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 60שנה למרד אושוויץ

פרופ ' ישראל גוטמו
דונדה אולמרס  ,דענה
ב[-חוי'ו .נמרור בקרו .
סטפו גי"ק  ,אברהם

רודבבני  ,משה הלעיי [ .
שושנה ו'בשד ,אל,

'ב  Iרינסק'  .ר ר ' שראל
',נגר  ,מנחם כהו ' ,ח'אל
קלט  ,נח פלוג  ,ח"ם

3ג

פרטומיס חדשיס
שו א ה והומור

:= Jfוךה

חרשות

יירירם ותומכים ברחב' העולם

:9-1

:ן

אירוס רוזבנרג

חנר ' מערכת :

'פעת בכרך-וי[

י

אסת' יער'
בצ' נ'ימן

זיכר Iן השואה קברב החר הצעיר .משימה
ז ן נעשי ת בעיקר באמצעות ח ינוך

י'יר תמ'ר
פנינה לוי
חבר המתרגמים ) כינ " ל(

לאכסדנר ןנאהם  ,יינב אורן ,
'רון אשכחי  ,פרופ ' יהודה

בI

יה ו דה ,

פרופ ' ד.ד בקניר ,רחל

בקוא י פר.פ' י שרלא גמטון,

רר מה גוטרמן ,לריה כהן ,
אסנת לן '.אפרת

ל.'I

א"לה

מזרח '.הלל סול ו מוו ,ףר

מדרכי פיייאל  ,סולי
קפלינסק.י רר רוברט

רוזט  ,לייר שטת ר ,אירנה
שט"נפ T7
עינת אלו!  ,א"ריו  '1יו שיק ,
יצ חק הרר ' .דזה סמו'ו I Iן,

ר ות ' שחר זפrו י

ה פקה :
ע יצו ב:

0

-

ענ"נו

של הכינוס הבי ו -לאומ י הרביעי למחנכ'ם )ראו

כע ~ מ

צ י לוס :

י ש!ם ממש י ך צל  nן את שנת Jמ''ה להיוnסו
ובתוך כך מתמקד במשימה של שמירת

אור'ת ג ו סל

אבואר ,שעיה

שינס מרא נm

תא רג)'סו הרבחה

הננאולוגית הישראל י ת ,והוא מתקייס בירושל'ס ,כפי

עורכת בפולע :

סיוע :

אמנם האינטרנט הוא כלי מועיל מאוד להשנת

משתתפי.ם ) 'lIשער

לאה גוולשט"!

ער י כת ה לשו

המש נ שנוח שחיו נהן לפנ' המלחמרג

היהו  'lת מקיימת כינ ו ס שנתי  ,וה  Iא מושך אליו מאות

מער כ ת כתב העת

תרגום :

צעו ם לע ערים במזרח אירופה ולע הקהילןת היהו ירו ת

שחןננ~ ההחאתחת הב'ן-אלמוית לש אגןחת הנאגוולניה

ר ו נ'ח ת ' רוש

ר מת מער כ ת

ק ו דמי ם נ א ספת במסךי נתוני ס שמפחחים ננ א ולונים.

מידע זלשיתוף בו ,אך תקשורת פנים אל פנ י ס ע ו דנה

שטי[  .עו י ד דב ש'ינ ס קי ,

:: I

י עיל ליצירת קשריס וקללבת חמיכה בנושא  Iה  ,וכמות

ה'ום לא נד י ר למצוא אתרי אינטרנט שיש בהם מי דע

פרופ ' 'יחנן מסטשן  .מאורה

עור כ ת

קמור ינעלין רב מומשתש ב O'Oישלחףו פלועה ציל!ריתיות

מדהימה של מיוע על הה'םטוריה ה א ישית של דורות

'צל)tר' ,ןtןגה רוודפ-ך ' מעית

ראש'ח :

קדבו אח האתר.

בשניט האחרונות יש לגנאולוניה היה ו דית משנה

קבהילה היהןירת בישראל ובתפצוות הא'נטרנט הוא לכי

התננדות בלב הגיהינוס

פרופ ' יהודה באואר

נדירה :

ננאולוגים המ ו מחים בשימוש במאנרי שמות

חשיבות בחיוזק הוהןת היהו  'lח בלכ רחבי העולם .ה'א

מדור לדור
פרופ ' ין מכמו

המרמ י לש שמות קרנבות השואה של ' lןשס
פיחוח משאב מ'וחד וחיוני זה קיבל הזדמנות

הוראת השואה דלורות העתיי

פרופ ' חר בנק'י

•

לאינטרנט ב}ובמנר ,צוות י ך ושס השוקד לע

חינוך

הב'ו-לאומ י לחקר

מרע"ס :

משוב לפני ההשקה

מאת צבי ובנהרדט ו נדיה כהו

צ'ירות ויאדו ארט במוזאון הח  I!f1לתודלות השוהא

ראש המכון

השוא ה:

=~ "-

מא נ ר השמות המקוון

פרופ '

-- -

דפוס קל
סטפ)' ורותי ע י צ ו ב

אפשר צלטס תור ציוו המקור.

79}.(,974ס ISSN
כתב העת מ תפרסט

בס ' יע חברת קנית ה ש לוט השקעות נע "' מ .

'הוראת השואה חור Iת העתיר ,עמ Iד'ם (. 9-8
בקרוב ייחנך מאנר השמות המקו  Iן I ,בו יד ושם
נעזר נם ב ח 'דושים האחרו נ ים ב תחום הקת ש ורת

המוררנית ובמשאביס ירניטליים הן ) 'lלהפיץ הן

כדי ל א טוף מיעד לע קרבנות השו אה )ראו 'מ ש וב
לפני ההשקה :עמור'ס

(. 3-2

ג ם ה מ וז א ון החוש

לתו ל דות ה שואה ייע ז ר בח'דוש המ ו דרני ביותר

של אמנ'ט עכשוויים

-

ויר א ו ארט

 'l) -להציג

נוש א' ס ה'  OOור"ס כולליט )ר א ו "האמנות כשפה:
עמוד'ם

(. 5-4

מחויטת החחת הבא'ם לנשיתא זןחבי השוהא

במאה ה·  21חשובה מאוד במשימתו ובשל'חות ו
של יד ושם )ראו ' שותפים למורשת :עמודים

 Oו· (. 11

בזערתם יוכל י ד ושט להמשיך ועלמוד

במחויבותו להנצחת האנשים ,המפשחות .הקהולית

שאדנו ולהמשיך להנחיל את מורשת הניצולים
דלורות הבאיס.

שהיה הש)ה ' .ותר

מ ' 6oo

א ו רחיס  ,י ו תר ממחציתם

מחול" ,השתתפ ו שבשיה מייס לש אנדסונו לש הךצאות
ושל מחקר לע תודלות המשפחה היהו ד 'ת

מכייין שהמשאבים הבלעך"ם והחשובים מאי[
כמןתם
נשואה

-

רשימות ומאנר שמות של 'ה  O'1Iשנספו
מצ ו יים ביר ושם ,היה אך טבעי שי ד ושם

היה שותף בכינןס של שנת  .2004עוד לפ נ י הנעתם
ל י ד ושם  Iכ Iמשחתפי הכ'נ ו ס להיפנש עם היוצעזת

הבכירות של יד ושם בלה נ חוס ןר'מה לר מ ן

-

הן

א יי ש! לדפק ב מ לון וטיפקו למשחתפים מיעד לע ה ד ר ך
ה י ע י ל ה בי ו תר למחקר נאנל ו נ י לע מש פ ח ו חיהם .בש שת
ימי הכינוס הועמדו לרשות המשתחפ'ט חד ף הקר' א ה
!שירותי המידע והיץע בי ד ושם .כמו כן באחד מימי
הכינוס התכנטו מושבי אחר הצהר"ם והערב באתר יד

ושם צעמו  ,והמשתתפים למד ו לע לכי המקחר פש'תח
'ד ןשם ,נכחו בהרצאות כנושאים הקשורים לשואה

וטיירו סיור בלעדי במוזאון החדש לתןדל ו ת השואה

שייפתח קלהל הרחג בחורש מרט .2005
עם  Iאת נעבור רוב המשתתפים הייתה פסנת

הבקיור ההדזמנות עלרוך חפיוש במאנר משות הנפסים
שבנאה

-

המאגר הנלח ב'ותר מסוגו להחצנה אל!סיוף

מידע על קרבנות שואה .אגף מערכות מ'רע נתו
למשתתפים גישה לגרסה הדעכנית של המאגר ב'ותר

כ תובת המערכת

מ·  50מטופ'ט .כמו כן בכינוס נחנרכ ,נרסת ב'תא של

כ תב העת יד  Iש  Oי רושל ' ס

ת " ד  34 7 7י ר ושל'ס 91034
ס לפ ון  ,02-644341 3פקס 02 ' 6443409
 e@tadvashem.org.ilח yv,magazi

הממקש הת  I!f1של המאנר שמחרגמח רתנ Jם אוטומטי

מיעד מעבר י ת לאותיות לטינ י ות ןשיש בה מאפ"נ י ם
רבים י rךר ו ת"ס למשתמש פשותח ו בשנ ' ס האחרזנות.

רשות הזיכר ו ן

-

יד ושס

] תמכת בפע Iל Iתיה על י ךי

t

2

משח החינוך ,התרב ו ת ו הפס ו רט ,

זכ ועידת התביעות
וVז והסו כ נות היהוד י ת לאץו ישראל.

נשער :

צ'ירת ו ' IKIארט וש
אויר צ"ג שתהווה את
הפקר האחרוו נמ  11אוו

החשד ותוnות השיהא
)ראו עמ Iףס

(5 ' 4

מאפייניס חושים אלן אפשרו לבאי הכינ ו ס לערוך א ת
רוב המחקר בעצמס

-

מהמטרוח המרכ ' Iות של

הלעאת מ טד הנתוניס לאינט ר נט.

מאגר השמות המקוון

EJ

משוב רפני ההשקה
כך קרה שאנש  Iם רביס צשפיו יהתעע קדות

[_]

להוות שותפום חאלת

ספ ו רות בלנך ייך המחשב התקשו להתנתק

רוגשמיIח ר tl!K1oםn

ממ)ן כש נ יל ו ב ן מייע חדש וחשוב על )נ י

שי העם היהוף ה' OI

')ורת

-

השינ' Iים

לצהלי חא משהתו מהתםו

באפשךוי ו ת חיפוש השמות שי נספיס נשואה

רשגו"ה לוהקינע קיוךנגית

 Iרמוהירות שהב הם מתרחשים לא נלעמו מיעניהם

שואה רבי  Qכלכ הפאשר

וא נ י חש

תע ו דת זהות  :דפי הדע

שאנחנו חלק מהש י נויי ם העצ  tס'ס המתרחשים

ש"שלח ן ייכללן )מאגר

שנטפו

משפחתם

בשואה.

היקף

של נאי ה)  .01)Iימרגש לה'יח

נ' l

נא .j

ושס :אמר אחך מהס.

השמות המקוון.

יב ו ס הבקיור נ' llשס קראה החרבה הגאגולוגית

צגי בר. Jוןןט הוא סגן זנבהל

הישראלות לגגא Iל Iג' Qהיהןףם מלכ רתבי העולם

תחש' 'Iעץ'דIIמ שארו ' 1'fIת

להגיש דפי עד שי קרבנות שואה :יהחברה

'ערט התנוני[) הנלכ' השמו.ח

הג'I7אנ Iג'ת ה''לארשת קוראת ללכ בחירה ו קרובהים

Iנ'1ו iדנ,ו היא מנהלת שיחת'
מע '1ויyע.

גאנגtווoי יה'Dד Iמבjוירס בהלכי רמש I.ת הדחש.

שותפיס רמשימה
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כ

•

תחילת םפטמבר קיבל יד ושם תקליטור ובו  68,000שמות

פישר,

של קרבנות שנרצחו באוש ו ויץ שכשני שליש מהם הם שמות

משקיף בכ י נוס.

של קרבנות יהודים .השמות והמידע האישי בתקליטור מקורם

והוא

יד

ושם

שימש

רואה

בשרימות רזגוות מאושווץי לש השניס  .1944-1942את הט'לjותור

חשיבות רבה בשיתוף

מסר ליושב ראש הבהלת יד ו שם אבנר שלו קז'ישטוף אנטו'צ 1י ק  ,הממונה

לועפה מס ו נ זה שדקים

לע האוסף הדיגיטלי במוזאון אושוויץ .תקליטור אחר ובו שמות ופרטים

את מפעל ההנצחה

אישיים של  25,000יהודים שגורשו מבלגיה למחנות השמדה בפולין מסר

והתיעוד של קרבנ ו ת

ליד ושם וורד ארר י אנס  ,מנהל המוזאון היהודי לגיר ו ש וזליכר ו ן במאלין

השואה

ורואה

שכבלניה .השמות של הקרבנות היהודיס פורמסו בבער בפסרי זיכרון  ,אך

במשתתפי

הכינום

המיעו המעודכ! והממוחשב שנמסר ליד ושם עכת יהיה נניש יותר צליבור

IIfשםיפ מ mbתרזבYו

באמצעות המאגר המרכזי הממוחשב של שמות קרבנות השואה הענה

יד

ולפרו י קט

ביד ושס.

האלעת מאנר המשות

ושם

שנ י התקליטורים נמסרו ליד ושם בכינום הבין-לאומי השלישי לע

אל}ירטנ.ט ונא" רבמיכם

" תיעוד ומחשוב של שמות קרבנות השואה · שהתקיים ביד ושם בימים

לע לכ נוף או מוםד שמוכן להשתתף במפלע ההצנחה הנחל ביותר של

 7-6בספמטבר ועמד בסימן הלעאת המאגר המרזכי של שמות קרבנות

שמות קרבנות השואה .חיזוק שיתוף הפעולה יעשיר את המאנר במיעו

השואה לרשת האינטרנט בנובמבר  .בבינוס השתתפו נציגים מישראל ,

ובפרטים לע אוחת קרבנות השואה :מאר בארנ לשו.

מאירופה ומאתות הברית

-

גסך הכול  12מדינות

-

כולם צניגים של

במשתתפ י הכי)וס היו צניגים ממוזאון השואה בוושיננטו ן באצרות

נופים האוספים ומתעדים שמות קרב נ ות ומזינים אותס למחשב .אחת

הברית ,מהקרן להיסטוריה חזותית של ניצול י השואה מיסו ר ו של הבמאי

המטרות של הכינוס הייתה להציג לפני רזגשתתפים את ההקתךמות לש

סטיבן פש י לברנ  ,משירות האיתור הבין-לאומי )ארולסן ,גרמניה(  ,מהמוזאון

פר ו יקט מאנר השמות המק ו ון ולשתף את הארגונים בפיילוט מיוחד

היהויר לגירוש וזליכרון )מ אלי ן  ,בלניה( ,מבית טחין )ישרא(ל ,מהמוזאון

שיתקיים קלראת חניכת המאגר .בכינ ו ס גם נערכו סדנאות עבורה  ,ובהס

הממלכתי באושווץי )פולין(  ,מהמרזכ לתיעוד יהויר כן זמננו צ)רפת( ,ממכון

החליפו המשתתפים מירע והתדעכנו בהתפתחות הפרויקטים השוניס

טחין )צ'כיה(  ,מארכיון התיעוד של תנועת ההתנגחת האוסטרי,ת מהמרזכ

בתחום מחשוב השמות.

