  ,עתים  ,בנטאות ובמקמוות המסתור לשהם.

בלגד לפכי שחרור צרפת  ,נתפסו כ'  3ooיירדם

יולעה אלינטרנט המאגר המרמי 'וש משות קרבנות

היהוrןם

-

60

שנה לאחר אותה שנה הרת נולר יר ושם

ב' 12

ומלוויהם מאיויה וממסוחת יידלם אחףם צברפת

השואה  ,ואז יהיה המשאג המיוחד והקיר הזה זמין

החודשים האחרינים של המלחמה  ,לרבות ר Iב

ושוטו שואלח ' YןJאJוד)'' הבלודנ האצי רתע הגש'1r

לבל ב ית יהורי בעו'וס ב' Iוו  .יר ושם מכסה 'והצי'ו

יהוrן הוננףה .הקהלוה הנלחה .וראחח  iUאב'פnרג

החאחהנ למזרח ג  3-במטפסרב  1944הבו 1,019

את זכרם ש'ו כ'ו אחר ואחד מששת המי'ויונים

בפעלות הגירוש והטבח  .מהין'ןזעת ביזתר בשוהא ,

יהוrןם ,

כך צוחו הנאצים ' Iתר

מ· 7oo,000

יהודים

גישרן הצאנים ורשויות הוגגריה לאושווז-ביקראנו

מי היו אותם נברים  .נשים וידלים שהדחף

 437.000יהrןןם תנ Iך משיהנ שטעות לבמ וחאר

האנטישמי של הנאצים לא יכול להתלעם מהם

כן באותה שנה צוחו עוד עשרות אלפי יהורים .

ושהנצאים )יסו גכל מאודם 'והרוג ו'ומחוק את

אן הם לא הסתפקו בכך :באותה שבה ,

זרכם? היהוrןס שצרנחו בשואה היו שישה מיליוני

כשהלחה האימפהיר לשהם jרOIח ,-אמיצו הצאנים
את כוחותיהס האחרוניס כדי לטביח ביהורים

עולמות ש'ומים ,
אחר הפרויקטים הראשונים ש'ו יר ושם היה

החארוניס לנוח :קנובנו כושו"וו; סאבירים הiו'וrןם

תיעוד שמותיהם ונולרם  ,מאז  1954תורעו קרוב

Iלקרגג קYז'ונבJ

'ו'  3מי'ויון שמות  ,אך המ'ואכה עדיין רבה .ייתכן

במחכות הבעדוה מיירדנ~ ק'  rחזלו:

סטרכוביצה ובמחכות אחרים; בקהילות שלמית

שחt'jן מן השמות לא ייוועדו על'תם ,שכן מפשחות

אחר י ם;

ואפילו קהילות שלמות הושמרו גלי להשאיר

וביהורים רב' Qככל שיכלו באיטליה  ,בצרפת ,

מאחוריהן כ'ו סימן  ,נ'ו' שאיש יוכל 'ופסר לעיהם

הבולדנ ,לרבב' ן בוקממוות חאםף .יהוrןם שהתחאבו

רגר  ,מקץ חמישה עשור י ם יד  Iשם מחדש את

בקורפו,

בר ו רוס  ,בקוס

ובאיים יווניים

מהכשחה שהוע'רו 'והם הנאצים  ,שב .רזרש את
המפשחו,ת ריגכש~ ובnףהן וחא העילמות האבrןןם
של נגי עמכו וממשיך לחפש בלכ מקוס מיעו .
תמונות סופיוףם אישייס לע אורות לכ יהוrן ויהrןן

 ,שנצוח בשואה  ,חוגתם ש'ו העם היהורי ושל
העו'ום כו'וז לםייע בהשבת !כר  .0כל עור מי
שמסוגילם "rוכור נמצאים אתנו  ,לעינו 'וםייע להם

להלשים את דפי הדע לע קייףהם זלע לכ האכשים
שהכ'רו אשר בפסו כשניסו הנאצים 'והשמיר את

מעני .אבז חייב'ס להצ'ל את וכרם לש ש י שה מיליון
בכי ארם  ,ער השם האחרון,

1ג Iבת  h1א  1111ר יי  Iש ם

 -קובץ מn

ק י' ם .

