גיליון

תמוו

.

"' 3

ת  Wם"ד .יולי

די שום

"' i!OO

Yad Vashem ,

רשית הזיכריו לשיאה ילגבירה

דבר יושב ראש ההנהלה
ונתת י להם בביתי ובחומתי יד ושם

"

][.. .

שם עולם אשר לא יכרת " )ישעיהו נ " ו  ,ה ' ( .

שמו של ילד הוא זהותו .ד י באמירת שמו כדי להעלות בז י כרוננו את אישיותו  ,את הדברים שהוא

יו"ר

המועצה :
המועצה :

ד"ר יצחק ארד

יו"ר

ההנהלה :

אבנר שלו

ח"ו המלא של כלקרבן וקרבן

ישי עמרמי

באיסוף ובה נ צחה של סמל הזהות האחד שהקרבנות הותירו אחריהם  :שמם.

סגני יו " ר

פרופ' שבח ו  IIס

פרופ' אלי ויזל
ד"ר ישראל זינגר

מנכ"ל:
ראש המכ ו ן

יועצים

בעקבות השנ י ם הנוראות של השואה חיפש העם היהודי דרך להציל את זכרם של מי שהושמדו .
כל אדם היה חוליה ב שרשרת נצחית של יצירה שה א נושות איבדה  .מכיו ו ן שאי אפשר לספר את סיפור

הנצחת שם

הבין-לאומי לחקר
ההיסטוריון

אוהב ושא י נו אוהב  ,את הישגיו ואת התנסויותיו .

-

-

כל אדם הוא עולם שנכחד

כל אחד ואחד מהקרבנות ייזכר כאדם יחיד

מצא יד ושם דרך שתבטא את אבדנו

-

היא אמצעי זיכרון ייחודי בתולודת העם

-

השואה:

פרופ' דוד בנקיר

היהודי ומיוחד לשואה .לרוב הקרבנות אין מקום מנוחה רשמ,י אין מצבה שתעיד שהם חיו פעם .רבבות

הראשי :
מדע  IIם :

פרופ' דן מכמן

משפחות נמחו לגמרי ללא נצר שיעלה את זכרן א ו ייקרא על שמן .

פרופ' יהודה באואר

פרופ' ישראל גוטמן

חברי הנהלת
יד

ושם :

לינדה אולמרט ,עדנה
בן-חורין ,נמרוד ברקן,

סטפן גר"ק,אברהם

דובדבנ,י משה העליון ,
שושנה וינשל ,אלי
זבורובסק,י ד"ר ישראל
זינגר ,מנחם כהן ,יחיאל
לקט ,נח פלוג ,ח  IIם
צ'סלר ,גלילה רון-פדר  -עמית,

כבר בשנים הראשונות להיווסוד קיבל עליו יד ושם את המשימה האדירה לאסוף את שמות הקרבנות

ולבנות מחדש את ז הותם באמצעות דפי עד  ,רשימות  ,יו מנים  ,י צ ירות ות צ לומים  .בזכות תיעוד שמות הקרבנות
והחיים שאבדו  ,הנ צ חת הפרט נעשית לנחלת הכלל

-

העם היהודי והא נ ושות כולה .

כדי לשמר את זכרם בחיים  ,כדי לגאול שמות ומידע רבים ככל האפשר מהמקומות הרחוק י ם ביותר ,
יד ו שם יעלה בקרוב לרשת האינטרנט את המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה .אני מקווה שתוך

ניצול המיטב שהטכנולוגיה יכולה לה צ יע היום  ,יגיב הקהל בהצטרפ ו ת אלינו במשימה החיונית של איסוף
וקטלוג של מ י דע רב ככל האפשר  .עזרו לנו לזכור את החיים

-

השמות שהם חלק מההיסטוריה ומהמורשת

שלנו ואשר יישארו בזיכרון הקולקטיבי שלנו לדורות הבאים .

2J-k

פרופ' יוחנן שטסמן ,אמירה

שטרן ,עו"ד דב שילנסקי

מערכת כתב העת

עורכת ראשית :

איריס רוזנברג

עורכת בפועל :

לאה גולדשט  IIן

חברי מערכת:

יפעת בכרך

דךושים :בלשים מתנדבים

אורית גוטל
אסתי יערי

מאת צבי ניומו

צבי ניומן

רכזת מערכת:

לילך תמיר

עריכת הלשון :
תרגום :

פנינה לוי

א

חבר המתרגמים )בינ " ל(
בע"מ

סיוע:

אלכסנדר אברהם ,ירון
אשכנז,י שעיה בן יהודה ,

פרופ' דוד בנקיר ,רחל
ברקא,י ד"ר בלה גוטרמן,
אסף גפן ,לדיה כהן ,אסנת
לו,י אפרת לו,י א  IIלה מזרח,י
הלל סולומון ,ד"ר מרדכי
פלדיאל ,ד"ר רוברט רוזט,
שלומית שולחני  ,לילך
שטדלר ,אירנה שט  IIנפלד

צילום :

מלנ י א"נציג,

עינת אלון

)שער(  ,ארדון בר חמא,

אורית גוטל ,א"רין ד"ן שיק,
יצחק הרר,י דורון ריטר,

רותי שחר זריפ,י ששון

תירם ,יעל תלם
הפקה:
עיצוב:

ח ינ וך

5-4

לימוד מקוון
מדו ר לוד ר

1-6

מו-זיקה :נוער נוגע בשירי שואה

בסיוע חברת קנית השלום השקעות בע"מ.
כתובת המערכת

כתב העת יד ושם ירושלים
ת " ד  3477ירושלים 91034
טלפון  ,02-6443413פקס 02-6443409

רשות הז י כרון

-

8

תדמית היהודים בעיתונים הפולניים-קתוליים

זרים  ,אויבים  ,מסוכנים

בשנות

המחנות  .דוידוביץ הצליח לאתר בעירייה המקומית רישומי

ה-ס 3

המאבק באנטישמיות

9

t
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והסוכנות היהוךית לארץ ישראל.

לידה של הילדים שנספו שבהם רשומים גם שמותיהם

של הוריהם" .הפרודקס"  ,אמר ודיודביץ " ,הוא שתעוודת

מהלכים למען שינוי

~11-1 O

הלידה של הילדים הללו הן גם תעודות הפטירה שלהם " .
ספר הזיכרון של דויודביץ שיצא לאור בעת האחרונה
מפרסם את הרשימות המלאות ,תיאור היסטורי של

j2

מהחפצים שיוצגו במוזאון החדש

ברית הטבעות; סומק כדי לחיות

הקהילה שהושמדה ומעל  100תצלומים ומסמכים
מקוריים .

ח ד שות

15-13

כדי להקל על האנשים ועל הארגונים האוספים שמות

פרסו מי ם חדש י ם

17-16

של קרבנות השואה  ,יד ושם מספק להם ייעוץ מתודולוגי

ידידים ותומ כ ים בר חבי ה עולם

 9-18י

ומפנה אותם למקורות מידע  .באלפי מקומות  ,בעיקר
באירופה  ,עדיין נמצאים שמות של קרבנות לא ידועים ,ויד
ושם מבקש בדחיפות את עזרתם של מתנדבים  ,בעיקר

ניצולי קהילות מזרח אירופה ,אשר יכולים לפנות לעיריות

ושD

זכ ועיךת התביעות

-

בני

פחות מ  15-שנים כאשר גורשו ולא שבו מעולם מן

ולארכיונים במקומות מגוריהם לשעבר ולמצוא שמות של

נתמכת בפעולותיה על יךי
משרך החינו.ך התרבות והספורט,

מנשה דוידוביץ  ,תושב רמת השרון  ,חיפש במשך

חמש שנים שמות של כ 4,OOO -קרבנות שואה

ן  e@yadvashem.org.iח yv.magazi
www.yadvashem.org
יך

יותר

מ2,OOO -

דפי עד  ,ובצרפת אסף הוועד הצרפתי

ע י רו שאטורליה אויהי בהונגריה  ,בהם ילדים שהיו בני

דפוס קל

 SSNו

באורוגוואי אסף

המרכז לתיעוד השואה

למען יד ושם עוד אלפים רבים .

סטפני ורותי עיצוב

כתב העת מתפרסם

נשים וארגונים פרטיים מקדישים  ,באדיבותם,
במקומות שיד ושם מתקשה להגיע אליהם.

3

מאגר השמות :בקרוב באינטרנט

המוזאון החדש לתולודת השואה

@ אפשר לצטט תוך צ י ון המקור .

•

מזמנם כדי לאסוף שמות של קרבנות שואה

דבר יושב ראש ההנהלה

אדריכלות בשירות הזיכרון

0793-6974

~

קרבנות .כל השמות שיאספו המתנדבים יתווספו למאגר
בש ער :

נוף יר ו של י ס מהמרפסת
בקצה המוזאוו החדש

לתול וד ת הש ו אה

המרכזי של שמות קרבנות השואה ביד ושם.

,

מאת א ל כס נד ר אג ר ה ם

כ

ספטמבר תתרחש אחת המהפכות

השמות  :את הפע'לות המקוותנ הזאת פ'תחו

תהיה נם אפשרות לחפש לפ  Iשמן של הארס

הטכנולוג'ות הגדולות )יוחר בהנצחת

בית הפוכר המרימ להותאר השהאנ וה'וכי המשו,ת

שהניש את דף הדע .

השואה :הלעאת המאגר המרכזי של

ובה רפ' הדע פותחים מפנש עם חומר חי)וכי

שני של'שים מהשמ  tת )מאנר הנתונ'ם
מקורם בי  tתר משני מיליון רפי דע שהונשו ליד

משות קרננות השוiוא יאלנטרנט .טמת

ואיש' על השואה .ק'שור'ם ברפ' העד צעמם

לוכיות החיפוש המתומכnו,ת ההפניות ופאשרויות

מובייים למיעו ה ' OOור! נאונרפי ושלוני מווספ''ס

)שם

התצוגה  ,ישמש האתר )ימה א'נטראקטי)ית

מיעו לע ח"ן לש קהרב!  .קישוףם חארים פוחתים

סלם מוחשב  Jהמשות האחףם לtקטו מרשימות

יחירה מסונה זליכרו! השואה ולהוראת השואה .

קמורות נופוכים לע םוג'ות הקשורות לנוש.א

ממוחשבו.ת לרבות רשמיות ג'רוש  Lרשימ  Iת לש

ב· 50

השג'ם האחר tנ Iת .דע הין Q

כמעט

איש הקסע י ם ו  rם הה"-קט '  '01הולדנר תמוך

במסך הראשי של המאנר באתר 'וכלו

'ר'א oמחנ Iת ונטאות בהקשת ערבנ אחת יומL

נשיא בית

המשתמשים לחפש מיעו לע פי שם המפשחה

המשתמשים לראוח ולהדפים בצעמם רפי דע אI

מIס"ע קנימחו של פחי'Oן זרג כמו

I

P
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מאגר השמות

,
בא נ@רנ ט

בקרו ב

לראות מסך שמציג את הפרט'ס האישיים של

ם1ו Dדר ישם

יי Yad Vashem

נטפה מםוים  ,לע פי המיעד המתועד שנמצא

המאגר המרכיז ש ל שמית  Pירכנחו השיאה
'ייהב'מ ו  IיחJו ייי wס ו  1\....ו מ,ח ) " Iו " , nר ו

• •• ''. n

מ II ..

גמגאר המשות ב)י! קמשורו דבפי רע יבנן קמשורו
"יי יוי ו

ב Iו ו

 J.hו EnI

להוביל את המשתמש למירע נוסף לע אודותי I

יח  , ,,ב .,ונ ח

כגון המקומות שבהם ה  Iא חי ומת ואירועים
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היסטוריים שהשפיעו לע חייו.

"" ,ת
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אבמצע Iת האתר יומן המשתמשים להניש

..... --

רפי רע חרשים  ,להוט'ף תצלומים ומסמכים או

להציע תיקונים לטעויות הקדלה  .האתר יקרא
לנ  Iלש'ם בו למלא בדפי דע מקוונים מיוחריס

Iנ  Fה ן

שמ  Iת ופרטים של קרבנות שא' Jם מתוער'ם

. 'Dס'• •

 .........ן ......

נOO" ....

בממסכים אחףם( .הפרטים לש קרבן שואה ילכI4

במאגר  ,המשתמשים ינתקשו להדפיס ולשלוח

'י".- , I

"" ,...,

ליד ושם את רפ' הדע החתומ'ם סי שישמשו

"" ,ח מ~י מ  .. Iח

מצבות סמליות ונצתיות בהיכל השמות .לפני

D• . .. .
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ת I Iז םם-
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שנתוניס חרשים ותיקונים 'וטפו למאנ.ר 'ערוך

"

וצות הלכי המש Iת תהייך אמיות מת Iםכח  ,לרטת

י

....... 111\ .... . •011111

בדיקה מצליבה למען דייק היסטורי  ,אם יהיה

צורך ))ירורים  ,פ'נה הצוות למג'ש הנתונ ' ם .
ניסי'ן העבר מלמד שנל גד Iל של הנשת
חומרים חשדים ליד  Iשם צפוי בח  Iשדים שלאחר

הלעתא המאנר לתאר הא'נטרנט .עוד צפ 'Iשעס
המפשט המחוזי ננחקיי tהשטפו דאואדר קורמ! ,

של הקרב!  ,שמו הפרטי או מקום הימצאו לפני

הזמן יופתתו הפנ'וח ומפסרן יתי.נצ' צוות ה'לכ

הש tאה או בשוראג מםך התצואות יראה את כל

השמות מצפה שתידרש עבורה מאומצת במשך

השוויצריים .תומך בהעלאת מאגר רישמות

המשות רrגאתמיים ורגמטע מאתמיי.ם

פטרים

שישה עד שמ  Iנה חורש'ם כדי להוסיף למאנר

אלינטרנט במטנרת הרהנח לש משות לכ קרננות

המופקר לע חליקת הכטפים מהםדר הבקנים

pt

ביונרפיים נוטפים .המשתמשים י  tכלו לערוך

את המשות החשדים שיוגשו בחושדים הארש)')ס

חיפושים מתקדמים אשר בהם מנוע הח'פוש

לאחר הלעאת המאנר  ,ופחות זמן יידרש לכך

המאגר אברת האינטרנט של יד ושם יפאשר

יחפש חלופות של שמות לפי פונטיקה  tמילים

בעקבות הת'בצי Iת זרם הפניות תפlDת משיבאם

למקנרים בן לחפש לכ שם שהוא  ,מתוך קרוב

נדרפות באותיות בעריות ולוזעיות בעת ובעונה

פאתשר לי' ושם רצקל תא זמו התנבור~ שו'tוב

לשלושה מיליון שמות של קרבנות שואה שיר

אחח  .ח  tצאות רבות מר '.למשל בשל שמות

את השימוש אברת ולהוסיף שמות ממוחשבים

ושם ו;>חשב דע ה י ום  ,להגיש דפי דע לע קרבנות

שכיחים ' ,היה אפשר צלמצס אבמצעות צמצום

חשדים קנבצ מואץ

שעריין לא הוצנחו וללמוד לע הש Iאה ררך דפי

היקף החיפוש בשמיוש בפרמטרים נופסים כגון

חשרים והשמות שייקלטו משרימות ארכיוניות.