לתיעור יה ו די בן  Iמנ)ו )מילנו ,איטליה(  ,מאתר ההצנחה של מח נ ה הריכוז

במושב הנעילה של הכינוס נשא דברים עורך הדין סרז' קלרספדל,

רוונסבריק )נרמניה( ,מאתר ההצנחה של מחהנ הריכוז פלוסעירנ )נרמנ י ה( ,

)יצול שואה .קלרפסדל י  Iם לפני עשרות שנים מצבע לאיסוף ולתיעוך של

מהקרן הציבורית של המרכו לתיעור הש ו אה ואוסף הזיכרון )הונגריה(,

שמות לכ יהויר צרפת שנושרו למחנות ףכוז בתקופת השואה ,והוא ידעין

מפרויקט מחשוב מסלובקיה ,ממוזאון צרח העם בבלגח )יוגוסלביה(,

עוסק באיתור ובתיעוי של שמות הנספים .אורח אחר בכינוס היה מנכל"

מפרויקט מחשוב השמנת מליטא )ישראל( ,מארכיון הג'וינט )ישראל(

פרויקט רשימת קרבנות הנאצים של הטדר הבקנים השונצ-ריים רך וסלי

ומהארכ'ן! הציוני מרזכי )ישרא(ל.

3

מא ת יפעת בכ רך -רו נ

צ

יו  '1ם  '1 ,שמוים וצייחת ויארו ארט הם דברך

היםטור י איגו קר בתיעור אלא נם בהיבט הרנשי

כ'tו נחלתם של מוזאונים לאמנות ושל

שמצעים את החוויה  :מצ"נת אוצרת המוזאון

נלריו.ת אך את כולם יהיה פאשר למצ ו א

מוהנלת אףג רוגוזאונים בדי ושם י הוףת עבנר.

תרומת קר! קלור לישןלא

13

מטר שרוחב בםיסו

'l

תוקןן לע קין של
מטר המהווה את

רוגשושל המזרחי של מגנה רוגוזאו!  ,ואורהכ של
הציירה יהיה כ O-ן קרות

לכ זאת 'זעפי תכנית

במוזאו Iהחשד לתוהלת השואה בדי ושם .

מתבצע המוזאון ד ו ריח הראל הציעה שנושא

ש י לובנ של צ'יר ו ת אםנות מתקופת השואה ושל

העלום היה  '11שהיה לפני השואה י צוג 'זע '  '1מציג

העיצוג שקבעו אוצרי המוזאון החרש ומצעבת

ציירות מאגות בת זמננ ו ק'mכ אינטנילר מהצתונה

אור ' קויל לבדב ואל  iתע ר רכו~ יוץע המףה של י ד

המוזאו! רורית הראל  ,היצירה תהיה מםע לתוך

היסטI"Yiו האו מרוגירחי תא רוגחאונ

ושם בוןסי מצפיר פיתח את העריון והציע להציג

לועם שר~ה ואיננו וואתת ח" יום-יום יה  '11ים ףבמיים

החשד לתודלות השואה ניד ושם .העריונ חשדני

אח העולם היהוף שהיה לפני השואה באצמעות

ות  OOIי ם בתוך החבןה והמקום שבן ח'ן היהוףם .

וארשוינ  :םי'מ D1אnוםי oלבדב יצ'נו שונא ו'ערו Iלשם

וידאו ארט  .תהליך בחירח

בבינית הציירה הצלאנ רודמ להתנבר 'זע מכשילום

העולם היהויד

האמנים שייצרו את מציני הווידאו ארט היה ארוך

רבים .הקושי העיקרי היה שכמעט אי! בנמצא

שהיה לפני השואה יצנג בתחילת המוזאונ  ,ובסופו

ומקיף ונעשה בכמה שלבי םינון  .לבסוף בחרה

סרטים המתעדים את

חיי היהודים מהתקופה

ציJו/ר' מאמת לש

הוועדה בראשותו של אבגר שלו בשני אמנים

שלפני השואה  ,והח  Iמרים שכמצאו רובם םרטונים

Iצר' 'Dשכעווייס במוזאונ יצמשנ משא הטסי ו ף !) iביטוי

ישראלים

ובעוחתיהם

ביתיים שאיכותם הטכנית ירורה .יהאתנר היה

במחאונ

ינעש 'O

במוזאונ משפסר ספoור היטסורי

יאבנו הניני נפש לש יהוף.ם ש

V

-

אמנוח בת זמגנו

-

-

מילכ רובנר ואורי צייג

-

-

הרחב שייחגן מאלנות ב'tמ במוזאונ החשד משקפיס

יוצנו במוזאון  .עוד החליטה ה  tlרעה כי היוצרים יעשו

ליצור בנייה מחרש של םביבת חיים  ,לקחת את

תא הנישה הןב חתמוית שיך ושס Uקט ב'מ חתמוי

שימוש בחומר תיעוד מקורי בלבד מארכיו! יד ושם

אותם קטעי סרטים ולהמס את המסנרות לתוך

ר'mנוח חכידהג לרתם ר~תאר השראJג ~חית מאתונ

ומארכיונים אחרים בעולם.

הרקע  ,כפי שהם  ,היהור'ם  ,ה'ו חלק אינטנרלי

עטי

'l

םףןקזנ קnזנתפו

רןש1"VI ,

בדר Drת החיים י ,מציינת ןוכנן  .אל"וןך לכ תהליך
העוברה יגא מתערו ו' D rת הנלחה יגשהבת ף

מא!!

-

-

ראם

לנעח חנמוףם האלר .דנ דבב יגא שחה תא

הגאושיות ותא העצמה לש העלום שדבא לנו :
צ'ירת הוויארו ארט של אורי ציינ חהיה הפjת

רוג tזאו,t

לפני היציאה .המיצג של צייג

יתבםס לע כתבי יך

יומנים  ,מכבתים  ,רשימוח

האחרוו של
ו rי כרונ Iת

-

-

מתקופת השואה ושל ניצנלי שואה.

בפינת החרר י וצנ י אלבזם ו'ןטואל יי מתדפדף ,ובt
ת""הומ לש תייריע י'lוןOשIט iןילופב ליnחבח  JUIJה·:Oו רoע.nו סוא רשהב'ITו 'מיrכ ונצר iומשמ 7ן Wותס וכי JWודג IWJחושנ
ריצ'לח ח iשכ א.rn

מקyב ר חב יריעה של תצל tמי כ תבי יר מקוריים

מהתקופה צעמה  .לע הק י ר המזרחי של החדר
יוקרנו

אותיות

ומשתנות

רוחשות

שיתנבש I

ך~oו יעצמא שחבו לוטיבי לועהם האישי  ,הפנמיי רוייב

המאנ י ם שבנחרו הם מאגים פו'צו ררך ו ילעב

למשפטים מוארים המבטאים אח ר Iח האדם

מידמ לש קהרמות סנ דבב האמנות פשכה תעייס

שם בעולם  .מיכל רובגר הציגה בעת האחרונה

שמשנרה תב!)!ת )ראו בש(רע .אויר ציינ " :הבעודה

בהערבת רפי.oןן הה') IIXף .טא םינימאמ יכ הישמוש

תערתכו יחיד במוזאון ו  I)Iני בביו ' tקר ובנחרה ילצינ

הזתא בנויה לע מיוו' קין

tאתיות מMצ 1אבור

ב"מם בי!-תחמויים ילזגו בם!)!ו לש דבר להעקמה

את ישרלא בבילנאה ב .,.~ IIגצ אוף צ"ג צהינ ציירות

ופנס  ,כאותו פ)ס המשמר של המחנו.ת שירניש

'וורייחהב לש ההעדי לוהנברת ר"Jעו! והסקןת oלצא

בביאתה האחרונה אבטסיבנול  ,בביאתה יקווהמה

תא ייאזכיחת רnגוגת :lציינ היסוף :מ"תךו חשפיה

המקנר  ,אומר האוצר הארשי לש רוגוזאו! ויושכ

בפ"י יגבולגאה

למראות הקש'ס ביותר  ,תמ  Iנות מתוך הגיהי)וס

ראש ההנלת יד ושם בארנ rלש_

פונג במרמ UסGeorges POrnPid
 gjuח  Kwaביןום קוךאה .

-

ממש  ,בחרתי אט-אט במילה הכתוביי  ,במחשבה

יבכל מוזאו! העיקר והרנש הוא בחוויה היות

המאנית מלכי רובגר בנחרה ילצור את הווא'1ו

הסרורה וברוח האמונה חסרת הפנים  .החרר הוא

שמוזאו! א'גו פסר היטס Iףר~ מאנות מטעבה יוצרח

ארט בכניסה למוזאו!  ,יצירה שתציג את העולם

תיבח תהודה ליצ'רה ,שקראת' לה מ'תר ,ליופי

חוויה רנשית  ,לכ! הערך של יצירת אמנות במ  Iזאו!

היהודי שהיה באירופה לפני השואה .היצירה

-

האנושי של מה שנותר .
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קטס מרנש ב  Iר ושס בסוף חושר יוני
השאיל ארגוו הנ'וינט ליד ושם חופה

לתצוגה במ  IIאוו החרש לתולרות
השואה .התופה מקורה באץו ישראל

)פשלתינה במונט הבריטי( ,ורכשה אותה ג ' יין
וצoמו  ,חברת הג'וינט ,במכירה פומבית באצרות

הברית לפני שנים אחרןת ,עם םיום מלחמת

העולם השנייה ביקש הג' ו י נ ט מהיישוב היהורי
באץר ישראל לסייע באספקת טבע ו ת ו חופות

לעריכת טקס י נישואים יה  Iן יים במחנות
הקעו'ים .חצפים אלו ש י מש ו אלפי ניצולי שואה
שרוחם לא נשברה ושהיו להוטים להינשא
ולהקים משפחה חרשה )ראו מסגרת(,
אברהם ושושנה רושק Jבסקי ה'ן זוג אחר

משבעה  IIנ Iת שנישאו

ב' 9

ו

במאי

1945

במחנה הקעורים ברגן-ביין .בני ה  IIג נפנשן

כשאברהם ,ששרר במלחמה במקום מסתור
אצל משפחה נוצרית  ,הובהל ברנ'ו שבורה
לבית חולים שניהלו הבריטים ואשר שושנה
הייתה מחדנבת בן  ,ברג- Iבל Iן היה המחגה

ובאך Doהנשושו י01jנrקשIר לע ןו היכom trה הפ1Iל שiרשחושס הנ םזmUנ קןאשו ךoנ nחליש זופוריNל א 'VIךהroו'ומo

השלישי ששושנה שררה ממ]ו ,ואיש מב]'
משפחתה לא זכה להיות נוכח בנישואיה ,
'חכש"ח רלכוrלlךן לש שושנה הייתה אצחית
שחורה

וחולצה

גרולה

המירה ,

יתר על

וה"הינומה · הייתה תחבושח גאזה נרולה  .שני
ננסים ששרןו מניסן" מנגלה הין התזמורת .
"קמ]ן לרקו ר כרי לשכוח את העצב שלנו.

שיקום המיים היהודיים בממנות העקוךים
ב

מחנות לעב  Iדת כפייה ,מחנות ריכ tז ,

קרןנו ער לעוח השחר ,נזכרת שושנה  .בנם

מחנות השמרה וצדעות מוות

משה נודל במטפסרב  1946רבבנן'tובו ,כ4בעור
שנתיים הם לעו לץרא .נבי מפשחח חשקובקסי
נחכו בטקס מסירח החפוה ביר ושם

-

" Oגירח

מעגר בעבור בגי הוזג ר ו קשובקסי וציון חזרתה

של החופה לאץו ישראל שנים רבוח לאחר
שאבןה

בזמן פירוק מחנות הקעורים

אתרי

המלחמה .
לשם לtנשא שקום חיי היהוירם לחאר השואה ,

לעבורת הג ' וינט למען הניצולים במחנוח
הקעורים הייחה חשיבות בשיקום זה  .בעבור
שושגה

הוותה

החחונה

במחנה

הקעורים התחלת ח"ס חרשים של תקווה ,
· אמנם אנחנו מחווכים היום  ,אבל הטקס
והזיכרון של סיפור )ישואי)ו במחנה מחזירים

אותנו לזמו ו למקום הנוראים ההם :אמרה
שושנה  " ,אידבנו משפחה  ,לבא הקמנו מפשחה
חרשה והמשכנו בחיינ ו :

6

האירופי ג'"ף נ ' שווץר

-

שלח ביו)'  1945את

לא צרt

וצוות הראשון למחנות העקירlם ש I 'Jלה המאקיר .D'J

או לא לכיו שלוב לתביהם ,ר Iבם הפסאתו

הIורח n

-

אבונ  1945 IX)Iזכו עפ'תות הנ'זינט להטה

במחנות הקעורים באוור' הכיב  Iש של בעלות

בזאור שהיה בשטילת הברYום קסעה יחידת דעס

הברית בגרמניה ובאוטסריה  ,ודע מהרה הצטרפו

יהוירת ,במימןן יהודי בריטניה  ,בפעולות ר  IIחה.

אליהם פל'טים שברחו ממזיח אירופה בעזרת

במחנות הקעורים פלעו נם שליחים של הברינדה

ו

הנערך

מספר

היהוןית  ,תנועות נןער יהודיות זארנוני התיישבות

בכ· 250,Ooo

-

בעיקר

rויאלקדן מJו\!Iופהני מולשחת לש הס1כIות היהזוח

תנועת

הבריחה.

הקעורים היהוירם

בסוף

946

נפש

רוקוים ורוזקות אך נם משפחות  Iי לירם  ,קעורים

המזואון החשר לתrדלוח השואה ייחר פקר

ואברהם

סוף  55,000 )' 1945יהודים

-

ניצ  jלי

r

הסער שא ' pמלשמיתות הג :ץט

-

שארבות מtוהנ

בארשות חיים יחיי.

ולא התאחח ער יביבו  1945בקבהצו בשם הבע'י

האתגרים בשיקום הניצולים היו אוירים  ,אך

"ש אר ית הפןטה :היו להס מ y tן  lת קוקלטיבית

מתונבים מסורים  Jב'לע תושייה פלעו 'tוא לאות

להנר מאיפחה 'תהתיישב Yןאב

לתת מגעה צ'ורכים החמוםיף  ,הרנשיים ור lrוחניים

מורטה וחפוה
ישאר'ו

-

-

'ובא רבים מהם היגרו אלצרות הב'ית

ולאYרות אחרות.

ש'והס אף שנם מאמציהם ש'ו הניצו'וים צעמם

היו גי'וחם .נףס lלע צפחים חיונייס תכירעל ךטDן'

אף שמחנות הקעורים היו בשליטת רשויות

נישואים ,שלח הג'וינט 'ופ'ויטיס תפי'ויו  ,מוזזות ,

בצא נלעות הברי)ר הפודק רטoפיול בקעורים בייר

ספרי תורה  ,ספרי קודש ומי'וונים בעברית כןי

האו'ם  ,והוא םיפק את צורכי הקיום הבסיסיים

ו:Hו''ש 'והצית מחשו את החייס היהוירים כשמטע

והיה  IDlOת התיאום והפקיוח הראשית לש  IDIQיות

הושמןו בשואה .

מאת ד · ר מדרכ' פדל ' אל

ל

שמע ר)1ן''לם 'ע ורה גתקופת השואה :ר Iב גג' האדם גזכר'ם גמח נטן ,רשה .גפרט'ונ'ס היהו  '1ם או גפעולות
אחרות של אוyמ לג מעורר השתאות .אולם לגגורה גתקופת השואה ה'ו פג'ם רבות

-

הגגורה ה"תה פ'ו'ת .