3

•
•
•••••••
•
• תאגר
•

תהקן

השתות
אוספים

מכל מקוי

מי דע

מאת צ ב ' רבנהרדט  ) Iך'ה כה ו
~~~~~~~""",. --------

לעאת המאגר המרכזי שי שמ Iת קרבנות השיאה לאינטרנט  Jק'ץ תהיה אנו ררך חשו ב ה מאוך )  50-שנה של ענורה מאומצת ג'י ושם ושי ש'ת Iף

ה

פעולה עם מוסדות ממשל nיים  ,התנךבותיים  Iא  j7ךמ"ס נ''- Iוא r Iכיים .
נד' י'צ Iר מאנך מקוף כלכ האפשר  ,ביקש

"

ושס לאחד אח הגופים שענ"ג ם הנצחת קרבנות השוא ה נרח ג' ה ע ולם .במאצ ע ית הכ' 7ם שפ ו ת ח ו

בעב ו ר ה'כל השמות  ,נ ו ספו למאגר מאות רשומות  ,וקעב כך היה המאנר לרש' מה המ ' j7פה ביוחר מ סו ג ה .א' ש העםק'ם  Iיוס ה ה"יי ט  ' DI' j7ה ו ל דנר
ואנשום אחך'ס מסייעים )מש'מה א ך 'רת ממר'ם

•11

ה טינות להעלאת המא ג ר לא ' נטרנס מנ  IIנ Iת :יתח גישה חופש'ח  IIמ ' Jה יכי הנ ח  Iנ'ס שמ ו חשבו ע ד הכ ; להנצי ח את ה נ ספים שוש לעיה ם מ ' ער כשוה ו ;
לאפשר לכל מ ש פחה ל ב דוק אם קרוב' משפחתה כבר מונצח'ס בה'כל השמות ,וא ס אינס מונצחים 'וה ג' ש ב מושריו שמ ,ת ש ל )פס'ס שטרם ת~רן באמצעות

רפ' ער מקוונ'ס; לתקו מ' ר ע ק"ס או להוס'ף לע' ו ; ולאפשר לכל ארם בעולס ללמור לע השואר~ אמצע' א' נ ט ראקט'ב' וה 'צ'ע צ'ו'כור להצטרף ל'ר ושס ל'צ'רת
מפעל הנצחה שלס ככל האפשר לכל אחד ואחר מהנספ'ס בשואה .נש'א ב ' ת ה מ ש פט המחוז' השפוט א רוארר קורמו ,המופ קד לע חלוקת הכפס'ס מהסרר
הבנק'ם השו'צר"ס  ,תומר בפרויקט חשוב וה כחקל ממסנרת רחבה של שמות כל קרבנות המשטר הגצא '.
אף שהלעאת מאנר השמ Iת לא'נטרנט ה ו א צדע חש Iב  ,עבורה רבה עור נכונה ב ת הל ' ר הא ' Oוף ו המ חשוב של השמות

••
••••••
••

רפ' ער

למו הקמתו הב'ו ' ר וש ם שרפ' הער ה ם

ם!'לוח ז'כרוו וטפר' 'זכור
בחוס מלחמת העולם הש)ייה ]' 10קבוצות רבות

לש נצ'ילוס סאלוף משות לש 'oפ) Oמו7הrל'ת '.Dol
כמה קבוצות פרטמו טפר' 'זכור ובהו רש' מות

הנפס'ס  .בפסר"ה של 'ד ושם 'ש כ·  1,2.ooספר'
'  Iכוו

-

האסוף ה נ חל ')ותו מםונ ו עבלום  .קה'ולת

אחרות כ'קשו להנצ'ח את זכו 'ק'ר'הו הנצחה
אמנ ו ת'ת ו'צוו מג'לות ' Iכרוו מםורת ' ות ,ורבוח
מהו הופקרו לממשרת ג'ר ושם .בrערת מ ת )דב ' ס
ז!,חש ב 'ר וש ס

כ'300,OOO

שמות ממקווות

חשוב'ס אלן .

מהמשבא'ס רQווב'ס ')ורח אל ' IOף מ'ער ולהנצח ה
לש הנפ'oם בש tרא~ דע הכ מו חשבו למלעה מנש '

מ'ל'וו ס'פור'ס א'ש"ס של מ פשחה ו של חבר ' ס
שנפסו בשואה המ  Iצנח'ס ובפ' הדע ,והם מהוו'ס

הצ'בור הרחב

את לב לבו של מאנר השמו ת של 'ר ושם  ,עס

)וסף על רפ' עד הצ'ביו ה רחב קנרא להג ' ש

זאח דפי הדע למם א'נם מפס'קי ס להצנחת לכ

תמונות  ,תע ו דות ל'רה  ' ,ומ נ' ס  ,בעור rת אמנות

הנספ'ס ולהנצחת מוסרוח ו אר נ  Iנ' ס

-

העולם

 Iנ ל ו' ו ת
מהנטאות

ה'הוד' ש)חרב בשואה.
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כ ר O'Oרבח לש 'א 1I1רףו' oOהב'jל!IIכ''J
לש וvciל'Oפ'האו ..,י~Ioנ< '"Uוסנ (Qrו'ה
ראושOפ חUYש ב' 'י''ג בהנחמ הוונע

ר~נ  '"Uאוjחאב'i"U

) JIל'ח 'Iנnן לש

v

י'יח OרטO

רש'םוח ארכ'ו!'וח
בסקר

שיערר

ב ' 1997

מצא

'ר

ושס

'ותר

}()()(מ  10,שרמ'ות שונ ו ת אברכ'  Iנ) ובהו מ'ל'ו)'ס
ר ב 'ס של משות מאו עשה סנל 'ך וש ס ,בס'וע
מתנ רב'ם וחבו'ס בארנוו הגנאלונ' ה'הו  ,'1כל
מאמץ ל מחשב את השמות  .הררר להשלמת

המש'מה עי" ו אר וכה  ,ו'י ושס מקווה למצ  Iא
את

4

המשאג'ס הגח  Iצ'ס להאצת החהל'ר

ולהשלמת ו מהר ככל האפשר.

באינטרנט

ש'חוף

פעו ל ה

ב' I

-לאום'

במלאכת האיסוף י ך ושס משתף פעולה עם

מר מ תיעור ההתננרות האוסטרית

 I1OIOת ב '- Iאל  ttDIס רגיס  .ה אר נין erezinsk:aז

ערך ר שימה של יהודים אוסטרים ש נ י ר ש

בצ ' כ י ה שחרח לע דנל ו א ת המחקר

רמוטש ר דצאנוי  Iןתן א וח ה דיל Dשו כ' '1ן ה Iס פ Jה

IniciatNa

וההצנחה לש קיג נו ת ש ו אה שהיו נט ח"ב ש טט

)(DOw

למ אג ר ה שמו.ת

מסר ל' 1ושס מישרות ממוחשבות לש ר שימ ות
מקוריית של נפס י ס שנרשמו במחנה ו ק ו ב ל
מי ד וש ס

ר ש'מn

אלה רק מק צת הפר Iיקטים והארנוני ם ש יך
ושס משתף פ עו ל ה אתם ואשר רש'מותי הם

שמו.ת

הממוח שגות ה ת וו ספו או 'תווספו למאג ר
השמ tת  .ואלה ה ןאג Iג' ס והפר i7'tט'ם האחירם :
מוזא tן קלרגנות צר ח עם לבנגח )רש'מת
נפס'ס מ'וג'וסוג'ה( ,וכ פ דק 'IOלכואיית גtט לוזד;

רש'מ tת של אס'ר' המחנה מא  tטהא , llt
~·ה ההלו'1נ )מגושר ' ס

רמ.ולמ'(deSM:tW .ו Bu

וגבמiו'נ )נםיפס רעממב

)רמ ( Jה'  ,דר ר'טה מ " ה tפר מאו ' Jגרם'טת

ג"זרן )קרגנ tת מג"זר ן  (,ה קה'ז<ה ה'הוrןת לש
'וoונ ''ק ק)רגנות מ'ו toנ ''ק  l' (,ההחצנה לרגןג
תמהנו מהמ l~ nוש y" auחלשש ריל Dשו ?Iש פר יס
מצ' iUחא רהrwג .לש וט'פ לIMך Dtשש םושר rוםישונ

..".טח.

ולבן 'סא)יר מחהנ רבמגן ולב,q
eu......,!w

eSוD:::r tSdכMוSd

)'ט"ופס גכש 'Oתס רסאנה גלש

ש  tlייץ  (,ר נ'אל קז ז ו קגוצת המחקר של

סרזי קל ר ספלד )חי ל מאג ר השמות העתק

צ ' נטס  Iכ Iגה·ררומסק •t

ממוח שב לש ר ש' םת ה י הודים שנורשו מצרפת
וסייע למ מו א ת המאמ ץ הנמשך למח ש ב את

סדרח השמות - Nevek
הונגרים הק " ם Iת אברכיןt

רשימות של יהוריס
יך ושם ,

ב ך ח ב'

"~6
.
"0
·O
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~
~

ז יי פי ת Dי [ ת לש "/ר'Iצ מוער" לע רגש''oן

תא רלמoגת tממ'הנ קין דדצההן ז)סקר מצראית

~~

~g
2

רם"Vנ'שר ,oלש ר'ו7jזופ ;oרגאמלו השמתו

תא פoעלו תס למחשוג משות קרגנח Jהש וןא~

-

~>

אכ'l1VW"I ~D

' lשום הענק' למגות קטנות ראלנונ ' Oש שזדקה ן

הגר'.ת אחד רפ.ר' Iךטן'ס שק'מ מלנ ה הוא

~:
q,

ןמש לע דנ .ונש ן 'וש טראגנ" Iרלב.mj

ה ע ו ל ם

<-

~~

) 1!H2'1895ג רפ.םno

ם ,ם וI

הםחשוב

פר Iק'ט שמות הנפס'ס גשוהא מ oו' Iקב ' ה

משח בו משח לע  OOך r)Iןת וא <כ ו )' גקבו'וסן~o

פיייoסrס םירחא רDו פיייOן השמות לש Wו
פר  Di7'Iהמשות של לט י ו 'ה ופרו'קט השמות
לש טסאונ'ה ,
בצ' ןבנהזוט  IMנסו מנהלת ש' 'fV'Iמעד' 'II'Iן' שארו
""י" דג'ע LתTות roמ' גrotז.ר Iם' iIוב tרא'ו ת'וUiוכ
mש ' 1"Oע ויעי.
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סביבת למידה
מקווגת
מאת בעמה ש ' ק א ' ת ן

ב

•

'מ'ס א ל ו מ ג מת הפ'חוח גג'ח
הפסר המרכז' להורא ת השואה

שוקדת לע בג"ח סג'גח למ'דה
גא'בטרנט

-

אתר לגIוה למאגר

המשו.ת סג'nב הלמ'דה המקוותנ תפאשר

למבקר בה להתעמק בםפoור'ס פרט"ס
רג'ס המוחצנ'ס בפר' הדע.

ה)לוש'ס 'מו אצלת מרעס הiרכ'ת·

עם רף דע ולהתמקד גפרט'ו של הארס
המונצח

גו :

ה'כן גרן במה עסקו ה'כן

שהה בזמן המלחמהו מה  1' 01נם'גוח
מוחון מה ןבכ 'חע 'לע) מוה ףע'ן לעוסן

עור 'ה'ו גאחר פע'לו'ות ח')וך ש'עשו
ש'מ Iש גנחונ'ס הג'וניפ"ם·ה'סטור"ס

הק"מ'ס גרפ' הדע ,פע'לו'וח אלו 'פאשרו
לעקוג אחר נספה  ,משפחה או קה'לה
מ'  Iחדת מקעכ א'נטראקט ' ג ' ,

סג ' בח הלמ 'רה מ'ודעח קלהל הרחג
והת'ה נבער.ת' אבנ?גת ועבח'ו נס גפשיח
ניספזת  .ה נ ולש'ס ' ו כלי להשתמש גאוסף

ופ' הדע בפ'ןoעו'ות ח ' נוך .גוטiס'ס בוש'!עיר
ה'סטור'ה .האתר ' ס"ע בהכ נ ח הפע'ליח

ושjו'ר תא הנש'ת'ס למ א רג מש'בא המלהדו

קהמ" 'O

זה מער חאבר

'l

וש.ם rעצמאבח

תחק'ר במאנר' המ'וע האחר'ס של 'ו

ושם 'צ'ע האתר נס ' j1שיר'ס לעוו'ות ,

לפסר'ס או לחצלומ'ם הקשור'ס לנפסה
או לממלא דף הדע,
רmזm oבוע תמגמב רrותיפ זמנ הוכפר רסרונo

להוראת רראIש~o

•

תן(aD/ר [)Mדע 'פ ו'I1כוין nnםא נשבתכ
לע nודוא' J

5

מאת אוקטבה קוריי
בצדמבר )ערב שבת !חג

הכול התחוור לי באחת ,היה וה חאר מאותם

החנוכה(  ,היה י ום עבודה ר נ יל ,לא ממש

מקרים שבהם שני נציוילם המאינו שהניצול האחר

וס שיש'.

י

19

לתור 'pןrהo

לאתי הגזים  ,בנ ' j1מאצ מקלט ננרית

המוצעות  ,מ'  1943הוא לחם בגרמנים בשורןת

1945

נתתי את ערתי לשלושה מבקרים שככל

נפסה בשואר~ במיוחר מרהים שבמשך כמטע

הנראה ן(ן התטטו מ 'tלרף'עו מבט מברגא

שנה חיו האח והאחות במרקח לש  70קימולטרים

של

השמ  Iת של קרבנות הש  Iאה ,בכל ואת עודדתי

בלבר זה מוה באyר קטנה כמו ישארל ולא יעדו

לרוונסבריק  ,היא שוחררה לנס  Iף בנ  Iישטט-גלו[ה ,

אחת מהם

-

50

א!ש ,Y'II

נערך אז שלחו הנאצים את ר!זה

מהמחנות לש רוונסבריק  ,ב  2-במאי . 1945

-

אישה מב Iנרת

הצבא הארום ונראשית

היה מהמשחררים

רזוה הניעה ילשראל בשנת 1948

לנצל את הביקור ביר ושם כרי

ונרה במי

בקר  ,בנ ' j1הניע מפוליו בשנת  ,1957רוזה מילאה

לחפש במאגר שמות של בני

רפי זע כשנת  , 1956ואליו אחיה מילא רפי דע קר

מפשחה.

בקרה

כעבור  40שנה  :אחרי כל כך הרבה שנים של

ביר ושם כמה פעמים עבבר אך

רמ מה ה[א הניח שאיש לא נשאר בח"ם " ,חיפשתי

מלועם ן(ן חפיהש תא משות ה'י''וj

אחריה ואחרי אח" 'זכ השנים שלאחר המלחמה:

הנשוש בnובמ  ,תבכ ,73

ראושנ~ הרבח ווצראמ ,ךב'Iרז

מכר בני לאחר האיחור מחשר " ,אי אפשר לתאר

שתכננה עלש  Iת סרט תע Iרה לע

זאת במיל'ס  ,ג'חתי לנר  ,והייתי חט'ן מפנ י בכ.י

ואחתיה נ' j1שה להJלnות ילאה עלךן

לא ירעחי איך בוכים  .אך אתמול בלילה בכיתי:

נשOO

הטפיור של שושנה נובמבר ושל בני שילון הוא

ביקור ביר ושם.

טיפור דניר מאור ,אך האם ה וא יחיר במינון כמ ה

e

1

אח ואחות ם  !lאו זה את זה בזכות דפן העד
סיע-תי ל'בג נ[במבר לפחש במאנר  ,ודע מהרה

וה לע קימוו לש ו ר~

שהיא

לאחר שערות שנ'ס

ברף הרע נכתב ששניים

של ייאוש הצליחו

נספו אף הם ,שושנה

לבסוף למצוא זה

זכרה אח של יש ' .שלמאק I ,הניחה שאף הוא מ.ת

את

יר

ערכתי חיפוש נוסף במא נ ר. ,להפתעתנו מצאנו

ושם והא  OIף המיוחד

שהניש

של רפי הע.ר רפים

בנימ'ן ) ב נ י ( שילון ,לשעבר כ נ יק

אלנ  ,מנצוח מס'ל,ת

מצאנו רף ער לוכר אניה יקעב
צעמה הנישה
מאחיה

-

ב . 1956-

בניק וסמק

-

רף ער נוט ף על יקעב )מוט(ו

בשנת 1999

שלמוב': Y

שלמוב'' Y

שלמוב'' Y

וה  ,בזכות

...
----

~

לנפסים  ,הם עלתיס

לוכר אבי[ .

רע מהרה התברר כ' כארבע שנים ק ור ם לכן

המפתח קלשר ב'ן

שלח כני  ,הי!ם בן  ,77ילר [שם רפי דע ותידע בהם

קרובי מפשחה חיים
שנמשך

" או אסשר לתאר זאת בםןלוס ,
גדלתן לב.ד זהוותן מםון םסנן בכן ,

שניס

נחשבו אבורים ,
האח

והאח!ת

נורלו בוורשה  :בניק

) (')ב נורל נ, 1926-
לא ןדעתן אןר בוכוס  .אר אתםול

וחוה )ששונ(ה נולוה
קענ נסיבות משפחחיות קשות הובערו

טפיור'ס ר  OIים עשוייס להיות חבוייס באוסף רפי

בנקי  ,רזוה ואחיהס לנתי יתומים וקלרובי מפשחה

הזוע המקרה האחרון לש חאיס שהתאחח מחשד

ב ,1930-

בלולה בכותן"

רפי עך ליבו 'עקב שים  Iב' ' Yשהגישן ייויו ש  Iשנה ניבמבו )מי מ (ו'  Iב  Iי מ י ,שי י יו ) משמאי (

והופרדו זה מוה  ,רזוה שהתה כמה שנים ננית

rויה כשנת ,2000

את לכ בני מפשחתו שנ!Xכו בש[אר~ בני המפשחה

היתמוים לש דר יאנוש קו'צרקא ןא ערב הלממחה

תה'ה נישה למאנר השמוח של קרבנות הש  Iאה

היו הור יו יקעב נבאשה  ,אחיו לשמאק ושי )סמאק(,

שהנ והתאחדה עם אביה שהשתקע בקקרוב

בא ] Jטרנט קנץי השנה  ,י ו כלן נציוליס אחריס שלוב