דע תועצrג' Oתfויעפ מיודחת  :ץOופיroו Iחאמשףן

מק  tמות  .תאריכ'ס .שמות בנ' משפתה ועור .

רג Iבת הוא מ'והנ ה ס השמ. Lת

המשטר הנאצי .

-

המשות שיוגשו דבפי דע

3
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צריתי להורות לכס  ,עם ס' Iס הקורס  ,לע
תשמות הלב הרהנ iרששזקםת לתש וסת".
אני ,וצה צל" Iאת הרמה הננ Iהה לכ כך
של האתן שיך ושס )) .1היה כיף ללמוד

ירך אתר יךף Iתי לכ ךכ.

__-_.. - --,

קורמים מקוונים מ)(rןכםן ו(tן תקשורת א] fשיתן

מרוחקים? התגובה לעוי של אחד המשחלמים
בק  Iךס המקוון " אק ו רד של כאב ותק ו וה' שי )ית
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הספך הrכרכ ז י להוראת השואה מעיךה שלא כן
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הדבר .הקורס מחרס 7jנהיית  OOנ '' Oוב Iנ שה"תה

מחנש הנשיס
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בנציליה המזרח י ת ונמתאצ ה'  QIאבוקראיהנ .ה j7ורם

עירך עיניו רב לכ ןכ קברב הונשלתמ'.o
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הבגיר יבת הספר חא