ןפש',ת רוחג'ת ודת'.ת נפ ''צג, Iב ףד  j7צל'ה שבפול'ן  .נהנה מפשחה אחת באומץ לב  '11ר כשהתלעמה מהתצואות
הנוראות שה'ו לעוףם מעש'ה לר)1ן ' Oלע'ה  .מפשחה אחרח שחה גזכותה וגזכ Iת האמוהנ הדת'ת העמקןה שלה

במהלך שגות ד'),ר Iד הרא  Dlת שירנור~
גטסות r 1942כחI rד'Oו'i'lר שגשורא גבנ'צג'פ ו'ושנחו למוחם  .דחא הווושג ' Oה'ה  •0'1lלשמה ןנחש IDJ ,הגטר טלאר 'ח'לא
ואצמ טלקמ מזינ לצא פגלו' I .לואם דע מהרה ר~ה 'לעה Dלצהרטף סאל לאהט 'fוה lשת\!/7Iל <ן rtהמפשחה האחoיר
צ'קחמ-חנם  OIהבו'גל\)o

 r -הo

-

לאוש',

גרחן 1ע'לות קהר'ב DIחתת מוט וjל'ע' 0לש [)').מרגה גמךש ולששה חשדו'ס רבעה רוגפשחה

מקמום לקמום פoחנ rש מחמ' lרתא rמ  Irבrחט' •lr
מאחר שהמטפרטורה ג 'ער 'חה אל מתחח לפאט  .ו(ן גוחרה לשלמה גררה אלא לjמש זערה ממרכ קמומ '.פרצנ'שק

במ  8ר  IIגת " ס הנתורח

 .בעת האג  8יס בחלל

ססי יח.יךסמוךmט m

מט'סא .לפנ' רוגלמnה ולהוה לשמה לפרצנ'7jש כטף כ '1ש'מ לה"זשס את גג"ת ג'תו ןהרג'ע אותו גאמרו ש'לכו להחו'ר את
החןג כשיר ווח לו  .פרצנ'7jש הגט'ח להחו'ר לו טהבו ב'וס מן ה'מ'ם .לב'ן rחג המודל גשנת  1942הפו'ע לשמה לע מפתן ג'חו
של מט ' אס גכפר דגןjמר ..פרצנ'jוש ה'ה מזוזעע ממראהו המו  Iנח לש לשמה ודע מהרה חכר גטןג לגו של לשמה בבער  .לע
אף חששו מקנמת הנצא'ס 'orכר Oזעלור לן  .גמשך שגת"ם התנ ן רר ו שבעת האנש'ס
שלמה  .צמח

-

-

ששת ']ג משפחת ש"נר ואח"נן של

בחיי טנור וחשוך מסוך למטגח שה'ה בו צ'נור אוורור אחד קטן .גנ ' משפחח מט'סא נתנ ו להם

מIII

דרך פחח

גנג שהוג'ל ו(ןסס והקפ'ח לכ העת למלא את הוראות גג' המשפחה המטתתר'ם בע)"ן כשרות המוןן .

קר פרצנ ש 'j7מט'סא' .ער'תו 'ופrה ולשושה מחמשת םה"'" 'ועד לע ה'הו  '1ס שגמסתןר.

)'l

להסעק' את צעמס משלוור לע

מולר ובגר~ צ'ח צעלמם לשהמ וג')ו tע ' j7TIם 'וש פoף תפ'ןrו,ת בהם רפס התילםr O .ןrר  Iהנדר ..הם ר' Orרו פtערת מפערןנות ור Qrטו
אןתה ;ול'1

'rT1

מפשחת מ'טסא חגנו להם מחרב ות לתכ'רב .לשמה וםו ש'לאר םג חיחנ לוח שהנ ' '11,1ובו 'צ ' Oו(ן קר תא החג'D

לסיבור על האיבונה

1פ' Dכt'nו rךהנשו Jכו''Dן IרפOו 'Dלiות (לאמשוכ) ובתכש בm 'Jפשס רנOש )שו !"iנJIIYI(I

ה'הוף'ס אלא םג תא רא'.חועס רטoרג"ס לש  1943פשרצנ'7jש  01 ' 01דע לה ,Dלמלש 14.4.43 ' :
]שג'גו גרסו )'חrמ גדלו עם aב צ'חק;

- 21.5.43

 0'1101 ' 18 -נ Iףם גנורר~ כללו

מחתרת אדבר Tj Qlצר'ה ' הרנה ארעבה 'הףן ם ל' lו'הצי'וש;  1.43ו 11 - 5 .

".וףם נוח ךעrב ג iגשוהצ':
צמח מת גמסתור מנקמ  .פורצנ'קש קגר אןתו קגורה ומג'ת גחצרו  .עם השחרור ג'גואר

'דנ להעס'ק את צעמס
ול  .מ  Iר על מורל בגוה ,

1945

חזרו גג' מפשחת ש"רנ

לפ''צגוג ושס גוחכו תעדל שא'מIיoו'תה ה'הו  'lת לש הוער חו'ןסה כמטע ללnוט'~ לאחו שגמלטו מהתקפה לש גוח'ס פלונ'ס .
הם בערן 'tווזז .חאר ןכ רצלפת )!ספון 'וש וגר ילשרלא .ה Dקלחו מעס את בעוחת'הס הפrפ I'rת חונ תפ"ןון שהועקנו שילרלא
לרגל גר המצ!וה ולש וש'משו את לכ הנ'1בם ששהו גמםתור .

ו IUצעלמם .למה ונביו

שקתום  8ל סrךפ oפתולת

ג 1988-הגף' ,ו ושם לע גג ' זהוג פרצג'שק ו'!ופה מט'סא ח  'l'Oאומות העולס  .גטקס מאר ' ח'לא ש"רנ כ' הוא !]'א 'וער
לאן 'ג'ע אכשר מ'ות ךא אם 'ג'ע לגן rדע .הןא 'וער כ' 'מצ א שס את פרצנ'jוש מט'אט'(' .קה ה  ')Oם 'שרלא ש"נר להשא'ן oילד
ושם כמה מחפצ' הדת ש1צ'ה מפשחתן גמ  nג. Iא אכו הם ' שמשו דעות לס'פ  Iר נףר של אומץ  ,של נבורה ושל אמונה גמ''ס
טונ'ם שעוד 'גואנ.
ךג Iבת הוא מנהל מ1mזtן J '1'011תא l)Iהעול.ונ

7

חיב"ון
,

חשבנ'ס רבבחי הועל.ם לרבות האו)יברסטיה העוגית

ב'רוילש.ם מוזואן השוהא טוש'גנטו~ מואזו[ הלממחה

'- . . ;"r -

'"'::-'-: Cפ'"

לבודנון וקרן השואה במוקסווה .
הכ'נוס ש'מש למחנכ'ס מקוס להתכנסות
ולהשתתפות בשיח מק'ף ומשעיר בנושא הוראת

ושהאה  mש בונומ הושס בע ' ;mגפלו רnתשוג'Oפ
חנפשו תח  'OIמחקר חשריס  OIגוון רחב לש חומר

הוראת השואה

]] 11

איי אלמי קהל עויו לע השזאהו ' 'וש יי

"

רק ארגע שע י ת ללימוד השואה

-

מה

חשו ב להךגישף 'איך או'מ דצ" Iר קשר עם

פדגוגי  ,תכביות לימוךיס  ,סרטים  ,אתר' א'נטרנט
ח'נוכ"ס ועוד .במקוד "כינוס היו קבצוות rןון בטשא
רשגרת מוrן.ם ג!ש'ת דפגוג'ו,וו נאמש'ט'ות ורnשחג

השוארג הקבצווח המח'שו אח חש'בות כ'גוסס של

ד : .-י L:

]יצולים כך י שהתלמידיס שי· ישמעו את

הדעויות שלהם מפיהם?'

שאלזת כאלה 'אחרות לעו  ,נחנו ונענו בכינזם
הגין-לאומי הרביעי למחנכים
חלרות העתור

-

-

'הוראת השזאה

נ'  lושס אבוגטסו  ,הכינסו )פתח

מוטlחו מאלמ קמום שאר הממלשה ושר הישעת"~
רמוחסר והתעסוקה ןאliך לIאםטר  ,ישוג ארש הבלהת
 Iך ושם אבנר שלו ושלמה

-

'אורניס

) Oו (ID

ליפשיץ  ,נשוא

י זמות חינכוי Iת ב"עמ' השיתפה בכינסו ,

ראבעבת המ'יס לש רoo.יג ביסיע ח'Jכת פסאר
הב'-Iא'ןמוןן oמי'tזידו הש Iרא~ ונ mגש"ית יבו-חתמויות
להוארת הש  Iאן~ הוארת השהאנ זאנ r lן  Qשו)יס 'וש

העולם והאנטישמיות ה'  . 01יותר  220-0מחנכים
מ 31-

מף} Iת

-

הבו סוג ט Iקר  Iר~ קך Iטאיר~ ש  IIףך~

רמו)יה  ,רסויה  ,דרוס פאקורה  ,פוףן  ,גרמננה ואצרות
רrונ.ת

-

קהשן  Qלהרצאות בם rשיב  0'J1'lוהשתתפו

בקטצות rןון בנואנרסת שחבונ גישות ח II!flת מונוונות

להוראת השוהא במאה

ה -ו .2

חא הrןונ  Iס ורסודאנות

הנחו מומחיס בתחוס השואה ובחינוך ממוסר ו ח

םnתשםoפ nצםקנ ן nנ'OOנ ''Iאא<·r.בrר ב'.'\/ר וurכו'Dנ ד<נ Oשו

"למידה מיוחדת במינה"
סמינרים בקיץ

מא ת jותר י ו ובמ ו וד ו ד מצלר

ה

2004

•

קיץ א'רח בית הםפר המרכזי להוראת

-

אתוריות פדנוניות י"שומנס משע"ס במסנרות של

ה'סטור'ה  ,מוסר ואפילו רוח)'ות :

ק'Y

כמו כ[ זו השנה השל ' שית בצר'פות שב'ת

ח')וך 'הוך י .זו "פעם הראשובה שמפגשי הדרכה

בין-לאומ"ס  .וגכל אחך מהס היו יותר

הםפר מארנן סמינר למחנכים יהוך'ס העובי'ס

גשע'ס jמבצווח קטנו,ת והס פאשרו למשתתפ'ס

מ-ס] משתחפ'ס ממך')ות בכל רחב'

במסגרות של חיגוך יהוrן  .מחנכ'ם מאצרות הבף,וו

לחנ 1Iנושא מלחקר )ףסו .בס' 1IIםמוהח לש ' lםשי .

העולם  .המס'נר הראשון  ,בחושר 'ול'  .אירח 'הוידס

מקנדה  ,מדרוס אפר'קה  ,מבר'סניה  ,מקרואס'ה

ולא יהודים ]-מ ן מד'בות שונות  ,והם האז'בו

קמןהיבמ(ןן לחמ nבתיגכ ממחת לע הותאר השראנג

השואה

ב'י

ושס

שני

םמ'נר'

םמ ' )ר

החורף

י תק"ס

בימ'ס

9'3

ן

ב'נואר  ,2005והסמ'נר הבא של מח)כ'ס יהוידס

להצראות לע הוראת השואה  ,נפגשו עם )יצול'

חוקריס חשוב'ס ומומח'ס בחחוס החיבוך העל ו

יחק"ס בימ'ס

שואה וםיירו בישראל " .ה"תי ברנש כל כך להיות

שאלות כנון אלו  " :כיצי מלמידס את השואה בנת'

חקל מקגצות ' lושס הק"ץי ,אמר "משתףת הקידנ

רפוגר לשם מוחניליס זהות ה'ידות ח'ובות ללתמיידונ?:

. 2005
(www.yadvashem.orgleducation

תומס פנ'  ,ו ",ה"תה חוו"ח למידה מי ו חדת במ'בה

" מה האחריות שלנו  .וכ'צי ננח'ל את זיכרו Jהשואה

חלקחי מ'דע רב כל כך עס אנשים רביס כל

יוע'וב הצינוילםJ" ?:ךצa"[ rב חא 'וס השוןא ,עבת''?ו

קח<ן ו נרמן ה ' א םתמאת מ קוח ה  '1)'OO .ם ומ ור'ם מחוז .
ו ז Iז מצי ר ה וא ר אש זם ק ה ת פו צ ו ת בב ' ח ה Oפר המ רכ י '

-

כך מכל העולס  .הלמייה נעשתה בכמה תחומיס

8

גתכב'ח החק"מו סרנאות לע נושאיס חיבוכ"ס

-

26

) מ י יע

יהו תאר השו\א j

בצדמבר

)וסף

2004
באחר

עך

7

בי)ואר

הא')טרנט

אנשי מקצ,ע מכל רחבי הע'לם בכך ש'זב אחד מהם הציע קנ'דת מבט והקשר מקצועי
ייחויד'ס ידלון ב1ושאים מורעים ומשעיים .אחד הנושאים שמעח במ,דק הכ''1ס היה כדצי

לפנות לקהלים מםויג'ס ו עלתים ףא עוינים  ,וכן כדצי קלרב לנושא השוהא אשנ'ם שטרם
נגוע וב .חאת מIאJח ריג ] Qlהלמדמת

ב Iege-וn G:סHebrew Uni

צןאבות הבףח הדנשוה

תא'רוע' ב'ת הםפר התרכז'

להוראת השואה
'ן'ל  -פ Uoתבר "' i!OO

תא יליעות השמ'וש nעביות לש נציוילם קמרב קההליה המקומית לש רOOוודנטים .אכ!שר
מלהנ ח  'Dות רעונ במדסו ) )'fןו הי  'lIלבית פורילמ ב'j7ש וערה רב~האר ליעיה לש שונא השiרJN
בפקר זמן רצק,

צההע' t1

כ

מעיהת קמפילורינה את וערתך .לע  OOך ה  O'Jיון בצשרר.

חושר י ו לי יאצו  7ו איש ממוס ד ות הצנחת השואה ב אץו,
בהס מרר י כים מבי ת הטפר המרכ ז י להורא ת השואה

מנחה קבוצת דיון .ד  -ר וורנר דרייר ממשח החינוך והתרבות באוסטריה ,סיפר לע

בי ד  Iשם ,ל סמינר במוזא ו ן אוש  Y'IIבפולין וה י ו אורחי

הקושי לש בני אצרו להחמוךך עם משעי אבותיהם ,כמה מהפחר rנ Iח שהצועו היו הללכח

ה מ וזא ו ן .ב ח ורש י ולי נ וג התק יי מ ו כי ד ושם סמינר למחנכ'ס

טיפורים אישיים של קרבנות ,שימוש באמנות ובלכיס לא קונ  IIצןיולניים אחרים או די ו ן

יהור'ס ממזינות חרב העמים ו סמינר למחנכים מאוסטריה ,

במיוחר של יהו  '1ם שמילאו תפקיד בעיצוב

 Iבספטמבר )ערך קורס לאנשי עזות בעברית ,עוד התק"ס

בהישניהם של יהודים מקומיים שנצרחו

-

חבושר ' Iלי קורם להכשרת מ  Iר'ס מדווים למסע בפלוין  Iקורס

מאות מחנכיס

מ 31-

מדינות השתתפו

בכינוס הבין-לא ו מי הרב י עי למחנכיס

להכשרת מדריכ'ס לש מגמת ההדרהנ שלגת תרדכש~ לקבצות
מוףס משלתמים מכפר החא·ר .למוףם רזג משש'ם לשיחי ח י טך
במrןנות חבר העמים ולמורים מלכ רחבי האץר נערכו 'מי ע'ון
בנושא 'שי מו ש בדע ו 'ות בהוארת השואה".

ן rr:.:fת~ באב השתףת  'Jת הספר רזגרמי להותאר השוהא
החיים הא Iסטריים והגרמנייס

-

הצעוח שממומשוח בהדרגה בטפרי לימ  Iר אוטטריים.

בהוראת השוהא ב מוסחת רת"ם וח

n

ייס  .חבשדl

א ו ג OOI

ה'ו ימ '

אחד הנושאים האחרים שר,ולעו בכינוס היה ההתמוךךות עם אנטישמי  Iת כיום ועם

היערכות למור'ס מבתי סופ 'סוד"ס  , ,חנושד פסמטבר ה קתיים

הכחשת השואה בהקשר לש הוראת השואה .עו  'Dשל מרמ ויזנלט אבצרות הבףת ףווח

'  01ע'ון למתנרבים מרגמנ'ה החבףס בארנון ' א'ת הכפרה".