וכן אחות[ הצעירה רוזה )שול מ י ת(
היא שושנה נובמבר ,

6

שלמוב'- 'Y

r

בנס שדדה רזוה במחנות כירוז המשדה צאנייס ,

בהס אוש  IIז  ,שם רחפה אותה קשישה אל מחוץ

) lיס  Qת מחות  ')Nקמוהו רשאכש

ולמצוא זה את וה  ,נס מקץ 67

שנה ,

הכ  Iתתנ מ)!  Iונ ,לע ש'ך Iת' רע')! ייyע ניי]'י המש Iת.

מאת פר  Iפ ' 'שראל גוטמן וי " ר ר ו גרט רזוט

ק

•

הל'ת יהוrן הוגנר'ה הושמיה לשנג האחרון

קהילות יהוףות אחרות במשך חודשים רבים ואף

"אני זורכ את בואו של אחד הטרנספ  Iרט'ם

של מלחמת העולם השנ"ה  ,כשהצבא

שנים  .מאמצע חודש אפר'ל נשחו חפצי ערך

ההו)נר"ם הראשוג'ם :כבת בזיכרונותי ו אלפדר

האדום נע לעבר עולות הונגריה .תבוםת

ממשפחות ומקהילות  ,והו גורשו לגטאות  Iמנ"ם

פירקו"בץ ,רפוא פלו') דנעש בקסדוQןי נ י רמורפהא
בב'קונאו  · ,ראינו ה רב ה ערים לבושים היטב ועור

ובאה והאחריות

צפפו'ם אלוחר מכן לנטאוח גילחם יוחר ,המלשו חים

שהתנו'tוה לפתחם לש מחו<'ול הפשע Kו הפשיעו

לאושווץי החלו ב 15-במא '  944ו ונמשכו דע חושד

יותר )שים

על מעשי ההרנ  ,גירוש יהויי הונגריה לאושוויץ

יולי .בסך הכ ו ל גורשו מכל רחבי המר'נה ' ותר

ה-אס-אס  ,האנש'ם התר ו צצו מסביב או הת"צעו

באניב ובראשית הקץי לש  1944היה מהיר מניר וש

מ  435,oocrשני.ם urג.םםיר'ןn oקO'J

ב  147-רםנת

בחבורות .אנשי ה-אס-אס צקעו  ,הצליפו בשוטים,

לכ קבוצות 'הוrן ם אחרות גאירופה ,למטע הנירוש

משא .קר רוב יהויד בו ד פשט ]'צלו .שרה ב"נהורן

אך הבאים לא ו'תרו ,הם א"מו  ,ח ירפו ובתע ו רלבר

הרצח

ק)ל"ן( ממו'ץקנ מפסרת- :הנםיעה המקיעה נמכשת

עס המפקר ן_.ן אנשים מהטרנפסורט שראו אותנו

פלעה פעולה נמצרת במיוחד באותם חויש'ם  ,הו

יומ"ס  ,ואיש אינו 'וער Kוו ,כל אחד עסוק בצעמו ,

ילר התיל התחילו להתקרב א לינו ,ףברו בפשה לא

הנאצים הממשמשת

ההמונ' מנטו ורשה בק'ץ

מבחינת

ה'קף

942

ו ,מכונת

ההשמדה

של

היהודים

מנסה להתנבר לע הפחד שלבב

,[-1

ה'עיפות ואיו

האונ'ם טבש'ם אות,ם גורמיס להם לה'  nם מעבידה

באושו ו 'ץ-ביקרנאו הו מבחינת אמר'  Iתה,

אלנ)טיות ] 1...

מורכת 1_,1

למרות ה צקע ות של אנש'

וכשבחו סר הבנה ה)נעו את 'ר 'נ ו  ,החלו

רלבר בגרמנית וצברפתית r .א מישהו מתוכנ Iצקע:

'Das iR Birir.enaur

)אכן ביקרנא ו (! האס זה אמ ר

להם משה  Iן זאח איני י וער:
בחושדי הק)" הייתה הפוגה .ךא לאחר הניסיון

הכולש של העו  :tר מיקלםו הורתי להפר את בריחו
עם גרמגיה ה)צא י ח ב·  15באייQןובר ,לעתה לשלטון
המפלנה ההוננר 'ת הפשיסט 'ת ' צלב החץ :זמן

קצר לאחר מכ ן חורש ו המשל וח יס  ,וצרח המ ]' I
שענר ,בבופדטש .שעחת לאפי 'הוrןם הרכוחו עצ'ודו

כרנל לבגלו אטסr tור~ שם שוnבע זכאבריות להקמח
ביצוריס  ,ה)יצולים נקלחו לצעדות מזוח  ,בעיקר

למחנות רגמיינם rרטסואברג רב ' Oמתו רמך ,חא'ים
נפסו במחנות ערב השחרור ופא  'pו לאחר יו.
במהלך המשלוחים  ,בפרט בשלב האחרון ,

 Iדבנil
'ה Iך '  Qמגוךש'ס מקו Oנ  ,הונ ג ן' ה ,

•• 9

·-pו... i

...

ו

בארש ורבאשונה ה'ןפrןומטים ראלו ולבנרנ משווףה

__.. 1

~.

-

קילבו היהוףם סיוע מהרבה אנש'ם מסוףם ואמצנ'ס ,
וקרל לנץ םשוו"ץ  ,צנ'ני הצלכ האדום וקבו צוח

נצוריות

ם  Iiשגiו לiושמדת

-

הם הענקיו להם הננה קושרו אח נולרם

יiוודי

iווג  ilךיiו

בצל התבוסה המשפילה במלחמת העולם

לרנע של שינה  ,ולאחריה מנ'עה יקיצה מבוהלת:

גגו'ת ה'הוrן.ס רזגוצעה המארקי')ת לט'oופ' מלמחה

הר אש ונה והמשבר הכלכלי באה הוננר ' ה בשלהי

לפנ ' בוא הגרמניס  ,גבריס יהוריס הוננר'ם

הברית מ'מנן אח

בברית עם נרמניה ה)אצ'ח  .הוננריה

ששירתו בגרודים של עובד' פרך בחזיח המזרח'ת

פעולות'הם  .ש'ת  Iף הפעולה של 'הור ' ה ו )נר י ה

קיוותה להש'ב צעלמה את השטח הגדול שאימה

היו ידעם לפעולות צרח או לתוצאות'ה[ .אך לע פי

אתם היה הדוק  ,והם מ'לאו תפק'ר חשוב במצבעי

בהסדר השלום שנחתס בטריאגוו .הבר'ת עמ

שנות

ה 30-

תמכה בהם ,

ויהורי

ארצות

ר וב הס האמינו שאלימות 11

היא תוצר מקומי של

הלצה ,הבולט'ס בהס ה ' Iחבrו תנועות טער צ'ו Jיוח

-

לא מסע צרח ש'טח'

שה'ו סבורים שאל להם להתקומם התקוממות

להוננריה  ,נבולותיה הורחבו מאוד וכוחה הלככל'

גדול יותר

וד'ווחן לע כך ברוח וז .פל'טים יהוףס

מוז']ת אלא לצנל ככל האפשר הזדמנויות להלצה .

גלד מאוד  .עקב כך כמעט הוכפלה האוכלוס"ה

ממrןנות שכנות םיפרו אף הם לע חוויוחיהם  .אך

הכנח מסמכיס מזו'פ'ס  ,השנת מוז ן  ,הג Jה לע

אנשיס הונררו

גם הם לא ה'ו מסונלים לבטא את חומרת הטבח ,

קבוצוח יל ד ים ובר'חה דרך חעלות מהונגריה

גרמניה

הניבה

פר',

וב·

1941

סופחו

ה'הוידת של ה ו Jגר'ה  ,וכ 800.000-

שטחים

יהוד'ס על פי חוק' הגוע,

מלחמה אכזרית דע מאור

-

יתרה מכ.ך בררך כ'tו האמינו היהורים בהונגריה

לרומנ ' ה ה'ו מעש' ההצלה העיקר יי ם .בעיקר בםחיו

לע אף "החוקי ם היה Iד"ם" המפלים שחוקקה

שממשלתם תמשיך להגן לעיהם .אפילו בראשית

ה י ה עליהם לשמור על ה'הוריס מציפורנ י 'צ לב

ממשלת הונגריה  ,דע  944ו  Jהנו יה ו ד'ס בהוננריה

 ,1944לפני הכיבוש ') ,סו ציונ'ם צע'רים לה ו ה'ר

החץ  :כל אוחה העת יהור'ס אף נשאו ונתנו עם

ממידה \!hכהי לש חשפ lאי'ש .ןא שכהלחה הוגנ'יה

את 'הורי הוננריה מפנ' כוונות הנאצים אך לע פי

אנש ' ה-אס-אס צלורך הצ'וה .למרבה הצער ,כל

לנקוט צעד'ם לס'ום המלחמה ,החליטה ההנהנה

רוב ננזפו ונשלחו בחזרה לב'תם .זמן קצר לאחר

אותם מאמצי הצלה אמ'צים לא הועילו לרובם .

הבכירה של נרמנ'ה לעוש את הוננר'ה .ב 19-
במרס  944ן 'dופ הוורמכט לה Iגנ'יר~ למווה במאות
אנש'

גספטוובכ OO -ן 150-

אנש' ה'חידה המיוחדת

) IIדנקרומנח( בפיקורו של אדולף איכימן צעמו.

שהחל ן המשלוחים לאושוו)" ק'בלו מנהינ'ם 'הוףם

כשכבשו הכוחוח הרוס"ם את ב ו רפשט באמצע

לע

יהורים הונ נר'ס ער

הונגרים ריוןח

-

הפרוטוקולים של אושוו)"

-

חושד 'נו אר

945

ו,

570,000

הנעשה במחנה  .אולם הרןח לא הופץ  .אול' בנלל

נצרח ו

הנ'סיונות הכושל'ם הקודמים להזה'ר את 'הודי

האחר ו נה של המלחמה בא'רופה.

ההתקפה על יהורי הוננריה ,קה'לה שנו דע ה

הו  Jנריה .לפיכך לא ידעו רוב יהורי הונגריה על

במם'רותה למדינה  .ה"תה צעומה ואכזר'.ת בתוך

אושוויץ ולע הנעשה בן דע שררכה רגלם במחנה

שב ו ע 1ת מספר קנטו הנרמניס צדעים שנקטו נגד

ה מ  Iות הירוע לשמצה .

-

ועור קה'לו 1שלמה הושמרה

פרפו ' 'שראל נומטו ,ןוא 'ו '(\I
רוזט הו  /lמנייל הםפרייר.

-

בש Jה

אקךמי ליד ושס ,ו רר רורבט

7

-,.

l

המאבק

גטישמיות:

ב

מא ת רחל דב  -קלפ ו

כ

השע;ן

ה il

נךת

•

שניס האחרונות התרנו ההתבטא  I'Iת

קבעו כ  20-מרינות באירופה )לרבות איטליה,

השוהא מילוד עוסתי-הטסיויר לל1מר תא ייח  I'11תה

האנט'משיות ברחב י העולם במייה שלא

אסטוניה  ,בריטניה ,גרמניה ,רנמקר ,יוון ,נורווניה,

של השואה ,אולם יש לשל) בלימוד גס את

השיאה

פינלנ,ר צ 'כיה ,צרפת  ,קרואטיה ,רומניה ,רוסיה

משמ!עיותיה לש השוהא הנורו~ לרםת האנטימשיות

ה"תה כמותה

מאז הש  Iאה .

הייתה לחקל נלתי נפרד מדברי נאצה

ושווריה( ש-ד  2בינואר

r

-

יוס השנה לשחרור

במייני".

גאיטמש"ם המטlח'ס ביהידו,ם למ'ןש ייהידום לאתי

אושוו -ינקרIאJ

;ןoיה ' Iם tייכ'fה האלמוי  I!hוהא

כדי עלזור למחנכים  -בהכנת פעילויות יעילות

הגזיס' ו'אנחנו ננזכ  Iר את הענורה של הילטר ,

במירגותיהן) ,בישראל ,החל משנה  Iו ,הוכח יוס

)ינואר ,בית הספר המרכזי להוראת השואה

-

כרזות שעליה ו כחוב " אושוויץ היא מדונתכם

זה

והבכשניס הם בתינם' התנוססו באירועי ספורט.

באנטישמיות ,ביזמתו

תלמירים יה Iדיס ובתי ספר יהן  Q ' '1הותקפו ,בתי

של

לעניי)'

כנסת נשרפי ,בתי קנרות יהוידיס תזללו בצלבי

תפוצות ,

קרס ,ושכונות יהויי ו ת הושחתו בכתונות גרפיטי

וירושל'ס

הקוראות 'סו ות ייהויים :

יוס

ל-ד 2

המאבק

השר

חברה

נתן

שרנסקי·(

אך יא קר נלוחי ראש ,נאו'נאצים או פעילים

עס

זאת

אנשי

אסלאמ  Iם קיצ ) Iיים הכריזו לע "עו נת הצ י ר של

חינוך תנחום השואה

היהו ר ים .אסנים ,אינטלקטואל י ם  .מחנכים

ס)וריס

רי

ופוליטיקאים מסווים את הסתייגותם ממךינ יות

בחינוך המקובל על

ממשלת ישראל בהאשמת העם היהוד' שהוא

אור ו ת

כרי

' שורש ני רע" ומחו'ול שואה נגד הפלשתינים.

להילחם באנטימשיות

היוצרות התהפכו :היהדות מושווית לנאציזם,

לש מיינ ן_ תקפורי של

והיהורים מואשמ י ם בהגזמה ואפילו בהמצאת

בית הספר

המרכזי

השואה לתועלתם הם .זיכרון השואה מותקף

להוראת השואה ביר

כי לא

השואה

השי שינסקי ןושא דבי'ס לפנ'  30שני'י'ס ונ' Yנ'ס פףלומס"ס ב'י ושס בהצנח מעןר
השיעור החדש לע השואה  Iהאנט'שם'וח ב'וס.

ושם למצוא ררינם חשדות לפטח מועדות  JI!hאה

מציע הנחיות לטקט'ס ולןכ הש Iאר~ מרעכי ש י עור,

כמה ממרינות אירופה ,כמו צרפת ואיטליה,

ברחבי העולם ולהנחיל את זרכה ואת ממשעויותיה

תערוכות מקוונות ,ספריית תצלומים ורשימות
להקראה

בא י רועי

של

ושס

ו'הע"פות מהשואה' גוברת_

החלו להכיר בחומרתה של שאנת היהוירם .קובעי

באמצעות מגוון כלים והנחיות מעשיו.ת לדברי

של

מירניות טוענים שמאבצעות הצנחת השואה וחינוך

המלהנת הפרגוגית לש בית הספר שולמית אמיבר,

זיכרון

על השואה יהיה הרור הצעיר אנטישמי פחות ,

דע" iמ למירט את נושא השווא ,מאבצעות ספיור

 .(v.ww_yadvashem_orgב 26-

פחות שונא  Iריס וסובלני יותר ,בשנים האחרונות

הבער .אמנם לעינו להמשיך יימר את תוייות

ושס לפני ס 3שנרירים וצניגים ידלפומטייס מערך

שמות

)באתר

חדש  :חדר'ן להוראת השואה לחור' החע'בה הע'לו  Jה
מאת יעל ריצ ' לר

כ

•

שיועיר ההטסיוירה ונבאש השוהא לע רמוורה להתמוח עס קש"ס לש הלתמ ' '1ס ובשיענס מצעמת הנושא מוורעותו מותחושת
הב IYחון לש הלnמ ' '1ס שתא נושא השוהא הם בכר מינירם _
את הוראת נושא השואה )לימויי היסטוריה בחטיבה העליונה כתב למגמת פיתוח תכניות לימורים בבית הטפר

המרמי להוראת השואה ביד ושס מיאכל ירון  ,המפקח המרמי לע הוראת ההיסטור'ה במשדר החיגוך _ הספר א ינו ספר
לימור ואינו מרריך למורה במוב ן הרניל

-

הוא מבציע לע הקשייס הצפוייס לבימור נושאי השואה .מועדות קלשייס אלו תט"ע

למורים בתכנון השיעוריס ובהצגת השאלוח המתא'מות במהלך הלימו.ד
בפסר חמישה שערים  :תורת הנזע והאנטישמיות באיראולוגיה הנאצית; מדמוקרטיה לנאציזם :שש השנים הראשונ Iת

; 1939-1933
המלחמה -

-

ימ  Iהמלחמה רע תחילת ביצוע 'הפתרון הטופי'; מתחילת ביצוע 'הפתרון הסופי' רע תום המלחמה; ועם תום
שארית הפלטה .כל שער קובע מה ראוי שהתלמיידם יבינן וייערו לאחר לימור הנושאים  ,את הקשיים הצפויים

בלימור הנושאים ותובנות ערכיות-לימוירות .ענד בפסר עקייר היבריס שלע התלמיירס עו'ות ירכ שיוכלו להתח'ל להתמודד עס
הסוגיות המרכזיות שעולות בלימוד השואה.
י),ותבת עונדת נמגמת פ'תוח תנביוח יימו  '1ס בב י ח הספר המרנזי להורתא ,ןשורא~

8

הנספיס

האינטרנט

יר

בינואר הצוג ביד

הא'רוע' ב'ת הטפר ההרכז'

כהוראת השואה
'נואר  -אפרל' ~םם"'

הודאת

השואה

נא

 Iדו !l

ה