ותול'עפ הח'Oכית רoויאנ.טנ ooף לע הקורם lק IDגי
ש' ה' m QIאב ' lוםש

-

shemorgוwwwyacM

-

ירשו רגאמל המע 'lלש תינ הספי" :א MIהשואה:
םנ לאיפ םיטירפ ןויכראמ ' lוםש

-

,םיבתכמ '.םינtנI

~~~~~ . -

ודעיו.ת מובאות מפס'י  Iחכיט;ן 'וצתמו'ס .חצפי,ם
צ'ירות מאנ,ת Jמקחיים ורעיכ ך'ןjס ' j7י  .jעוד נפתחו

קורס מקוון  .אתר הצעות לקטסים  .מרמ משאבי
"ומידה 'ומ  '1Iס יעי.ד האתרים הללן מוכשיס עשרות

אלפ' נולש'ם מד' חושר  .ב'מ'ס אלו ב'ח הספן
שוקן לע בנייח אחר ח'בט' לנו ו ה למאנר השמוח
המקוון ולע הקמח ב'ח פסר ו'רטואל' .
f!Iןמיוש אנ'וטJנט כ'rןכ rער ח':אנ' 'חתםח רב'ס :

מוtןם  ,מחגכ'ם  ,סטוןנט'ם  ,אנש' הח'נוך הבלח'

] . iIש ~ 1I1I

פו"חת ,חיקריס ,קהתן'ןi oר'rןןתו חב';ן ו ועז :ר Jiתםוג

הא'נטרנט מאפשר לב'ח הספר לחשוף מנוון רחב

הרםת לממחח קשלה הגשלו'ם הרחב מץוע מואד

לש חומtןם קמוריים  ,מרקת'ם ומא'נ'ם קלהל רחב

אח הג'שה לחומר'ם של ון ושם  .כמו כן האירתם

שא')ו 'כול להג'ע ל'ן נשם  .אגש'ם מכל בכש  Iת

םrושפאמ ו1'Jנ"ז rYהמרםיב ןfז.ma 'dןכו.:ו לI.i'Iותנrש

הiו"IOלכוא rכישוגזוJIמ םירתאנ ו\!.ל 'I:JI!A l

פרםי החינןך שר יד ןשם

-

-

נn:ימלת

בחמtlןס שהם מתקש'ם לוצמא בםחוח צעמ.ם

תשם"ד

מאח ' ונה 'זג

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

כ  20-במא' רענך אנוטירוtןום ב'ד ושם טקס

לתיסת ח'ךס ל'בת רפוג-ר בתו חהנ חונ בםילשrר'

ח'נוך בטשא 'הו'י רצפת בתקפוח השהא Jמהקרו

-

הצרפת'ת הכירוו השואה .חברת אנוית לע"מוים '

שנתי של העקנת פרם' ' lושם למפלע ' ם

לע החכג'ח ·הפתרוו '!)!סה בנר'ת המוצעוח

חיOכ" .Dב7טjם תתשורtפ תוחפשמ רר'Dmמ

קהו''7ח חנורבנן:

 'JITררפו D'Oו 'Dפשמןoתnןiם' .לוצינ ושראג לתםידימ
ואנש' ח'ניך.

רבאהם דדוע רכ/.ו רבעשל 'rכנמס ושאר מ'נלה

רחה וןננoרנ הגש'ה תא הפרם וjת' lפש'נלר  ,מרוה

חמ'שה תלמיידם זכן בפרסים מהקרו הדכ

מב'ת הטפר החכיון בניו באל'.ת לע ל " Dוי הנושא

מקר לוהנו יגול'ר ל"ז מוהקר! טזל מפשתח נ!)'מן

"'ו Orאמווח העלוס צנרפ.ת ללתמ'ן ןר ח"ם רסו

מוחפשת נך'ןןררoינ נשפסו שנוהא זישהמ חפשמת

הקנעו ש ' לע העבויה בתכש לע המחרתח הויiח'.,

מ ' IIקה

צברפת  ,פרס הוקרה ב'תן ללט ' I'IIה הח'בוכ'ת לע

-

חונה טוער במשח הח'ן , oזהכ בפרם לא'ש ח'נןו

וננסוו  .הנעךןות המצט  IIגות ה'ו מנ  IIנוח

לע ח  Iונו  ,לע עשייתו רבח השנים ולע תרומחו

בוטlDרםדר" שח ' j7חו לש פ'סו ה'  ,12הנאDש''Oוח

הטרט ה")ו שס

הייחוידח להוראת השואה ב'שראל  .הפרס הועקנ

לש וננר אנ ' אולונג'ה הנצאי.ת א'לשה מוצ'אוח בנטו

םפ"ור השואה לע קרע המםע של משלחח 'הוי'ם

לו מהקרן לע שם חונו ובלימה )יימן ול" .פרסים

טח"גשטט ודפוס' החננןות אנוש" r

אחר'ם מקרן זו נם הם הועקנ ו בקטס  ,לרבוח פרם

·ב'קרנאו .

בטקס הועקנ  11הפעם הארשובה פרם לתט'ח

וערב' ס לאוש Iו'ץ'ב'קרנאו .
ונחוגת ו I(',וממת 'Oרפ ייoשו זמב ופl\tו ו'מOlו להnוJV
שה ! .i'IH

4

-

טרט יובר רעבית משפסר אח

חא'רזע' ב'ת ה  Oפר החרכז'

הלזראת השזאה
9ארל' '~ DD " ]'1-
ב

מסנרת האירועים לר נ ל ' 0 1הז ' כר ו ו שלואה ולגב ו רה )ערכו
'מ' ע'וו לבכיר' מערכת הב'טחון  ,לרבות הרמטכ·ל ופורוס
מטכ·ל ,המפכל" וקצ'נ' משטרה בנ'ר'ס ,ראש השב·כ  Iצ  IIת

]~ג f ~rח ~

בn'Y

השב·.כ אל  Iפ'ס ומפקד' חילו.ת נערב יוס הז'נר Iן ,לאחר
הצערת ,התקייס ערב ע'  Iן בנושא '' Iוא Jשמות בכ' 'שרא"ל בנטחות

לש הצפת מ'ער ' Iער הגש'וו'ס מקתש'ס להער'ך תא את 'Dהחמוףס  Jאת

כ  350-משתתפ'ס l ,הנא ש Iדר בשrןoר 'ש'ר בשרת ינ 'וש קלו 'לארש.

םO'.רJאכ rב'ת הספר לש ' lש!ם מן7פ' 1לפרםס תאנר חמtףס rכא  '}Iם מוח '' j7ס

ב'וס זהרכ'~ ש'וiדא Jל!טגרה ש'הנ בח' ר !X)oר תא פ'גו ורענך לפעןoות

מבח')ה ה  lOOר'ת שב Iחר צ  IIת לש חקור'ם  ,לש ה ' IOOר'  I O')Iלש אנש' )'ח Iן.

'ובת ' פורמו י ת בה'קף נרחג במםנרת המרמ הקהל'ת' הפתוח.
כ  2.300-גאשס השתתפ Iבז'וoעפ'ות רטת  I')Iנ  I)1Iת כננ! דסאנ Iת ורמר~

שיrן ']~ן~ ~J r

שמ'עת עדו'ות והרצא!ת .גמ  Iצא' יוס הז'כרון התק"ס באולס בית
מש Jלא הא'ר Iע " Dו-ז ' j7ה

בזערת הא'נטרנט כצורו קה'ל Iת וירט Iאל' Iת של נולש'ס בלע' עניי ן משותף  ,והו

האחרו נ ה· )ראו עמוד

אף )עשות לקה'לות ממש'וח .לומד'ם ומלמר'ס רב'ם משתמש'ם בחומר'ם

-

נ ו ער כונע שכ'יר שוהא· לע הנושא צ"וואתס

(. 6

קלראת  ' 01עח ו לפ"ונן ולמק ו מות אח  '1ם במזרח א'רופה השתתפו

המחפרםמ'ס באתר לה Iראה ולל'מוד הפר Iנטליים  ,מער)' הש'ע Iר והםרנא  Iת

שבע מ'ושח  Iת של קצ'נ' צהל" ביומ"ס של רכונה )מצרת ב'ן ושס

באתר מעורר'ם ד'  ,O')Iעבוד Iת ככבתוח לע בס'ס החומר'ס באחר ,וטקס'ס

בפחקט ע"ו ' ס במידם  :כמן כן בח,שד מאי ה'ן 'וס 'עון צל וער'ס 'וש

ר Ooב  O'OOIלע החומר'ס תאנר ענרכ'ס במאוח בח' פסר ברחב' האyו .במו כו

משרד החוץ ' ,וס ע'ון ל צוער ' צבא ונמנ'ה בש'תוף ה'ח'דה ק'ושף

רב' ס מן התלמ''ים פנג'ם 'וא וצ Iח ב'ת ר !X)oר בשאלות ה ' I'1IOOת או ךןף'Oןו.נו

חץו 'וש צהל" ' OOIנר ל כמ ר 'ס מצרפת .

בקעבוח ה'עוו גאחר .בקמרה זה הנילשה הצעמא'ח )עש'ח לשיח לימו'י .

במאי נם כפתחה השתלמות ' i7ץ למחנכ'ס מ'חירת ח'נוך נוער

חףר ב'ר Iשילם .מ'י עיוו מ'וחד'ס לם'וג הבכיר של הלשכה לש י קוס

ש'_~ 1....
_--ק_~,ב_'ו---,I

נכ'ס ע'וו ידננ מקלחת הח'נ Iך )ע'  '1יית הוו השרון רקתoמ"ו בהשחתפJוl

הזYווד אבינטרכט מפאשר לנשלו'ס 't1מ  l1ללומד מרתג הקמוע ובצקנ המאתמ''ס

ראש העיר.

001'1

-

בחושד אפר'ל נערך מס'1ר ל מחנכ'ס משו  .Y"Iבחושד מאי כוכס

החל בע'ו 1קצר בערכ' קלסיקון בס'ס"ס  Iלכה במערכ' ש'ע ו ר  Iבד'וכ'ס

מפנש שנת' של א)ש' עיות  ,נבו השחחפו כ ' 1 2oo -צוו'ס .ב'ו '1ה'ו

ח'ככוייס  ,ה'טס  Iר"ס ופילוסופייס בנושא השואה והוראתה.

שני קורס'ס לאנש' דעןת

חבר' צנוח ב'ח הOפר רוא'ס צענמס מחנכ'ס ו·מ Iיר דרר בעלוס רחב לש מיער

-

דלובר' ףנעח וב'nויר רום'.ת

 Iיעד וישמחו קלבל ס'וע לתכניחם להרת'ב את הקורס'ס ר Ooקוונ' ' .0ח'נה)·
מהקורס ר Ooאוף הזה לרמנת שהנושא קשה  :כבתה משחלמת מראשוו צ'ו'וו ,
·כמורה לה'טסור'ה בט'nבה ה'זע'ונה א'ן לי פסק שהקורס תרס ל' רב Iח  .בא'
בטוחה שגם התלמ''יס '>! ' j7ו מכך תולעח :
ח" Oרגונט ן~א מנהל ) 1/מת הש'mתI]I mןi\I7וויסi !).ז"ש י;ן א שאו Yזמ א uתט') זמנ הםפן
המrכר ' להnאו, tןש  tוא~

עד הנשימה האחרונה
eי"c-ש"ש,יי, _________________________________,
cי' cנ
תcח
""מe
א
0-

וI

הן iתגנת nהיר~  '1ת רזגו'rחנ והנקמה הפוכ

תזכורת  :הכ'נוט הב'ו-לאוח' הר'נע' לאנש' ' nנון
 Bעד 1 1

למרשע~ ,"",ר דע ;ןזנUrן מהא'ופ Jתאלמו

]אIגIIJI

נבורה של 'והו nמ'ס ה'  o1ו  '1ם:
ממנחנו החאחי 'וש מחכ'

ב מסנרת א'רו'ע שגח ה'ולב ליי 'שס  ,ס')'מ  \ -8ן באוגוסט 'ער Iך בית
הספר ר Ooר  'Oלהותאר השואה ',ב ושס את רכו'נסו הכ'ו·אלומ' ררoב''ע
לאנש' ח'גוך בכותרח ·הוןתא הIשהא דל Iר Iח העח" שכ'תוף אור'גס

-

'זמות ח'נכו'ות ב"עמ  Iנס'וע תכנ'ח פסאר הב'· Iלא Iמ'ת להורתא הש Iהא .
בכיכ  Iס יידונ Iחשיבותה  Iאתנר'ה של הוראת השואה במאה ה -ן  ,2מקומה
לש השואה ע)'צוג הזהות ר',הו  'lת בישראל ובתפוצות  ,הקשר ב'ו האנט'שמ'ות
היוס לב'ן ז'כרון השואה 'עוד .בד'וב'ס בבושא'ס הללו ישתתפו אנש' אקדמיה ,
אנש' ח'טך וחוקר'ס 'יו'ע שס מהאyו מוהעולס כמו פרפו י 'צחק נר'בנרג ,

פר ' !)I

רוברט ו'טסריך  ,פרופ ' 'ה Iדה אבואר ופןופ' נ ' ון רוט.

עוד ' 1' 01

בכ'נסו קבצוןת  '1ון סודנאות בהחנ"ת ארש' מ  Dנ'ס להנחאר השוהא ,

אנש' ח'כן tבולט'ס וחקוף שוהא ממ'יכנת רבות הםתאות ייש  !Hפואי ג'ו·תחמו' ,

והו ''ושבו ה'טס  Iר'ר~ פסרו.ת מאן. Iת ספ'כולוג'ה פו'ל Iספו'ה  .למשתתפ' רכו'נסו
גס ת'כתו ההזדמנות לקנר בפעס הראשונה באתר המ  IIאוו החשד לתודלות

השואה של 'ד ושם ש!>"תח במרס .2005
עד כה נרשמו לכ'כוס כ  450-א'ש מלמלעה מ·  20מדינות .למשתתפ'ס
ר',שרלא'ס בנ'נוס תכור ההשתתפות לנמול השתלמ  Iת

למ'עו )וסף  gholocau5tcom :חוtcו W'I/II"N.tea

ההננה העצמ'ת בנטו הפכה לע Iנדה.

אנןoב yr

'ח'דת מילה Iר ע ד הבש 'מ ה הא חרונ ה נהבתכ צ'ו'וו
 60שהנ למח נטו ורשרג התכ)'ת  ,לכ'חות יט דע

",

יצמנה תא הפנ'ס הרטת 'וש ההחגנחת ר~הו  '1ת

בשורא Jב ' IOד החכ'1ת JDערת הההחנ 'tושא ררגת
תנא' הק'וס הקש'ס של ה'הוד'ס בשואה א' פאשר להב' 1את גו'ור המעשה
שבצעס השמירה 'זע הח"ס ואי אפשר להג'ו את מהות ר Ooאבק בנרמכ'ס .
ר OOOoכ'  ,0ךעסו' העזו'!ת  Iהשלאות המחנות רrגובא'ס בחוגרת פורש'ס
ל'ופ ה'ותמ' 'U ' 1תו ש  TII)lלש הנתג il' Mוןrך  Iשבהאנ; ולעפת

mטתת,Mnn-r

מח מ ' IIג לחמ'ה פרט'ז 1ית  Iהתגנחת במחנות רזגוות משע'ס אלו מדגיש'ס
את ר'זמ.כ Iד הנורא שה'הוז'ם ה'ו  1ח  Iג'  0ב tאכשר לכ החלטה ה"תה כרהכו
בשאלות 'וש חייס מווו.ת
את ה'חזךה מםכס I'lו בסונ"ת הסנרה הטחן הנדחת שו)ות להתננדות
ה'הוד'ת  ,תוך הצנח תצעומות הנפש שנדרשו מה'ה  Iד' ה'חיד ומהחברה
ה'הו  'lת בתקופת השואה.

ןnבnוג וננעח נמגמח פ'CJ'Iח

חט '1II

מ'ל  0'lIנבח rהספן רrכרמ 'oלייחאוו ושהוא~
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מדור דלור
כינוס בי - Iאלומן

ומפגש בין -דורן במאן 2005

מאת לאה גך'ןןשט"ן

 11משאת לב'  .לטונת העם ה'הן  '1וכל האנ Iש Iת  .ש'ר ושס 'מש'ך לשמש אתר להצנחת

"

השואה  ,מקום אשר בן ז'כר Iו השואה יקלח'י 'ועברו מדור דלון  ,עלולמ' רע ,
)שוא מידנת 'שרא'ו משה צקג

גמלאות  80שנה לסיוס מלחמת הע  071השנ"ה יערוך 'ר שם כ'נו  Qהזךהות ניו-לאומי ומפנש

ב'ו-יור' 'וגצ Ioלי שואה ולבנ' דורות ההמשך ב - ID'Oמרור דלור  .בימ'  4 Qדע  9במא'  2005יתכגסו

אלפ' םשחתפ'ם ננ' לכ הגלוים מלכ רבחי העולם כף לחלוק עוד 'ו Jצ'" Iום  Iלהנט'ח לשפ'י ה Tך)'ין
'וערב מ  nר דלור .נמן כן רוגשחתפ'ם יולכן לחפש שמוח של קרבנות שואה במאנן השמות המימ'

ולמלא רפ' זע ,
 01 ) ' ) 11יימשך שבוע  ,ו'היו בן מנ Iיו  0']1'1 ,0'1)'DOביו'  1ור  IIם  I'OIד ' Oםי ךר נ'ס נ'י Iש'ו'ס וביי
ושם ,המתכ)ס'ם גם ישתחפו )אודיעי '  01הז'כרין לשואה ולנגורה תשם"ה .

למיעד )וםף יש להתקשר למארג)' הכינוס:

.meetings@unftours.co.il

טלפיו:

.03-5209972

תגועות הגוער מצ  IIגות את יום הזיכרון

~_________________________________________________ll
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מעמך שרת החינוך  ,התרבות והספורט לימור לבנ.ת יושב ראש הנהלת יר ושס אבנר שלו

ב

וכ'  6ooחברי תנועות )וער מכל רחבי האץר נערכה ביוס הזיכרון לשואה ולגבורה בקבעת

הקהילות ביך ושס צערת תנועות הנוער האצרית .בשיתוף מטה ההסברה  ,מינהל חברה
ונוער ומוצעת ת)ועות הנוער במשרך החינוך סיכמה הצערת את הלימור החי)וכי-ערכי
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רואה חשיבות רבה בחיגוך הלבתי פורמלי
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t

שלמח הח) י כים ביוס הזיכרון .

בית הספר המרכזי להוראת השואה
וימון ערכי  ,פתוח ואמתי עם

.

הנוער  .לפיכך בנתה מגמת ההדרכה של

.....

_~.

חנ 'Y

תנועות

"

בית הספר יוס פעילות מיוחד .כשעות
הצהריים סיירו ביר ושם בני נ ו ער מתנועות
הנוער הציוניות באyך בםיור שענ יי }ו עיצוב

זיכרון השואה בחברה ה י שראלית והשתתפו
בס ר נה על רילמות ערכ יות ומוסרי ו ת של
האדם ה יח יד בשואה .את הקבוצות הדריכו

חניכ י קורס המדריכים לפולין אשר הוכשר ו במיוחד להררכה זו בקורס.
בסיומו של היום התאספו בני הנוער כדי להשתתף בצערת תנועת הנוער האצרית המתכנסת

מרי שנה בבקעת הקהילות  .נצערת שמעו החניכים דעות מפי ניצול השואה שמוליק ש יל ה ושירים
מרגש'ס בביצוע הזמרת שרית חדו ולהקת תנועות הנוער ,
ןכoחנז llן ,א ןמת המ וח הלבת י פ ייי'ווכ גמגמת ;~' יווכו '1נת הספ ר המ ןמי ל ה nאןן ייש ! רא~

אלה דברי האחרוגים

.-

c

~~א~Iי '~ת~ב ~Iט~ל~_______________________________________________ ,
~א ת
מ

ב

חשדו פאליר דהפסי משדו החינוך תא הספר א':לה דןגי האחרוגים "

-

מכתנים אחרונים מן השואה במהדורה מיוחדת לתלמי'ים

ושלח כ·  3,000עותקים לתני הספר הלע·יסוריים ברחבי האץר
כדי שהתלמיד'ס יחון באמצעות הםפר את נושא השואה ביום

הזיכרון לשואה ולגבורה ובלימודים בבתי הפסר  .הפסר הוא אוסף ועויות

~iזלד ניד
ה  nltנחםי .

---•

אישיות שנכנתו בגטאות  ,במחנות מעב,ר ברבכות שנסעו למזרח ,במחנות

'.

ריכון ובמחנות מו  Iת.

העדויות ננוף ראשון בספר מזוהות נשס ,יהן אמינות ונוגעית ללב .

"

בזכותן נושא השואה נעשה מוחשי וממשי ייתר .הפס,ר בער Yת פרופי צבי בכרך ,י צא לא Iר בבערית
ובאנגלית בשנת  2002בה וצאת יד ושם ובסיוע תרומתה הנ ר יבה של קרן המבנרג קליר Iם המרע
ו התרבות.

7

..

מאת ד ~ ר ד  Iד זילברקל]ג
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"

זר'ס  ' :אויבים ' :מםוכ נים  ' :רעל :

ללצהח הנוף והנפש לש האמוה הפינלוח מהיהירוס

' מושחת'ס' :מלאי שנאה  ' :ע  Iינ'ס:

התנכע'ס מקבאו לש העס הפנלוי המוא'ס שה"ח,ך

מ'זקי ' ס :מ'שחיח'ס ~ :נ 'flל :פ' Iרנונרפ"ס:

ל ן ה'זסדו להנן לע צעמו מה'הוירס 'בלכ הררכ'ס

'מולעים' :טפיל :ס' ' טורפים~

-

חיאור'ס אלו

של 'הוירס אינס צטיוט'ס ממשנחה לש המפלגה

הנאציח

אלא

שפח

השיח

בעיחונ'ס

,ךפולג"ם-קחויל'ס האיגזטj1טוףא '  0בשגוח ה .30-

הכשרוח :

לע נ'שוח האינק'זטטואל'ס הפולג'ם-קחול'ס
יהור'ס

כלפי

בחקופה

זו

השפ'עו מאור

הפרוט וק ו ל'ס של זקני ציון הנ ו רע'ס לשמצ,ך,

רעל

זרים י

יאריבים,

ערי מסרכנים
_

' - ' . _ _ _ _k

הראכינ'שוף אדס םפא"רה.

תדמית היהודיס בעיתוניס הפולנייס--קתולייס בשנות ה 30-
במאמרו האמץי והמראינ 'ז ירם  ,אוינ'ס  ,מםוכנ'ס:

סטניסלאו טצ'צ ' אק היה המצרר הידוע ביוחר

בהחלט

א י נה

חרמית היהורים ו'הבע'ה היהו ר יח' בעיחונ י ם של

במה'מנותס במחצית השנ"ה של שנות ה .30-

מלמרת

שכל

האינטל'ננצ"ה הקחוליח בשנוח ה  30-בפולין'

טצצ''אק ה'ה כומר מלומך ו מב Iבר מאו ר  ,וקהל

הפול)'ס ה'ו משתפ י

הקו ר אים שלו היה נר ול .כמ ' וחך בבחב העח

פעולה פע'לים של

הכבור שחקלו ל  Iהעיחונ'ס

בזמן

שפורסם לא מכבר בכרך  32של יד ו שס

-

קוב ץ מחקרים  ,רר ררי ו ש ל'ב יוקנר~ מצרה בכיר

.Przegl9d Ko[oIicki

במכון להיטסוירה לש הרקאמיה הפולניח למיערם

הקתלויים הענקי חשיבוח לממאריו האנטי'-הוירים.

המלחמה _ ברם  ,שני

ה'הרות הואשמה שהיא ' מערכת של בוז בל'

מאמירם שיתפרמסו

רר ילב'וקנה מצ"ן צטיוט אחר צטיוט  ,מחכר