לע "חטפ-ת" פור ו ם בין-לאומי מרמי של מוףם בירי אנשים וקבוצות אנטימשיים מארגוינם

בחושריוג יוני ,יול' וא ו גוטס הגיעו כ'  3,5ooבנ י  IJער ילר ושס

לע בותכש ההיסטוףה במסגרות

לימי עיון במס ג רת  -תלגית ' ,ושענ מלשחות לש הצל" השתתפו

חינוך רבבחי הועלם .מנהל אתר אינטרנט חינ)[' בנושא השוהא ידווח לע צורות מתוכחמות

ביומ"ס לש הכהנ ביד ושם בפרויקט  -עד'ס במד'ס  '",ק'ןצי)'ס

לש אנטימשיות באינטרנט .משתתף אמקף  'Jחיקז את חשיבות החינוך היסויד אבירופר.

הבכריים בצה " ל נרעס בח  Iשר ילו' מיי יעןן ,לרב ו ת י ו ם עיון לסגל

קציויניס נאיט·ציונ"ם זכrראגוינם רזגתגנrןם ללג"זגנצזיר~

pr

לרבות יזמות שונות לש בונף ת  Dיות ההכשרה למורים של יד ושם .

הפקי  lIהבכיר לש מםאת פעלוות הצל" בטשחים ויוס ע'  jlקלורט

הסדנא ו ת בכינוס עסקו בנושאים רבים ,ובהם הוראת השואה לערביס ישראלים ,

מח'טים.

שימוש בםרטים  iUוארת השוהא ושימוש אבינטרנט בהוראת השווא; כמו כן לעו בוסאבות

כ 500-יtrו קייטנת ' יהלום  ',מששתתפ' ם הנ הורים ו ףלים

שאלות בנושאיס כגון הניל שבו אפשד להתחיל ללמד לע השואה ,תפקירן של עדויות

יחידו ,ה גי !ע ליד ושס בחושר אונוטס מילי יע Iן מי ו חידם .במטפסרב

הניצולים בביתה ונשיס במחנות ריכוז  ,םטורנט יהורי ודוקטורט  ,חירש ואילס ,לימר סרנה

השתתפו  140חנכייס מכפיד נ ו ער ומפנ'מ י ות לש המינהל לחינ ו ך

לע יהוידס חירשיס ממן השואה.

התיישבותי בש ני מפגש'ם של הפרו י קט ' ענף יר tק מעץ גדוע'"

"הוראת השואה אינה קר הוראת היסטוריה אלא הוראת איר,ע שקרה לאנושות,

קלראת יציאתם במשלחת מיוחרת לפולי ן באוקטובר .השנה

לחברה וליהודים :אמר דר מוטי שלם  ,מנהל בית הספר המרכזי להוראת השואה ,

השנייה לש הפר IיךOן ' מ~רנ לתקווה ' נפתחר .בפחךוOן 'תכנטו

 המקור בגישה החינכlית לש בית הפסר המרמי להוראת השואה ה Iא הדזהות עם הפרט ,

כ 4,OOO-לתמידי יכ mת "'א ממסרג ו ת החיטך 'וש מש n

ומכאן מעבר לםיפור הרחב יותר .א  Jו מאמינים שגישה בין'תחומית בהוראת הש  Iאה

המסחר והתעסוקה לימי עיון ביד ושם ולפע'לות של הניידת

קתנה יער עמוק ומקיף יותר לע השואה".

החינוכית בבתי הפסר,

חllr

תכנ'JT

חשדה :בעז הסערה

,

תכנית בעין הסערה  :המחתרת לש תנועות הנוער
הציונ י ות בהונרג י ה בעת הכיבוש הגרמני

1944 -

היא פף פיתוח משוףת לש נית הספר רזגרימ להוארת

שהiר JNריב וםש לשו ש"Dדראr

 l' -ל'1בח תMגת הוגער צה'  I')Iת

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

מרכו ידו דע iU

r'i.~r
~~:
I

ה Iראת השואה ,ותהיה בו גישה מהירה למנוון חומףס שצוות

קבאמן לש תנוועת הטרע צהיוינות במחתרת

בהונגריה למןע וערה  Iלצהה ענת הכיבוש הרגמני.

...

'

', ~ , • .,j

,

מטרת התכנית להתקמד בפשרת התגי ' Oותם לש בנ' נוער
יהוידם למןע אחיהם תוך סכיונים מתמיידס לש ניחש והשמרר .הת  Dית מיודעת לבני טער
בכיתות ח ' דע ב'" )ג'לים

 4ו' (, 17

כ

חודש אוגוטס נחנך זיקה

-

העיתון המקוון של בית

למורים ,למנהליס  ,למרריכ'ס ולכל העוסקים בתח  Iם

שבואר ,בלת דחצי 4הת  Dית החשדה משדקrת לנ Iשא לשא היה

-

חדש :
ע'תןן מקוון "נמחננ'ס

מאת רו ר ו ו א רבהס

ה

התעש "~l

רהיינו הלתמיידם לידמום לע עולמם לש בינ נלים קתבפות

ריגבוש הגרמנ.י

בתכנית שלושה חקלים עיקר"ס; היגrןם ורעויות לע תגובתם של היה  Iידם צל'1עם

שנקנטו נגדם  ,רעויות לע תח,מי הפעילות לש תנועות הנוער למען וערה  Iהצלה ומבחר

הספר ה מרזכי ל ה וראת הש ו אה ביד וש.ם היעת ו [ מיורע

בית הפסר מפתח ,
הע'סוק

בשואה ובמשמעותיה החינוכיות מורע ומחיי)

טיפול זהיר ואחראי .העיתו ן יספר לע הפרסומ'ס הפדג  Iגייס

וחומרי המולטימז'ה האחרונים ,על קורסיס ויחידות הררכה
מקוונים ועל כתבות בנושא ה  Iראת השואה .עוד יהיו ב זיקה
רעסנים לע כי) וסים ,לע קורסים ולע פע'לויות חינון אחרות של

יד ושם ושל ארגוניס אחרים בעולם .ציית בית הספר מקו ו ה
שהם יסייעו ליצירת שיח חינוכ י מתמשך.

הפלעות יצירתיות לבעורת צוות
יוזמת ההפקה היא העמותה לחקר תנועות הנוער הציונ'  Iת בהונגריה,
הס בח הו )! /tהנל ג)!

M

פחuץ תכניות ,rץ'ןדד בנית הOפר המרrכ ' לר~תאר הוש)א;

9

מאת אורית טלס

,

•

וחת ההמשך נעריכם קל'וב לעיהם את

ההבנה בביח נרמו לי להביו שיש חקל בחברה

אכשר חר הנצ"'Ycת Kו ילכו דוע

שצענם אי]ו מכיר תא הטשא ותא קהשר שלורא~

כך ילעו ללמור כיצד לספר את םיפור ההורים

שבםת ה'Dלו  '1ס תנכווו הנהעי אותי הר1בזה זהתא

לורח.אצמ בהטסיוירה הכרונלווניח לש השוהא ףכ

להחענייו וללמוד יוחר לע אוחת ]ושא חשוב וה:

הו

 Iה מפסרים לע הקשר לשהם שלוהא ילוד ושס
לעו תע' Ilלש זחנין השוהא יגיעבה.ם

" החשיבות לש הפעליות למןע  Iוכוון השואה

תפק'וו סל  ..ו 'Ci:

בעינ" נובעת מכך שאםור לשכות את השואה ,

'בלכ מםגחת ה'חטך קסעשת' רב"י 'ח Mשבוהא

אגחנו חייבים זאת קלרבנות  ,למי ששרךו ונס

נושא בצעמש  Iןחכי אייש K ,ומוי רבתוית ,זה קמהנ
Jלו תא הלסית לריגר חא צעמם

הקשו עם ה~ונ

להעביר ודלר ו ת הבאים מםרים מרויקים

-

רנשיים הו צריוילנ י ם :

האחירות rטיז'ז ~ 1השורא~ קרננותיה
ונצילויה .ארבעה פ"זיעם ציעירם בינ חר

שעל ru

ז.תא שלס

-

-

צעלמנו

זלכור לוא כשל ו ח" מסב י רה לידנר.ו

-

סעה רורבחזה

ואת הערכים שה'ו לנו היהום' 1לע הלועם ולע

מעוונות םעס'n

"הקשר שף עם השזאה עמוק מאו,ו והזא הזלחנ

הארם  ,במשן השג'ס קיבל לעיו יד  Iשם את

לי בחינזך שקיבלת.י טיפור ההישח rח של אבי

האחריות הלאומית לה'  Iת מבצע זיכרוו זה  ,ואך

פוליעםת לש שנא' הרח השני ענפה מוגוונת יעבינו

ל'  Iוה אזחי ככזע לאזרך לכ חיי ולימד אזתי איך

טבעי שלתף פעולה עם מוסד  Iה'  ,מםביר חיים,

לש חיים  ,דנש רב ניתו בחינוך ובנעודה עם נוער ,

אדס וכיל להישאר חיזבי נם ברנעים חסרי קחווה ,

" מלדב הצרוו שלי שדורות העתיד ,עבידו לשא יהיו

חיים הוא מדירך משלחות לפלוין יורת מ· 10שניס

הקשר הזה הוא מרכיב בטיסי באופי לשי ומפשיע

בן עוד ניצולי ש וא ה  ,ילמדו לע השואה י"עוו מה

וחבר זה יותר משלוש שנים באגורה לע שם יאנוש

ילעי' ,וע הת  iUנ Iתי ו'וע דרך ק'ובת ההלחטות 'לש:

קרה בר~ אני חושבת שחשוב לפסר את רQופ' Iרים

ק ו צר'אק  ,ובה הוא ממלא תפקידים צבוות החינון

r

מתווךה דנה זעיראלי ,סנינח נשיא קבוצת זעריאלי

ואת הזיברונות כך שיישמעו  ,יעורר ענייו בנאשים

ונת tשל האדר'וני והיזם דזד זעריאל" ..אבי שח

~גרמו להס לר n.בכע רנע לוהביו לש'מ 'וtצינ שוהא

שבורא~ ולע ףא מה רבעש ילען לעו המפשהח 'לש

לולכ )פסה יש יספ ור שוהנ"  ,מדגישה ררנ~ פסר

משעולם לא פנשת.י הוא נשרא אדם חיוינ:

זהורכינות לש היבא צער אחר מףקה אציש Kוור

י
"הייתי רעח ראייה להתמטטוות הטראמותית

של אמי

-

נעשיר השישי לחייה היא לא לכיה

פעולות

דור

לז ו

ההמשך

לשאת עוד אח הזירכונוח הנוראים  ,וההתפצרזת
הייחה לבתי נמענ.ת קר אז היא החתליה לפסר יל
תא הספ'וריס ,היא לא הועה לפסר יל ואתם קודם
לכן ".מספרת חנרת מוצעת יד ושם ב ייל לכיאח ,

j

בלעת חברת לניאח קחשורת שיווקי.ת מאר~ רחל

..

את אימי השואה בשמונה מחנוח נעודה ומחנות

ריכוז ובאושווץי  ,אביה ,יוסף א)נלח  ,ברח עם

מחפשתו ליסחה ,צהרטף 'לת ' JVlהפלוינתו פש(ןע
ש"גרת החייס שלהס  ,רOו'  Ofיס בלי לוח והפח  '1ס

•

"

1-

.

- ~_ .

-,

rסוכ לאtנItו, '011] :ו\<Yאל< הת ילאי'r ,Wו 'Oכח וOנT 'I'Xו

;;;;;;;;;;;;'D ;,.,ס'ן' ./ל'ג חאיזו I'IIס'שי nססס Oירנn

'לאי'Vע mיחפנ ) D'Vךרפtו< ךוינ nרינ [I!:II

IOו' PזrYח רןןשוג יאשוו Oי; reןaושה 'lה"oנבII' 'Iןו'בנ 'מיIiנ

במךש היום ה!)ואינ ישעליה מגוותנ חתנום :

....

ווא"

וה']הלו 'וש האגוןר~ כ"ן; הוא אמור - ,אני מק'וב

נערr

רפסור תבוטי ךכ שהקוראי)[ rוכ ,לררנחוו .לפיסרו

"לע חאתויר ןrffד חא המשא מילדו ממעקו משלור

מתכס ייסוירם ראהכו טטאו,ת במחהנ ההמשדה

רניחנ שא טעמ רזוי tצוי Iתערל רע ,אוה רפסמ~

את ה  Iכורוו:

אושווץי בוצמרע המוות ונלצ' " Jהקשר האש'י ילש

"' 00 1השוע הרובע 1iבIשח r.חO.קמו ינאו Kו האח

םע השוהא הביא ואית ל' 'lהסקת מסקסת ישיאות

מרסו רחא רשפאש ףתשל הלועפ מער.

שני הוריה של לינדה אולמרט )רוזמאיתי( ,
חברת ההנהלה והוורע המלהב לש ' lוש,ם

לכש אדס צריך להסיק צעלמו מוירכוו השואה:
םג חיםי מגירר~ ובח  1)11הההנלה לש האגודה

לע שם יאנ Iש קוקא'צר בש'לאר ורס ההדרהכ לש

10

J

{1 1'1\.

נאתח )'צ  j7Iח  ,נלוצית שוהא מקקרנו בפילוג וגעה

אבצנ האחס 'מומחו '0צא1נ ו'i'lור nrחשממ ~מ"7Jl

. ~.

ב \200 .

בהוצאת

'l

Oשו נבתכ בשזvכהב"

-

לש היבא  :דרפtג ר~א יעצמא ילש לרבעהת ר'1Vמו

בילי מםבירה את מחו'בזתו של הדור השני
חכורוו השוהא ' :נאו הורים '1ל'לם והיום

)'fVםJר 'וש הת האנ ן'fן rיוטיב ביוטזט noo

ףא Oב'o

לנסים  ,ותפקיד)ו לפעול בעצמנו כיד להבס'ח

ר'ווmבג tרןגיחו \!.mא ר:גוש.iVi1 \J

JV(f

"ש ,ן'rCIDj1

זעילאיר קלח בושח זטiוכ'מ רrו9בג II"ILליעפב

00

לש ..,

;מאולש הגד i'Iא רםו \Jלש וכומ ר "OOרשmו

תנועת הנוער " המחנות העולים'  ,הסקו מקסנות

שהזכורוו האיש ' והמפשחתי Kו " Dחר~ vולת' קר

מ  Iיכרון השואה  .משפחתו הניעה לאץו ישראל

' lושם בכוחותיו המקצ ו יעים לוכי לק ooתא צהורך

לידכה אולמרט מדנישה את חשיבות העיתוי

ממקחו ,ותא הקשר שלוהא ה Iא אצמ מרך חארת :

של הדור השני לשאת לע ונג את הגטל להמשיך

של המעורב  Iת המעשית ' :בעת האחרונה ג'לינו

' הריח וק מהנושא במשך היולות וחוסר הענייו או

ולפסר את ס'פורי הניצוילם ולור ה'לששי והרבייע

לשמשעה הל!עם Kו השתנר~ אנו חיים בעולם  Iהה

נשחתפ ויב Oשו ברבמטפס דקתשא,

לעולם שבו התרחשה השואה  ,לכן הפעילות
הרנייה ילש ביד ושם לא הייתה מפסקת בעיניי
והרנשתי צורך לפע'ןן רבחב נוףס  .זה הניע אותי

ליסיד ולארנן מחשד את ' דורןת ההמשך נושאי
מןרשת השןהא ןהעןרה' .קובצה לש (  1פי''1עם
נמרצים התנבשה
צסמרב

,2003

ונפנשה בפעם

הראשונה

ןכיום מנבשת את הקתנון ואת

רדיכ הפעIלה nמוסתע מלמיש tהטמורת ו1YIVןן,
הפיעלןת של קבצוה ז ו מתחשדת אלחר תכיעדה
בעשור האחרןן  ,בילי לניאךן  ,נם היא ממייטדי
הקבהצו החרשז~ הלחה אח פליעןתה לעמן זרYון