כ

שליש הראשון לש השנה היו שישה סמינרים למורים

מתו " ל ,לרגות מורים מהוננריה ,מוירם יהוידם ממיר)ות
חבר העמים )בשיתוף הםוכנות היהודית ומוזאון לוחמי
הגטאו<ת ,מוירם ווברי אגגלי,ת מורים מא  OOIריר~ מורים

מסחיה מ!אוקראינה ומוריס משוויץי .שערות קבצנות לש צעירים

יהםידו רI1ורס ב רפוiו'ס " לגתית "  OO -ירנ בלארש' יעצלrןם היוירם

-

ר!Iגראו~ J mיJצ'ו iלש ה IוO'1Iר rnגסמ 'ויnתה

·'וכירס את השואה ולנחמיס שבנאת  Iריס

?הוידם חאלור מכו לחגרות שiום חיים ןנ~

בהשתתפות השר שרנקס '.

אפיוי בחברוח שהן ערש התרבות

שיעור לתלמייי תיכון צעירים ובונרים

)27 -

))'ורא

-

-

-

הדמוקרטי.ת החרפוה העקיrןח היא חינור .

צרפתי.ת גרמני.ת אקלטיית ושווירת .

רעמך השעיון הגצו םג ב  lJ'OOלרושגת

הוא סוקר את עיקרי האיךאולוגיה האנצית

מםירו במנלין ואבתו ר~  ,.[)Iישבתףו האר!גן ~

לאחר לעייתו

) della shoahיד'ן Oהשווא ,(iוהשתתפ60 0 t

של היטלר לשלטוו ו]וחו שאל ו ת מוסריות

מוrןם אקלטיי.ם רר יערית רבאמקסי מסלג

מרכזיות שהשואה הלעתה .יש בן סקורות

חיב ררפוג רמוrכר' ייrראוIו השהאו רפיסה לע

מערך השועור תורגס לחמש שפות

אננ'ל.n

הגזענית בנח י פסר נ )"1מ 0

א Iתנט"ס מהתקפוה הנאצי,ת לרבות rעריס

ש'טות פדנוניות בהוראת השואה וח י קלה

פסר יה Iר"ס ,

tעקתים לש מועכי שיעור ל'זב רמושתתפים .

שאלות ף'ןןן פוקר לע חח"ת האנטישמיות

עj7ב רJרIאתOו רזג'וצנחnו גu OOי :חיב ררפוג

ח  IIת" Oידעייית של ·חי

ב'n

וו iארנוו

ינן ר Iגסא Iת מהזמן האחריו .
נתוס הסצגת מאר השר

שרנקסי ;

"ש

וdeIa ShOaI

gIiו Fמתםיבע  OOםירני

יפסoם מוםירו קלטיא ' Dהשנןג

קשן עמוק ב'ן זירכ Iן השואה להתס nml

נףסו לע מועך השtע'ר רכוין חיב רפוגר

עם האתגר שהאנטישמ י ות צמיהב בפנינ ו

בנעון המשתתפים בתכניות שהוא מקיים

כ  Iו .Qאוו לאפשר לאנטישמיות להכתים

מקראה בעבןית ובאנגלית  ,ובה מאמןים

ב י ק ו רח לניטיסית לע ישראל  ,וזה שומ ו ש

לע התעחת האנטימש י ות היום  .מנלה ינת

מ  loכ Iלרעה נחופש הידנור והךמוקךטיה .

הספר רר מוטי שלם משוכנע שהשואה

שעיו יתנ מכ; ןמםrrכ קהםייתל'י ו)תnrכו

ידעין מרמית גלכ פעילות חינוך שמטרתה

חאירם rעניס םא ישתסשו במרען השו!ער

להילחם באנטישמיות  .עור הוא אומר :

של יד ושם  .שכן יש ני ל  Iמו  lלע אודות

" במאצעות רמולחמה באנטימשיות בת מיינו

השואה  ,על הזיכרון ועל האנט י שמיות

צבווחת חאחת לש שתאנ זםף גאו במיטחים

רמוודרנית  :יושכ ארש הנהלת י ד !שם באנר

תא זורכיו השוהא מוממישם תא ממשיועותהי

שלו הוטיף :ש"אנת יהוידם במעבעת פשלה

האוניברלסיות :

:00

פלישה מסוכנת מאוד ל'זב תחומי החיים
הציגוריים כא י רופה .כפי שמלמדת אותנו

מהתפצנות לחיוזק זהותם היהידוח וזiו'תם ילשר'וא .רענכו שעחת
ימ י עיון מיוחד י ם קלהילם שזיגם

-

מוrןס  ,מל'זבוח חיnו  )lפרחי

הוראה ,מנהיל בת' פסר ו מקפחים של משח החיגוך .כמיר שהנ
נערכו '(/רוע'ס ו  Iמ  Iעיון לציוו
חמ"פרי הנפש

-

"

בטנת  I ,ום הקrןש ר'tזנ , .בנושא

הצלה בקתפות הש" Iהא ,ו ' 2,OOO-ותמיוי יטחבות

בינ"ם ,חנכיי כ'ח Iת ב,יי' "-גנזת א'תפ נו גו ביג ישינות תכיוגיות ו ףנח
תנועז ת הנוער ה ש תתפ ו נימי היעוו ובל'ןו היעון.
חנחילת פברואר נפתח הקרוס להכשרת מדריב' נוער לפלוין

-

הקורס יימשך רע פסמטבר ,פעם נשבוע) .א ו תו החושר נערך

יום עיוו צלוות הפרויקט " עגף ירוק מעץ נווע "

-

 Iליווי למשלחת תלמידי פנימ'ות של המינהל לחינוך התיישבותי
ופילזן

-

והחלה הכנת משלחת התלמיד'ס 'וש משח העבודה

והרוותה היצנאת למעס בפילזן במרס .ענרט 'מויים לש הכנה לש
מ'ושחת צה ~ ל oס-כ)  2איש( לפילזן בפרו '7טן ידע"ם במrןס".
קלרתא יום הזרכיון שלוהא 'תבגוןן~ כמיר שרנ~ ענרהכ וסרה

o

לש י מי ע י ון ל לג י ס הבב'' ' ס יבורת לש חסות הניטח Iו
המטשרה והשב"כ

-

-

צה"",

סי להרחיב ולהעמקו את ילמור הש Iאה.

לתiלווה!/
!/משכר
I
.. ..
מאת אוסנת דדו ו

"

•

למה צריך נללכ ללמוד לע השואה" ?",מה יל ש'זtואהף
שאלות כנון אל ו היו קנ Iדוח הפתיחה שלנו ננואגו לננות
'תהצtיא ופולע תא ר!גחךו\Jן מ"יי;~Jר לקתורוt

הכ ותבת ה י א rגו ה ל ת ת כ ו י ת א פסן הב'ו· לאוrג יח
להרואת ןושoהא תיע הספן הרמזכי ל הרואח "וש""Wן

פרויקט הכנה

-

דהרתכ כ 3,OOO-

תלמ'די כיתות א"' ממו Oד Iת משח התעשייה  ,המטחר והחעסוקה .
ל nלמיו'ם אלו  ,מהמנזר היה Iדי והערבי נם יח,ד קשיים חברתייס ,

לימוירים ורגשיים  ,ורובס חייס כשויל החגרה ה'שרא?ת .
מתוך אמונה במקומו החשוב של נוער זה בחברה הישראל י ת
ומתוך מאונה בכיולות'  Iנננתה תכנית חיגוך לש חמישה מי'ס  ,תכנית

הוראת השואה כדורות הבא'ס

ח  IIייתיח'זYווrןת פשבה רבורר~ מינעוית מורכז.ת ה'ותמיוים משnתפים

הכ'נוט הב'ו  -ראוח' הרב' ' Uראנ 'n 'Wנון

בשלושה ימי פעילות ביד ושם ; ביום פעילות יצירתית וחווייתיח

'l

שום - 8 ,וו

באוג IJIJI

בעצמאוח הנ  Hדת החינכוית של ' lושס "תהודח והות" רמוגיוע ,לnב'

~םם"'

כ י ת הפסר המרכזי להוראת השואה  ,בשיתוף אורנים  -יזמות חינוכיות ב"עמ  ,עורך
כ ינ  OIביו-לאומי ) רב י יע( בנושא "הוראת השואה דלורות הבא י ם  :מטרות רכוינוס הו
שיח פורה ומשעיר של מחנכים מ'וכ רחבי הע'תם לע הל'1מות רמור'fכות זלע הסוניות
המורבכות של הזראת השואה ; חשיפת המשתתפים לתחומי חקר חוש י ם בתחום
הוראת השואה ; חשיפת המשתתפים למנוון וחב של חומר י לימוד .תכניות  ,סרטים  ,אתרי
אינרטנט לש הוארה קמוונת ועוו בתחום הוארת השוהא ; רכורת תפועח האנטימשיות והכחשת
השוהא בימינו וורכי

ההתמ mt

ת החינכוית עם תפועות 'ואו;  Iר  Uת הח ' lושים ;ןנוראת השואה

בחתומי yות אחרים מלבד היסטוריה ]] ,כיי זה פסרו,ת אמנות ותאטרוו .
משתחפי הכינוס ידונו בנושאים עכשוויים  ,לרבות 'השואה בחינוך היהויד

ה' ,' 21

יד בו בצי.

מטרחה המרמית של החמ י ח היא לציור קשר ב ' ן בב י הבוער

לנושא השו;וא  Iהפשעתה לע האנושות בללכ ולע עם ישר'וא בפרט .
מטרה אחרת היא לקפס אח היער ההיטסור י הדנרש ידכ והחמזח
עם ש'ואוח לע טבע האדם  ,לע החברה הישרא'oןת ו'וע התמוחותה

עם הזירנון האישי והק'זוj7וכי)'  'l)Iעלסק'1' tדבמות אנושיות טtרניות
בשואה תוך בחינת הקשר לשהו וחיי בני הנוער כיום .
)יום הפעילות השלישי מארה חלמידה אחח ; על"ולם לא אלכt

-

אתנר המאה

ממשעויות רמווסר יהאתiו'ה מילב Iירם הבין'תחמ!יים לש השוהא ונישות פונוגיות חשרות

לפעילות בכיתה  .בכי)וס יהיו הצראות עיוניות גמל'אה  ,קבוצות לימוד ומגווו רחב של םדנאות
שיצ'נו משחתפ'ם בכינס. t

למיyו נוםף יש לבקר באתר  ngho!ocaustcomו WNW.teach
וכתובת ן conference2()()4@yadvashem.org.i

הפסר ; ו)יום סיור בירושל'ס לע השואה והתקומה בהדרכת '!);רדמ

או לשל Iח דואר אקלטרונ י

לה)יו תא האסו ו הזה טעלtת לע הרהנ שולא.ת לבא חאrך 'זב המפנישם
רבור יל שאי פאשר לרכוחיש אח השואה  .אני צכירים

להפ 'i7

tjוחים

עלתי ,ירכ זשה ן(ן iו'רה שוב ונו אלtנשים חאר'ם :
רOוחב nה'א רכוח ה!)ר  Iר הבלח ' פורילמ במ]מת ר.,ו ר ר;ןכ בג'ח הספ ן המןמ י
ל הרותא רשו  Iוא"

9

כככ פנים
ו
מאת יהודית ש - Iרר

רב חנ Iרף  .1943במרחופ לש תינ במתחס

מיעד נוףס לע אותו צמח ויי)ירך נאצמ בפסרו

השמות  .מאפשרים לחוקרים להתחק  tת על

מ Iסך הת ' D')Jj7של בצא גרונניה גרחוב

לש ריאמ לr.טשמובו ננnנ יכ רחאל תנשספ ניייויר;ך

מפשחות י הם לש הנפסים ולצ"ור מעם קשר לבתי

' Iמלוסרא ףבהג ישוג דחא אכCY'Kה היהוירם

ילצהח להב יר ח לחבריו מחנב מן הצינוק ]כו בתכ :

מאצעי לקבלת מיעו ממקור ראשון  .ההצלהב בין

לפ'נ מאו הורשם תא rן  j7Iנ  Jתא ייחחו לש

"חקךו אות י יעוט אותי מאבירו,ת א'תם זה ער בער

דמ~חת רמועדי השוםינ ר~א צעתמו לש מרסו ' lשום

רגע אינטמי י זה שונ המאו ורשם לע רף תא זו י).ק

ע

ל) 'lצמופה לפוס י

המאנר חוקירם מתח  Iמים שונים העוקס י ם כ Iלם

חירבם יקירםן ינא נפזו מםכ מולחא שףא םעפ

בהיבטים השונים של השואה לע פ י המםמכים ,

[וJIYב

ו<ו תחכשו שהחשוב ביותר ללוננו הוא ליהקבא ב_ [

רdYJזצןו. .תויrרmר.םירפוגר)'Oפון ~ I':V<oנ.I"Iר

ן ltקר מאו מרשכו ,אלא נם לעב משנר~ אכול' ן(/

הייתי בלב אפtן רציה אלש י לתו אותי  ,ן(ןא יצויאוינ

צוות המזואון מאלנות היה חנוש עונתו לצמוא רף

י שב וחי אח)ו סאכיר  ,אכולי לשנח 'oןאונ לנסוך בלכ

להורנ בירייר~ לשכם  ,צמח"  .אנשי הנטו ירווחו שראו

םייח ו_ [ שהעם

את צמח מרוכ האחר Iנה לבווייח רצוחיו צורע גאה

'זש היחדי מתאר בהתרנשות רהב אמין לנ'טשנ'ן
)!Xרrנ לע קו הץק  :םרוב Vהיה

ראת) 1Iלא m

דחא םתאמ תא החתהשו שאrrO

ך~הן 'l

"ThI

חי ויחיה:

[_1
[_1

יגא שענ צרו~ שיגא

ישוב 110

וקזוף  Iבפיו הת  Ij7וה .

דע לע צמח  Iר)" י ך וכאן מצא את רף הרע משנח

1956

משרס חא'ן רבאהס  Iיירניך .חפי I!JIרצק נ m

yר

הטלפוינם גליה כי ברח)! המצ Iין ףדב העי מתגוררח

צרוהנ לש ונםנת רלמוחמה הצאנית ומחקו את

עתה נ ו חר צלוות המ ו זאון לאמנות לש יד ושם

מפשחת  Iיינריך .שיחת לטפ ון מיירת הלעתה צנרו

ה י ח י ך היה מולחט  ,דוע לפ'נ ההשדמה היהrןו' Qזרח,

לנסות לזהתjדח lת לע אוחו צמח וייירגך .מ  '1Oרמו' Yl

ה א חר לש קי הלטפון אח 'בג ויינרי.ך  Iהיא םפירה כי

לש יד ושם  ,שבהם מ'וע שני מיליון דפי רע לש הילכ

לעבה ההאוב בארהם נטפר לפיג כר>ש Jחאלר מליות

לה י ות בני אנוש ילענ לצ,ם רונוח r nlך'ןןת ח"ס .אותו
רנע מופלא שבן הח מקך המאו בא)' ה א ישי ש ל כל
אחד ואחד היה יקי מפו  .שכן מטעיס נונוהו וווננן

וסאורים היה  '1Iם  I ,נם הוא היה הב י חבא ל'וIא יryןת
הקלנס  .מתי מטע מקבוצת ה"פרנר"טשפט" של

אותו חויף ש m

כשן מיי הoא  lףם בענ  lIת רגפ" ה

היו צרף לכתי פקסו 'זש הת'tועי' Iח  I'OO'1Oת מ ו ף
הוטווים והגרמנים אכחד וספוו היה המשר  ,אולם
אבףסו המאנות לש ו י ושם קבצות סא ו ירם  11ח י ה
ונומשת

בכ 50-

רישמוים ששחו מו החפונו הצ"ר

יזאתר  IO'1ב החביאס במוסך תחת חאי הארונו,ת

שם םאצמ מיר חאלר השחחר ור'בוםא מע ו שכ'וע ה
צואה

בשm

. 1970

וכא'זפות רl'Uוםימו שP< I!XXJאל 'O lשו חנשנ
 1979וצרפה ש המישר בבתכ חי לש האמן טירו).

והנ משויnהם לש כדמ ,המ'lוj7נאIח .םשיש לע דחא
מהם חנב אח המטפש הוה :צ"מח וייונך

-

בצק

ריעהמ יכj7וסמ מ j"'f)11לעב חכ ע OOו _ [ בוד'1ח ו סוט

רק l"'II:»'J.ffi .wמ1'Dו Jלש אבצה הגמרני לע הקרחונ
שנלשחו לחוית ווינריך היה מלבח הב ם  .בסוף חoפו

Iאתו במשעה התלבה וולח אוחו בנטו ".

10

מיכ אל  Iאלה ) ל ' Iבשט"ן! רפפורט  .ר 'נ ה .לפנ ' המלחמה .
בא ר'ב  Iת א ר 'ה ר"םר )ר חובות (

אל תר ) א ר תו ר( ר 'טוב .ר יו קו מ יכ אי רפפ ו רט  ,ר' נ ה ,

פחם ע י נ"ר

•19.3

הruמן iלע מתוו נמרס לה tב יריב די םשי םוUו 0"71'1

'tוא שם פריט  ,בולכ זתא אבועצמת חפיוש במאנר

נהרנ תנואתב ררםיכ Urשב  988ו  .יראה םפיר נאלשי

לש נ " Oה צמח ויינףר מקתפות השורא~ צ"מח ערר

הממוחשב של משות קרבנות השואה לש יד ושם

המחואן עכא'ותו יכ חיב םולצת לש חח מiוש' רפפטרו

נירט נהנסר .רמאה בנ') .ש'ו" iYהתרהשח שתוב.ס