שמץ של הםלחנוח ושל האהבה הנוצריח  :וארי

בכרך הבא של יד
קובץ

כוורשה  ,נוחן למ'ל'ס רלכר כרע צעמ ו .

הנאצ'ס

אחר מחרב ,עורך אחיר זערך ,כנת עח אחר כנת

שלא עורף של ' סלחגות ואהבה ' הניעו את

ושס

ככולם נימה רומה .היהוירם נורפו לכהט

המחבריס הפ  Iלנ'ם-קתולים ואת העורכים האלה

מחקרים מרגימיס

המשיכו

עח

-

ובאמוגה ולעח'ס בשפה ה ר ומה לשפתם של

להתקיף את ה'ה  Iדיס התקפה לוהטת כל כך,

כיצר

הנאצים ננרמנ'ה .בשנ ו ת ה  30-ה"חה ' השאלה

)רשעות ובנח'שות  ,נעשוחם את לב שכיכולתם

הפ ולניס

היהוירח ' לנושא העיקר' של הפוליטיקה בפולין,

כרי לשלהב את הא וו ירה האנט י שמית שכבר

ב 'הו ד'ס

מםב'ר ל'בי ו קנה; ללא קשר לאופ' כחב העת ,

ה " תה ק"מת במירה רבה )פול'ן.

'ד ושס
קונץ מחקר'ס

'ר ושס

לראות

-

קוץב מחקר'מ 'צו א

וואו שעו קרו זהןrט' יתרחמ
ת.ףו,.,

'אחר' ס ',

 iירם' דלבתי ו.צר"ס ·

קהל הירע שלו או נטיותיהם הפולטייות לש עורכיו ,

מה ילכה לה'נח התוצאה של עוינות מרוכזח

ומלמרים שנ ו רלם של ה'הור'ס בזמן השואה

הרח'פוח למציאח ' פחרון' לבע'ה  11העס'קה

וכמטע אחירה זוו )ממאר שנכתב

הזהיר

וצורכ'הס אחר' השואה עוררו אך מעט אהרה.

מאוך את הע'תונים הא ' נק'זטטואליים הקת ו ליים_

הןאכיבשtוף לש קקר.בו ראם ספא"הר~ ממעסקי ים

נ ' וא נה מ'לכץי מתארת את נישות הפולנ'ם נזמJ

כראה שע'חויכם אול פחח 'וחר מכלו מיהוירם

יהור " ם ' שתאוות הצבע מסנוורת אותס כל כך .

המלחמה כלפי יהורים  ,ונטליה אלקסי י ן מצינה

מנת Iיללם' .אי ן טפיוס תרבוח מסוכן יוחר מ"הויר

שהס א'נם מסונליס לראוח את הסכנוח האורבוח

את ג'ש Iת הכנס"ה הפולנית לבפי נציולים יהור'ס

מנתנלל ",בתכ העורך של גrodס , 1937-) Qos N

להם  ,מנצל'ם ניצול חסר רחמ י ם ומתעשרים

)שניס שמיד לאחר המלחמה  ,ושתיהן מלמרות

יהויר זה היה 'לב' משח י ת :ואילו ה ' הרות כשהיא

מעש"ת ע וו ל לאנש'ס אחר'ם  :אותו סאפ"הה

כמה מעט השתכה מאז .לאחר קר'את מחקרt

לצעמה לע חומכיה המסורח"ם  ,לע פי הנררתם

ס'רב לאחר המלחמה להיענ ו ת לבקשתם של

של ליב י ונקה  ,א  Iלי ממצאיה! אינם מפתיעיס.

לא מוסירח,

מנהיג' שאר י ת הניצולים ה'הור'ס ש'גנה אח

אולם הספי ו ר רזגספור בולששת רזגאמםיר מזעז.ע

רר Iרה  ,חסרת טעם ופורמליסטיח ' ונס 'צורה

האנטישמ'ות ואת ההחקפות הנופניות הנפוצות

ולנוכח התנכרות ההתבטאו'  tת )גר היהור'ס

לש ה<עת Iנ'ס ,היא 'רת

הפכפהכ1._1

של חומרנוח  :יהו ר'ס נחשבו קומוניסט'מ חורש'

)1936-

לע ניצול'ם יהורים )פול'ו,

מזימוח וקפ'טל'סט'ס אשר ננבו את העושר

האוו ' רה האנטישמ'ת הארסית אשר לפנ '

הפולני; הס היו גזע זר שהלעה מוגלה )מו מורסה

המלחמה בפול'ן קיבלה עירור  Iהחמ'רה בגיי

לע נופה של האומה הפולנית .לכו היה המאבק

העיתו נ 'ס האינטלקטואליים הפולניים-קת  Iל"ס

8

והש'מ  tש החוזר ) OOראוט'פיס א)ט'שמ"ס ישנ י ס ,

מחנבר נס הצורך בהסתכלות פנימה.

הכובת הוא עורר יר נשס

-

קנץנ מח קר ים .

המאבק
ג Uישמיות
ב

הוגגריה פועלת אליתור רשימות
של יהודים מתקופת השואה

_
שדת'ט'" ן
""Cל,א,ה"ג"""
~א ת
מ
[___________________________ o

מאת יפע ת נכרן

כ

חושר פארלי ]עס ' Iשב ראש הנהלת 'ר ושם באנר של Jעם
הנשיא משה קבצ לגרמנ'ה ידכ להשתתף ב  IIע'יה )נושא
הנאמשיטיות 'Jשנם הארנון ינfו Il 'Oשלו'תףו לועפה אבריפוה

) (.OSCEהייע'רה התכנסה בהזמנת שר החץו שי גרמניה

0- - - - -

הונגדיה מודה שאת ה חטא הגלתי נלסח שבצרח היהודים שען הוננרים

"

נ גד הוננר י ם  .האבל לע היה ו ירם שנטפו משותף לכל אזרח י הונגריה ,

ה שחכה ה י א ט ו נ של ר ו דנות ו ה  Iיכרון הוא מחילה  .י ש לה וננריה משימה

-

לחקור את הש ו אה  ,לתק ן את מ י שטועה ולהרכ ין ראש לפני מי

יוקשה פ'שי .נמשח החץו הגרמינ בנ"חן .מ'rש  lnת לוווערה מ· 55

שס'ונ :אלה דברי ו של ראש ממשלת הוגנ ו יה טפר מירישי בטקס חנוכת מזואון

נא'ד  Iפה ,

באפר י ל בגורפשט  .בטקס

מד ) Iות

מהלנים
למען
ג Iי

גמרכז אם'ה ונצפון
אמר'קה דנו

גמ IIIJ

הש'אה וםרכן התיעוד גהוגנריה שנע ר ן ב5-

ו

הממלכתי ההונגרי במעמד נש י א ה ו ננריה פרץנ מלד וראש ממשלתה השתתפו
נם נשיא מיר)ת ישראל מש ה קצב ו יושב ואש הנהלת י ר ושם אבנר שלו .

למזואון את אלגום אושו y'l
הונגר י ה  ,שצולמו באושוו'Y

ימאבק

לקטס הפת י ח ה השא י ל יר ושס

באנט'שמ'  Iת נכל מ 1ינות ה': OSCE

של 235

צילומ י ם  ,רוגס של יהודי

חק'קה )נד אפליה וא)פ-ת חוק  .אוסוף

לבקשת מקימי המוזאון ובמחווה להחלטתם להציג חמונות מהאלבום בתערנכה

 Iנית ן ח לש נ ת ן ) ' טטס'ט'oקה לע פש'ע

המרכזית של המ  Iזאון  .מיך לאחר הטקס הוחזר האלבוס ליד ושם בירושלים.

שנאה  ,שיחות גין קה ' י Iת ו ביו רתות ,

במ  IIאון בהונגריה יוצגו חפצים  ,תעודות ועבוךות אמ 1ות מתקופת השואה.

צעי'ס

המקוף

אוסף

-

ג  -1944-ו  Iאת

ח'ניך והלעאת מוערית  .טרנאות

בזמו ביק  Iרו בהוננריה נפגש הנשיא קצב עם הנש י א מלד והלעה לפניו את

אחרות החמקד  Iבצעי'ס שי

עניין איתוו הרשימות של שמות י הודי הוננריה מתקופת השואה  .הושימות

ממש ו]נהייס שהחנון שהם

הללו נעשן על פ י צו של ממשלת הוננר י ה לפנ י הנטוא'  Iציה בהוננר י ה  ,נ ר ק

היע'י'ס נ' Iחר ושכגך הוחלו

בזע ו תן י הי ה אפשר לנלוח

גמף) Iת הארגון לבטיח  Iן שלויתףו פעויה נא  Iר Iפה  ,נהם חינוך בנושא

את

השואה  ,תפקוךם ש'ז ארג Iנ'ס לא ממשלתיים  Iפע'יי' Iת ]גך שנאת

הוננריה שנוצחו בשואה

רIב

שמות

יהודי

מכיו ן ן שבהו  llריה חטשבו'ס

'ה Iףס אבינטרנט אב JJט'שמ' Iת nב זמננו .

אברב שלו נשא דברים ב מושב השליש ' שיוחר לתפק" החינור

העוש י ם לא נשעה רישוס

במאקב באנטישםיו,ת פ!רופ ' יהודה באואר  ,היוyע האקדמי של יד

בזמ ו

ועדה

ושם  ,הנחה את המושב דבבריו ה ד ניש שלו את הסכנות הברורות

קורמת

של האנטישמיות בלכ תחומי החיים

-

לא קר ליהודים אלא גם

ה ו ננ ר י ה

דלמקורטיה נלקערונות המוסר האנושי הבסיסי בכללותם  .ההבנה
שהאנטישמיות היא תופעה שלילית אינה מפסיקה  ,אמר נהסביר :
הנ ו שא חייב להילמד לימו ד עמוק בהקשר של הש'אה  .שלו הציע

הש י לוח י ם .

של

ממשלת

הנ י שה

את

מסק נ ותיה במרס השנה ,

Jש' IIר;ןנrן o ,nק) ""'nםמאםש רנבאו tוש גיצ 1\11 O'O:ואמם
אIווIוז ריווjוסו סjוסב חכות

lIIffiD

השואה mוכו '1Io1ע 1Iרשדח.

ולפיהן
הושמד ו

רוב

הרשימות

בשל הנטיבות

הה י סטור י ות

)מלחמת

להקים שרת לש מרס' הבשרה שיהי ,קשוףס למוחסת חאףם ונינת
העולם ידכ להקנ Iת למחנכים בכירים ואלקדמאים את "היעד המקצויע

העולם השנייה והתקופה הקומו נ יסטית ( ו ו ק מחקו קפך)' ומעמיק יכול לגל ו ח

"""""

לפיתוח טסארטניות חינון לוהכשרת מוףם שיהי ,לרDו ר'לכום ההברחיים

את מעט הרש י מות ששרדו .

בעקב ו ת פנייתו של ה)שיא קצב הצ י ע ראש ממשלת הוגנויה פטר מדיישי

,היעד להתמ ,ח ע ם נ וש א מורע וקריטי זה :
ד Iבריס מרכזיים ב ווע י דה היו נש י א ג ר מנ יה יוהנס ראנ  ,חתן פרס

להק י ם ועדה משותפת למוזאון השואה ומרזכ התיעוד בבודפשט וליד ושם

}ובל פרופ ' אלי ו יזל ונשיאת הקרן הצרפתית זליכרון השואה סימון

שמשימתה תהיה לאתר את הרשימות  .במכתב ששלח אליו בתחילת חורש

ויל' .בסוף הוועי ד ה התריהע הן;צהרה המשר י ת לע לעייה חדה בפניע ו ת

מא .י שיבח אבנר שלו את ראש ממשלת הוננריה והציע לו ' את כל העזוה

אנטישמי ו ת מילןליות  ,חוותיות ונופני ו ת " המציבות סכנה גטיסית

הח' ) Iית כ ר י קלרם את המצבע  :שלו נם הציע לשתף ב  Iוערה מומחים )וספים

דלמוקרטיה ש לאחר מ ל ח מת העולם השנייה  :כמו כן הובעה יאנה

מארנ  ) Iי ם אחרים והוס י ף  " :נמשן שכים אוו כ ות היה י ד ו שם שותף עם מרינ ו ת

מ"התנברות הפ ו פולר' Iת של תאוריות קו נ ספיצריה הרואות ביהו ד י ס

אחרות אני ת ור משו,ת ו י רוע לכ נ כ י ח י פוש קפדני מנ י ב תצואות  :מציאת הרש י מות

אחרא י ם לרוע שבעולם  :משלחות קרא  Iלממשלות להנהינ תכניות

חש Jנה

למאמy

ל ה לשמת המשימה של איסוף שמות כל הנספים נשואה .

הכשרה למוריס ו ל ע Jביד מידנה למבאק באנטישמיות ו7jליחם חינון

לע השואה .

רומגיה הכריזה על יום זיכרוו שלואה

התיגון ג  ilד האגמי.מיות גמ  Bן

נ

שרמו מלע 100

0

0

o

כ

הוחות קצבים לש תסיח השיעור החשוה

צעה אחת עם י ד ושם ובשיתוף ודעת ה ר' OO ,וריו) ים הנ '' Iלאומית לחקר

שואת י הויר רומניה  ,קבעה ממשלת ר ו מ ) יה כי 9

באוקט ו בר יהיה '  Iם

לש בית הספר המרס' להוארת הש ו הא זוכרי ם את השואה

זיכרון לאומ י לשואה ברומנ י ה  .בחםותו של השליט הרומני הפשיסט י

ונאבקים בשגאת זרי ם שהופקה קלראת ציון יום הזיכרון

באוקט Jבר

לש ו אה במדינןת אירופ י ות רב ו ת ג· 21

בינואר  .את התכנית

חנן ביי ושס השר עלניי)' ירושלי ם  ,חברה ותפוצות נתן שרנסק.י

' Iן א)טו)קסו שש י תף פעולה עם הנצאים  ,גורשו אל מותם ג 9-

 21 ,000 1941יהוריס מבוקובינה  .הה כ ר ז ה לע יום  Iי כ רון לשואה ברומנ י ה היא
צעד אחד משווה של צעד י ם שנקטה ממשלת רומניה געת ה אחרונה .

וגקעבו ת זאת רגים מ  30-ה שג ריר י ם והד י פל ומ טים הזרים שנכח ו

נחודש ספטמבר תכונס ביר ושם פנישת עבודה של ועדת הה י טטוריונים

באי ר וע הביעו ענ יי ן בהר חב ת תכ נ יות חינוך לע השואה במיינותיהם .

לחקר שואת יהורי רומנ י ה  I ,בה י וכנו הסיכומ י ם של עבודתה מאוקטובר .2003

בחנדש '  Iנ י השתתף י ד ושם גמ ושב לע האנטישמיות בוודעת

הח י ) Iן לש כ וח המ ש מ' ה הבין ' ל א מו י לח י נו,ן חרכיון לוחק ר לש

ה ש ו א רJ

ורעת החקירה  ,רבאשותו של פרופ ' אלי ויזל ,תגיש את מקסנותיה ואת המצלותיה
בחודש )ובמבר לנשיא רומניה .

9

מאת לא ה ג ו ולשט " ן
תכננו את המבנה של המוזאון החרש לתולרות השואה

ב

נציב משה פס  '1ר~ האררס בלע השם העולמי  ,מול האתגר'ם
הרבים שהותוו כתכניח הפיחוח של 'ר ושם :לתכנן מבנה
מזוא ו ני שישלכ את םיפ ן ר ההיםטוריה של השואה בחוייה

ראויה שתטביע את חותמה ב אלפי המבקרים העוברים מרי יים ביר
ושם; עלשןת את המזואון לחlfו לבתי נפדר ממםלולם של המבקרים
העוברים קבמפוס ; לתכנן את ה'לב השמות כך שיהיה מרכיב מהותי
במזואון ; ולשמר את האופי של הר הזיכריו ושל הנוף הטבעי ואת

חשינותו של אוהל יזכיר

-

מוקר ההנצחה באתר מראשית ימיי .

לע פי ש'קוליס אלן תכנן ספריה מ  IIאוו תת-קרקעי

-

מננה

משולש רמוי מנסרה חורר להר צמרו האחר ויוצא מצדי האחר  ,ושני
קצו  Iתיה אלו של המנטרה פןרצ'ם לאיייר הפתןח  .המבקר מג'ע
לכניסת המJואוו ררך נשר משררת חטירי א ו מות העולם .בתוך

המוזאוו סירה של תעלי ת אלכםוני ו ת חציגות ברצפה

-

שע ' צבה

מצעבת תצונת המ  IIאוו דור ' ת הראל מחברת יור'ח הראל מעצבים
ב"עמ

-

יוצרת למקבר מסלול הםןביל אותו ררך לב אחת מהנלר'וח

התת'קרקעיות שבצד' המנסרה  .שמינה מטריס נובהו  ,המתארות

פרק'ס שוניס של השואה  .התעלית המכוונות את המבקר א'נו
ח  tממות בשדה רא"תי את שני קצוות המזואון  ,והאופי הל'נארי של
מבנה המוזאון המניא 'tוף ב'טן' את סדר התרחשותס של מאורעןת
השואה נשמר כשהמבקר מס"ר נו .

"הצורה המשולשת של הסבנה נבחרה כף לתמוך בלחץ הארמה

מעל המ  Jסרה תוך הכנסת אור יוס מלמעל ה ררך פם זכןכ'ת של
סס 2מטריס לאורך הג ג '  ,מסב ' ר ספדיה" .מתכנני המ  Tlאו) ב ' קשו
שהוא לא יהיה קודר .פס ה ו כוכ'ח בנג מאפשר Ifורני אור 'וס להיית
נינור לא  IIריס חשוכיס י ו תר ה ד רוש'ס למצנות במר'ות אקלטרוניות ·.

האור בנלריות נכנס ררך צוה'ר נג

בכל גלריה מירת השק'פות

-

של הזכוכ ' ת תואמת למידת האור הדרושה לכל מוצנ .
בסוף הסיפור הה'סטורי נמצא היכל השמית

-

מאגר של רפ'

הער של מיליונ' קרבנות השואה  ,יר 'ייכרון למי שנכחרו  .בחרר נפח
המבקרים יכוליס לערוך חיפושיס ממוחשב'ם במאנר המרכזי של

שמות הקרבנות  .האולם המרכזי של היכל השמות מורכג מש' J
חרוט'ס :האחר פונה לשמים וגובהו 10

מטרים  ,והאחר חפ ו ר בסלע

הטבע' ובסיסו מל א כמי ם  .המבקר ' ס נ כנסיס לחיי מענלי במפלס

-

המרכן' בי ו שב' החרוט'ס

נןבהו

9

מטר ' ם ןקוטרו ן ן מטר ' ס

-

וכשהס עומדיס לע הרציף שבמפלס  ,הס יכול'ס לראות את החרוט

הלעיון שבן כ'  600תצלומיס של קרבנות שואה וקטע'ס מרפי רע
ןאת החרטו התחתון הrכצניח קרבנות לעומי שם  .מסביבם ארון מרפ'ס

נריי ממףם  ,מעגלי ופחוח  ,ובו רפי הרע שנאפסו רע כה ומקוס פנו'
רלפי הרע שעור יונשו

-

סך הכול ש'שה מיל'וו רפ' ער,

כל המבנה של המ  IIאוו החרש
עשוי מבט ו ו ארר'כלי

מ I'II

-

רצפות  ,קיר  ,פנ'ס וח  Iץ

-

שלא הוטף לו כל ג'rכור  ,חו rכ ר בירור או

ציפ ו "ס אחריס  .לאורך כל המנטרה חתך המשולש משתגה  ,והוא
נה'ה צר 'ותר במרכן  .לשינוי תח Iשח המרחב הנןצר מהשתנות 11
נוספת הרצפה המשופעת קלות  ,וכך נוצר רצף של חלליט שונ'ס
ונוצרת האשליה של 'רי ר ה עמוקה לתוך ההר  ,קלראת סוף המסלול

הרצפה מתחילה לעל Iת  ,המשולש נפתח שוב  ,והיציאה הדרמת'ת
מהמ  IIאוו מתפצרת מתוך המוח הצפוני של ההר לניף של 'ר 't tושס
בת ימינו .

המrואוו החשר ייפתח נסרס

.2005

חנמ י הנ הווורה  :ה צ -י הא 'וש המיי  IXו הרחש.

10

צ'ןoם ;

mא tוב מח.א

אנףנnו מ;ןש הידפס דא<'מירס

.
•

אדריכלות

 •...המ זאן~~!: ~ ~~:ג2xר Iו
I

•
•

•

•.,

I

l

רית הטבעות
מאת לאה ג Iדלשס" ן

חר המוצגים המיוחדים שיוצגו במוזאון החרש ותולרות השואה ניד ושס העת  Iד והיפתח

א

במרס

2005

הוא טבעת יוצאת דופו

-

טבעת אחת מזוג טבעית שש)' ארנו)' מחחרת

בוורשה  .יהוןי ופווג ' ,השתמשו בהו כדי לזהות זה את זה בפעולות חשאיות נגד הנאצים
במלחמת העולם השנייה.

חברום בקבוצת הניעי הציו)' בית"ר הקימו את ארגו Iהמחתרת היהורית :.Nן Zעוד ופ נ י שנבנה
גטו ו רשה  .החג ר יס  1' 01מצ ו ידים ומ א ומנים ה י טג ומיך ואחר פלישת הנאצים יצרו קשר ע ם המחתךת

הפולנית

Armia Krajowa

המחתרת הפוךנית עזרה לחברי

ZZW

מחוץ לחומות הנט ו  ,והתקשורת

ב'ן שתי הקבוצות נעשתה באמצעות אנשי קשר נעיי מראה ארי ו רוגרי פוונ י ת שוטפת .כך הוברחו
לתוך הנטו ומהנטו אנש  Iם  ,כין )שק ומ  Iיע ,
אנשי הקשר השתמשו בססמא ו ת

שהוכנו מראש ושונו מדי שבוע  .אמצעי זיהוי אחר  ,בעוקר

בפג'שזת של נזשא' תפק'  ' lס בכ'ר'ס  ,ה'ה שת' טבע!ת זהב זהזת עם אב Jאד Iמה  Iבה חר  Iט'ס סמלום
'הז " lס  ,לא ה'ה ד' שאנש' הקשר ~ ראז את הטבעת  ,ה ' ה על'הס נס להסב'  lאת משמעזת הסמל'ס:
באבן הארזמה ה'ה חרוט

כבכו שרמז לפסקו התוב'
"אראנו ולא עתה אשורנז

ולא

קרוב

כרמל '
מאת חג'גה פדל c= -