השואה לפני כ'  20שנה עם הצטרפותה לארנון
דור ההמשך שהוקם בזמנו בישראל  .היא אף
שימשה בארגןן וה י ו שבת ראש ויזמה עם חבריו

תא ר),ינ  OIהע'ןןמי הראשון בישרלא של בנ י הךור
השני " ,מאז נ 1צר הקשר עם יך ושם

שהעב 'j7

את

חט 1ת ו לכינ ' O1ןןא נפקס  ,וYוו י ם צהטרפתי צל  llת
ע 1בדי ו  lשימשחי מנהלת המחלקה להסברה
ולהצנחה ב די ושם ,הפח ' j7ט החש:ב tב יותר שילעו
אנותוי ה וא פח 'i7ט קהתאר המש ות יי'זכ איש ש<

םש ' שדסיתי ~  'Jכ·  12שנים םע ח"ם טח  ,נצי'ןן
שואה מה'ןןדנ ,מסת ישלאו העניקה לי לע ןכ
תרזעת הוקרה בשתנ

: 1999

כינ OI

עולמי של גיצולי השואה ודו רו ת ההמשך  -ראשון מטונו בישראל -

ב ח טות נשיא המידנה

משה קצג וערייתו גילה קצב כ'  9 ' 8במאי .2005
הכ י ג ! ט ייערך בשיתוף מרמ האר נ ונים של )יצולי השואה ונועד בראש ובראשוגה להביע

הוק ר ה לנציולי השואה לע עוז רוחם ו יכולתם לקשם את חייהם ולע תר ו מתם לחברה ולמירנה שהם חיים
בהן היום  ,יתרה מזאת  ,מטרת רגינוס היא לרתום תא דורות ההמשך למחןיבות זלכירו ן השוהא 'ןןהגחלתו

רלור ו ת האבים בשית ו ף י ד ושם ,
בככירות שברחבי יר ושם יה י ו מפגשים ידלוג י ם ביי הנצילוים רל ו רות ההמשך ,טקסים  ,ערג שירים

פרט י זגים שלבער ו פניש ו ת

ילדנה א'ןןמרט " ,ה מאה ה'ן  2תראה את אחרון

הגיצו"ום שיכול לומר ' הייתי ש ם ' ו לספר את

רI

כ מטנרת איר ו עי היובל של יד ושם וצליו ן  60שנה לטי ו ם מלחמת ה ע ולם השנ יי ה ייערך ביד ושם

לש לדנמספשJט' ,o

לש 'אצlי מחנות ו נ טאות ולש ארנוני יד''7ם בשוהא מהאץר

 I)Iרחבי הע tלם  t ,לאה הנ Iשאים המרמ  IIם שייח} tבכי)  ; OIהחורה לח יי ם  ,מורשת בית .אבא הבערת הלפיד

"זיכר  11השואה צ 1דע קלראת שינויים :סב 1רה

ו

9-8

במא'

2005

של העולם שהיה  ,מפנשים עם אמנים ועם יוצרים ב ג י רור הה מ שך  ,מפנשי תיילים לוחמים ומצילים

! 'כוו rהשו א ה כס אה ה 21-

הש 1

מפגש ב' - Iלאומ' של ג'צול' השואה ודורות ההמשר

אה

רלזרות האבים  ,מה!ת הזרYו ן  ,חזרה ילהחת -

rן'ןום בשואה ,הלצה והתנגחת ו הבטיוי המאנ tתי  tהתרבותי

של ר ור ההמשך  .נ ו לת הכותרת של הכינוס תהיה ב·  9במאי בערב

-

אירוע הצדעה ממלבתי רב

משתתפים באתר השרי ו ן לבטרון בשיתוף צקין חינ ו ך ראשי לש צהץ :ארנוני הולמח י ם  ,י ר שלירון  ,מחסות
הצנחה ומשתתפי "מצרע החיים :חבס ו ת נשיא המיד נ ה וערייתו ובמעמ ר ראשי המידנר~

כמו כ ן תהיה למשתתפים בכיגוס הזדמ נ ות ייחו די ת להיות מהמבקר ים הראש ו נים בממול ה מו ואוני

החרש של יד ו שם שייפתח בחו ד ש מרט  .2005ע ו ד י וכלו ה מ ש ת תפי ם לגצל את ה ש תתפותם בכ י }וס
ולמלא את חוגתם הקדושה למ לא דפי רע לע יקיף הם שנפס ו בש ו אה  .ה נ י צ ולים יו'זכו צל ר ף את ש מ ותיה ם
למאנר העולמ י של ש מות הג י צן ל ים שיד ו שם בז נה 'ןןהפקי ר ב מ וזאון ח פצ ים  ,תעודות ומסמכי א ר כיו ן למען
הד ו רות הבאים  .נ יצ ו לי ם ובני ר ו רות ההמשך מחו " ל שישת ת פו בכינוס יוזמגן לישרא ל קלר את ע ר ב יזם
הזיכר! ן לש ו אה ול נב ורה שייער ך ב 4 -במאי ויש ת תפו ב צערת הפתי ח ה המ מ לכתית צליון יום הזיכרו ן לשואה
זלנבורה !בכל האירועים המתק יי מי ם ביום הזיכרון בי ר ושם.

מידנת ישראל ,יד ו שם ומרכ ז האר נ ונים לש ניצולי השואה מזמינים א ת הציבור הרח ב להצטר ף לאלפי
נציולי השואה נבrב חר ההמשך מהאץר ומהעתם שילעו לרנל ליר ו לשים במאי  2005כיד להשתת ף ב מפ נ ש
fביר) nו'tו rר בטימ שחז:בtזך .ך)iןמשה Yוא:ב ר 'mrUראnיב v .2OO5וי mףסונ~:

או לטפון .02-6 443781

טייח ענ 'lה (לאסשסm jס ..

בטקט וכoוה ןT"f

_

rni1וV

"'""

יהיו המקו ר שממגו ילמדו הדורות לע אודות

מסוימת  ,למשל האנטימשיות המתתשד.ת אטור

ספיורו מחוך זכיחן ממש.י קעב ךכ ע'ןן הזיכרון

השואה ,רlח! Ioהי קה'ןןקטי נית תטתמך קר הילעם .

לשתק tכ' השתיקה הייתה חקל נכי ר מהבעיה:

נולפ לע תכפיהם לש מי שמשעו תא הספי 1ףם

יהיה צורך להשקיע מחשהב רבה כדצי Kו דבאל

yן'ןה nלש דהנ ארוי יכ רכיזון השוהא במהא ה-ן 2

י'מ לחוות את האיר 1יעם ואת הrזבא 'Jמ' להכי ר

את החוויה הרנש י ת לש מי שחווה זאת מאבת :

ייתן קמום מיוחד לספ'ורים האישיים של הנפס י ם

תא המק  1D1גו ןן iם םי\Yצש ואולג 'Iהם לרצגוחתנ

מלבד זאת היא סבורה כי "במאה ה-ן  2ידברI

ולש השוידרם " :חשוב להבין כשולם היו בני ראס

וסמח םo.nי)ה rרכיזהן יהיה הגש ציIו.כך להתמדדו

הרבה יות ר לע הממשועיות המוטריות וההמוניות

שונים זה מוה ולא מטה לש אנשים

ל'מ ראם

עם אתנרים שונים של אנטישמיות מתצעמת

של השואה היהודית עלולם היהויד ת'tזכ העול ם ,

אופי ותחביבים שונים  ,מ אדם היה נפדר ,ע ו לם

ו משתנה  ,אתנרים שמחייבים להתחשב קלנחי

לע הקלחים שיש ללמוד לטובת האנושות כולה

ומלואו  ,ולכן צר י ך להדגיש את היחיד.

הש ו הא  :היא מוטפיה יכ ה"טעדה לש יך ושם יכום

ולע המאקב באנטישמיות משתחילה להרים ראש

מה Iוה בטיט rלכיר Iן ש י עובצ בעתי י  ,ולעינו לבח ו ן

באותן האצרות ששיתפו פעולה עם הנאצים :

לאו לבתנ א ותו אכשר לא יהיו נ יצ1לי ם :

ינה זעריאלי מוסיפה בעניין האנט י שמיות;

חיים קמווה כי במאה

ה'ו 2

-

יהיה זטון הש Jהא

"זיכרון ה י סטורי חשוב בתורלות העם היהוד י ולא
פחות חש:בt

-

ממשועתי לחברה העתמית לבמדית

ז י כרו י השואה בעולם שאין בן עור ניצ ן ל י ם

"אס Iר לכשוח כיצ ר אנשים הלכ ו בקעבות מנהינ

מקומה והתנהנותה של התרבות העולמית באזתן

ר hא תאנר נם היWב לש בילי" :הסיפירlם iוnIעיות

שלילי  ,ואם תופעה שלילית מתרחשת במדינה

שנים :

11

מא ת אל ה גושדל ם" ]

ממש לפגי שארבע

כ תס~  944ו  ,דמעשכ אבצה הסנו "r 'Oךעשב
איפחה התנוהנ ביכבוש הגרמני ,קר חאד

הגןןןוים suול לדגב ע ' גי

אשtו y Iי-יבקראננ

אס י ף המחהנ  ,קארה

מאתרי ההשמךה

הנאציים פעל

-

א Iשנy Iי-ביקראנו היה מלכול המחנות הנחל
ניותר שהקימו הנרמנים  ,והיו נו מחנה
מחהנ בעוךת כפייה מוחהנ המשךר~

רוזה  :יי חזק ואמץ! "

ריכן ,I

מ 942-

ו דע

םוף קyי  9 ....ו לשנחו למקום מאות לאפי יהוידם
מלכ רחבי אירפור~ עם הנתעם הם ונעו צק'וס"ר"
ורובם נמצאו "בלתי מתאימים" לעבודת כפייה
ונשלחו מיד לתאי הגזים .קלרבנוח נאמר כי הם
עומיים להתקלח כדי לוואר שהם קנייס ,והס

הצטוו להחפשט .לאחר מכן הם הובלו בהמוניהם
לתא הסנור ושם הומחו בנז.
אחת המלטות האיומות ביותר שנכפו לע מי
שלא נשלחו להשמיה מיי הייתה מלאכתס של
הזודנקרומנדו .סאירים אלו גזזו את שער הנשיס

שגא ה 1 1J1זojנ nשVr 0'!11פונ

"IISOן mו JVI tונלצ\rר dח
ט' "'tAשגא רנrהnגמוjז Iכיurוii
DIQנע  .1....וiחoתז nתI!:לJוr

ל)פ'נ הרמוהת rגב Iא nאלהף( ,הצויאו תא הנפווח
מאחי הגיז.ם עקור תא תא

ש ''J

זההב

תאו no

מיות

הזהב והעיברו תא הנפוות ושלפר .חאידם שנאמי

זהודנקרמו m

ר;rnןב,ותוא רoרנnם..

נקיו תא אחי הגיזס ,ואחירם 'ופיסו

צפחבים האשייסי לש הקרנבו.ת מיים וריגס םUrא
למtnוש לןגרינמ~ בלכ כהמ חישןןם רn hמש ישבא
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במטפש לש אר Iלף אייכמן בשתנ  1961היער

שומריהם בלכים שהיו ביךיהם  .למראה הלהנות

בהקדמה לפסרו המאלף של נעדון ) רייף לע

פר ו פ' ישראל נוטמן שבאושוויץ יפלעה מחתרת

צהרטפו לאיהם ןףבחDו האסיסף במרשפה ןן והרנ ו
אך כבעור

הז Iדנ j71ומ m

צעמם והוחלפו םאבירים חשוים.

בכ ינ י לבי דמע ו ת )די ושם ויrךועת

בין·אלומית ענפהי שחבריה עםקו בזערה הידדת,

מכה מהשומרים  .מאות סאירים

מצטט פרופ' ישראל נומטן.

במתן פר  OIת לחם לצנרכים .בצהלת ארם שנמנה

 Iמן מ Iטע נתפסו בולם והצואו להורנ עם קבוצה

ניצול שואה המשמש כיוס יוyע מעדי ליד ושם .

עם מי שנורלם נחץר  ,במתן תרופות ובהשנת

נופסת שהשתתפה במח .רוזה ושלוש מעוסות

את רבריה של אס י רה לשענר נמחנה ריכן .I

עכנרה קלה יותר לארם שניצב לע םף המוות .

מפלע התמחושת

רנינה  OOיריטסן  .לאה נרטןג

כרסיטינה זיולסקה  .בפגישה מקרית שאל אחד

ג  OOן השתייך לטחיהב היהו'ית לש התנהעו פיסור

ואסתר וייסבל rם

מאנשי הזונד  j71ומנד ו את רכיסטינה מרוע היא

שבשנת  9 ....ו הכינה המחתרת חכג ית לפוצץ

למסור ולו שס אחך ממשות חבריהן שתכננו את

תא המחנה ולברוח .

המח  .ממש לפני שארבע הנשים נלתו לנגך עיני

ה  Iודנ  j71מו- m
אחרונות  999 ,ו(

-

מביטה בו בזלזול

-

האם זה בגלל ה'קן או

התפסורת שלון יהבעןרה לשר  ,היא השיבר~

חאת מחרבותיו לתנוער~ רחה רובטוה .קילבה

-

נמלטJ

עוני באכזריות אך סידבו

אסי'י רמוחנה  ,קרהא רוזה; יחזק

וyמא ' l

יהוא החj7רב לולחן והתחלי להסיבר בצענםת

לעיה משימה מסוכנת

להשינ אבק שרפה

שבו!עת פסוירם אח'י המח  .עם החקרבות

אכלין לכ מליה צהכיר לררכoעי לע גולרו ; א'ת

מחענת ך '1hoות חבעש במלעפ מחתותש ואבש  IIץי.

ואבצת בלעות הברי.ת ציווה הלמיר לפ  j71את 'זכ

חושבת שאני רחפתי את צעמי עלבוךה ה  Iאת ,

תחת המש'רה המתמרת לש  j7Iפיי ה-סא-סא הן

רמושרפות במסוך להנעת הריסום אלושווץי ב 27-

_[1

-

ה'י אתם לפחות צירכים ערלת שאותנו בוחרים

הוניחו החצוה כמויות קטנות לש חומר שהוחאב

בינואר  1945נטשו חיילי ה-אס-אס את המחנר"

ומכריחים  .ולמרות ואת שרעבים אנו  ,היננו

uבךrןD,ו וה nמור הוונע ידיל זה[ ) lרקומתג במודע

לא לפנ י שנסיו להלעים את הערות לפשעיהס
חצלtr

משאנתnים שבעת רמודס'ים האימוי.ם בףכ Kוש

שנקבע מראש היה על אנשי הזונךרקומנדו

המווויעים  .ואולם קלח מ'מrני

להילדכ ולה ניע לכאו  .אך אוחי מצאו  ,הוציאו מו

להשתמש בחומרי הנyפ תוצרת ביח ירכ להסח

מתןך הריםות המשרפות ותיארו את הייסור ים

השורר~ ומה כיולתי שעלותן [_ו ואם לע הבעורה

את תאי הנוים ואת המשרפות ! לפתוח במח.

היום·ימויים שהסב להם המנע המחמ'ך עם Yוח .

צעמה מחבר ,אכשר ן(ו משתגיעם ביום הארשון _

ואולם כששמעו שיחידתס מיודעת להמשדה .

גבורת מעשיהם בימים האחרונים במחנה מעידה

האמינ.י אין בצרוני ליהנות

החליטו אנשי  Iודנקר Iמדנן במשרפה  Vן שא' Iהם

לא רק על ייסוריהם אלא נם לע צר  tנם להוכיח

אין לי איש  ,את כל קרובי שלחו לנו ,

יכלוים להמתין עוד .ב  7-אבוקטובר הס צהיתנ את

לעולם שאפילו בנסיבות הנוראות בי!תר לא

לפסר •...