נאצמ ףד דע מmש  1999לע מש ו לש מלאכי )מרשי~

לשנשח מאלו ץואנ' .שגא רזגחואן בוjשו ממנו וtN/ח

חאםrו לזגפ ארש השנה .אדכשת לורלג החג לשח לה

רפפורט  ,מ(כ 'rמן היער ףנה לבטווירג תא דף הדע

ןזל ושם תא הולצתם rןכ fואדו Oכ רבחמ ואנתו דאם

צווח המוזאוו פקס""".ה לש צהיור .שיחת הטלפון

מן(ן! יראה ף ' Oר ,חאיינו  .שביחת לטפוו םפיר יראה

ולשח ו אליו פקס'מיליה לש ה  '1קוו  .זמן צקר לאחר

m

הבאה עם 'בג  Iיינריר ר~יהת םג היא טלובה ממוע.ת

ףסיר rכ כאן היה fו

ברינה ושר bא ביקר ואתו םע

מכן התjולב ניד ושם התצלום  ,ובמכתב המצורף

הפעם ןותמ הודות דותה לע המחוהו לעו ~ייו'o 'liח'1ר

מאן בשנת  .1939עם פרץו הלממחה ילצהחו רא'ה

בתב אריה  :זאור הנםיבות jושה להשוות תמונה

חא'ה

שייייחה מאדם מאושר j ,ורזב לוואדי ביום נישואיו ,

דל Uהףאל ,חא ומאו

ונלשחה אלחותו בש'זפתינרג לתשרים שנשעה חאלר

קמםו השדמת

החט'לה יייחא לו מלא ,Yלע שם אחירג םי"'" היה

זמן ו /tמבלט rבקתפוה jושה וכאזף.ת מעצב מסובר

ושם קר שם מפשחרג

מאכיל ר'רסי חבר כנתס לש מפלגת ה'Jלו  ,1ןא הוא

במיוחד שכהמזהה הפטJצני"וא היה אז בן מחש ומזא

ששח מגהסי ילעשו משהע רבתו לענמרג
'זע  '1קון חאר מאותה סאופה שרם טירוב מליים

!לא  :טרופפר" ' -ןש)ח 'נ"טשופ - ~7Jl
יהו  '1ם :בקמרה זה היה בrךl' r

ומאו לחזור yןארג חאלר השוהא נועד מאלו

ו /tשח .שםינ

מרפס חאלר מ P

)'

בערו

61

שנים :

עם זאת מנט ב ו nן ברישום ובתצלום מלמך כי

'tוא פסJו מדובך באותו אדם  .אותות הזמנים הjושים
ניכרים בפניו של מ'שה שחו כמעט לבלי הכר  .נם
דוק הבצעות הנסוך 'זע עיניו מעיך 'זע הjוורות אותו .

במכבת כשבת oלד ושם אףה ר " Oר הוא מציין  " :אני

מבין ומכיר בערר ש י ה'ה ל}כדי בהצנת רישום '111
שנרצח על ' די הנאצ'ס  ,בנוסף לא'מפקט שכבר
חשתי אני :
מ י שה רפפורט צומח ויגיןיו א'נס עוד  '1קו}אות

'עז"fX

םש "P1O

האמחס לש רי .םשו וונעת התחק"

לש צוות המוזאון רודפת אחר לכ פיסת מ'ער כ '1
לתת שס ל'rכ נפסה ללומדו 'זע 7jוlורות אותנ צרונם
לש הנאצ'ס למחקו את זט  lIם לש הנפס ' Dאל לצח
במלואו  .אלתר ריטוב  .קנווים של עיפרון לע )ייר ,

הילצח להנחלי להס ח" צנח  .פיnת האנציס לש לכ

יהו '1

ויהrןן  ,מטרתה הייתה המש.ר והת7jחות יך ושס

לע לכ יהו  'lויהון! מטרתה להצלים מתהום הנשייה
ולהחזיר להם את שמם ואת צלמם שדבאו .
הכו בתח ה 'א אצ\ר ח ב כ ' 1ה ימאווח ב אגף "מו/אונ ' ס .
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J

ר 'שוס לע אורוח צמח ו" ) ר'ן ב ר שימח שמותיהס שי
הך'וקנא ו ח שצ" ן הצ "ר ן 'טוב
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)\דכ וכן
ה)\ש \/
-------------+------

•

I

תw

ווה ]חו'ס( ו ו ת ן

ורה ) מ ר י ם ( דותן )וייה ')  1931בא Jפ'שט

)היי Q

חלק

םב  Iךפשט(

למשפחה של ארבע

שנהונגריה ,

נפש .nI

ת

~  IIך

עם )ניסת

הנרמנ'ס לה  Iנגריה )מרס  944ו השתנו

הח"ס לבלי הכר  ,וכעבור חודש הועברו

'הווה פ"ג' ן

ה 1הור  Iם לגטו  .ביול י  19 44הועלו ב Iלם

יקרונות רכבת ,ללא מזין  Iמ' ,D

י הודה פ"ג '  jנויי ג -ו  193גקוגנה שגל'טא  .גו קזונ'ס

ומקץ

שלושה ימן  Qהנועו לא Iש ' IIץ  .מיי בהגיעם

למשפחה צ ' ו ב 'ת של אר ב ע נפש ו ח ,ב  194 1-ב כנסו

הופח  ,ורה ו מא ה בם7jלצ"ה מן האח והא.ב

ה ג רמניס קלו ב גה ,ו למשפחת פ"ג'ו ה"חה ה Jרמנו ת

האג נשרף ב Iב '  DIב מ שרפןת א fש  IIיץ  ,והאח נלקח למחנה וולךורף

לברוח עס הרוסיס  ,אולס הס גחרן להישאר בעיר עם

 Jנהרג שם שנועזת ספורים לפני השחרור  I .רה צורפה קלבוצת היח י ם

הסג  .ל'טא' ס רגים הצטרפו ג' Jמתס לנרמניס ופרעו

וענךה עמם את הקייטה הראשונית )מחנה אך ה"תה נחושה למצוא

ג'ה  Iד'ם  ,גחוך חושו'ס פסור'ס רוכזו כל 'הור' קובנה

את אמה  ,כשהוצא ו הילדום לשירותים ) ,יצלה אח ההזדמנות לבר Iח

גגטו בלסובוקדה ,המפשחה התנוררה תחל'ה עס הסג

ולהתחבא  ,היא צרחה את שם אמה זע שתפסה א ו תה מפקית מחהנ

גלג.ד אולס אחר כך עגרה לג'ת קט Jשל ארגעה

הנשים  ,והיא הוכתה מכ Iת נמצרות ונשלחה בחזרה למק  Iמה  .נאותו

חרר'ס  .ובכל חרר החנוררה משפחה 'הור ' ח  ,יהודה

הכש'ר ג'בח יקר קטנה בחצר הב'ח  ,קושש צע'ס  .מכר םוכר ' Iח  Iס"ע גכללכת

ה  Iום ברחה ש  Iב והפעם

רננ'.ת טקם גר המצווה שלו ה'ה בנטו  .הח"ס גנטו התנהלו לצבן של האקציוח

הצייחה למצוא את

ש'tןrךו תא מפסר יושינו  .נהם רבים ממפשחחו רמוורבחח לש 'הורר~ ובמו צ7jא"ח

אמה  Jחברה אייה .
אחר' חורש"ס של

ה'ידלס התחאנו 'הורה ואמו במרתף  .למחרח האקצ"ה ער"  jחשש האג לנולרו

ועבודות

לש 'הורה ובקזש ממחקל רמוזוו ש'חנ'א תא הדלי חחח רננחנט במשאיחו וש'  'tIייא

סלקצ'ות
נשלחו

אותו מו הגטו וכך ה'ה .גערב ח Jר ' הו ר ה אל ב'חו .

בטרנספורט

ג'ול'  1 944חוסל הגטו ואחרו)' ' Iשגיו הועמסו לע רבכ ו ח  ,בטש Iטהוף הודון

למחנה וולדורף ל'ד
פרנקפורט  .עם
הו

המחנה

להמשיך ע ס אבוחיהס  ,ל א חר שג ו ע

שם

בשבוע"ס

גלנרסברג הייתה סלק צ ,ה" ו' 131

בא ו הל

קובנר~ ב הס יהורר~ נלכאו גנפדו

הר א שוניס
בחנ א '

פ ' נו'

ללרנסגרנ  ,יהורה היה גיףלם שגחרו

ה ו עברו

לר ו ו  Jסבר'ק ,
החנוררו

ה)שיס והילד'ס והרבכח המש'כה

מח ' ה

''17

במשך שבוע  Iגס ו פו נשלחן גרנכת

קשיס

לאושוו ,r

מנשו.א נש'ס רבות מחו

במחהנ לק)טו הי'רלס  .וריב

הזמ Jרבצו בגלוק ללא מעש אל א

שס  .ו רה ואמה נרשמו

כאשר ש'משו ·סוסי ארם " רתומיס

עלב ו רה במפלע ס'מנס .

fמ!Jות ')li'IIל lרבroר מקמוס לקמ ו ס.

אך כשנ'לתה ו רה כ'

קבצות הידלים ה"חה מנובשת מאוד

אמה נשלחח בקבוצה
התמ  Iנ,ן החאר Iנה לש  Iרה עם אחיה גבי 11~ 2 .

ותנהנ לח'רבה כוח לח'ו.ת במטפסרב

וובקעות אחר הקבוצה המתרחקת .למרבה המזל  ,חסרה עוברת  Iורה

 ,1944בסקלציוח ערב ראש הש)ה

געלר'ה  .צרה ג ר מעות

' Iו  Oהכ'פור'ם  .נשלחו כ'  90ילד'

צורפה קלבוצה ,
בסוף אפר"' פונה כל מחנה ר Iו)סבריק .והאסירים הוצהע בצדעת

קובהנ להשמררג בהס ייי בן משוהנ

מוות תוך 'ר'  Iת בחלש'ס והפצצות בלת' פוסקות  .שמונה נש'ס  ,בהו

ש' Jסה לצה'ע אח מ Jת הלחם שלו

ורה  Iאמה  .נ'צלו את ההמולה וברחן אל אורווה מסוכה .בל'לה לעחה

תמורח הלצתו .לאחר ח ' Oול אושוו'ן"

האורווה באש והו נסו לתעלה  ,בתעלה הו נתקלו בשלושה אנש'

הוצדעו הףלוס הנותףס מרחק 50

אס-אם  .והם חסו לע ח"הו מ' שישמשו להס מנו אבושי  ,שוב בחסות

ק'לומטר'ם לתחנת הרכבת  .משם

ההפצצ ו ת הו ברחו מהח  IIלים  Iהסחתרו  ,הנשיס המשיכו לשרן דרכו

נלשחו למאטוהאוזו ,מרן הפצ'צו בלעות הבףת את הרבכת ו חקל מנ  OIע'ה נהרנו.

מכפר לכפר ב)יס'  Iו לשוב לביתו .הו הצליחן להניע לברליו  ,משס

לאחר כחורש"ס במאוטהאוזו ה ו פצץ המחנה והילר'ס הועבר Iלמחנה אוהל ' ם.

לפראנ ולבסוף לאו'פשט  ,שס התברר לוורה כי אביה  Iאח'ה נספו

ולאחר מכו הועברו למחנה נ ו נסקירכו  ,ובו הוח ז קן בתנאים קשיס ובלת ' אנוש"ם

ולבה נשבר .ורה  Iא מה )יס  Iלשקם את ח"הו .ו רה )'שאה לחבר

הס בכש ו בבץו בנשס שוטף  ,ללא מחסה וללא מזוו .מף יום הוצאו המונ ' מחיס

-

של אחיה ועלתה עמו לארץ
לזו ג שני בניס וחמישה נכריס.

ב ,1949 -

אמה הגיעה כשנה אחריה ,

-

.

'  Io1ך  I o1א , Oםט " ו ' ס קב Iנן  o1יפנ י המי  nמ ר~

מו המח נ ה  ,אולס יייי קו ב נה הצליחו לשרוד ער השחרור בחח'לת מאי . 194 5
ל א חר המלחמה הצל'חו בני משפחת פ"ניו להתאחר שוג .הס החנוררו תחילה
במ ' נכו שבנרמניה ו ) '  194 8לעו 'ח י יו אתה .יה Iדה ]'שא ב·  1955לאביבה .צעירה

12

'ל'ית האyן  ,חונ שלושה בנים ושלושה נכר'ס ,

צב י קרץ נויי ב  1924-כחוסט שצב ' כוסלובקיה .

אםחן

למשפחה דתית של שש נפשות  .המשפחה

א" II

התפרנסה ברוחק  ,ומצבה החמיר לאחר פרוץ

אס תר א " זן נוייה ) 1929-

נלוח ' שבפו'ןיו ,

למשפחה של ארבע נפשות.
פלישת נרמנ  Iה,

)לקחה

המלמחה  .במרס  1939חוקלה צ ' כוסל Iקביר~ והזאור

) ,1939-

שהמשפחה התגוררה בו סופח להונגריה  ,ב· . 1940

עם

חושרייס לפני םיוס שנת הילמוידם  ,סוקלו התלמיידם

מהם הד  Iרה ,

היהודייס מבית הספר ,ומאז עבד צבי כד' לס"ע

ו המשפחה עקרה לרירה שאחך כך גכ'ולה
נאזו ,הנטו .במאי

19 4 0

r

ר Iב ו היהודיס

נגטו  ,וה  Iא נטנר והוקף בנדרות תוי ,

משפחתה שי אסחר הצטופפה בחךר אחר
עם אלמנת הד  Iך ונתה ועם עוד אושה
והתקשחה להתק"ס  .אחיה הנכון שי
אסחר נפטר מרעב  ,גריאותה של האם החררדרה  ,ואילו אסתר
מצאה עבוךה במפלע לפרחים מלאכ  Iת"ס.

בספטמבר  1942צוו היהודיס להת"צנ בחצרות  ,וזקניס  ,ייי  Iם
וחול'ס  ,נהם אמה של אסתר  J ,קלחו לחלמנו  ,אסתר חלתה בטיפוס .
אב'ן משהחלימה חזרה עלבוךתה .

הנ!חרום
אסתר

נהם

שבועיים לפני כנסיח הגרמנים
להונגריה .
מיד לאחר חג הפסח
צנטוו לכ היהוידם לעבור לגטו

לאחר

בעכור שלוש שעוח  ,שכן היה
זה '  Iם עמוס באושוויץ והם

אסתר ואביה

המחינו

הופרדו בםלקצ"ה מוד עם

הטרנספורטים

הגיעס לצריף .לאחר םו ימ'ס
באושוויץ

לחוסט בפברואר , 1944

שהגיעו נפתחו הלדתות רק

-

]שלחה

-

מחנה ריכ  IIלמתננדי המשטר  ,האב שוחרר בת ו ס חצי שנה  ,וצבי חור

לאוש  I1יץ-בירקנאו,

נשלחו בטרנספורטים
לאושוויץ.

המשטרה את צבי ואת אביו אברהם ,הם הועברו לבורפשט ומשס לנגיקאניז'ה

קרונות משא לבהמוח ונלשחו

והיהוד'ס

-

את זהותו של צבי קרץ ששמו היה ברש'מה לעלייה לארץ ישראל  ,עצרה

השבועות הועמסו כולם על

הנטו  ,חלוקת המז  Iו

ואניה

שניסה להימלט מסלובקיה בזהות בדויה ואימץ

בחוטס  ,לשושה מייס לפני חנ

נשלהי אוגוסט  1944חולס
בפסקה ,

לכלכלת המשפחה ,בעקבות לכידת בחור יהוד י

מן האם ומשלושת האחים

לעב ו רה בבומליץ ,כעבור חורש

ולא ראו אותם עוד .למחרת

הועברה לברגן-בלזן וכעבור עור

התבקשו האסיריס הכש י ריס

חודש למחנה אלסנינ  ,ובו עברה

ער אפר יל  945ו  .עם התקרבות

הרכבת הופצצה ורב  Iם

נמלטו כדי לתפוס מחסה ושבו אל הקרונות
תחת שריקות הכדורים של הח"לים הגרמנים .

את אביו להצטרף עמו לרשימה  ,בימים המעטים שבהס ' היו באושוויץ  ,פנש
צבי אח פנינה  ,אהבח נעוריו מחוסט  ,והס החל  Jטו להיפגש בתוס המלחמה .

ג ב 'ע של נםף
מג 'תה של אםתר

צבי ואביו יצאו במשלוח לוורשה ושוכנו במחנה עבודה בתוך הגטו ההרוס ,

נמרתף אחרי

עבודתם הייתה לפרק את המבנים ההרוס'ם לחומרי בניין לשימוש חוור ,

שמצאה דודתה

המלמחה

אסחר ברחה עם חברה אל היער .כשחזרו למחרת קלרונות
המופצצים  ,נודע להן כ י הגרמנים ריכוו  OOו אסירות בתוך מבנה
והציתו אוחו לע יושביו,

בתוס המלחמה שבה אסתר לפול'ן וניסתה לברר מה עלה
בנורל אביה אולם עד היום לא נילתה דבר  ,לאחר פוגרום קייצלה
יצאה מפוליו עם שארית הפלטה  .בררר הכירה צעיר ששמו יעקב
)קובה( ,הם התאהבו  ,נישאו אחר כר בברגן-בלזן ויחדיו עלו ארצה ,

קובה לחם ונפל במלחמת השחרור ,לימ'ם נישאה אסתר בשנית
לרומק .יריד נעורים מלורז  :ולזוג נולדו שלושה ילדים וש)' נכדיס ,
אסתר היא פסלת  ,משוררת וםופרת .

צב י ) מ ' ם'ו ( ע Dאח'ו הקטן שע יה ,ו 83

ו