~~~"_~

ל

~

__________ ,.

פנ ' חודש'ס מספ ר תרמה התאחדות

עול ' קרקוב אוסף של כ ל ' ס וצ'  Iר ' ס
ל'ר ושס  ,אחר החפצ'ס ה'ה פ'סת
נ"ר שמנו)'ת ובה חומר אומרס

-

כוכב

סומק לח"ס  ,לסומק ה"תה מצ  Iרפת פתק ' ת

מ'קעב' ) במרבר כ'ר  ,ז"' ;(

הסבר  :ס"ומק הלח"ס הוחקז בסת ר ,והשתמשגו

החרוט

גז לפנ' כ ל ס7jלצ"ה  :למוצג 'קר זה חש'בןת

במרכז הכוכב ס'מל את

רבה מאוו  :ה  Iא מחוק את עוו '  Iת הנ'צול'ס

שבעת הקנ'ס של מנורת

לע האמצע'ס שהשתמשו ב ה ס נש'ס וגבר ' ס

המספר

ב'ח

ר רר

סומק גךי לחיות

שבע

המקדש;

במחנות ההשמרה בזמן הסלקצ'ות

הכבש

החר ו ט בצר הפ נ' מ' של

-

נ ' לוח ,

עמ'דה גב ו הה וא ' תכה וש'מוש בפ ו ררה ואפ'לו
ב ו מס הם להא ו מת לח"הס

הטבעת ' יינ את הקרבכות

-

כד' לה'ראות

את

בר 'א 'ס 'ותר ולה ' שלח לענווה ולא להשמרה,

של ' הורה; ב כל

נל מ' ש'ש ב'ר'ו ח  Iמר'ס א ו חפצ'ם אשר

אחר מצ ר ' הטב עת ס' מל,

מ מח'ש'ס את הח"ם ב  Iמן המלחמה מתבקש

פ'ר  Iת  ,פרח'ס ושת'ל'ס

להתקשר למחקלת החפצ'ס של אנף המ  IIאונ'ס

את המא  Iגה שהעם ה'הוד'

בטלפןן

ה'ה ו ר'ס

הא  Iמ y

וה א ר'ה

'פרח ו'שנשג שוב ,

הטבעת

הכ  Iת ב ת ה' א מ נה ל ת א' ם  Iף חפב D 'rנאנ ף ה ם  Iז א  Iנ',D

שבבעלות

ל! nמ' המחתרת ה'הןר ' ת אבדה בהר'סות הנט'  ,תאומתה )!תרה ב'ר ' הנר'ק א'ווכסק'  ,מגה'] המחתרת

הפ,לכ ' ת  ,ב ) 1962-סעי ח'ה וח"ס לזר  ,שה " פרט'זנ'ס ב'ערות ו'לנה  ,לפ!ל '  jלערור מחקר לע ZZYV
כשמצאו את א'  Iונסק ' ,הוא ס'פר להס לע ק'ומה של הטבעת  ,אולם ה ' ה לו קשה מר' לה ' פרר ממנה ,
לאחר ארבע שנ'ס הכ'ר 'ד ושס בהנר ' ק ובאשתו חם'ד' אזמות העולס  ,באפר'ל  1978חזר ח"ס
לוורשה לפת'חת הב'תן ה'הור ' במוזא ו ן אוש  Iו'ץ  Iב'קר נס את א'וונסק' שחלה מאור ' :במזנו Jשמעל
מ'טתו ה"תה מ  Iנחת הטבעת המפורסמת
למקומה ושוב 7jלחת'ה  ,וכל מחשבות "

-

-

טבעת הקשר 7j ,לחת'ה  ,השתעשעת' בה  ,החזרת'ה

א'ר להש'נהן' ' ומ"ס אחר כר הזא חזר  ,ןלהפתעתו כתן

לז א'ו ו נסק' את הטבעת  ' ,שמת ' את הטבעת על אצבע ' ,ולב' הוצף שמחה א'ן קץ :אמר ח"ס לזר ,
זמן קצר לאחר מכן הלר א'וונסק' לעולמו ,
לאחר שח"ס נפטר בשנת

,02-6 443598

, 1997

ב'קשה ח'ה שהטבעת תוצג ב'ו ושס  ,לאחר מותה בשנה

שעברה  ,הועברה הטבעת להשאלת קבע לאוסף אגף המוזאונ'ם של ' ו ושס 'מ'ס מספר לפנ' 'ום
הז'כרון לשואה ול נ בורה ,לזכרם של ח'ה וח"ס לזר  ,הטבעת ת  Iצנ במוזאון החרש לת  Iלוות השו א ה ,
ובו 'טופר שוב הס'פור המופלא שהוסתר במשר שנ'ס רב  Iת כל כר ,

הזדמנות לומך תודה
כ

הוקרה ער תרוחתס מאת 'פ Uת ככר l

"

טקם מרנש במ'וחד בגו חס'ד' אומות העולם ב'ר ושם ב·  4בפאר'ל
הוסר הל rט מלע שמו של א"שה קנפצק' ושל ~מ  i'1פת'מה ז"ל.
קר שלושה 'מ'ם קודס לכו בפנשה א"שה בפעס הואשונה לאחו

אייו א ותו צינור הוה הופך יחבר שוחיס וננבום ורוצחים ,ואז אולי הם
הוו ג ם הכי ה Iמנ"ס והכי צj Iחיס שיכוייס להיות

מאת קט'ה ג.ןםאר  Iנ

 46שנה עס וחל שמ"ל)" Jב )לב'ת רויח ו (.ו ב'צולה שהוחבאה עם

בעולם•...
אנא קובנר

און יה מונו מאליו שניצודי השואה ,אחרי השבר והאדבו הגדול ,ימשיכו את רצף

ח"הם כרניל .אפילו קי להלעות לע העדת שאחר י השואה יקנשו הניצולים יקנום
או לטבוע בינין משתק .אך למעשה הניצולים שהניעו אצרה מיד עם השחרור,

יפני השחרור ואחריו השתלב ו בחברה הישראלית ותרמו לה במנו Iו תחומים :מעד,
תרבות ,חקלאות ,צבא  ,מרינה  ,משפט ,אקךמיה ועוך.
)ימים אלן החל יד ושס בפרויקט הוקרה לפעולתם ולתרומתם שי ) י צולי

השואה למר  Iנת ישראי ,נשיב הראשון ארכייו יך ושס עורך מבצע אצרי מק'ף
משטרתו סאלוף חמ!ר ת  Iעו ' 'lזע תהלין הלקיטותם לש הנצ' Iדיס חננוה הושארילת
ולע תרומתם ל) נ "ת האץר .מסמכים )אלה עדייו מצויים היוס ננ תיס פךטיים,
נפםר'ות א זור' ו ת בJארכ'ונ ' ס שהק'מו גופ'ס שונ'ס דכ' לשמר את הז  Iכרוו .החומר

המפוזר ככת'ס פרט"ס ~'נו נשמר כתנא'ס ארכ'ונ"ס אופטימל"ס  .ומהחוקר'ס
רצבנ לחקור מקחר קמ'ף  .ממע ' j7וש'טת' את תרמות נצ'וף השואה למףנה 'וIחכרה

ב'שראל .המטרה בשלב הזה ה'א לכנס את לכ החומר תחת קורת ננ אחת -
'ר ושם  -שם 'שוקם ו'שוחזר .ייבדק קבפדנות ב'ד' צוות מומח'ס  .יירשס ו'סודר
הכלכר~ לבסוף 'וזו החומר למאנר הממוחשב של 'ד ושם ,לכ זאת תוך שמ'רה לע

עור הבפס'ם המוצנח'ס ובתחושת מחו'בות מלאה לכפ' לכ מ' שהחז'קו בפר'ט'ס
אלו ושמרו 'וע'הם קבפרבות ובחחת קושד במשך עשרות שנ'ם.

משפחתה ע'ת קנפצק' בתקופת השואה.

ס'פוו ההצ ל ה החל אחו' פל'שח הנומב'ם למ'נסק ב' ו נ'  : 194 1לב'חו

של פת'מה קגפצק' ושל בחה א"שה בת ה'  16הנ'ע אורח לא צפו' -
'שו אל דויח וו  .בלעה של פוומה ח'חוו' .ףרתה הטובה של פת'מה ' .שואל
נפצע בונלו כשברח ממחבה עבודה בדרוזר' שנורש אל'ו ,ולע אף הס'כוו

הצעמ' הרב ט'ןפoו  0פת ')' Iה וא"שה דע שהלח'ם ואחר ןכ זערו לו להתאחד
עם משפחתן שה"תה בנטו .בשנת"ם שלאחר מכו זערו פת'מה וא"שה

למשפחת רו'חוו

 -הו בתנו לה מקום מחבוא בעת האקצ'ות והבע'ר ו לה

מזוו בעת שהותה בנטו .רחל .אז 'דלה בת  8דע  .11זוכרת איר ה"תה באה
בסתר לקנר את אב'ה במחבוא ע'ת קנפצק' וחוזרת לנטו מצו'רת במזוו.
לבסוף הצל'חה המשפחה צלאת מהע'ר ולצהטרף לנחר פרט'זנ'ס 'הודים.

אחף המלחמה חזרו הנצ<ול'ם למ'נ7jס ודע 'לעייתס אצרה ,בשנת ,1958
שמרו לע ' ' '00חיות עם מצל'ות'ה  Qוףא נחנז להו זערה לכfןכת לאחר מכן
הם התכבת) דע

 .1967ב' 1985

נפטרה פת ')' Iר~ וזמו רצק אחר ןכ החתחנה

א"שה ועברה לנור בשכונה אחרת .לע אף מאמצ'הו הנרולים לא הצל'חן
א"שה ומפשחת ח'חוו צ'לור קשר ,א ר הקתווה שפ"נשו ש  Iב לא התפונגה.