המבנה של תאי הנזים והמשרפנת ותקפו את

גפלה ר rחם.

אפשר להתרנל

מהחיים ...

ו [...

אני קר לשם קנמה וידכ

12

הזודנקרrכו m

עוי לא הנול םופך.. ,
שואה והותוך

חאת ד"ר הלב ' י ערחו
הזחןר יהחי תמת

בעולם קודר וחסר ערכי אנוש

וJfשהון האנצי י ו ע ץ מעד י :פר ו פ ' צב י נכר .ן י ך וש ס  ,יר י עו ת א ח ר ונ ו ת ,

בססייים  ,והן היו אף מאצעי רפיוי

-

א ' JTחר לו"ו )עוןר( ,מבעד דלמעזת

350 , 2004

' Dהי ro

עמ ו דים ,

88

לאחר הטראומה של אבדן בני

ש Oח

משפחה  .אף זיגמונד פרויד צ"ן

אכו rןבחה; יולות מתקשה זtות שוס יעצמאם א'גם מ'ליע.Iם אכ!שר

ל: IJ

Fעזביס האנשום את רבoית ,הת'נקר מג  Iח ושולא תא מאו  ' :א'ל&ה .פאשר בכי

ש'ההמוור אומר

צלאת .רע ו(ן חפטו'םן" )עמנולא ירכגימיס  ,יומוי ר שומות ( .

סה האו לועהם הOרא לכ ןכ ותיעב!

זן אחת הגףח Iת המואבות נפסר מבער יימעות

-

אוו נא רא,ו

בסן הכלו משקח ירלים שאינו ארוי

הוםו ,י הוד י תחת

הןםןן 'הוד' חחח השיטוו הנאצ'

אלא שנזבת בן קצת את ערתנו '.

השלטוו הנאצ ו ,הפסר הזה מצטרף אל אוספיס ראשונייס שהכי)ו מיך אחרי

ואכן נם בשואה הקתיימה התכונה

המלחמה  ,בשקודה ובממ  Iרות ,ישראל קפל ו ונחמו בלומנטל ,שניהס אספו,
במס ג רת אסיו ף חעיות לש צינ"ת ש Iרא~ גם בט' Iייס לש ההמוור הוכי ו חד שהתפתח

שאפ יי נה אח העם ה י ה ו רי במשן

במין השוהא  .ףא שקפלו ומ ו מבלט הב'חן את היס ו ך אל Iפoים יקיי ערך לש ) '" 10

רורות  :להיזער בהומור בע ח צרה
כבכ ל י נשק יעיל בהתמורר ו ת על

ההו מ ור שהיה רו Iח נימ'ס האפלום הה ס  ,נם כ' Iס ער " ן נדרש אומץ לג לעסוק

קיומו.

בנושא הקושר הוזכור שלואה  ,ובוואדי יימצא ו לא מעטיס אשר יתמהו  O'Iת"גI

בבמוא לפסר טבח יוץע אקדמי

מכך·

-

אולם בח י נה של החומרים הרבים המצו"ם בארכיונ י ם
פיליטונים  ,מופעי קברט  ,סאטירות  ,ציורים וקריקטורות

-

ילד ושם פרופ' ישראל גומט ן ._[ :ו'

בד י חות נפוצות ,

אל מול הטירוף המשתולל של

מנלה שהשנינות

מרעכות חברה  Iערכי אדם  ,התגונן הקורןב בחשאי בהבילטו את המנוחן ,מותון

ורהוומור היו ירב לוויה קביעום בגטאות גנמחנו.ת העסיקו כהם לא היה ש"ח ו  Iניח ,
להפן

-

אמונה זעה שהמתרחש הוא נפילה זמנית שההשגחה והאדם ישימו לה קץ'.

החומרים הללו היו נפוצים "ב nהגטו ושימשו אמצעי של החגוננות

ספר ייחודי זה מצטרף אל אוספים קודמים ומוסיף פו לא מוכר ירו בחקר

מפני קש" החיים היוס'יומיים  ,מפני הפידרות של הממ  Iנים והלשטונות ומפני

השחלט Iתו לש הייאוש המרפה יףיס .הrןבחות והסטירה הו שהלעו לרנע קט

תקופת השואה .

חיון קל לע פשתותיהם לש ר'Iוגאיס בגטאות גנמחנות  Iחיקזו חא כוח המעןוה

ר:nערס .רא'ו הנמלת רnMכ 'ITשאר וש ההוצאה וואו לש '.D4!.II l

••••••••••

ועוי חיש על המיף..,
מפאת קוצר ה י ריעה לא )מג Iכאן לכ הספר י ם ש '  Iצאיס לא  Iר בשנת  ,2004הקוראים מוזמנים לעקנב אחר פרסומי ההוצאה לא  Iר של יד ושס .
אה'1נ" זnי" .באuתזrו תuעק uםרפוי

-

יזצאי קuפרורזט מפסרםי ער השואה,
יך ושם בשיתוף ה אוניברסיטה העברית ,

330

עמוךים ,

63

תםאר אןז"  .אחי תהרפ כסיבכז  .יד ושס

בש י תוף כרמל 408 , 2003 ,

, 200 4

ש·ח

עמוך'ס  59 ,ש ' ח

בו אברהם; ,מיות חזשפי

-

נער טגבו

חמי וmנmנ 118 ,2004 ,עמ ו ירס 55 ,

ש·ח

בגטו ובמחנות ההשמוה איבוה

ב ן בארהס ,שם טע לש נצי ו ל שואה

אסתר אייזו את כל משפחתה

כשבת פסר י ס לע התקפוה הנוראה

בסי פ וריהם חוזרים נצי ול י ש ו אה אל

הקרגנר~ חאrך רלו:נומrוה שהכ פל"חו

ההי.א היה עגר צעיר באותם הימ'ם

מחוזות ידל ו תם ואל השבר שחל

בחקווה למצ ו א מ י שהו מיקיריה

ושהה ב ג טו לוה ' ובמחב  tת במשך

מלזעב.ם מותךו ןכ רזגחברת בוחנת

 Iרזגשהכי לדnנ ב'ן מתטת הקעוrךם

שש

אר  Iכות .

באוסטריה ובגרמניה  ,עד לעייתה

מסיחהת לש מאו .ו1בףא בו בארהם

ינבתות ספיוירות מיnחות רפlא.ייינ Iת

LiC.......J

לסיפוריהס לש נציולי שואה.

שנים

רק

בזכות

ו)לצי מגוייס לש לאפי ה'1ל'ם ובנ י הנוער קשפיחו

וקףטחה באyן .

אח ח"הס בנטו ל tה :
D D"'"YJזr jרקנ ,יכדזב ה:rnו

רבר1iן rקלא,

nm

הלמ m

הלב

-

השת"כןת

זרה בפעת nrהסעד והרזוחה לש

ףןהO

תרג'.i1

 933ו~ו 1' ,ושםשנית ףו

מ כון אל ו קב  400 , 2004 ,ע מ Iףם 6 3 ,

ש ·ח

מחקר לע מפלע הסדע והרווחה
הממוסד שהקימו יהודי

נרמ)יה

מהות ארתי rב הכפםייר.
עמ ו ר'ס ,

55

-

':rדm

150 , 2004

ג'חה רזי .אDדרJטיר דה טחה מנטד
"גדונ תבקIשו שההאו.

ש" ח

הרל'ה מrךס קףב נהאלכ עם לאפי
יהורים בנטו לוצק  ,נמלטה ממנו
והסתתרה נבור

m

והס עם אמה ,

םע היחא םעו קורבי iחפשמ Q.ףןןא

25

30 , 2004

-

עמ ו '"Tם ,

ש-ח

---

ירתו מ  20,ooo-ידיסח מואתו לועהם
 Iכו בהוקרה לע עזרתם בהצלת
' iIףןס rשבראג חאי הבל1טים בהם,

ושהיה להם למשענת בשנוח

מריס חירפה את נפשה וציאה מו

שאף שילס מחיר אישי יקר  ,הוא

הפוערב[ת בקתפות הריין הלשישי .

המםתור קלץב דנבות בכפריס ידכ

הדיפלומט הפורטונלי ארסיטירם

הפעילות במחסות רןyןג ן(ן קספה

להציל את קרוביה ממוו.ת

דה סוזה מדנס  ,בםפר מאו ' ר זה

לבני הנוער מבJא ספיורם של מאות יה ו ףס שבילצו

נם אכשר ה ו חל 'הפתרון הס ו פי'
לע יהו ד י נרמ)יה ,והקה י לה היה ו וית שמרה לע

לפרטים נ Iספים ולהזמגות :

רמוחה חכברה ה ו מבית המ ח ו י בת לתרגיה הנזקקים

ספרי יד ושם  ,ת "' ד  ,3477ירושלים  91034טלפון  ,02 - 844315015פקס 02 - 8443508

בתקופה של מצקוה וכליה.

www.yad"t'ash ~ m .orl

מכות מסיר ו תו ואנ Iש'ותו.

. ilזז  hem.oע '@y ad"tז  s.mark ~ tinח publlcatlo
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ההשלת ישראל קוראת לנל ב  Jי העס היהודי להלא דפי עד
ב

 5בספטמבר ק"מה ממשלח ישראלבישיהתב השבוועת זוין מיוחד צלווו .,לב
שנים להיווסדה של רשות ה  Iיכרון

-

יד ושם .את הדיין יזמה שןת החי)וך .

התרנות והפסורט ייסור לבנ.ת והשתתף נה
יושג ראש ה)הלת י  lושס אבנן ש'ון .

קלראת העלאת המאנן הממוחשב ש'ו
שמ  Iת הנספיס נש  Iאה לאינטרנט  ,ממשלת
ישרא'ו פונה לעס היה Iדי )ישראל ובתפוצות

להירתס למפלע הלאומי ש'ו העם היהודי שיד
ושס עומי בראשו

-

נאולת שמ  Iת הנספיס

נשואה ,הממשלה קוראת ל'מ בגי העם היהודי
למלא יפי ער כדן להעמוד לנספים יך ושס

בייושלוס .עם הלעאת האמגר לרשת האינטרנט
בחורש גונסנר יק"ס יד ושס "מבצע הצלה'
ניו-לאומי של שמית הנספיס בשואה ויבקש

מכל ביח יה  Iןי לאטוף את כל הפרטיס על
אודות הכספיס  .לרבות תצלומים  .לנדו  j7אם
הם מתועדים במאגר ולהשלום את החסר .

נישינה צ"ו ראש הממשלה כי ' הממשיה

on

רה'lשמוג If'VIל ,רשt,זכרDב) זונסנ רDDoסלר ~ ,ו:fז' 'ונ ר IWoן;oר '1Ioן(ז(iן  '!J1זע

רושמת לפנ'ה כ' בשנת  2005ישלים יד ןשם
תכנ'ת פ'תוח מק'פה שתב'א למהפך ביכולתו להיענות לאתנרים שעומ  'lם בפנ'ו לנוכח חילופ' הדורות ".השלמת התכנית בשנה הקרובה תצו'! במרם

 2005בחנוכת המן Jאו Iהחןש לתולדות השואה בין ושם

-

·האמירה הערכנ'ת של עם ישראל לע השואה :

עון ב'ש'בתה הכר'זה הממשלה כ' בז'קה לשנת ה'ובל ל'ד ושם ולאות הוקרה על פולעו של 'ן ושם לשימור זיכרו Iהשואה  ,ה'א " מצ"נת לשבח
את תפקידו של ין ושם בהתמוחות עם שאלות היסור של עיצוב הזהות ה'הור'ת וה'שראל'ת ובמאבק באנט'שמיות ואת 'כולתו לעמון במש'מות
שהט'ל על'ו העם ה'הון' ".

•••••••• 1

iומאבק
ב

נם'  IIמ'  Iת

א  UJשיהיות
ב

-

הה עושיס ענשיו?

מאת ' פעת

ננךר · ' 11

ריוו משותף עם ראש' הליגה נגך השמצה )  (ADLב'  5ניולי

שלעו בן'ו Iשל ציית הפאנל

בין ושם הדנישו המשתתפ'ס את חש'בות שיתוף הפעולה

פוקםמו )משמא(ל ' ,וץע אקרמ' של ' ן ושם פרופ ' 'הוןה באואר (ו'מ'מ)

בפיתוח לכ' ח'נור למבאק אבנטישמ'  tת ה'ום  .הנושא'ם הע'קר"ס

ה'ו התרבגות הגאט'מש'ות

-

מנכ"ל הל'נה נגן השמצה אברהם (ב"א)

ויושב ארש הנהלת 'ר ושם רגבא לשו בכמרמ(

-

בעת האחרונה ושיטות להתמ  Iחות עמה  ,התנברות הכחשת השואה
והטףוו'לא'צז'ה לש השואה ותקפ ' ר הורתא השואה שב')  'fמגמןת מאדינות

אלן .המשתתפים נם םקרו את מצב הא)ט'שמ'ות בא'ר tפה ובמר')ות
הסאלאמ'ות ורנו בררכ' התמוחות חשדות עם הא)ט'שמיו.ת

חבר' הפאלנ התמקדו בררכ י ם מעש'ות לש'תוף פעולה של 'ר ושם
ושל הל'נה נגר השמצה במאקב באנט'שמ' . tח 'ר ושם המ)וטה והמומחה
בנושא השואה ובהוראת השואה בכל רחבי העולם  tהליגה )נר השמצה
המנוסה במלחמה באנט'שמ'ות הןג'שו את הצורר להגביר את ש'תוף
הפעולה ,נמיוחן נפיתוח לכ'ם פןגוג"ם ותכביות לימון'ם כנושא השואה
והאנטישמ'  tת .

בן'וו השתתפו אנשי מחקר וח'נוך מ'ן ושם והנציגים הנכ'ר'ם של
הליגה ננן השמצה  ,לרכות 'ושנת הראש הארצית של הארגוו באצרות
הבר'ת ברנרה נאלסר .

14

הםנם ה'ם  Uןר' ב'ו 'ד ןשם כב'ו הקרו כה'ם uןר'ה תזןת'ת
ה'םןדן שכ ם' Uןןו ש ' 9כברג
 28-ב' Iני חחמו אננך ש'ון ,י ושב ראש הנהלת  Iד ושס ,ודאנלס נר  Iנברנ ,הנשיא ו המנכ"ל

ב

של הקי ו לה י סט ו ריה חוזתית שייסד  Oט'  IIIשפילברג ),(Shoah Foundation

על הסנם

כולל  ,ו לפיו תיתו הקיו להיסטוריה חזותית ליד ושס נישה יכי  52,000העד ו יות המצויות
בארכיין הקיו

-

לרבות עדויות שי ' Iתך מ·  8,500ניצו'ו' שואה ושי עד י ם אחרום שתועדו

נעברית )ב י שרא'ו או בח ( Iל"

-

ו'וכ'ו המירע הנ'ו  IIה יעדויות .הסכם זה הוא צייו ירך :יך ושם והקיו

'!)חחו פעילוי ו ת חיניך משותפוח ברחבי הע ו לם  ,יצ י נו את העדויות שי הקיו במ זוא ון החדש לחולךות
השואה ונמרכז הצפ"ה

ש"פחn

בשנה הנאה )')יו  Iפעולו'  Iת משותפ ו ת אחרות בעתוד ,

'העןויות האישיות שי ) י צולים מוסיפות יעדות התיעוךית ולמחקי

"היסטור י את הפו האושי

נהאננשי של מנרשת זיכר ון הש  Iאה :אמר ש'ו ן  I .גר  Iנברנ הוסיף " :ש ו תפ ו ת זו מצרפת א ת א וסף
העדו י ות המצולמות של הקרו להיםט Iייה חז  Iתית שאיו שני ל ,Iלעבניה ה"חנדית הנעש י ת ביד נשם

-

המנסד החשוב בעולס המתמקד בתיענד ובהנראה של השנאה .בכך ההםכס מאשר מחדש ומחזק

את מחויבותנו המשותפת להבנת השואה במונחים הומנ"ס ומוסר"ס במהותם:
ארנלט  UYUנ )ממש(וא עItרנ ולש

••••••••
ה 9גש שכ הןןעדה הב'ו-כאןה'ת

ןע'דת התב'עןת האשרת ם'ןע

כתקר שןאת 'הןד' רןהנ'ה ב'ד ןשם

נןםף תלננ'ת ה ' 9תןת מאת אר' ייקרמו

תחילת פסטמבר התכנסה ביד ושם ודעת ההיטסוריונים הביו-לאומית

ב

לחקר שואת יהודי רנמניה  .במפנש בירנשלים גיבשו חברי הונעדה
את הדנח שיוגש לנשיא ר נ מניה י נ ו אילייקסנ בננבמבר השנה .עבודת

ועדת ההיסטוריונים הבתססה על חומר תיעודי  ,לע קריאת עדויות
ולע מחקר היסטורי  .חנח י היו )יתוח קורות השואה ברומניה ,לרבות האחריות
של הנהנת רומניה והרשניות הר Iמנינח דזא  ,מחקר לע היסח של רומניה עלברה

מ

c

••
••

או הקמתו ה"תה ועידת התביע  Iת שותפה אסטרטגית של
י ד נ ש ם במחקר  ,בתיעוד ו בחיננך .בראשית שנות

ה 90-

ה"תה נעידת התביעות לתומכת העיקרית בתכנ י ת הפיתנח

ב

•• ...
•• :;.
••
••
••
•
• ב
••
M
M
C

של יד ו שם ו התחייבה לממו שליש מתקציבה .