להירשס לעבודה  ,וצבי הכר  Iח

החזית הועמסו האסירות לע רכבות,

ן(tן מזון  1')1ים  ,לקמום אחר חנור גרמניה ,

הקודמיס ,

בסלקצייה הופרדו צבי ואביו

אסחר

נהרנו ,האסירות

להשמדת

קביץ  ,1944עם פרוץ מדר הפולניס  ,פונו האסירים ולאחר מסע של 3

ו ימים

הגיע ו באפיסח כוחות ייכאו  ,רבי ס נספו גדרך  .לאחר שבוע"ס נשלחו צבי

ואביו למחנה קאופרינג 7

-

מחנה משנה של דכאו

-

והס החגוררו בי

במחפורות והועסו בפרך .

כבעור ח  Iשרייס פצרה גמחנה קדחח הטפoוס ו י וחר ממחצית דרי המחנה

נפטרו ,נאיו של בצ' נפטר גזרועותיו בפגרואר  .1945חושרייס לפני השחרור ,
שבועיים לאחר מנו חלה נס צבי והועבר קלאופריננ  ,4שם כבר לא טיפלו
בחוליס ,כעבור שנוע פונה המחנה

-

צבי והח  tליס האחרים הוצערו במשך

שלושה 'מיס למחנה אלאך  .געורו מוטל באפיסת כוחות בצריף  ,שמע צני
קר  Iאות שמחה

-

האמריקניס הניעו ושחררו את המחנה ,צבי ביקש את

נפשו למות אך הועבר לבית חוליס ליד מינכן ,ובו שהה כחודש עד שהבריא,
הוא חור לחוסט  .פנש את פנינה ונישא לה ,לזונ נולד בן ,וב  949-ן עלתה
המשפחה ארצה לירושלים ו 1וייה להס בח  ,פנינה נפטרה לפני שלוש שנים,
לצגי שמונה נכריס ושבעה )יניס,

13

\lךכ' 'Dה \nil\l Wl

תw

(!)ייך

חדי  IIטנ ר נויי ')')) 1930רג'האזה שבה Iנגר'ה.
למשפחה  1ח'ח של שש נפשות  1938- ) .ג' Iס
ינא רrגפשחה אב'I:ו ה) Iירגר~

חתנ'ןno

מרס 1944

שב לניח)  Iב'  19גמרס נססו הגרמנום יה Iנג  '1ר~
למחךת חג הפטח החן'מי  ' 1דנרמר  tם  Oק Iמ"ס
תא צפnי הערך לש ה  ,D'lI;)lוהס נלשחן אי הג!ט .
לאחר ש'שה שבועות הוענרו ה  Iה  O"Iבענלות לא
תחנת הרע.ת הולעו לא קרו)ות משא לש נהמות

והוסעי לא Iש )· Y'IIיjתנאן.

מ'  1כשה נ יעו לנ'קרנאן הופחו הנברים של המשפחה מאמו שי דוך
ומשת' בנות'ה I ,הן שולחו להשמדה מ'ד .אגי .ואחיו נשלחו ךנ Iכנ  IIדל ומשס
לנרנו-זלבן .ווך נשאר בנ  tקרנאי עם עור  O •0 "'" 4,000כ'  IIIשה'ה נער גגיה

 Iחס ,II

הוא שדר מו ה' Oזjtצ Iח .בראש השנה ')ו  Iס הכיפורום  Jקלחו איפי

'דל'ם להשמדר~ רוך ]'סה להתנבנ לטרנפסורט שיצא מניקר]אי אך נתפט
ונענש במקלו.ת בםצק'ן"ה אחרת ב'קש ווך להראות אח ח Iםו

גפ: I l

הוא

הזקדף  ,פתח את צווארוו חוצלתו קבור הזע  ,מלמל פקר תהלים והצליח
להילצנ  ,במשחח חורה נמנה חי עם המיוידעם להשמיה והצודע עם מאות

מ Uלה פונקו 'שואל
ב' , 1926

הבכורה

ס ט לה פ ר נקו ]ןליה ברודוס

במשפחה של שבעה ילדים  .ער 1943

נראתה

המלחמה וחוקה מוורום ולא סיכנה אותר~ ב· 1944
הופצצה ווינס בהפצצות כבדות  ,ובפסח באותה

השנה פנעה פצצה ישיר Iת בביח המשפחה והונה
את האם

וחמ י שה

מן האחים  .החודשים

היו כגיהינום בעיניה של סטלה

-

הבאים

אביה לא ידע

את נפשו מווב צעו והפסיק לתפק,ד הוא החליט
לעקוו עם שדידי משפחתו לכפר יווני סמו.ך ובו

הם שהן שלושה חורשים  .ביולי 944

ו גכ)סו הגומנים אל הכפר וכינסן את

כל היה Iדים בבנייו  .יממה לאחר מכו הועמסו  2.000היהודים על ארבע

ספינות משא לפיראוס .ספינה אחת נשלחה לאי ק Iס  ,לאםוף את 200
היהודים שם .ספ י )ה אחות נשלחה במיוחד לאי לווס לאסוף את דניאל
וחמים  ,היהודי היחיי שהתגורר באי ) .דניאל וחמים נספה בשואה וכן נם
יתר משפחתו מרנדוס(.

כמעט חודש אחר כן ,ללא מוזו ומים  .הגיעו לאושווyי·בירק)או  .היהודים
ששחו מו המסע עבוו מיד סקלצייה  .אמנס אביה של לטסה היה צעיר ובריא

למדי  ,אן הוא בחו ללכת עם ריוריו הוקניס ועם בתו הקטנה  ,וסטלה נותרה
לבוה מלכ משפחתה .סטלה והצעיוות האחרות מוודוס נקלטו במחנה  ,והו
סירבו להאמיו כי בני משפחתו הושמדו ועשנם הוא המיתמר מהאוובות  ,כפי
שסיפוו לה] האסיר Iת הוותיקות  .הצע'וות הועבוו בפון במחנה  ,ובבובמבר

גשלחה סטלה בטונספורט לעבודה במחנה וילשטט בנרמניה  .נוכחותו של

32

צעירות

מרודוס  .בהו

ווותה של

סטל ה
פס ן ק'יש 'בן הקרשה בבחב "1

הקלה מעט

של אב' ,שי ו"  .הםפו ' Iחו י ,ב',ס חחוןחו ,

על

היידלם אל המשרפה  ,לכ הירן זקעו הידלים ·שמע ישראד  ,קראו להוריהם

הפצצות על

היה צורן בכמה עשרות יידלם לפריקת תפוחי אדמה מרבכח פסאקה 51 .

ה מ

'1לים נבחרו  ,בהם י, Iד וח"ו נולצי שו.ב היידלם בעדן ח  Iן דכשויר השומרים

ה

')נווא  1945לשנח חי ברטנפסורט למאטוהאוזו .שנאי ה·סא·סא חבטן
קנור מקפי.א בפאריל החל הפי}וי ממאוטהא  IIו  .דוד ואלפים דבים הוצדעו
בנשם שוטף הניזע צלרפיים חסרי נ.ג שם הצטפופו אבלפיהם בתאני מחיה
)וראים . ,רבים מהם מחן  .ב·  4במאי )ודע להם כי הנרמ)ים ברחו  .דוד הלן

לעיר סמןכה ואושפז במשן שישה שבועות בבית החולים  .הןא ח  Iר לביתו
ההר ו ס  ,מצא את אח י ו  ,והוא סיפר לו כי אב י הם נספה בצעית המוות
מבונ ! 'בזל! .לאחר שלוש שגים בהכשרה עבר יוי צל'כוסלובקיה עם ארגוו

·הבריחה · ומשס לאוטסריה ולאיטליה וב· 1949
גויס צלה'; והגיע היישר אל הקנו·ם  .ב 1950--

הניע לישראל .בכו באגייה

הגיע לניר גלים  .פנש את שרר~

יליית האץו  I ,נשא אותה לאישה  .זלוג שתי בנות  10 ,נכרים ושלושה ) י נים .

14

) n

ה

ה ו עבר ו

לצשפן הנם להחאנם שוקרים אבוזינהם .

לנונקסירכו  Iבדרן נ'  I)IIמשעבים  Iמשלבולים .מyק לש Iשה מיים של הליהכ

הסבל .

בעקבות

והתחננו למשיח שיצילם  .הידלים הפושטו מבנריהס  ,אן לפחע פסק הכול:

בידלים  .לשחו אותם להתרץח והשאירום ללא בנדים כמשן שלושה מיים

,

ooוה )ממש!לא עס מפש nות~ . " 2

)

ש

,

ם

יטטשו". )\lf

ב' 5

במאי

הופץצ נם טרזיינשטט  .ויושב'ן יררן למקלטיס ושהו בהס שלושה ימים ללא

מוזן  .ב'  8במאי הניע צבא רוסיה והשמחה הייתה רבה .האסידים קיבלו מוזן ,
והצעידות נשארו במחנה עוד כמה שבוע  Iח כדי להבריא ולהתחזק  .הו הגיעו
לפואג  ,משס להונגריה ולאוסטריה ולבסוף התיישבו בבולוניה שבאיטליה .
לאחד שנתיים נזכרה סטלה בי לאביה שני אחים המחגוררים בחו · ל .
היא הצליחה לאתו את אחו מווויה  ,וה ו א שמח לשמוע על קיומה  ,הטיס
אותה אליו קלונ נ ו וקיבל אותה באהבה ובחום  ,בקוננו היא הבירה אח סלבטור
ישראל שמוצאו מוודוס ושמשפחתו כספתה בשואה ונישאה לו  .לזוג נול ו ו

ש' J

ילדים ולאחר שנים של

ח II

לישואל  .לסטלה ארבעה נכוים ,

רווחה מאושדים בקוננו עלתה המשפחה

עוך לא הנול סופך ...
Uסא .r.וrצ נער כבתו rב  Il.,ומ  - mחתרנ rn
ו ד וש ם  220 , 2003עמr lן ם  69 ,ש ~n

עגתו חול:

שתה חבג ' אק ,ישס חפ'ן  :גפתף ב רזג'אק ,עצ' הלבגה
קזה'Oפ1

אברם ציטרין היה בן  13כאשר נכלא ננטו  ,ושם החל

'ר וש ס

-

םmל הי-זו בצבא פהתו' ,טגבו ' mרr

230 , 2004

עמ ן ד' ס ,

69

ש"ח

קינה 'זע נורלם שי יהודי לוד' ,

משה הצע'ר  ,ב! מזר'ץ ' פותםק '.חגר השומר הצע'ר .

הכלואים  ,הועב'ם והגוועים שנורלם )חyו  .נעת חים' Iו

ג ו'ס צלבא פול'! יעם פרץו מלחמת העולם השג"ה הוצב

לכת Iב פרווה יש'רה

-

הגטו קלח באר ס אתו מחברת אחת והיא אבדה נא Iש •Y'II

בקו החז'ת .הוא נפל בשב' ונכלא במחנה שבו"ס גרמ)'

אגרם ו א מו נשלחן לתאי הנו'ס  .המחברות האחרות )ותרו

ולאחר כתשעה חורש'ס שוחרר ושב עד'רו  ,במזר''ץ החל

בניתו בנטו  ,ואחותו מצאה אותו לאחר המלחמה  ,מחברות

הפרק הא'וס של הסבל בנטו  ,של האקצ'ו ת התכופות
ו של ה ג 'ר ו ש

אלו הו מקור היטטורי וספרות י חשוב .

 71בדדל ,מטע בחשכה  D -ונ . Iב rאןשןן

•r

ג ר וס  -דןת,

ב  Iננ  Iדלו ,יד ו שם  266 , 2003עמוד יס  69 ,ש " ח

-

חח'לה למ"ךגק  ,אחר כ ן לא ו ש"'ץ ומ מנו

למחנה הליי"! ב ו גה'מונוב'ץ .בבונה עבד משה בב'ת
ח ר ושח ופעמ'ס אחדות '] צ ל מ! המייח ה א ורב .לבסו ף נ מנה עס האס'ר'ס
שפו נו בצע ך ח ה מ ווח לבוכ נ  IIל ך שבלב ה ר"ר .בחו ס המלחמה עזב מ ש ה

ב-ו באפר ' י  19 4 3נעצר  Iילי בריר נ ע יר ייאז' בג'זניה.

בר ז נ' א ק את א ד מת א ' רופה והגש' ס את ח לו מ ו לעלות ל ארץ 'שר אל .

מאותו ה י וס י עך  1 Iב א פר י י  ,19 4 5י וס שחרורו ממח נ ה
הריכוז )וכבוו'ו.ד ה"תה ועתו )תננה לעג"ן אחך ב'וגר :

סהמ ,ב"Tש זJtזזהמ ,זr:tתהמi .זר"כג הרדUi
ffiרJמlן

לשרוד ,

שה iWl

חהנ שא,

84

עמור'ם .

עמ ו ר' ס .

59

ש"ח

במשך שנח"ס נמיט כמה פע מ ים מו המוות  ,הורעב
הוא עגן בעגוךות

השנ"ה וגי'צ'ה המזרח'ת עברה לשל ' טח בר'ח המוצעוח .

פרן עד אבד! כוחוח  ,ואולם ב'ונ המאפי'ה פגש נם

ב' Iנ'  , 194 1בקעבוח פל ' שת הגרמנ'ס  ,הוקס נטו בזבורוב ,

וראה רביס

מתיס ונרצחים .

ובא'ה לש סב'נה מונה 'לושב ראש ה'  Iרנרט .סב')ה מצאה

חבר'ס שבלער'הס יא ה'ה שורר וחווה אחווה  ,סוי'רר'וח ועזרה ,

עr

מרסןב' ,ד וש ס

338 , 2003

 -דל" m

תעוrזו

סב'נה ה'חה בח שמונה כאשר פרצה מלחמת העולס

והוכה

ש "ח

וnnבג •m

מסתור במקלט שהכ'! מכר לא 'הור '.ושס  ,רחוקה מ!

הערמןן ' ,ר וש ס כ ש' ח ו ף כחר ' ,רושל ' ס 324 , 2004

המשפחה ובצל חששות ופחר'ס  ,חוותה לבדה את ב'צנ'
פר'חחה הבש'ת  .ה'א עברה ממסתור למסחור בזהוח

זה ס'פורה המרתק והסוחף של ספק 'לרה ספק )ערה
מתבגרת הנה"ת לא'שה גע'צומה של מלחמת העולם

אר'ח ושרדה בזכוח תוש"חה ומרצה  .בסוף המלחמה כזתה להתאחר עס
אמה ו'זעתה לאyך 'שראל ב'זעייח הנוער.

השנ"ה כשנאלצה ללחוס לבר את מלחמת ח"ה  .תהל'ן

הה'שררות שלה מע' ד על תעצומות נפש נד'רות  ,על

לפרט'ס ]וםפ ' ס ולה ז מגות  :םפר' 'ר ו שס  ,ת " ד  ' , 3477רוש'rןס 91034

תוש"ה ולע צעמה פנ'מ'ת שא'נ! אופ"}'וח לנערה צע'רה

לטפו!  , 02 - 6443505פק 02 - 6443506 0

כל כן בשנ'ס.

publications,marketing@yadvashem.org. il
www.yadvashem .org
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דצמבר

2003

-

מרס

200...

טקס הסרח הלוט מ'זע שמו של חס'ד א ו מות העולם מברז'ל

ער ב ע'וו ל ר נל הוצאת ו לאור של פנקס ה ק ה 'לות

)' 14נואר

-

םלובק ' ה

לוא'ס מרט'נס רה סוזה ד גסט בנו חס'ר' אומ ו ת העולס במעמך שנר'ר ברז'ל

בש'תוף התאחחת 'ציא' 'צכ'וoווקב'ה בראשות נתו שט"נר ,פרופ' שלמה בחב r

ב'שראל םרג"ו מוררה ל'מה  .התעורה והמת'ה הוענקו לבנ' משפחת רנסט

מא ו נ'ברס'טת ח'פה  ,באנר שלו  ,ה'וyע האקדמ' ל'ר ושס פרפו' 'הורה בא ו אר ,

עורר פנקס ה קה ' לות

בשנר'רות 'שראל נבח'ל
 29דבצמרב

ערב ע'ו  jלרנל הוצאתו לאור של הספר לב ב הע ופך  :ס ' פ ו ר

לכ'ו נ ה לש קוב נה ה'ה ור' ת

-

מב ט מ ב פ ] ' ס מאח אר'ה סנלסונ  ,בהשתתפות

-

לסו ב ק'ה 'הושע ב)'לר והתורם להוצאתו לאור משה

ג'רעל .בא'רוע השתתפו  400א'ש
ערב ע'ון לרנל הוצאתו לאור של הפסר א ב' ב בעלט ה  :אדבן

)' 29נואר

Iלמבוב ,r

נש'א ב'ת המשפט הלע'ון פרזפ ' אהרונ בקר ' ,ושב ראש רגנסת ה-בו העורר

ה גע  Iר ' ס בבנד'ן ובמחנות מאת יב

ר'ו דב ש'לנסק' '.ושב ראש הנהלת 'ר ושס אבנר לשו  .ראש המכוו לחקר

זגלהינמ ')שלאר !העומר ארבשו רבאהס נ'יג 'ישב ראש מוצעת וי ישס פרפו '

הא  'U1מש'ות והגזנעית באוב'רבס'טת תך בא'ב פריפ ' ףגה פור,ת פרפו ' דב לו'ו
מהאו  'Jברסהט' ר'J1עו,ח רזגונת  Iרשוטפו מידבסו יראה סגלס~ אב'רעו השחתפו

400

שבח ו"ס ומנחר הפסר .בא'רוע השתתפ!

 4בuפווא

 12יבגואר

)ז  ('rילאח' ו ו'לה גלסברג )דו'( צמרפ.ת בס'וע אח'ו וךoה הצ'ל האב אלבסנדר