ב 2oo3-

נשלח ל'ד ושם ע'תונ 'ה ו ף המתפרסם במ'בסק ,ובו מתוארת

פרשת הצלה  Iו  .עד מהרה  .בזכות עזרתה ה'ע'לה של בת'ה אונטרשץ ,

'ר ושם מקבש מכל מ' ש'ש ברשותו חפצ'ס  ,תמונות  ,חוברות ז'רנוו ' ,ומנ'ם .
ע'תוב'ם .מסמכ'ם וכרומה ומעוב"ו למסור אותס לטובת המחקר  ,לפנות לספ ' רה

רפפורט בארכ'וו 'ד ושס בטלפוו .02 ' 6443673
כ א שר תצטבר כמות חומר מפםקת ' ,נותח ו"חקר החומר הארכ'ונ' שנאסף

ולבטוף 'פורסס מחקר .פרופ' חבה 'ל)וקנה תערוך את המחקר במכוו הב'ו-לאומ'

לחקר השואה ב'ר ושס.

האג דרטה יינצר אחרןן"' תאת ' פעת כ כ רר
ל עת'ם נאצלו הנ'צול'ם לתרום למר'בה את ה'קר ב'ותר

 -את ח"הס.

רב'ס מהנ'צ'ו'Iם השתתפו מ'ד עם הנעתס אצרה קברבות מלחמת השחרור ,
חקל מהם נפלו בקרבות  .ו  275-מהנופל'ס ה'ו צנר אחרוו למשפחתם.
ב'  22באפר'ל בערך קטס הסרת הלוט מאדנרטת הז'כרוו בצר אחרוו
בהר הלצר .האדנרטה הוקמה בש'תוף משח הכ'טחוו ובודעה להצנ'ח את תרומתם
של אותם ב'צול'ם שהם צנר אחרוו למפשחתם וא'ו מ' ש'פקור את קברם .בטקס
השתתפו שר הב ' Oחוו שאול מפוז' ,ושב ראש ההנלת ' lושם גאנר דשו .ראש 'Oחנת

ההת"שבות בהסדתרות צה ' ונ'ת הע'וIמ'ת רבאהם חסבב' ו 'הורה טשרבר'ופ -
וב'צול שואה ומה'ו  Iמ'ם של הקמת האנדרטה.

לוחם

א"שה

 j7וYפ ' j7

ומשמ אל{ ורחל שמי" Iנ yי

לשעבר מנהלת מ ר ור ח'פוש קרוב'ס בסוכנות ה'הו ר ,ח' במצאה כתובתה

של רחל שמ"לוב'ץ לב'ת רו'חוו  ,לאחר שבד צ מבר 2003

הכ'ר 'ד ושם

בא"שה ובפ ת'מה חס'דות אומות העולם .פנו אנש' ההפקה של ערוץ
הטלו ' Iז'ה ' -שראל פלוס" למשח הדוברת של 'ד ושם ב ב קשה להפג'ש
חסיר אומות עולם ובצ<ול שלא בפגשו שנ'ם רבות בתכנ'ת מ'וחדת שתשורר

ב'  OIהז'כרוו לשואה ולנבורה' .ר ושם הצ'ע את א"שה ואת רחל  .חושד'ם
לאחר מכו הזמ'ו ערוץ הטלוו'ז'ה '-שרא ל פלוס " את א"שה להשתתף

בתכב'ת א'רוח ולהיפנש ' עס רחל ,דבר הפג'שה נשמר בסור מפ)' רח ל
שמ"לוב ' ץ .וה'א הוזמנה לאולפנ' הטלוו'ז'ה כב'כול לר'א'יו .פג'שתו אחר'
כמעט

50

שנה ה"חה מש'א' התכנ ' ת  ,וה'א שודרה בערב 'וס הז'כרוו

לשואה ולנבורה,

'ר ושם ערך אח טקס העקנת התואר בזמו ב ' j7ורה של א"שה כ'שראל
לרנל צ'ל  Iמ' חכנ'ת הטלוויז'ה .בטקס המרנש הודו הנ'צולה והמצ'לה ל'ד
ושס על העזרה ב'צ'רח הקשר ב'ביהו ואמרו כי מעתה ייקל להן לשאת

את עול הז'כר Iו של מאורעות השואה.
טקס הסךח

הOO

כ 'MדJאתטר ה  IU'Iו נצר ארחוו

הסתבת ועברת במחר הוoו' במקלחת ח  'l'Oא  OIוח העולס .

13

"שהע ישראל"

-

קונצרט חזנות בין  -לאוהי

כ מעמך הרב הראשי הרב ישרלא סאיך לאו וקהי שי ')  2.000איש נרעך ]  9-ני.ני בככיר נטו ~ Iה קוצנרט חזנות נ'' Iלאמוי נמםנרת אירו'ע שנת היובל
ףר ושם .השמעת מטיב רפךטורא החזנות נפוסבי ב'  I lש Oניך Iש'rןם הוא משוס זרכיוו חי

והיא סהווה )צ'חןן 'וש הרוח

מוקת"סn

של w

ום התרטת שהאנצים ביקשו לםחות מ'זע פני הדאמה ,

מתוך הרעהכ בכווד ולצורים שנצרחן שנ Iרא~

קבוצנרט שוחזןו בפעם הראש] tה צ'ירותיהם שי נך rלי המלחינים  Iהח  O')Iוהושמע מבחר מצ"ייית החז)ות המפורמסות ניותר  .קבוצנרט השתתפו ט Iכי

הח  Iס)' בעולם היהן 'l

-

צ'חק סאיר הלפנטו  .יקעב מוצו  .גן צייו סי'ןי  .שמעוו פקרש וישראל רדנ

-

'ןביווי מקהלת החזנ'ס  Iהחוסורת הסימפונית 'ייגד ")ב) Iחן

של רך מחכי סוכול.

חדשות ההנון הבין  -לא והי לחקר השואה תאת

'לאu ,

",. - OTא כ'

,U

כיגוס יבו  -לאומי על חקר השו א ה

נסעו לאוסטר'ה בחורש מא' לםד]ה של ש'שה 'מ'ס עס חוקר'ס אוטoר"ס

הה  IOOףה 'זש התפתחות ילסוף השוהא וקחר הש ו אה היא נושא מלאף שכהוא

המסונפ'ם לאוג'כרס'טת  Iה)' ולאו)'כרס'טת  Iצלבורג  .החוקר'ם נם הצטרפו

לצעמו ,חקר השואה נ'בצ כעת נפרשת דרכ'ס :זה הזמן לנחוו את ראשיחו

קלבוצות א'רופ'וח אחרות לכ'קור באחר מחנה הר'כזו מאוטהאוזן ב'וס השנה

ואת התפתחותו של חקר השואה מאז תוס המלחמה ולחפש כ'וונ'ס חדש'ס

שלחר ו רו  ,הכ ' j7ור במאטוהא Iזן העלה הרכה שאלות  IתשנJות מורנכ ו ת לע זהות ,

לע זכיר  Iו ולע הצנחה קלראת רסומ'בר'ם האחר'ס לש הטרבה ,

לחקר השואה בעת'.ד
צל'ו ן  50שנה ל'ד ושס 'ערוך המכון הב'ן'לאומ' לחקר השואה כ'נוס
ב'' Iאלמו' כשותרתו "חקר השוהא והקשףו :הפועת מרמ' מחקר וג'שות" ב'מ'ס

24-21

כנובמבר  ,המשתתפ'ס בכ'נוס 'בחגו )ושא'ס מנוו]'ס ובהס  :האנש'ס

אשר ק'ימו את חקר השואה והס'בה לחש'כות חקר השואה בעכורס; ש'לוכ
קחר השוהא ונענדתו לש העולס הקאימ' הממדסו; הפשתע א'נטרס'ס צ'בוף'ס
משחנ'ס 'זע כ'ווינס ולע יריכ מקחר; הן"חנ.ס כ'ן חקר השוהא מקנוית מבםט
של מעצב' הפשע'ס לכ'ן חקר השואה מקנוית מכטס של הקרכנות; ותפק'י
הגצ''lןןס כחקר השוארג
כיכנסו ישתףת פפור ' טסירכפור ארבוינגנ כמושב מ'וחד לרנל פרסוס פסרו
מק רוו ת הפתר ו ן הסופ  ':כח י נה לש מrןנ ' ות הגאצ ' ס לכפ' ה'הוrןם

 O- 1939ר1') 1942 O

-

פסמטרב

ו.םשאונ'ברת O'Jtרננקסר~  ,המyןה המרס ב')סט 'ו'iוi

פרפו ' גרהדר וו'ערג  ,מyןה שלנער אנונ'ברס ' Oת צפון קרו'לנר~ והוא ' 1וב לע
שת' סונ'ות גפ  mת :הה  OOוףוגרפ'ה של מלמחת העולם השנ"ה והשוארג
הכ'נוס 'תק"ס כעזרתו האד'בה של מרכז נרטנר לכ')וס'ס כ'ן'לאומ"ס
בנושא השוארג

סדגת מחקר באוסטר י ה

קכוצת חוקר'ס 'שראל'ס צע'ר'ס  ,בה)ח"תס של ראש המכון הכ'ו-לאומ' לחקר
הש Iאה פרופ' רוי כנק'ר ושל הה'סטור'ון הראש' של 'ר ושס פרופ' ין מכמן ,

14

מענק ראשוו על שס פולרבייט  -יד ושס  :מחקר על הכחשת
השואה במד י גות ערב
המועמית לודקטורט אטתר ווכמן זהתנ בעת האחרוהנ גמעקנ פולבר "' Oייי ושם

דלוקטורנט כאונ'ובס ' Oה 'שרא'לת למחקר באyןות הכר'ח ,ווכמן ה'א שותפה
למחקר במרמ 'o 1' '1ן'ןמוrן המזרח הח'כון ופאר'יiו jובמכ Iן פטסן רטו Yrו'ווrן

האנט'שם' Iת והנזענות באונ'כרס'טח תל אב'ב וכובתת עבודת דוקטורט
הצנת השואה בש'ח הצ'כור' המצר' :

-

, 1962 - 1945

סאתר  IIגמן לעתה עם מפשחתה ממצףם כשה"תה ה''1ד צע'רר ..חאר'
המהפכה של

. 1952

אטתר התגכרה לע קש" הקל'טה הראשו)'ס באyך

והצט"הנ כל') 1וrןס אקדמ"ס  .ה'א התענ"נה באנט'שמ'ות וכהכחשת השואה

כעולס הערב'  ,השתחפה

בוIע'ח .n

כתבה עב  Iחת בנושא זה וה  IIמנה להופ'ע

בפורום מ'וחד בכ)סת לע אנט'שמ'ות ערב'.ת במא' 2003
של ערב'ס ו'הן' 0 ' 1שראל'ם לב'קור

באוש" ',Y

הצטרפה קלגצוה

בזערחו של ב'ת הפסר המרמ'

להוראת השואה ב'ד ושם,

מכות מעקנ המחקר תכול סאחר ווכמן להשל'ם את נעורת המחקר לשה,
וה'א חה'ה חוקרת אורחת במרמ אל' ו'לז יי'מו ' '1הדוח אנו)'ברס'טח בטסוון ,
הכו בת הוא עוזן מnקן 'וש ראש המס ו הנ'ו'לא  'Dlלקח ר השו "lHג

חבקי  'lס ב  'Iד ושס

האריןעי אפרלי -יןני

ייםם 2

'  01הז'רנון לשואה ילגבורה

) 14,000-

איש בקייו ניך ושס

נערג 'יס הז'כרןן לשואה
ולגבורה  Iב'  Iס הז'נר,ן לשואה
רובס

ולנבורה .

השתתפו

בפעילויות ) Iא'ר Iע'ס הש Iנ'ס
שנעיס נרחבי התאר .בצעית

המלמתכ'n

הפח'חה

רעבב ' QI

זהורכין ) 18-פאב'ןrך השתתפו

)  2.000-איש  ,והיא נערכה במעמד נשיא המך ' Jה משה ק,בצ ראש הממשלה
אריאל שריו  ,שר  Iם  ,חביר )נס,ת הסגל הפיריימטי  ,תסיף אומוח העלום ובצוילי
שואה  .למחרת נעיך טקס הוחת הוrךם )מעמך נשיא המירנה וראש הממלשה
ו)השתתפות שי ) 1,000-א 'ש  I ,כן )עיך הטקס כז'"' איש יש שס·

מעמך

-

הקר א ת מש Iת הנפס'ם בפומבי בכנסת בחס Iח יושג ר א ש ייכנסת ובא ו הל '  Iכ Iר
 9בוכא'

r

משתת"כ רכ OU' oרנ· oל  Ql/Cי לש ארש ' העזןם ב 11'Oתעjמנ
וjוה<Mו ב 'ו ו אסכי

מ'ושו ו"1iפIר  Mראנד'ל Iשוייצנונ Vב lשDנ'1
)  2-במא ' חבWiנ O'O :וnםשה'""בר' ./רשוon
טע בשוי שאר ייהנלת

,.