מאז  ,עם התרחבות תכנית הפיתנח ,ג לד התקציב בעת האחר Iנה ,

,

ברנח הש  Iתפנת האסטרטגית עם יד נשם  ,אישרה נעי ד ת התביענת

לאחר המלחמה ולע מקומה של השואה בשיח הציבורי ברומניה  ,וכו ניתוח

תוספת מימו ו נדולה לתכנית הפית ו ח  l ' .ושם מודה לונע י דת

משפטיס של פושעי מלחמה בר נ מנ י ה .המצלותיה של הנוועה ייגעו במלכול של

התביע Iת על המשך תמיכתה .

התמוחרת רמנינה עם הרבע ,לרב נ ת ח י נוך והובגת המועדות שלואה אלונטימשינת

הכו ת ב הו א יו\'ע מ' וח ך ל'ו שב ר א ש ההנהלה .

דונמה :פעילנת בg -

באנקטנבר

-

יוס הזיכרוו לשואה ברומניה שלע ק י ומו

החליטה ממשלת רנמניה נשיצנייו השנה בפעם הראשננה .
את נועח ההטסיוריוניס לחקר השנאה ברמנ1יה הקים נשיא ר נמ ניה אבוקטבור
אשקתד בעידנ ד ם נבתמיכתם של ארננניס נמוסחת כמו בנ י ברית העולמי  ,הננוע
היהנדי האמריקנ ,י מוזאוו השנאה בנושינגטנו  ,משח החנץ של ישראל ו י ד ושם .

יושב ראש הווועה הוא חתו פרס נולב וםנו ינשב ראש מנצעת יי נשם פרופ י
אלי ו י זל .שלושת םגניו הם ננז המד י נ ה פרופ י ט ו ביה פריל י )ג  ,הגנלר מיחאי
יונסקו מהמכון לחקר מ  1יניות פנליטית והיסטנריה צבאית בר ו מנ י ה ודיר ראדו
יואניד ממוזאנו השנאה בנושי)נטנו  .בוועדה חברים היסטור י ונים ואנשי ציבור

מאצרנת הבר י ת  ,מרנמנק מגרמניה  ,מצרפת ומישראל.

במנדט של הוורעה התחייבה רומניה לפרסס ולהפיץ את מסקנות הוורעה
ללכ אזרחיה

-

פרסום ד ות הוורעה בשפה הרומנית והאנגלית  ,הלעאת הדוח

לרשת האינטרנט בשפה האנגלית והרומנית והכ נ סת המידע לע שואת יהוד י
רומניה למערתכ החיננך הרומנית לע '  '1הכשרת מורים וכתיבת תכניות לימ ו ד
מינחדו.ת עוד לע פי המדנט בתחו הוודעה מגמות של הכחשת השנאה בר ו מנ י ה

ה י ום

ותמל r

לע דרכים להיאקנ בה.

הכינוס של הווועה נפתח ב  6-בפסטמבר במעמדם של שר הפנים בארהם
פוח  ,שגר י רת רומניה ב י שראל דר ולריה מריאנה סט Iי קה  ,חברת ה  Dסת קולט

• • • • :8

.....

הקהת הןעצה צ'בןר'ת פלרן'קU
עכ תרןמתם שכ נ'צן'ל השןאה

חאת ' !)עת

••
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מסגרת הפרו'קט לת י עוד ולחקר של תרנמת ניצ  Iלי השואה
להקמת המדינה

-

המשנתף ליד נשס נלנ י צנל' השואה

-

העיתננאי נהסנפר צב י ניל נהנהלת הפרנ י קט בראשנת משה
זנבר )ובהשתתפות פרופ י חנה יבל Iנקה( מקימ'ס מנעצה

ציבור י ת לפרויקט  .תפקיד המנצעה יהיה לתמ ו ך בפרני ק ט הו מבחינה

ערכית נציב ו ר ית הו בהעמדת משאבים להגשמת  .Iיפר ו יקט זה  ,לא

זו בלמ שהנא לצעמו מסר של הניצוליס לחברה ולמדינה  ,אלא הנא

מעין העברת ה ד גל לדנר  Iת הבאים  :מדגיש גיל  ,ניצול ש וא ה וינזם
הפרניקט  .י מתברר שהדנרנת הבאים י ודעים על הע ב ר של ה ו ריהס
נשל סביהס בגיה י נוס של השואה יותר משהס יודעים על מעשיהס

במדינת ישראל שבה ננל ד נ  :במנעצה הציב  Iרי ת יישבנ אישי ציבנר ,
ניצנל י שואה  ,בנ י ונרות ההמשך ואחר יס .

אביטל ויושב ראש הנהלת יד נשם אבנר שלו  .במסגרת הכינום סיירו חברי

איסוף החומר התיעודי לפרויקט זה נעשה באמצענת שאלנו

הוודעה ביד ושם וביקר ן בתער י כה י איו משחקים י דל ו תייםי שבה מוצג אלבוס

לרישנס )יצול י שנאה  .ניצנלים שדעייו לא מילאנ א ת השאלנו נ מעננ"נים

תמ  Iנות שקילבה התינוקת ילה בינימ'ן מסבה דר איזור א  mס לרגל יוס הודלתה

בכך יכולים לפנות לארכינו יד נשס  ,לספ ירה רפפנרט  ,בטלפנו

הראשוו

-

ליה הלצ י חה להילצנ מהשנאה  I ,כ'  Iם ה י א ח ברה בוודעה.

.O:Z -64 43 6 73
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השעור הז'נרון
אוו להם קברים ,כאו הם ייזכרן לנצח צנחים :

 5ב'ולי 'ום הרצאות  ,ןיו)יס וסיור'ם וערכ תרבות בבקעת הקה'לות למאות

זן לש  tן הכתובת בצד משעול הויכרון שלבנ"ת! תרמה לא

משתתפ' הכיגוס הב'ו-לאומ ' השנתי ה  24-לננאולוניה 'ה ור'ת  .בערב השתתפו

מכנך משפחת שוורץ ממלבורו שבאוסטרליה  .המשעול

הזמרת שולי נתו ותזמורת המפוחיות לע שם נינול  ,והמנחה ה'ה בג' הגלר

"
-. ,,.. 11

מחנך את )יכר נטו ורשה לבקעת הקהי'וות

,,," '-

~

-,-

,

.

t ..

את

 14יבויל םקס העגקת אות חםיר' אומות העולס לםטיפן ואנה צ ' יקובסק' ל",,

ומונ' '1

המקבר במסע

לפרוס' ומילנה פלושןנ' ז"ל וללאונין ואנטונ'נה סטבקנו ל" ,מאיקרא'נה ומנ"לרםו.

הרהורים דרר
השטחים

י

המיוערים של
האתך  ,גזכ Iת

התרומה

הנרינה

של

אנדור  Iמרנרט
)בבה( שוורץ

•

•
•

'ם mפשוכ '8!I,ץ ן''Dונ וKtJI/ז'  :ום'Oט א!Y1Jכwאו(I.נט'1'1 .G

יצעדו

מבקייס לאורך משעול זה מרי שבה ויתעכבו בן כד י לחשוג על
היהורים שנצרחו בשואה.

כ'ו משפחתו של אנדור נטפתה נשואה .אנדור ומרגרט ניצלו
במולדתם הונ נ ריה  9 4 9- ) 1ו  ,אחרי השתלטות הקומוניסטים  ,ברחו

לארץ ישרא'ו עם בנם התיני  19 58-) .j7הס היגרו לכפר באוסטרליה
ולאחר שנתיים של נעודה בחקלאות קערה המשפחה למלבורו  Iייטדה
את "אנימר :ה"נ) החברה שגשנה  Iה"תה לחברה מצלוחה יפיתוח
נכטיס ולכדדו.
ביבואר  2004פרסס אבןור את פסרו זיכרוו חי )בשפה האננלית (

-

תיאור רב צעמה של אומץ לבו ושל הישרדותו המןהימיס המלמד
על הנטל המוטל על ביצולי שואה ועל בב ' משפחות'הס _ יד ושם

........._-----מער'ך מאוד את התרומה ו מודה למשפחת ש y IIן _

זלנור את העורם ה'הוד' שנערם
ך

הניצול'ס
 29יבויל  Oק  Oמם ' רת טבעת הקשר שהשחמש ו בה ארנון המחתרת הפולני
וארנון המחתרת ה'הו ן '

Nי-ZהZ

בוורשה בזמן המלחמה במעמן פרופ ' משה

ארנס ' ,ושב ראש הנהלת 'ר ושם אבגר שלו  ,ן·ר שרה אוםצק'-ל  Iר ועורך הרין
אר' לזר ובג' משפחותיהם  ,מנהלת ארכ'וו מבון  ' Iבוט'בסקי אמ'רה שטרו וצוות
המזואון ב'ן ושם

3

ומשפחתם ,

אלפי

התעורות והמתיות הועקנו לבני המשפחות של המציל'ס בנוכחות בני משפחות

ואבגוסט טקס אזכרה שנת' ליהודי רודוס שנספו בשואה בהשתתפות עשרות

יוצאי רודוס ובגי דורות ההמשך .מנהל הספר"ה ב י ד ושם רר רוברט רזוט  ,הסופרת

••
••
••
••

והמשוררת מט'לדה כהו-סראבז ו'ושבת ראש אגודת רודוס-קוס רבה קפו'ה נשאו
ןברים

 5באוגוםט טקס אזכרה שנתי לד · ר יאנוש קורצ ' אק וה'לד'ס נמלאות  62שנה
לשילוחס למחבה ההשמדה טרבלינקה _ הטקס נערך בכיכר ' אנוש קורצ ' אק

בהשתתפות חברי אגודת קורצ ' אק  ,חניכ'ם מתבועת הנוער "המחנות העול'ס·
וחברי מועצת תנועות הנוער  .בתוס האזכרה הוצג נבקעת הקהילות המחזמר

עם הפג'ם אל הק'ר לע שלוש שנותיו האחרזנות של 'א)וש קוצר ' אק ילע הח"ס
בבית ה'ת  tמ'ם בגטו  .את המחזמר הצ'נה בשפה האגגל'ת מקהלת · חמישה
כיכרות לחס ושנ' ןג'ס· בב'צוחו של הכומר פטר רקס  .חבר' המקהלה הנ'עו
מגרמניה במיוחד להלעאת המופע

 26באוגוםט טקס לנכוד הוצאתו לאור של לקם 'קיו חםיי' אומות העולם

-

הולנד בשפה האגגל'ת במעמד אננר שלו  ,שגר'ר הולנן בישראל בוב ה ' נש

והעורך הראש ' של הקלסיקון רר יוסף מכמו ) מקלמן ( ובהשתתפות 'וצא' הולני
ב'שראל _ באותו היום בערך הכי)וס השנתי של עמותת יוצא' ההכשרות והמחתרות
החלוצ'וח בהולנ,ד לרכות קבוצת וסטר  IIיל  ,בס'מן  60שגה להוצאתו להורג של

חםיי אומזת העולס '  Iפ וסטריי'ל

יים ו'ו'אן דאפ'לד (ו'מ'מ) וקרן קלור ל'שראל ה וד 'עו בעת

 30באוגוסט 'ום ע'וי לר נ ל הוצאתו לאור של הספר ב'ו הצלה לגאולה

האחרונה לע תרומה בעבור פרק הפח ' חה של המ  IIאון החדש

הציונות הדתית בארץ'-שראל לנוכח השואה מאת חוה אשכולי  ,בהוצאת 'ד

לחילןות השואה "אב' עד"ן רואה את ע'נ'הם

-

העו ל ם ה'הוד'

ושם וכש'תוף המבונ לחקר השואה על שם פ ' בקלר באו)'ברס'טת בר א'לן .ב'ום

פרק וה 'םפר את ם'פורה של

הע'ון השתתפו הה י סטוריון הראש' של 'ן ושם פרופ ' רו מכמן  .פרופ ' דל'ה עופר

קה'לת 'הי ן ' א'רופה ב'ו שת' מלחמות העולם  ,קה'לה רבת פ נ 'ם

מה א ונ'ברס'טה העבר'ת כ'ר וש ל'ם .ד"ר אביבה חלמיש מהאו)'ברס'טה הפתוחה,

הבעלם" )ר א ו עמו ד'ם

(. 5-4

-

שב ' חנה בעושר תרבוחי_

פרופ ' ח"ם נניז' מאונ י כרס'טת בר איל ו וכותבת הספר

הפ'לבחרופ'ה טבועה עמוק

במשפחתה של י' י 'אן דאפ'לד .
בא'ר~ סר 'צלרם קלור  ,בועד במשעי

הצקדה שלו  ,והיא צעמה המשיכה
את מורשת גמילות החםדיס שלו

באמצעות מתן חסות לאמנייות ,
למזוא  Iנים  ,ליזמות )'ח  Iביות ולמנוון
אחרות ,

פע'לי'ות

בבר'טגיה

וב'שראל נם יחן  .ד"ם י'ו'או היא

עמ'תת בבון של הע'ר 'רושלים
ומשמשת גם סגביח

יושב ראש

 7 - 6בספטמרב צל'ון  60שנה לחיסול נטו לודו '  6 :בפסמטבר

אוכרה של חברי ארגון יוצא' לודז ' ועשרות אורחיס מלוד.'f

-

ביקיר וטקס

ונראשם יושב ראש

הארנון אברהם זל'ג ו ' ושב ראש יור ההמשך אור ' ו' ) Iנרנ ;  7במטפסבר

-

הצערת

השנתית של יוצאי לוח ' בתאטרון הקאמר'
 2 1בפסרבמט טקס האזכרה השנת' לארנזו יוצא ' םזר'ץ ' דפולדסיה ב'שראל .