גלסברג 'הוד'ס ממחנות ר'כrו צברפת והק'ס בת' מחסה ל'הור'ם  .המת' ו ת

א'ש

רעב יריש ] rrhש'ו <Pונראן "ווצ' Jמ nOnההשמm

א'ש

טקס העקנת החואר חס'ר אומות העולם אלב לאכסדנר גלסברג

300

בש'תוף ארנוו קה'לות 'וצא'

 11 - 10במרס

r

כ)'סו ב 'מואל' םבשא מVםלא גנירלולבם

-

לש ' ו ~ 'ואושב

הואם וה OO'i...ןףןו·

לש המכוו הב'ן-אלמו' לחקר השואה צל'ו ן  60שנה לה'צרח ו  ,בתמ)!תו הוא'בה

של מרמ ג רטנר לכ'ניס'ס ב'' Iלאמו"ם 'זע השואה
'וס ע ' ין לש רזגבוו הב 'ן 'אל ו מ' לחקר השו א ה צל' ו ו  60שהנ שלותא

ותזעדת רבגור לע משם הועקנ ו קל'רוב מפשחתו הלאוף במו 'וסף בגע בממעך

 18במרס

שנר'ר צרפת ב'ש ר אל ז'רר הרו  ' ,ו שב ראש הכ נ סת ה·  Iו שלמה הלל ,שר

'הוף הונ ג ר'ה בש 'תו ף ה ת אחרות עו'ל הוננר ' ה והעומר בארשה מ א'ר נל ,ובס' ! ע

הקל'טה לשעב ר ' א 'ר צבו ו א בנר של ו

קרו ט א ובר .אנ 'ר י ,ע במעמך ש נ 'יר ה ו ב ) ר'ה ב'שראל דר ' א נוש הו ב '.ר 'ושב ר א ש

הו  tדע המגהל של 1ע ' ר ת הבת'ע ות מ שה וער ואבנ ר ש ל ו ,השת ת פו 600

א 'ש
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 9רס הז'כרון עכ שס בוכחן 2003

פ

עיקרי הפעירות שר יד ושס
בשנת

2003

בטקס רשמ' ברצמבר לליז'
חחן לע פסרה 'מ'ס לש שקט
ולא'תמר לו'ן על ספרו שוד

הספר המימי 7ה Iארת השנהא 'גן  Iש " .Dוגאשי חעח וענט  2סדאנות

ושבר

•  22,700תלמ  Iיים ישראלים השתתפ Iב"תכניות ה)ייךתי שי נית הספר הסרכזי

]. )-

וב  Iנר'ס.

בהמלצות חבר' הוועדה

השחלמויות נרחבי האyן 390- ' .

להעבקת פרס בוכמן בכחב:

מחננום מחןיל השחתפו )  14-סמ ) Iר  Iם חי)ן)"ס של יד ושס .

"תיאור'ה הרג'שיס של ל'ו'

•  4,200מחגיכס השתתפו הנשלחמויות )  18-בראות חבוץ 96- ' :מחנ) ' Oהשתחפו

ר ו רון מעמ' ר יס תמו  1ת ד'נקן פרטג'ח ה'ורדח לנבכ' ה)פש של א'שה

)  2-השחלמויות  Dק  IIנ Iת

הח'ה את ח"ה המ' ו סר'ס בצל השבר הגדול שחוללה השו אה בח"ה

א'ך  ' UIם  .טקס ' מ וקשר עם הצ י בור

אנף ההצנחה וההטברה ערך  Iרפו י ק  10איר ו עי,ם לרנוח אורועי '  QIהו י נרון לשואה

לוננ Iיה  113- ' ,קטטי זיכר,ן .

•  522מקנירם רמש"ס קיב'וו סיוירס מו ר רנ'ס בחאר יך ושם ,
 .באתך האינטרנט 'וש ןו ושם שונם ממצוע של  20.000ו כג " Dית נחושד .

•

מס'רותה של

מחקי ו פרסוטים

 .המסו ר'),ו-מואלי לחקר השוהא רען  15דסואנת מחקי '0' :יעוו רעובי 'ען~ רIוקמו
קתדר Iת מקחר ועגרן ו )')Dב'- Iאל  OIי .

•  8ח Iקרים בכ'רים התןאחן במכ Iן בס' Iע מלנ Iת מע'ת מקחר .המכןן העקינ 15

פריסס ללnמ'rן תוא lש nl 'Jלקט1Iנ'ט .D

'ומגה nלקט  1Jנט צמייטן  2-1פריסם 'לםיוצו

'תחקוףס יש"ואום לע בע Iות מחקן א Iלע צ'ירה wשיינן השנהא .

ו  2פסרים חשר'ס של יד  Iשם צ'או אלור  .בהם וגוכ'ס הראשונ'ס 'זש '1iום'קון

חם'די אומות העול ס כIרנ'ס 1ס'oIפ בסדרת המחקר המק'ף חדלווח השואה .
ססםכ ' ס  ,חסונוח  ,עדו ' ות  ,שםות נספר ' ס

•  1.9מ'oןrון דפ' ממroכם חשו'ס מקתפוח השואה הקתמו ב' 1ושס  .ה'וס משור'ם
מ'ליון דפ'

ממסrכס.

•  236,000שמו ת מןש'מות  Iממסמכי אןב'ונ'ס ) rספו למאנר הממוחש.ב ה'ום

במצא'ס במאנר הממוחשב לש ה'לכ השמות קרוב ל·  3מ'ףון שמוח של קרבנוח

דו רו,I

ו (...

הכת'בה הרג'שה והאמפת'ת שלה והחובנ Iת החכמות

שלה ב 'חס למציא  Iת הח"ס שאחרי אושוו'ץ הפכו אותה לנורס חשוב
שתרומתו מהותית וניכרת ביצירת הלר הרוח הישראלי המודע לאפקט'ם
המתמשכ'ס של השואה ומכ'ר בהשפעות'ה מעבר לומ ן  tלמקום שבו
התרחשה:

מר

בארכ'ון 'ד  Iש Oלמלעה מ·ן 6

-

'הוד' ורשה ב'ן

רגםב'ם  ,פולנ'ס

להורתא השוהא .
• '  1,23מחנכי  Qישראי"ס השתתפו

•

ולחוקר'ס 'שראל'ס על עבודת מחקר או על יצ'רת םפרות

בוכמן לשנת  2003הוענק

חינוך ו ה ו ראה

2

ובתו שנפסו בשואה מ  Iעקנ מף שנה באמצעות 'ר ושס ל'וצר'ס
בנושא הש  Iרא Jפרס

•  78,000ת'ומ t Iךם מושר'וא מ!חו'ץ  26.000-1חי ' '1יס השתתפו במ'י  11 " "7בבית

•

רס ה ' Iכרון של קרו 'קעב בוכמן ו"ל להנצחח זכרן של אשתן

ל I'I

חרס חרומה חשובה להפג"ח תשומת הלב הצ'ב  tר'ת

לה'בט השו ר הכלכל' רב ' הפנ'ס של ה'הוד'ס באשר הס

)[...

המעקב

המתמ'ר שלו אחר עבורתו של ועדות החק'רה השונות שהוקמו בלחץ
')'רמ וצ'בור' באצרות א'רופה השונוח תרס להשארח הנושא בתחומ'

ההתענ"נות של רעת הקהל  .פסרו עוםק ברא"ה רחבה של נטן ורשה
וחוןבבן ומצביע 'זע מרכז'ותי של הנול בע'צוב ח" ה'הור'ס בגטי ואת

תוצאותיו הנוראות ,המנוולות מנח']ה אנוש'ת והקטל' 1ות עון לפנ'
ש ' הפתוןן הסופ " הןשמ' 'צא לדרר:

•

•

'ובכ ש O'J
פעולות,
 9ינ ו) '

כ'ד ושס

פרו'קע'  Oוא'רוע' - O

שגת ו'! OO ,

קונצרט חזגות יבו  -לא ו מ' בהשתתפות מקהלת ' Iמ מrיטנ החזנ'ס

מהאץר ומהעולם בכ'כר נ טו .רשה ב'ך ושס  .בקובצרט 'שוחזר ן בפעם

ש Iאה .

•  15,000דפי רע חשו'ס ה וג שו להלכ' המשנת במאגר היום מלע  2מ'ף ו ן ך פ' רע .

הראשונה ' צ 'ווח של נ ר Iל' המלח'ו ' ס ו החזנ'ס מהה'טoוריה היהו ר 'ת  .כמה

•  3.170תצלנמ 'ם חךש'ם נ Iפסו לארכ'ון הצתלומ'ס והםר' Oם  .ו·  1,.( 52תצלומ'ס

מהם נצרחו בשואה  ,וכן 'ושמעו 'צ'רות 'דועות נ 1וח 'מ' 11

חרש'ס לה'כל השמות ) .כ  IIלה'וס  .ב'ו ושס 'ותו מ·  267.5ooתצלומים  ,לרבות
 100,000צתלומ'ס המצ ו רפ'ס דלפ' הרע.

•  637רעויות חשדות הוקטלו בוויארן מפ' ביצולי שואר Jרע כה הצטברו כ.( O,OOO -
ודעיות בנו'ארן  .אבוrןן

ובתכנב '.o

•  3.600כ Iחר' פroן) Oוכשן לפוכrןיח ' ד ושס  .נכון לה'ןס  ' .ש בפסר"ה 90.000
כ Iףת פוכריס

ב 50-

פשות

 9 - 4ינו 'ל

הכ'גןס הנ' - Iלא  Iמ'  24 - 01של ארגו)' גנאולוג'ס 'הו 0 " 1

ב'חשל'ס בשיתוף י ד ושם  .ב·  5ב'ול' יה'ור מושב מ'וחד למשתתפ'ס ב'ד
ושם .למ'ער נוםף:

1- 8

 tב.או ג וסט

OO4ןח a. comfJgeזwww. ort
הכ'נוס הג -ן' לאומ' הרב'ע' למחגכ'ס של ב'ת הפסר

המרמ' להוןאת השואה ב'ד ושס בש'חנף אורנ'ס בנושא "ייוראת השואה
ולורות הנאים :למ'ער נףסו :

gholocaustcomחwww.teachl

 .במרגא הממוחשב לש הלכי המשות עון צה'ב Iו  10,100חפ Irש'ס לש משות לש

ק יז הלעאת המארג לש שמות קרבנ  Iח השואה לא'נטרנם

קרשת שורא~  53.000שאל'  mת שעגן ב'פטול' נ ' 'JI'Oקמוון לש מרגא השמוח )'ב OO

 24- 2 1ב נ  Iג  Dט כ'נוס מער' ב'  - Iלאומ י של המכון הב'' Iלאומי לחקר

גאנrלג'ם .

•

בGA -

ובו Iזערת 'ש'ואו ע'וקס'ס .

המ  jtmה של'חת' מ'vד ויץע השיהנ לע כ  23,OOO-פנ ' ות לש חפrוש משוח  DIד'v

למען

וו  6חצפ ' ס ו'  212צ''ו Iת מא1ות נפסוו אלוסף אגף המוווא)ים לש יר  Iשם  .באוסף

 o1חצפ'ס ' o1וס למלעה מ·  22.000פריט'ם  .ואבוסף האמנות כ  8.000-צ''וות .
'',סח אוסות ה  Uובם

•  499גנ' ארם הוכר Iחס'  '1אומות העולם  .רע  01 ' 01ז Oתנואר זה  20,205נב' אום .
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 Iגש'ות"

ה'צבור.

' צ ' רות אסגות  Iחפצ ' ס

•

השואה ב'ד ושס בנ Iשא  -חקר השואה  Iהקשר'.

-

צמ'חתס של מרמ'ם

במלאות  60שנה לסיום מלחמת העולס השב"ה 'ערןר 'ר ושס כ' נ ו ס
ה דזהו ת ב' - jאלומ' ומפג ש נ'ן  '111-ל נ'צלו' שואה  Iבבי ר ור ו ת הה מ ךש

בס'מ" Iהחזרה לח"ס.י סו)'),ר 'ה'ה ב'מ'ס  9-4גמא'  .2005ע'קר

הrךוrןם בכ'בסו '  01 '01הדזהות עס ב'צ"ח הש Iאר~ הקורה לע ש'ק Iס ח"הס
ולע רת  Dtתס לח ברה  tלמ  'lהנ שהם ח"ס רנ~ חש'בותס בהנחלת
הש tהא וה)]ת החר tת הבא 'ס ק'ו'וס ' יכרון השוהא

בnע'ד.

י'כרוI

תבקי  'lס

ש

ב  'Iד

ןשס

י

ר הח')יך של רנמג'ה אלכסנךרן
)בתסונה(

אתבאסיי

 Iשגר'רת

רומנ  Iה בישרלא רר ולר ' ה מר'א)ה

ותר

מ' 500

ת"רות

יזמ י ת"רות זרימ ,נציני מוסד ו ת

ועיתונאיס

ביקרו

ב'ר

ושם

ב 23-

בפברואך ,יך ושם הוא האתר הש)' המתו'ר

נמרס ונפגשו

ביותר במד י נה )לאחר הכותל המערבי( .המבקרים,

עם 'ושב ראש הנהלח  Iך ושס אבנך שין

כולם משתתפי הן ו עידה השנתית השלישית של

ועם צוות נית הטפר הסרכז' להוראת

ראש הממשלה לת"רות לישראל .קילבו ם'ור בלע'י

בשנת

ורב לש ן ') במב)ה של המוזאן ן הח ר ש לתולדות

ה ' 7מן 0 ' 1הנאה יג'ע ן י'ד וש Qתלמיך' ת'כ י ן

השואה ,ובו היכל השמות החרש )בתמ ו נה( ,ש"פתח

סטווקה ביקרו נ'

השואה,

l

ושם

בפ ג 'שה

נ 4-

סוכס

כנר

כי

.2005

מרומ)'ה במסגרת תככ ' ח ' 7מ 1 1חדשה

כתחילח

בנושא השואה שתלמד על השואה בנחי

מאנר שמות הנםפים בשןאה לאינטרנט בקיץ קהרוב

ועל קננצרט הח  Iנות ש י היה כחורש י ו ני  ,וכן על

הטפן ברומנ  Iה ,השר הדניש כן הוא שואף

לאמץ את ג'שת  Iך ושם בהוראת השואה כפו שהוא נאה

באיס י ף דפי העד

-

הם שמעו על ההכנוח להעלאח

ל' '1

מפנש ב'- Iלא  Iמי רב רורי של ניצול' שואה ושל בני

ביט ו '

יא רק עונדות ומטפרים אלא נם ס'פורו שי האדם

דורות ההמשך במאי

.2005

המשתחפים נם קיבלו הטבר על נישת  Iשל יך ו שם

ון נשם ייעץ ו'ה ' ה שותף לכח')ת טפר

לתח מענה צלרכים המתפתחים של קבוצות מאורנ נ ות ושל המבקר היחיד נמ יח.ד

ל'מוד ש"  Iחך לה'סט  Iר"ת יה ו ד' רומג'ה ,ו כ' Iהיה שותף להכשרח מור  Iם

 Iכ Iעל אזרוח המתקנ י ם והשירוחים המשופרים ביד ושס  ,לרבוח בב"ן המבואה החדש.

הפרט' .עון טוכם בפגישה

כI

ר  Iמנים ש'למדו חכג'ת  I1בבת' הטפר ב  1ומ]  Iה' ,ד ושס 'כין תכ)'ת
להכשרת מ  Iך'ם מרומניה להוראת השואה

-

סס'גר נ'  lושם ותכניות

העשרה למוריס ברומ)'ה.

סך  I"'Iשסאס

נ

20

בינואר ג'קר ביך ושם שר המשפטים ינטף

) Oומי( לפיד .בביקור ס"ד השר כ'  1ושם,

. I:ADTבזג"' · - ......

והוצנו לפניו שני פרויקטים םרכז  IIמ :העלאח
מאגר השמןת לרשת האינטרנט שעתידה להיוח בקיץ

 2004ובניית ה  IIDא  IIהחדש לתולדות השואה שעח י ך

להיפתח בתחילת , 2005
השר לפיד נפנש עם ציית בית הספר המרכן'
לה ו ראת השואה ביד ושם ,וגפנ ' שה הוצגה לפניו
הפעילות החינוכית הענפה של בית הספר בישראל
ובעולם .ציית ארכין! יד ושם הציג לפני השר לפיד

ה

שחקן ריצ'ח ניר )במרכז( ס"ר ביד ושס ב  11-בצדמבר בהדרכתה

)בתמונה :מימ'ן  .עם מנהל אנף מסד ' המיךע ד "ר

י

של הע'זרת הבכירה לי,שב ראש ההנהלה אירנה שט"נפלד

יעקב ל  Iוביק( מסמכים מק ו ר"ס של חנה סנש כמו

)משמאל( ובליווי חמי פרמ ,יושב ראש אינוד קרנות הון ר,ס י כ'ן

היומן האישי שלה ,וכן מסמכ'ם מתקופח השואה
הקשורימ למשפחתו של לפיר  ,והם ריגשו אותו מאוד ,

בישראל )מימ'ן(,

השקת פרןקיU

ו

התקשןב הבין  -אלןהי בםיןע "גכןבס"

חאת ' רןו אש כ נז' ואטף גפו

ברצמבר היוותה במה

חשיפה נרחבת לפרויקט נקרב קהילת העםקים בארץ וקראה לחבריה לה'רתם

להצגת אחר הפרויקט'ם המורבנ'ס והחשובים של יד ושם בשנים הקרוכות

למימושו .בוועידה הציג וח'קל יד ושם ערכה ייחודית על אודות הפרויקט שהופקה

פרויקט התקשוב ה ב' - jלאומי ,את הוועידה ארנו עיתוו העסקים נל ו ב ט ,

בסיוע קבוצח עזר'אלי ,וכו חשף את מאנר שמות הנםפים בשואה העתיד לעלות

עירת ישראל לעטקים  2003שהתק"מה ב' 8 ' 6

-

והשתתפו בה ראש הממשלה  ,שר האוצר  ,שר המסחר והתעש"ה ועור

כ'  3,OOOא נשי עסקים מנכירי המשק והכלכלה בישראל וכחו " ל .