Dשו רטא (וש

טקס ממלכחי צל'ין ' Iס ה נ יצח ו ן לע גרמג'ה האנצית ברחבת

אנ ר וטn

הלוחמים והפרטיונים היה ו רים  ,במעמר השרה לקליטת העל יי ה ציפ ' לינני ,
אבנר שלנ  ,יושב ראש ארנוו )כי המלחמה בנאצים אברהם כה ו  ,יושב ראש

ארנוו הווטר)'ס יבסי פסקובר וחברי הסנל הדיפלומטי נציני מדי)וח בלעות
הברית  ,וכו בהשחחפוח למלעה מ I ,OOO -ל ו חמים ותיקים
כי)וס צל י וו  60שנה לשחרור ממחנות הריכוו והגטאות בשטחי

 24בוכאי

בריח המוצעוח שלעבר בשנ'ס ו  1944-194וטקס אוברה באוהל יזכור בממעד
השר עלנ"]' ירולש י ם  ,חרבה ותפוצות נחו שרנקסי ויושב ראש מוצעת יד ושס
פרפו ' שבח

גס במאי

וי 'O
קטס מסירת לקסיקוו חסידי אומות העולם

-

צרפת שלנריר

צרפת בישלאר דרר חא  ,הבשתתפות נאנר ,ולש ארש המכוו הביו-מואלי לקחר
השוןא ,פ'פור חד בקנ ' ;1העזרן רוגיעד לש רוגן רר לסויןא rלר  ,חקןירם ) ,צי'לו
שואה בנ'ב מפשחתו של סחיד אומות העולם מצרפת אדו פרנםואה מרטי
בשו' שאר ה ......., D'UJj7ר'פח'(Iן  tלסrד'נ ] Dש ilו '! iנם רו )ש'J
ם(לאםש נווoס tמנ ורפג ר'OרDו להIח rvךהאJשו נ ·ון גאמ'

ואn I!IלשDוכ תורס ר'ocJfו!:ל'i'Iנוז ןOנOןגנש,

 31בוכאי

ןOOפ וקJ"OfJב:ו ומב)מ רrםב lאoflוב ר\rWD'i

םע והנמ ומ ררפכו וד סמ לשם  Iגן''Dס רגנא tוש <ןש) tסמ

ההיסטוריוו הראשי של יד ושם פרופ ' דו מכמו ) ,ציני הקרנות שתרמו את

ג-ג באו:ו'

;uI)Iי ףגא ירשץ ן YrרoעשP ,

'הדוה )רוחא nם(זאםש

קטס חלוקת מלנוח של רוגכוו הביו-לאומי לחקר השואה  ,במעמד

המלנות  ,מקבלי המלנות ומלוויהס

 31בוכאי

·משירי יקעב בחילי י

-

קונצרט ויכרןו במלאוח  60שנה לצרח

יהוף הונגריה בבית התפוצ ו ת בחםות ש ג רירות הוננריה בישראל ,במעמי שנריר
הוננריה בישראל רר יאנוש הובאיי ויושב ראש מוצעת יד ושס פרופ ' שבח

תןרהים רהע) הזינרן)
מ קם  Iג"אנה ג לסמו מטורונטו ה  Iר'עי

-

דל'ות ונעור'ס בתקופת השואה בזבורוב מתא סבינה שבי ד  ,במעמד

אבנר שלן .יוץע קאדמי של יד ושם פרופ ' יהודה באואר  ,רר לאה חו,בב פר ו פ י

ינג  IIח המרספת צקנה המוזאין החשר

אליזער שב י ד והמחברת )שאו דבר'ס  ,ורר בלה גוטרמו הנחתה

לתודלות השואה הצפוה יניף ירו'וש'ם הבנו'ה .
מקס

 15ביובי
נהדרה

בעת האחרונה על תרומתם הנדינה

גלoo

ו"ס ו ב השחתפות מאות ניצולי שואה
מפ נ ש לר נ ל הוצאתו לאור של הפסר מלחמה  ,מלחמה  ,גבירה

 11ינובי

ג בםנ לש מהגר  Iם מפ'לון  ,הוא

יוס עיו ו לרנל הוצאחו לאור לש הפסר הלמות הלב

-

המשכיות

ותמורה בפעולות הסעד והרווחה של יהודי רגמניה תחת השלטוו הנאצי ,

נונר ב'ת הספר ליפואה שליי הא  Iסר)'] ' Oה
'וש טורו) ) .I\,קנף ' רה Iלש התמסר מקס "ו'ערין

 1945- 1933מאת רקבה אקליו  ,בהוצאת י ד ושס ובשיתוף מכוו ~אן בjו ,

צה''נ' IוIוi iויר מישוש בתrזעו הג/הול לש ראגםינ

ירולשיס _ ביוס העיוו )שאו דב ר 'ס פרופ ' ישראל נומטו  ,ראש רוגכוו הביו-לאמוי

בר'ת  ,בות

לחjור השוהא פרופ ' דוד בקניר ,יושב ראש מכ Iו ~או קב פר'פו בצי בכרן  ,רר

קהולתיים חשוב'ם ונללכ זה

)' J

דרצ~ הסמם 'וש מת 1Yש'רלא ,האנדוה 'ום'יע

י קעב בורוט  ,דר ניא מירוו ומחברת הפסר

עלז'ו'ם חשדים והמוצעה "ונצוףם ויהן  .0'1כמן

 17ינוגי צערת זרכיוו בעיר הרקושיס צליוו  64שנ'ס לחתלית השוהא רבמוניה,

 Pר hא ההי ל<עפ מרוא מ;ןולית הי  I'11ח  IחווNת

הפוגרום בדורוהוי ב  30-ביוגי  1940ונ י רוש י הויי דורוהו י וסביבתה למחנות

קבדנה וב'שרא'ו.
ג ' יאנה גלמסו
'ורק

-

המו  Iת בטרנסג'טoריה

-

בונרת הא Iנ'נרםטיה לש

ה"תה מורה במערכת הח'נ  Iך של

טורונטו נמשך יותר

)20 · 1

מקס  '11הנא גלן ooטע ~ שנ ראש ההנלת די Dשו
ר mלשן ב> מ מו(

שנה,

יך ושם מעי ' ן מאוי את תמוכתם המתמשכת  Iהח'  Iכ'ת כי נן שי מקס  Iג"אגה
נלםמו למעו )',רון השואה ,

 22ביובי

ערב עיוו לרגל הוצאתו לאור של הספר תודלות השואה

-

רנית

המועצות והשטח'ס המםופחים  ,במעמד נאנר של) פרפ ' tד Iד בקניר ורוגחבר
דר יצחjו אח

גס ביוני

קטס המ םירה של ח ו פת קידושיו שבמחננת הקעורים שימשה וזנות

נ י צולי שואה _ ה ג ' וינט מסר את החופה ליי ושם  ,והיא תוצג ב ג לריה המפסרת
את סיפודס של מחנ ו ת הקעורים במ  IIאוו החשר לתודל Iת השואה

15

עוך לא הנול מופך ...
תדלm1

'חצק אדר ,

הח  UIצ m

rעשהו 'O

די ושס ,2004 ,

רכך א '

שהוהא

-

ב תף

התםחפום'

568 -

עמידו ם  ,רנן ב '

-

 524ע ) IIר'ס  178 .ש"ח ל שני הרככיס

נגועים מדורי דורות

ליערות ולחימתם של רנבות יהודים בשורות

באנטימשיות זעה  .אולכ  OIיות אלו יעדו שכשניהם

הפרטיונים

ולהיקפו של תפtעות ולא לא היה

היהו  D'lרוג  IqIםי מבתיהם איםנ לשנחים נעלו דה

אח ורע באצרות א'רופה האחרו.ת

שחונ'ס רחבים

בה היו

א"י םש במזר"ח אוא מ~ם ןזמ להרוג שידאםתו

חאת החJוIאצ Iלש ישi'INIר םיrוטשב הובכשםי

של התושבים המקומיים ושיתוף הפעולה של

לש ףנת רוגצעו. Iת מלונ מפסר הנפסים הנחל.

רביס מהס עס הנאצים תרמו תרומה )יכרח

הייתה חסיול הטשלטע ,היעירה הקטנה ש"חדה

לשיעור האונות הגנוה ב'  Iתר לש היהוידס נ'מ

את הח"ם היהוידיס במזרח אירפוה בשמך מאוח

צואות איר!)!ה שלשטו בהן הצאג'ס או התמוכיס

שנ'ם  n .ו j"fמהיהוידס שנרו נרעים השיו מחמ'ם

הריm D"Thננ רוג T\IWI

םיrו.כשבI

נהו מפ'לע תשעייה ומוסדות ממלכתיים ושבהו

הנרמ .'J

עם זאת

ה'ו נם צוםתי תחגורה ומאצעי תחגורה פונו  ,אך

ראוי צליי ן שהעונשיס הקשים שהטיל ו הנרמנ'ס

בע"ר  Iת הקטנות לא היה פינן' מאורג ן  ,וה'ה  Iידם

לע התושניס רוגקמ"lס לע לכ הפרה לש הצוויס

נשארו גהו וסופס שנצרחו .הניצולים המעטים

בורס

96% -

מו

המםפlחיס לה תחת הכיבוש
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מסגרח מפלע המקחר תדלוות השואה
ארו אור ענת האחרוהנ ש ] Iברכ'ט בע'
רכס רמופרמ ')[oבםעפ הראש ו נה מחקר

קמ<ץ לע קתפות ר'גניש הצאני בבריח
המוצעות ובשטחיס הממופחים לה .הפריצה
ןןiחח'ש ה Oהתו"ס ינורת

roק1

שתאנ וo'1Iך mב

המוצעות התחולל ,עם פתיחתם של אר)'ן)'ס

ם"O' Iבייס במוף שטת ה 8Q-

בוחת'ןות שםת ה .9()-

דעויות רנות לע השוהא פסאנו גם מעילום שאנו
לארשל ""ב Wוא.pYIר מבחקי ת:עש זה מגדוםיש
 Dפא")יה ה'ןךן r lןס לש שותא 'הr Iן תףב המ,צעי.ת

י)י החכ)ון והס'מוש של גרסניה הנאצ'ת אח

 Oדינ' Iת "הפתרון הסופ' של בע"ח הוהויום "
בשטח'ס אלו לעומת ארצות איר ו פה האחרות
שכנשו הנרסני ם .
יהודי נר  Iת המוצעות הי .הראשונים ביהודי

א'רפcה שהומשח השמדה פזו'ת מוחלטת  ,וש " IOת
הצרח היו שונוח משטיות הצרח אבצרות אירפוה

רבגושות החארות 'ה Iף רנ'ת רמווצעות א'ו ה r lלנ

',ןוףס חפו ף ס תא קגריהם לפני הצותאם להורנ ניף הא"צמגרפוו  ,גיית המצעוו.ת  941ו .

למחנות השמרה ולתאי ג  Iים ,אלא רובם )צרחו

היו

מעיירוח אלו לא שג ן אליהו אלא החרכון בעריס

במרכות נישJIIם פשתחיהם מטאננ rךכ לרצlו'א לא

האכזר"ם ביותר בכל אירזפה הכנושה  .והדנר

הנדולות .השואה ומאורעות'ה שםו קץ נם

הפולע תא שטית הצרח  ,ה;ץ צורך בלאפי יויוס ,

הרחיע את האוכלוסייה המקומית אף לע פי כן

להתיישגות החקלאית ה'הודית בעשרות רבות

וןכא לאפי רגמ'D.נ נא'ש יח ' f1ת האיג.צמיפחו  tנrןןך

נם בתאני הפחךה אלו היו חסידי אומות העולם

לש כפריס קולוח  flי.ס גקזער גאקוראיהנ  jT.lJףס.

סשכינו את חייהס והושיטו

לאחר השואה מענ ונרך כ'tו הממלש הס tביטיי

בjור m

מק)lז fII

מנוlןi rם יריב ,במת'tנr Dג וא קבחנ

הואר"פג מעום רrוaב שמתפי לועפה 7jממו "D

ב " חוד צראבתו ה'ובטיות קואבוארiונ'

-

-

השתתפו

במהשע רyן,ח לש היהIיד.ס

הגרמנייס

-

-

ובכיי זה סיוע ליהודים

אם בי מטעיס

-

-

מהחקאלים היהודים שפו)ו  ,נלציו ושבו לבתיהם

זערה ליהוידס .
ההתקפה הצגא'ת של נרמנ'ה לע נרית

לשוג לוהקים את משקיהם .

ההשמדה הפיזית של היהודים בשטחים

רוגוצעrת וולהת מעתבלוה ~ןה הפו האיגו'ווארי

לע אף שמחת הניצחון לע נרמניה לא זכו

רבנ.וש  Jם לש בףח המוצעוח ב7jממlות כמו jוייב

הנצאי של רוגלחמה 'נ" Iח'ג Iשלו' Iזם  :למו ה' OI

היהודים ניצולי הת!)!ת ה)אצית לחיים שקטים

וחקרוב ובמקומוח רב'ס אחר י ם נעשחה מיד

הראשוו ל'tןפשה ובלכ תקפות המלמחה הדנישה

ורנועים אחר ' הםלחמה  .נוסף על הקשיים

אלחר הכיבוש הנרמני  ,ולא תמי ד וקמו לה סימוו

התעמולה הנרמנית שאינ הנרמנ'ס לנחמים ענם

האובייקטיגיים שנערמו גדרכס של כל אזרחי

היהוד י ס בטלאי צהוב  ,כליאתס בנטאות וניצולם

החסי וא מענ' mב רוגצעותו tאO'YIר ן(ןא תיליעב

גרית המועצות גאותה העת  ,נתקלו היהודים

בעבודות כפ"ה כפי שהיה בפוליו ובמקומות

היהוידת'גשלווו'קית המקפיה אח ילטסו וב'הוידם

באנטישמיות חוקה של האוכלוסייה המקומית

אחריס באיר ו פה .לעומת זאת במקומות אחר'ס

לטס שהם היטילש האכ' O''J1Iלש רהTYמ tרI.ו'Oי'נמו

ושל הממסד הממלכת'  ,והיא הקשתה לע'הס

כמו וילנה  .מינסJו ולבוב נע שו כל השלביס בעת

תנובתם של ה'ה  Iךים גגר י ח המועצות

ובעונה אחת .

הצרח שענה בלגו' יעלני האלכו OIייה רוגקומית

16

להשמדה ה"תה לחימה .לת  Iפעת ההתארננות

רוגחתרת'ת בנטאות

-

וב"ח1ך לתופעת הבריחה

את השיקום.

הפטר צ' א ואור ב 'Oעו ו'!'עת רנת!.ע'ת Iקוי ה י ס Iו לתרבתו
'ה Iףת .

עיד לא הכיל סיפו ...

שלושה תע  'Iל  'Iס ח א ת ד"  ,ב הל ג.טרחו
שרה בלאשן  ••" Uשלושה "" nעo
הבכuחה י ד וש ם  ,2004 ,ם ן ן עמ ו  lי ם 59 ,
ז_ן הfrו IG

בטומשוב והתאח ו ה עם אמה  ,לאחר

 -דל'ה צכ ר " J1בפוף)

שו iWJtשrעםת ר~ nm

ש -ח

רשי'ןח ,תא מ'עפתו רשואה

m

הורבןי נןכ 'Uבש היו הכ מ ' .lYll"lא l!1ן(ן

_'-י_

שגלע' ררכונ'ם בר'ט"ם רשא'ס צלאת

ראיrכחו fו .םלסו דחאכ (ואש תא אוגו<; הזiז תאג JגשK lIו ךורייו הכrוצ ירItב,

תא פילו~ הiו' ילעהן תאצו

ןTT f'f

לוהפיח

מן רזגnפשה ~ (r -ו הספקת' לנתע

יה  'lIם שהתנור,ו נלפ ooינה-אyו ושרלא ו שקנעלו לאירפוה עם פרyו יrגלמחה .

גהס"

הנס שהאיום היה מוחשי ו הלזעם היה כמקר nר~ חברה מאה לש שרה ,כמן אכלף

m-

ו''.: r

ר~'הת הפעם האחהנח התארש

אותם  .לבוח ' ה'ה לע'הן להת'צ-ב במטה

יהוריס אyוי'שרא'ויים אחירס נ"זע דרכונ'ס מדנט Iר"ס  ,להחליט החיטה נותית
מא ו ד

rrI.

רחאל כהמ שועםח ערונ וWה ו'GגiV

ס  Iפןרה שי שרה אלנ Iשט"ן )1ייטברבך( ממחיש את סופורם המרתק של

-

..........