ובראשם יושכ ראש הארנוו בארהס נפג'  ,וכו מפגש לרנל הוצאתו לאור של הפסר
עצ' הלבבה jזזופ'ס

-

לוחס יהודי בצבא הפולני  .בגטו מזר'ץ ' ובמ חנות מאת

משה כחנ'אק ) רשם מפיו :נפתל י בחנ'אק  (.בטקס  ,במעמד אכנר שלו ונה)ח"ת
מ ' כה פר'דמן  ,שולכו קטע'ס מהסרט אמריקה הקטבה ומההצנה מזריץ  :עורך

'י ושס

-

קובץ מחקרים דר ד  Iד ז'לברקל)נ וכותב הספ ר נשאו דבר ' ם

הנהלת מכוו ו'צמו .כמו כו ה'א

u 23מטפoב הטקס השגת' יעצרת לציוו  63שנ'ס לרצח ה'הוי'ס ב ' י' הנאצ'ס

ןון

על אימת אוקראינה ולזכר קרבנות הטבח בקמיג'- Yפוןולםקי  .ככאב' 'אר ,

מהפרויקט'ם

בבונדבובקה  ,בדרוב'צק' 'אר ובמקומות אחרים בא ו קרא'נה  .במעמד השר לעב"ב'

תומכת

במזואון

ובשיקומו

-

מגןל

החשוב'ס של הקרו .

תפוצות  ,חברה ו ירושלים )תן שרנסק'  ,נצ'ג' הסוכב ו ת היהון'ת והמשרד קלליטת

'ן ושם מודה ל ן "ם ויויאן דאפילן ולקרן קלור לישראל על

הלעייה  ,ממלא מקום של שנר'ר א Iקרא'נה ב ' ש ר אל אינור טוצר ' ין  ,אנ)ר שלו  ,יושג

תמיכתן במאמצי ו לשמר את ,יכרון הח"ס היה ו ן"ס לפב' השואה.

ר א ש החאח  nת 'וצ א ' א Iקראינה בישרלא וור לו'ו ומאות צנ'נ' ' Qוצא ' אוקראינה בישראל

16

תזכורת :כינוס ב' - Iכאוחי
בנושא "חקר השואה והקשריו"

מבקרס -ב  'Iד ושס
נ 28-

בבמטפסר ג

V

שאר

ו  -2יי 2

סםלשח Ufקו"א' lUרוטקיו
קטאroבי

בחמ)ןה:

)םמי (r

ןזב .םשt

כ

עקיור במחואן

בנובחבר

'מים

24-21

])זנמנך

2004

יי 200
יתק"ס

ושם

ב' l

ב') Dl

 Dןoy

ב'- Iלאומ' בנושא "חקי השואה וה  j7שי' ; 1צמיחתם של

רliויווט , 'oהוולמ בקרמ ושונסן

מרמים ולש ג'ש  ' nlצליין 'לבו שנ'ס ל'ד ושם  ,את הכ')וס

ףגאמ ו1ארכןrןנו ב)סר(מ.

יערון המכןן הביו-לא Iםי לחקי השואה ב'ן ושס  ,והוא
'תדקמ הנינט'ם שנ']ם לש קחך השוהא מארש ' ת

ה  nפnת ml

אלחר

מלמחת העלום השנ"רג
ו.>:ינוסים הקוומים של  Iך ושם התמקח בהיבטיס הה ' IOOר"ם

של חורבן יהחח אירפוה ממן מלחמת העלוס השנ"ר~ וא'ןוו הכינ OI
כנוכמבר יעסוק בחקר השואה צעמו וכמוכזי המחקר אשר נוסח

מקיי ןק י רoבנ(מ ,ויחא לש ר Ooדמעו
oדהוI1jיס אישiו חוצוא ייבחיו

In

ר'יו.

גיקר נךו Dשו ב•' 16לויב םע ייעו  ffiקית
וי ניטו )ממש(לא  ,בב '~7ר הוא ןרע חפושו
בונאמ רימרמו לש משחו ך,תoנ

ראושהA

נל'' 'Iוהג Oהמ' השIמ rדxמלאך ררבא[)

Iמים ' .(fאצמו V1'O

לע ףח' .וש באין

נשוחצו ראושבג ייו '7בן נם  VOינםיבו.

Oש רוגננו ן l"t!JונינrOOכ לע הנ'תו וקפש
חא ב 'Iנתnפשס

ברחבי העול  ,0תוך הת"חםות לתפקידו של יד ושס בהקמתס
ובפיתוחם של מרכזי מחקר אלו בחצי המאה האחווהנ  .את הצואת

הפתיחה בנושא "שתי םוניות נפדרותן ההיטסוריונרפיה של מלחמת
העולס השנ"ה ושל השוהאי יישא פרופ' גרהדר ו"נברג מאונירבסיטת

צפון קרלוייהנ

-

'צפאל הלי ,מחשובי החקוףס לש ההיבטיס האבציים

לש מלחמת העולם השנ"ה .
בכינוס ייערך מושב מיוח  1יולון בנושא " מי היה אחראי לשואה:
הל\כ'ר או הגומ']םף לרגל התאצוו ואלר לש הספר תדלוות השואה
סקורות הפתרון הסופ י :ספטמרב

- 1939

סרס

1942

מאת

רכטסיפור כארוני)ג ג1אב)יל,ת החאצו ' lושם בשיתוף ההצדאה לאור
לש אונירבסטית כברקסה(  ,ידבון ישתתפו פרפו ' כר ' OOפור בראונינג

מאוניברסיטת צפון קרוליינה

-

צ ' פאל היל  ,פרופ ' עומר ברטוב

מאוניברםיטת בראוו  ,פרופ ' אולףך הרכרט מאוניברסיטת פר"בורג
לע שם לאברט לוחויג ודר יורנן מתיאםו ממוזאון השוהא בוושינגטון .

ביכנסו יר~ו גם rןוםינ לע תקפ'n lעת הינצםילו צ'עבבו תמונת השוהא
במקחר ההטoיוף  ,במפשט ובפסחת השורא~

ר.>:ינוס יתק"ס בתמיכתו הא  1יבה לש מרכז נרטנר לכינוסים
בין'לאומייס בנושא השואר~

')  28ב'"ת ניjוי נש איי iויחרנ

מאכי"' סקאא '. tWליי )U'O'O

בךו

ושס ,ננל"מ זה rב :לtןfI 1למה
בעורך

'l

ושם

-

קyב tמקחיים

דר דח זלוכקריע )ממשא(ל,

חדשות תהםפר"ייה מאת ד' ר

ר ו בר  Uר UJl

הפסר " ה מקבתל את מכ ת ב' פק  Jה '[F

תעב האחרהנו נלפה בחלקה לש פמףתי יך ושס
זהםת לחנור בתכיס מיעזבון רפוגרות לש פרפו '

מאלי קפרנ~ים המנ.ח Iבעקובת העצה rןאהב לש
פר'פו מלאנ' מורגן  ,מלהנ היע rב ~ Iפק njUם 'ור

-

פליסווף יהיוו קמורי שקסע הבפשועת 'זש

ו'iV'III1.
השקnן רכoי נ ו ת נק<ר גי'

Oשו ב ' " 26וrב רי'ס Iמבןואזו

-

יכפנ הנשב זJMה עו Oי'Yבן זaנ

nוOיג זהuצrג Y ":614,1ע(ן וorהאו לע היהו'1ם
להשאר םינמאנ ו lJIrtלרךישוג לתויח  IY11i'l' "11דוחפ

~~::;:
;

\'iו'"W.Xר Jהנומתב) נחiD"6I

ךנו ו0'V.1

א"יו משםיקח תזך'וו"דנ

קילבה רפוג;ןיף בעחות מפסואו האי'ש  .החנת יבחכס םיעובrס 'זש

Iב"' 1דM

7jפהניים בפמזרית די וoש היא הגצמה ארויה 'וש הוהנ ערות ה'יןן

'00

וחצינן לש היטלר רחאל מJתoo lף לע יבתנ פקרנ"Oד

רועישב קומות לש ךפרנן~ים ,

 jT'Dרפןסל' מהפoר"ה

האל 1מ ' n

הל1oבק W

לע יפ הסםכ חיפrל'ם םע ה;OOןף מוא'ן;ןתי רךבו'ןזגלת יללבה פמףית
יו ושם םלליי מיקרופילס שיש בהם יעתונים לע תוולות השואה

בלסוקביה .באוסף  23עיתונ'ס יהr Iןיס לוא יהו  0 "1ב'ו  2ו לסליי
םיק  1פוליס .עו  1לע פי ההסכם מסר יד ושם ללסקבוים ח  Dlר חיוינ
לע השורא~

ב ·8

בונמטפ] oייjי )' 1וםש

רש הח yו לש סnה oרס'ג '
לnIIנ ור' :hח זר הtאבי o.רוr

הוכתג האו 'והבOt Oנ!l"lר"
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ידידיס ותומנים

ברח

"שראל

ם
ר'ו' גורמב,ד

מנכ 'r

שותף בחברת קמור טפנות עג·מ .ק"ס "ו'jג

שורשום מרגש בי ,ושס I ,ב Iנחשפו לפנ' .מסמנ'ס א'שייס ע'ז
בחודש א Iג  Iסט ב'jוי מנכיל גנק

או ר ות בג' משפחתו כתjויפת השואה,

המזרח' הם  INחר אל' ' Iנ ס )ממש('וא
ג'י ושם  ,גנ'jו  lר הוצנ ו לפני האןרח

תכנ'  Iת הפ'תות שי

"

וש  Qנצך

מש'מותיי ואתגר', .
'ושב ראש הר'רjוט  Iר'ין

והמנח של א"לון חברה
לב'טוח בע"מ לו' 'צחק
נכח

רחמ)'

בקובצרט

החזנות 'שמע 'שראי"
שהקת"ם

ב 9-

ב'ובי בנס

גטן ורשה ב'ר ושם _

בחורש

',)' 1

בהררכתו ש'ו 'ושג ראש אג ו רת באמנ'

"

ושם

)'שארל 'ורס רבונ  11" 0 ,אנשי קסע'ס ם'שרא'ו וחבי'ס םהאג  Iרה
נרחנן

האתר  ,במשתתפום

נסין 1

'.ה

בני

משפחת חר'ש

-

ה'ועץ המשפטי לממשלה לשעבר עוין הד'ן 'וטף חר'ש  ,ו))
עורך הך'! גיעך חר'ש וכלתן עוןכת הריו שרונה חריש .

תקסיקן

.

אום  Uרליה
א'וו

שוורץ

אדנרטת

)בתמונה;

הקרוI

~

. "V
·· . .~·"f,
I

על ' ך

 -יך למנ ו רשים(

.1

שמע סקורה לע תכנ'ת הפ'ת Iח

•
--

;i:.
'k.-' -<C
-, .

~

~' ~ .

, ""'-..... ,..

והפיעל.,.ת בי י ו שס  Iס"  1במשעול
הז'נר ן ן שלבג"תן תרמן הןייי

~~

בבה ו אנרור ש  IIיץ )ראו עמוך

6

..

ן( .

I

אוסקר

ו ג ' נט

גורודז"בסק'

~

ג'קרו גיר ושם
בחורש אוגוסט

)בתמונה:

בנב ' Oה יקבעת

הקהילות(_ הור'ו של אוסקר  ,רויי נ בשה מלכה

גנר ו ח ' ינםקי  ,הר'מו תרומה )ר'גה להקמתה
של זועקב הקה'ן, 1oת וכן לפיעל  I'Iת חארות של
'ר

וש .D

קנדה
ד  Iיד אספר )שב' מ'מ'ן(

א'ז' ז "'7
עם ג'1

נ בבס אספר

-

-

בבם שי

בקיר ',ג ושם

משפחתו  .בתמובה  :ד' Iר  Iגב'

מפשחתו צנן לוח הז'נרון המצ"ן את

תכב'ת אספר הב'ן-לאומ'ת יל'מ  Iד'
השואה .לתכ' 1ת תרמה קרן אמפר
שדו'ד אספר משמש גה נאמו .
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•

ארצות ה ב ר ' ת
חגרי הההננה הצעירה של האגוךה האמריקנ י ת למען יד ושם הענ י קו

.

חסות לערנ של אמנות ותרנות שהתקיים נחודש יוני נג י ת המכירות
הפומביות "םותבי'ס :גהשתתפות

300

אורח י ס  ,גאי ר וע היו םיורים

מודרכ'ס גנלריה ובתערוכה של 'םותגי'ס'

-

'מאמנ י עגר לאמנ ו ת

I

עכשווית :הרווחים מהאירוע

הועברו לפעילות של חנרי
הה נהנה היעצרה לומימון תמיוח
של מקלחת החינוך וש האנודר~

בתמונה ,מימין לשמאל :סנ)ית
בכירה

נ שיאה

"

•
,

"

וו· n

\

'

,

ב'םותגי'ס'

ד ' ר ג ' וו נרוסמו  ,ד  -ר ו ' קל'ו רנ ' ן וג)ות ' הט ב ' j7רו

ג ' ]יפר רות  ,מ)הלת מחלקת

החי)וך של האנוךה דר מתין

גאתר הבנייה של מרכז הלמ'דה הח ד ש שלגניית ו

ורשבםקי יהלום  ,יושגח הראש

תרמ ו ד ודה ודו ד תה של זק'ל י ו  ,סטלה ו סס סקורה .

השותפה של ההנהנה הצעירה
קרוליו ארפה מםל  ,חגר ההנהנה ה צעירה מורים מםל ומתאמת
ה אירועיס של האנודה האמריק)ית למען י ד ושם רנר י הלפרין ,

.''t

,

.....

יר

...

,

אנל

וש ס

של

פטירתו

על

יייייי!!!!IIןווווiווווו ..ריות
ם ול

זלוובצ וו"ג לד להשך

דר לו שטיינברג  ,דר מיכאל

יורק

שולדר ובנותי הם ביקרו נעת

נחודש אונוסט ,סול

ה אחרונה

' איו

ויער י תו לגרויה 'ח היו

משחקים ילדותיים' בטיו ,גיד

תרtמים לש ' lושט ,לוOו שמיש גם חרב ה)להה

ו שם .הו,יה של לו  ,ליליאן

,

-.1

\,

לעולמו

ג]יו

גתערוכה

ו מילטון שטייבובג  ,הם תומכים

ב אגודה האמריק)ית למעו י ד ושס ,

של יד ושם .

סלו ו ' '1צרנוו  ; aןיל! ו/Iתר~ שח במח מוט
ו חאר ןכ לצהיח שלרדו גם משהעב מחונת טירו
והשמרה ומשתי צדעות מוו.ת הוא אימ את לכ

מפשחתו שנוהא לממ חא חאד שהינר תאלות
הנףת לפף ,ךלממחר~ ' lושם אIצ'' קנחג פוכ ר

ונצואכה
טימון ו מריאנה טולטן ) משמאל( ,בנם

לע ה יש  mתו המדהימה של סול בשואה.
לפני פטירתו םיפר םול לע ההתרגשות

גבריאל ) שלישי משמאל( והוריה של

ה אוחזת גו קלתאר השתתפותו בטקס הפתיחה

מריאנה שרה

וא ר י ה בירנבאוס ) שני

של המוואו Iהחשר לתודלות השואה ביר ושם

ושלישית מימין{ ביקרו ביד ושם ,ו בביקור

ב15-

במרס

- 2005

י וס הודלתו,
רתל ,

שעיה בו יהודה ) גמרכ (,ו מנהלת דטק

עם שמונת נידכו ועם ארבעת

אמריקה היטינית של ה אגף פייה חוו

י ך ו שם מתלבא ע ם שלושת יידלו
רבjוה ו מו

-

התלוו אליהם מנהל אגף קשרי חוץ

וי]'] ו  Iרכ lתא סלו חכרב ק'ר ו 'lJכ

-

) ממי'ן( ,בתמוהנ :בצייאה  Dה noאו Iהחשד

לתודלות השואה

-:',

תומכת של יד ושם ,מרים נירנבאום

.

) במרכו( ,הסידה את הלוט מלוח הזיכרוו

•,רווןן~ ,

הגיעה לישראל לרגל ]ישואיה של חני

-

של סבה וטגתה .משפחת בירנבאום
טגל בירנבאום ) שנייה משמאל( ל סשה
ויטלי )מימיו(,

:'.
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