לרשת האינטרנט השנה  ,בביחו שהקים נ לו בס כעבור י ד ושם,
מאוח ממשתתפ' הייעירה ב 'קרו בביתו וחיפשו במאנר את שמות מכריהם

שנות קיומו נאספו ביר ושם עשרות מיליוני מסמכ'ם ,חעודות ,ער' Iות ,

שנספו בשואה ,וההחרנשות ה"חה רבה כשנמצאו במאנר שמות של קרובים

חפציס וחצלומים המפיצים אור על תקופת השואה ועל ח ייהם של היהור ים בה.

ובני משפחה .בשלושת ימי הוועידה ב,צעו כ'  960כניסוח למאנר השמ ית  ,רבר

,rכחשוב המ'דע והמסמכים שנאספו ביד ושס והעמרתם לרשוח הציבור הם מהותו

המעיך על ההתענ"נות הרבה של משתתפי הוועירה בפרו'קט וניד ושם .במבקרים

של פרויקט התקשוב הביו'לאומי I ,ה המהלך להקמתו של מאנר המידע הנר Iל

הרב'  Qבביתו היו אנשי העסקים הללן :יושב ראש אורמת תעשיות בע " מ יהו  1ה

ב' 50

בינתר של העם היהודי על אודות הש  Iאה זלהעמרתו לרשות הציבור.
בשלב הראשוו יעלה יד ושם בקיץ  2004את מאנר שמות הנספים בשואה
לרשת האינטרנט )ראו עמורים

(. 5-4

בשלב השני בפרויקט ייסקר וימוחש) מאנ ר

התצלומים ויולעה לרשת האינטרנט .בשלכ השלישי 'מוחשבו השמות שב"רשימת
הרשימות "

-

אוסף של כ 20-

מיליוו שמ ו ת של יהורים מתקופת השואה  ,בהם

חוה פרידמו-שפירא ,אלי הרשקוביץ' מחברת

ברוניצקי  ,מנכ " לית . GוA ,
ו  sraeו  obal Partnersו  ,Nexus - Gיושב ראש  Evergreen Partnersיעקב
בוקר  ,רוו לבקוב'ץ מחברת s ment House Ltd .ז  veחו ח  ,Epsiloמנהל שותף
של ו  ture Capitaח  Vertex - Veמשה שחף ,שותף כלל' של  emו jerusa
 Venture Partnersנלו שוובר ,מנכ'ל  ectronicsו' Bynet Eשראל לב י א ,אנשי

שמות של נטפ'ם ושל )יצולים .בשל) האחרוו ימנחשבו מאנרי מידע נוטפים ביר

תקשורת כמו רני רהב  ,אלכס אנסקי ונרי סוקניק ,וכן מנכ'ל י ת משרד המינוך

ושם  ,בהס ערויות ניר או ואודיו ,מטמכים א יש יים  ,מכתכים  ,אלבומים ,ספרים,

רונית תירוש ,רוברת צה"ל תא'ל רוח 'רוו ורבים אחרים .

חוברות ועוך .עם השלמתו של פרו'קט התקשוב יוכל כל מתענ"ו  ,בכל רגע

במושב הפתיחה וכמ ושב הנעילה של הונעידה ב'רכו ראש הממשלה אריאל

ובכל מקום בארץ ובעולם ,להיחשף למירע נרחב על קורות מיליוני הנספים

שרוו וממלא מקומ ראש הממשלה ושר המסחר והתעש"ה אהוד א Jלמרט את

o

יד ושס על קידומו של מבצע לאומי זה  ,וכן אח גל ו בס על ההחל ה לסייע ל' ר

והניצולים בשואה.
במטנרת השותפות

האםo

רטנ'ת לקירום הפרויקט פרםם עיתון העסקים

ושם במהלך זה.

גלוב ס כחבה לע הפרויקט בחוברת שהופקה במיוחר לרגל ועידת ישראל עלםקים,
והיא הופצה בכ  40,000-עותקים למנו" נ לובט ולקהל הרחב .כתבה וז העניקה

'ר Iו אשכנז' ה  Iא מנהל אג  Iזת באמב' יך  Iש Oב'שראל o l ,אף גפו ע  Iנך באג  Iזר~
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ירירים ןתןמנים

ן ם

ברח י
יש ר אל
) 4-

ב'נואר נערך ערג ע'ין

ו

מרנש

לרנל פרטומ.

~דנiס הקה'rו'- n
הספר

'צא

חרומחס

שי

לס Jדב~ה'

לאור

הנך'נה

גזכות
של בני

משפחת ג ו לך -גי דעי מקנ י ה
ום'שראל .בערג נכחן משה

)'יעד )בתמונה( ,רע"תן רות
' Iנ) )יחם .חרוםת המשפחה ג Iדל·ג'דעל הוקשרה הכרם של ) ' Jהמפשחות
)'ונבאוס  ,רו ט ו נולדברג שנטפו בשואה .בדגר'ן נערג הע  Iון צ"ן מ שה

הנשיא והמנ  'Jל 'זש נס טכנולוג~ס ישראל רב י ב צולר ביקר ניד ושם ב 7-
בצדמבר ונפגש עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו  ,עם מנהל אגף

מערכות מיעו סי כ אל לירנ  ,עם מהנל אגף מםדי הסיעד דר יעקב חוביק
ועם מנהל אגורת )אמני יד ושם בישראל יר  Iן אשכנז ' .בפגישה הוצנו יד
ושם  Iפועלו בהתמודר ו תו עם אתגרי העתיד ובמיוח ד פרויקט מחשוב
סאנרי המיעו ביד ושם .

ג'לרע ) " :הוג לכחוב נשער פסר ש'יאצ לאור את האות' Iת ח Iשלב" •Yשהו

בינואר ביקר ביד ושם מנכ'ל אל 'זע עמום שפידא  .הוא סייר באתר ,

קה'לn.

והצוגו לפניו ההירעכות קליום  Iיכרון השואה דבורות הבאי,ם  Iכן האייוע'ס

ראש י ת'בוח של ' תם ונשלם ,השבח לאל בורא עולם  :אח פנקס
הוצ י א ואור

"

ושס נצורה סכונרת ומעוררת עור  ,אבל עט זאח צעוב

המתוכנניס לשנת היובל.

בלב כש  Jז)ר'ס בתפארת הקה'ל,ח , Iךח"ס ה'הן  0 " 1ששגשגו שם  ,וא'

פאשר לשכוח אותם:

ניבורא קינר בןו שום

איש

)  30-סגנ"ל'ס ואגש' מפתח ס התעש " ה הק ' נ  Iצ' ת ק"מן '  01עווו 11 ' 01
',ג ושם בהדרכת אגף סערכות מ'ער ו אגורת  Jאמנ '

,.

ו ש ס ב'שראי

המפנש התקיים זזבםת ח  "Uת " אא'lה" פש'תח,ך את תכבח מאנ'י ר' Dtער

' ספיר ' שבש י מוש יד ושם .מטרת הביקור הייתה לחשוף לפני האורחים

את פעלוות יד ושם בתחום איסוף המיעד ואחוזרו .

העסקים

והכד Iרסלן לשעבר
לט רב ךן '.ףזךב טייר
במ  IIא  Iו

~
"'i.~,,

ההיסםורי .

לאסנות

במו  Iאון

ובבית הספר רDירס'

להוראח

השואה

)בתמונה:

מתבונן

בניידח

f8

.
~,

I11

, ,-

~ ד~ j . ~ ,.

r

~ ( "liI

~

1

" , V

חי]  Iכיח

המיודעת לכתי פסר סיוידים(  .בהיכל השמות ערך ברודי חפ'וש של קרובי
משפחה שנטפו בשואה.

ב רי  Uניה

יושב ראש הקולנ ' למוזיקה
בלונדון ונשיא מרכז התרבות
היהודי בלונדון ק'ןייב סרקט
)ס'םין ,עם סנהל האגף קלשרי
ח  '(Iשעי ה ב ן י הודה ( נשא דברים

ביד ושס על סוזיקה והשואה.
מדרOן הוא חרנ מוצעה ב אנ ו דת
ידיד י

יד

ו שס

בבריטנ י ה

שהש'ןתבה ב קרו י ד ושס רניסניה שהוקמה בעת האחרורנ~ פו רו ס י ד ושס .
ו ' Qוכ הראגונים המרמיים טירבבניה המעוריבם בהוראת השואה ובפיעלויות
'ונ,,ח  ,קישר בין החנרים ליד ושס ביר.שליס.

נשיא מועצת הנציג י ם של יהודי רביטנ י ה הנרי רגונוולד )משמא(ל עמד
בראש ביקור של מועצת הנציגים ביד ושט בחודש ינו אר  .הם סיירו
"איו

כתערוכה

משחקים ילדותייס"
לילד :

וג'  Iד

 Iכו

i

התשתפו בוט ס ורנ'זן

כאוהל יזכור ושסעו
הרצאה

המכון

ראש

ספי

הביו-לאומי

לחקר השואה פר ו פ '
רוד

בנק יי

על

האנטישמיות

המודרנית

-

קלח'ס מהשואה  .בתמונה  :אבנר שלן )מ  Iסין( ומנהל דסק

אצרות ר rכרות אננל  Iת כאגף קלשרי חוץ טולי קפל  Iנטקי )במרכן(.
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ארצות הבר·ת
ארנסט הקר

) מימ',I

עם ר עייתו לבהה ( מבוולוי הילם תרם בעבור כיתה

בנית הפסר המרכזי להוראת השואה חכר ר עיית ו הראשוגה מנורה זל" ,
בטקס מרנש בגנוחות בגי מפשחה

אריאל זנדמו קלאוזנר )שורה

וחבףם הסיר הקר את הלוט מלוח

חאוף ת ממש'וא  ,חנוה נ ' סיקה ,

הזיכרון לקרובי משפחת  Iשנספו

בחזי ת

בכיכר

בשואה,

רמוחפשה לשיm'D

משמ אל ,

רתמו באiו'

פל י קס  Jנדמן ור עייתו רותה ( ,
בעלה  Oטיוון קלאזונר ובנ י
משפחחס בי קןו ביד וש ם עם

חבף קה י לתם מב י ח ה  Dםח בית הלל-ב י ת אל בפ'ןן'ןופיה  ,ה rדל'ם והר hףם
םיירו בסיוריס בפידום  ,ובםופם גערן קטס זיכןון באו הל יזכור ,
קנדה

סול

פלדברג  ,תומכים

וט )' I

ב אג  Iדת ידידי יד ושם )קנדה ,

 nק · oק I

סייר ו במבגה של המוזאון

החדש לתולדות השואה עם

מרקוס ואחה כץ םיירו ב י ד ושם וחנג ו

יושב ראש הבהלת יר ושס

מסמכים בארכיון יר ושם ,

אבבר שלו ,

)ושי ק"מן
בעת

מטורונטו תןמה

האחרונה

בעבור

-

מרכז

התיעוד והקלטוג בנגיין ה ארכיון
והספרייה ,מתנת ק רן נק' ובושי
קיימן,

אןם  Uר·ה
יר ושם הצינ את הניליון

'י
~
 ...- - --.,,

הראשון של כתב העת "יד
ושם

ירושליס"

בשפה

הנרמנית במסיבת יעתונאיס
בווינה

בחודש

,.

פברואר,

אבירוע מאנו )מימין rנWו(זא

המוציא לאור ד " ר ווילהלס
הוף  ,ירידה קרובה ותורמת

•

של יר ושם פיני שטייגיייבג  ,פרופ ' ד ~ ר וולפנננ )וינגואר ממרכז תיעור
ההתננרות האוסטרית ויושב ראש אנודת ידידי יד ושם באוםטריה נונטר
שוםטר ,

בצרמבר

בטקס רשמי

2003

הוענקה

מלנת הרוקטורט על שם דבק נרטנר
לשבת הליסור'ס תשם·ד ל רונית פישר
) מימ'ן ,עם רנק נרטנר( מאוניברסיטת

חיפה

על

מחקרה

" יחסי

שכ נות

יהורים·בוצריס  OOורי התפר הרב אל ו מיים
במזרח

מחוזות

אירופה

בשנים

ב וק  Iבניה

: 19 44 ' 1938

ובסרביה

ברומניה

כ מקרה בוחן:

בשגת הלמיוףס תoש"ה תועקנ המל נה ל סיר'ןו פפרמן מהא וני ברסיטה
העברית לע מחקרו " השואה נקר יס ובקווק ז :

צרפת

גרתניה

המשלחת ייצנה

מנהו רסק אצרות ר Iברוח נרמניח

את ארנ  Iן הגג של הקהילות היהודיות של צרפת ,ובראשה עמדן נשיא

 Iשוויץי אבףג קושרי חץו ראקי רב-און

הארגו!  ' ,אן קהאן )מימין  .כקנעת הקהילות( ,סנני הנשיא ז ' ואל מרגי

)משמא(ל בקיר בחודש א Iקטובר את

ב  2-במרס ביקרו ביד ושם 250

) במרכ I (,גי טו)יבה

חברי

ה'  reו  5tOו ,Con5

וראשי הקהילות

נ שיא i'70ס Iינה פר'פו ג ' רוג ' מזל'דרנט

היהו<ןות של צרפת ,מנהלת רקס צרפ.ת

1;-

ב)לוקס ו סקנריבוויה כיר ושם סירי גרוס

;r

) משמאל(

ליוותה את המשתתפים

בביקורס כ"יד לילך ו בטקס הנחת זר

באוהל יזכ ור  .המשלחת נם ראתה מצנת
לע המאגר של שמ  Iח קרבגוח השואה
שיעלה לאינטרנט בקיץ  I .הנשיא קהאן
הצהיר לע כ  IIבתן לתמ Iך בפרויקט ,

) מימין(

.

~~ :

-

'f

.,

ן

.••C ,
?י

'~ ,

ב רר'רן ,

מדיבת

סקסוניה

מ ממגת את מרר י ן השמע ב ג רמנית

ב מוזאון החשר וחולוןת הש  Iאה,

'
.

.J
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תכנית

כיד ושס
פתיחת אירוע' '  01הזיכרון לשואה ילבגורה

'  01א  18 :באפריי
20:00

רצעת הפתיחה הממיכתית צלוון יוס הוחניו שלואה
ולגנורה במעמך כש'א הםיי)ה משה קצג  ,ראש
הממלשה ףאלא שרוו וישיוג אוש רנכוסת ארנוו ) חבי(

ריני'ן

22:00

-

ניכך גטן ירשה

'ואלה שמות בני

ישןאי~- •.

ערב עייו בהשתתפות

פר Iפ ' יה Iוה באואר ,דר  lינה וידר והזמר ע[ר צוך

-

אודיטוריום

'  Iס הזיכרוו לשואה ,לגבורה

'  9:10Iיבאפריל
115:00 - 8 : 30

 'Oוירגנ אנדסות ם Iלמיטrךה ,פליעייות תרבוח מופגשים
עם )יצויי שואה

-

בית הספר המרכזי להוראת

השואה

10:00

צפירת וכח"ה

10:02

טקס הנחת הזריס הנשnתפ Iח שנוא המידנה .ארש

הממשלה ' ,ושב ראש הכנסת  ,נשוא ב'ח המשפט

'ועה ~ ) \!W

שאו הסוכובת היהוירת.

הךכטמ :r

הOפrכ:

קזן הטגל המו'ופיריט  ,ארש ה'ער ''oןשח,ם אש"' ציכןו .
נציגי ארנו)' ה)יצולים  .תלמידום ומשלח Iת מרחבי
האץו

12:30- 10:30

-

כ'כר גטן ורשה

' לכל א'ש יש שס '

-

מעמך הקראת השמות של

קרבנות השואה לע יךי הציבור הרחב

-

אוהל י זכור

13:00

טקס האזכרה המרכזי

16:00

עצרת )' Iרון של המחתרת היהודית בצרפת

-

אוהל יזכור

-

אודיטוריום

17:30

צערת תנ ו עות הנוער בשיתוף מטה ההסברה  ,מינהל
תברה ו)וער ומוצעת תנועות הנוער במשח הח י נוך

-

בקעת הקהילות

א  Iרוע  Iם אחרים בש  Iתוף  Iד ושם

 19באפריל

''rזכ איש ש' Oש '

-

ממעד קהתאר המשות במשכן

כנסת ישראל חנסות יושג ראש רכונסת ראןבג )רוב י (

ריילבו  ,בשעה \ 1:00
 22באפריל

וטiס חנתכו המארטה רצנ אחחן הנר הלצר בממער
שר הב.,..חון שאול

מ ,I!)I

י ושב ארש הלהנת הס)!נ Iת

היהוירת 'וס' מר י חר  ,שרת החינוך  ,התרבות והפסוטר
לימון לבנת  1,200- ) 1תלמ'  'lס  ,חברי תנועות נוער ,

חייילם  ,גצי Iלים ל!וחמים .המשתתפים צידעו קלראת
הטקם בשגלי המחבר את יד ושם להן ה'וצר