ער תנו)ה בשלטוו נרמנ' .

חמשו חiרואoון וOמ ....1 .מחר ,רשמ~ ואבויו; בק'זנת הנפים .תנצצה

rב  :שיא Ib

לפ' liTUב רש"והת

הנסטפו ולהמת'ו במחח רג להחלטתו

לנטוע לקנר את קרבJיה שהתנורר ו נפי Iט  Ij71נ שנפו'ו'ן  .רונ היהי ר ים

של הפק'ד הא ד 'ש

מאץו ישרלא הלציחו זעל ו ב אח פוליו מדי יאחר )ינ ו שה  ,אחריס הוחלפו Iמ Iרג

-

האם 'חתום לע

ה'תר ה'צ'אה א ו שמא 'קרע אותו ל נז ר ' ם

אחר ןכ בהסךףם נ'ן הגרמ ם]' לברטיים להחלפת אזרחים I ,ה' Iשנלעמו 'tןא שו.נ

,'.

בל' להנ ' ד עפעף? שוג ש יחק להן המול,

שרה ו אמה הצייחו להיחץל בכוחות צעמו בזכות תוש  IIתה המופלאה של הודלה

ושרה ומאה הורשו צלאת  .מלוח ' הו נטעו

הצעירה .

לברםלאו  ,מש  Qה'טלטלו לטר'אטטה

בעוו ו נמלטות עם קרוב'הו ' ,שובות בענלה עם עון אנש'ם מנוהלים כמוהו ,

שאנ'טל'ה והפל'נו בפס'נה לאץר 'שראל  ,אל הב'טחוו של ג'ת ומשפחה.

הופצצה הש"רה  ,והאנש'ם קפצו מ ו הענלה והחפזרו לבל עבר לחפש מחסה .

המסע לפול'ו הווחק  .האב זעם אך שתק  ,האם ס'רבה לשוב ודלבר לע

במהומה א'ובה שרה את אמה ואת קרוביה  ,מוקפת אנש'ם ור'ם שפשתם זרה

המסע ,ואף ה'ולה הצע'רה חשה שמוטג שלא ל ג עת בנושא  .אמנם ה ' א זכרה

לה  ,מבועתת ובאווה וםב'גה להגות אש ועג) ' באק  ,עמדה שרה וזקעה "שמע

ננה ' רות לכ פרט ופרט אולם השתתה להדח ' j7ם  .הספר של ו שה מ ע 'ל 'ם ה ו א

' שראך  ,ולפנ' שהפס'קו האנש'ס להתעשת  ,הלעו אותה '  '1יים זרות לע עגלר~

ההתמוחות הראשונה של שרה הבונרת עם הטראומה  ,וה'א רע"ו מתנענעת

הענלה התרקחה גמה'רו.ח ואןלו מאה לש שרה וקרו'בה נותףס הממ'lם מחאור ,

אל קרוב ' ה שחנא  ,ממש אכ'לו א ' בדה אותם אך זה עתה ,

שרה נלצ'ה מכות הפולנ'ם שאפסוה אל הענלה  ,ובן'7ער מכות ז)'רוו מעוס של

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

J\I)oנתר הא oמוהית 'VIIIתכ ישאר ת לש רהioואצ IוIאל לש " O.שו

כת ו בת שהצל'חה למלמל לב' להג'ן אח משמעותר~ ה'א הואנה לג'ח קרוג ' ה

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

יעיד חדש על המוף ...

מ פ א ת קו צר ה 'ר'ע ה לא נמנ ו כא ו 'זכ הטפ ר' ם ש'ר או א ור בשנ ת  .2004הק ור אי ם מו ז מנ ' ס ל עק ו ב אחר פר טומ ' ההו צא ה ל א ו ר של י ך ו ש ם .

-

'שראל ברםטיצק' ' ,לד' ,הצל את

הצ'ונות הדת'ת באyר u -זרלא נלזכח

חנטר פלרט"ן זלזחס ' ,ו וש Q

חהז כשא"לו וגןמr ,ב הצ1iנ לגאהלו
השואה ' ,ד ו ש ם ,

...""...~..

300 , 2004

ע מ וו ' ס ,

79

ש "ח

מאמציה של המ Jה'נוח הצ'ונ'ת

עצחר

-

ב ש' ת ו ף משח ה ג 'טחוווארנון הפר ט 'ז נ'ם ,

382

עמ ',ו ס ,

69

, 2004

 ,י אן אנצ'ל ,הקדחה רלצח
,ס'א'

i!9

ע מו ד י ם ,

89

"בת'

ו 96r

ו ' ,ד וש ם ,

-

פרטות

480 , 2003

ש"ח

ש" ח

מחקר ראשו') רזגב  DOIלע ממסכיס

'שלאר ברוכס7jצ'' חווה בשואה מעס

עש'ר'ם

בצד החמקדוחה נמאקב להקמח

בלת' פוסק של בר'חה  ,לח'מה

המאפשר'ם לשחזר את פרעות

הדת

וה'ש  mת הוא לעפ גמחרתת גבטו

'אס' מנקודת מבט יהוריח ,

ובהפתכי ץרא 'שרלא למרזכ ח ו רה.

פרוז ' נה  ,ברח ל'ערות ב"לורום'ה

הדח'ח להצ ' ל אח יהודי אירופה ,

מרינה יהוד'ח  ,נח'קוו ח"

ולא

'רוע'ס

עו

כה

ונלחם בש'רות הפרטיזנ'ם  ,ש'רת

בצבא הסוב"ט' ולחם בקרב לע
שחחה גזטרחן ' ,עקב גזטרחן )טזרר

וחא"ר( ,עזנם חן השא ' ,ו ו שס , 200 4 ,

28 0

עמ וך י ם ,

69

ב'rןןן וקברב שלחרור פרא.ג הפסר זהנ בפרס זונמו

הוהאוהב

לשנת .2003

-

'והנמ לש טףו אדת ,תדל"

הק"'נדר  U -רנפoזטר" ' ו ו ש ם 200 , 200 4 .

ש·ח

כשה'ה לכוא בנטו פל rצק  ,ח'רע
שמחה

ג''דו תדיור באו":א) Jטותכר(  .האוהבת

נוטרמI

ב"ד'ש את

ח"

היום l '-ס בנטו בפסיות נ"ר ראכוות

פ'oרה פרפזרט ' ,הזד"ה ג ז ע'ת

-

rב

שם ןאכל ; קו ב הנ זאyר u -זרלא 'T' ,וש ס ,

222 , 2004

עמ ו ו ' ם ,

59

ש "ח

עמוידס .

69

ש"ח

יומנה של

'110

אתר הוא מקור

חשוב יהכרת הנושא של הצלת

נ רטומו נ'tו תא ר "1oחח מטו ן אJוDl

בפסר

לש 'Jוש םישנ ; פס'רה

rן'ןoם בשואה  ,בפסר ממאר מר7jת

במjבקוים  ,ו קו בקבקו חאד תנ נלה

ש'וצאת למסע בעקבות אמה

המתעו את ס'פורס של יל ד '

ספ'ור החשפ-ה

חופשוח לפונינ דע כמה םצוע ח"רiם

ה "' j7סר ' טרנפQורט :

אחר' "מלחמה

-

צעמו מרקת נם הו.א

פיס f1I

לש ב 'Jחהר השני לצנה לש שההאו;
ו נחמה ברוכס וו ' ,ל'דת קו ב נה ,
שהצליחה לה'מלס מתוך שורות

לפרט ' ס נוםפ'ס ו להזמנות :

האס'ר'ס בצדעת המוות וללעות

םפר' '  lושם  ,ח"ד ' ,3411רושל ' ס 81034

לאץר .

טלפון  ,02 - 844 3'505פק 0 2 - &...... 3 606 0

 ications,marketina@yadvu hl!m.org.ilן pub
_
. yadvu hl!m.org
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ירירים ותומנים

ן ם

ברח

' שראל

חבשרו אמי ]'קרו

)'1

!ש Dםנן 'שIנ

ו אש קי ו ק;ןףסי רבאהם 'בוג }שיג

ממש('ןא  ,מזיכרת ייקוr

וערכת הrי

ד'ב חפץ )ממש('ןא מוקנן הכפסים

ובילאה ו דנילא טשיבסy

שותמו להקמת מרמ צהפ"יי הח  \!1lביך

שי ייקיו רואה החשבון רונו ללו

ו ש ם בקיוו באוח בחווש מא'  Iבחס מקרוב אח קצב הקמתו שי

(ן''מכ . )rסטרח הב ' ljlר יי"תה מעלדו

הומס .רנבא ולש מוהנל גארזח נמאנ' ןו ושם יבלארש ' 111אכש'fנ

סקר ו ב על התקיסות הנ1 Jו" שי

 11"7א ת בכ' זה Iנ ,ומגהל א ג ף מערכות מ'ער מ'נלא ל'רנ הצ'נ אח

הו'מ השםות החשר שייקיו חרסה

חהל'ך ה  '1נ'טףצז'ה של סטר' ה ' IIארן ,בג' הז Iנ ש ט 'גyס נס ס"רן

לייקמ nנ במהין הקוניי ,ףנן" יושג

בבמ הנ המוזאןן החשו לת Iחלח השואה  Iבמבהנ מרס הצפ"ר~

רשא

וlוגjיn

' lוםש באנר 'ושן )שינ

מימיו(  ,הוצגה לאורחים תצונת
התסונות וךפי הדע שהותקנה

מען נהס השמו.ת

r

ה

בקטס

מרגש

הוסר

הלוט

מעל

אבן

הה

I

קרה

וההנצחה
שההבצו בג'הנ

י ושב

ראש

הכשר ת

י י יקטוריון

ה"ש  Iנ

י עקב

נ מרוד י ה שתתף נצערת

ייפ ת'  iY'Iהמלמתכוץ רעבב
'  01זהרכיון שלוהא לורשר~
בתמוזה ;

) Oי )(I'I

בכג'םה לבג"ן

יעקב

נמרודי

עם נאנר שלי

ההנהלה

יו f
...-

 Iה מח קר

ושס

על

ב'ו

פ'

וצוםתא לש ב'J
הז Iג ר Iר ו לא  Iנ'

ה Iרב'Y

אשר )'קשן להנצ'ח אח בג' מפשחתס

שנפסן בש Iאה  ,בתמ Iנה; צג'ג מפשחת הןרב)" שהשחתף בטקס

ברזיל

מר'ם ו הגר' נקר' y

ב)ן רבאהם ( הקש'1ו נ'הנ 'Qן;)כב לב ג" ן ההנהלה

והמתקר זלכר ה Iר'הס אשר נפסו בש Iאה  ,בטקס ההקשדה צ ו 'ן
נס ספר ' 1כרו  I1ח'הס
מקתפות הש,הא הארש

ברי  Uניה

0 ' '1

ויו י או דפן'ן) oבמר[מ ,יושתב ואש קיו קלור-י'ואוש .נקירה

גי' ושם עמ :שאנ' ייקיו םך חד סףי ק!ר'לזן תרטה ועם מהנית
ייקרו ק"  IIר:גנoונ )ממש(לא ,הקםצה יסירה םע 'Uבא ו'nי.ו
בתערוהכ "איו
משחקים

י יר  Iת"ם"
 Jאבתר הנג"ה

שי המוזאון
ה

n

,

ש

יתולרות
השואה.
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)ממי'U

אור .רנצואח 'ו וש.ם

ארצןת הברית
רוגmב ל\צז)ןת השהאו לסמה
רגוךר הורוג'ז (ן'מ'מ) ואשת

העסק'  Qקר'ת'ן ארפה מלס
)משמא(ו ,נדכתם של  1צ'ול'

מרשה )מאמש(ן ו 'עקג טדלונו  IllJת ' הם קראו

שואה  ,זכו לכ אחת בפרס

הה'שנ'ס

של

)שנ"ה ממש(ןא ו מ  Iלכ )ממי'ן ( ב ' j7רו ב'ך ושם .

האגודה

תבמוהנ  :ל' 1פרטמת הפרrטנ ' ס שבנהתנ זבכות

האמר'jוג'ת למען 'ד ושס

rךנבותס של הוריה של מרשה  I ,ול'ה ו א'ו'רור

בא'רוע האב'ב השגת' הרג'ע'

קרטן

של האנוררן .הדובר האורח
בא'רוע

ה'ה

י .'r

הה'סטוריון

המפורסם סר מרס'ן גלירבט .

 J:;• .ן

' ~/
f " ,' ,

,

 Iך ושם מתאבל לע אבךנו של חבר 'קר ות ו מך

-

אברהם (ג"א) שפ'לג .ל· ,אברהם נ Lדל במוקצ ' בו

)ה'ום באוקרא ( Iה] ובשנת 1940

נישא ל אך'סה  Iז ,

תב  IIגו משרח ח'וי.םnב·  1~ 4לשבחו בארהם אtY1וiו
לאושוו'ו" עם בנם בו השנת"ם עו' rאל .ע ' IIIןא נפסה,
חא'תר השנהא ושקמו רבאהם והסירא תא ח IIה Oדועבם
נצור'ם לבםב תא  Iכר בנם ה ' j7ר .בארהם ה'ה לאיש

ל mותןמו מאנו לש 'לארש ולש  Iך ושם לומהנינ בקהליה

ה'ה  '1Iת של לסו אגנל'ס .הוא ש'מש נם 'ושב ראש סנ'ף החוף המערג' של

האנוךה המאקףנ'ת למןע ' lישם  .ב 1987-

7jהrןשו בארהם וראו ')(1ולרכ בנס

את "' 1לן'ן :oתאר ה Iכירוו ב'ך ושם המנצ  Iח את  1.5מ'ל'ון ה'דל'ם שנפסו
בשורא Jתרמותם לבנ"ת "ך "ודו מ'עןה לע rךנב Iתס ולע מחו'בותם להצנחת
השוהא לוהבערת מושרת  Iחכ'ו השוהא ודלרות הבא'ם .

ת

אןס  Uרליה
פלו )ממש(לא ו י'ו'או ' Iמן )שגה" מ'מ 'ן  (,באךרו
ג  OIנ ') 01במרמ( והשףגר לשרבע רמאל נגיר
)מםי'ו( ב'jויו דינ ושם .בתמ והנ  :בכ  )Oן 'נאוש

קוצרקא' עם מנהל אנף קשר ' חוץ

שע'n

בו

'הידה )שב' משמא(ן

ןנצןאהל
אסיה ו'מסיו )ממי'~ ,גגה לכותה
מ'גולא )משמא(ן ו םר'ס י"םמו
ואח")ה 'צחק כהו גיקרו בב  '1יו

הארכ'ין

והספר "ה

ובבקעת

הקה'ןוו.ת
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היכל הופמות החדש

