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אבנר שלו
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פר ו פ ' אלי ויזל
ד " ר ישראל זינגר

מנכ"ל:

ישי עמרמי

ראש המכון
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חברי הנהלת
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ושם :

קולו של הוחוד

פרופ' דו ד בנקיר
פרופ' דן מכמן
פרופ' יהודה באואר

פ ר ופ ' ישראל גוטמ ן

היום נהפכתי לנכד  .היום נהפכתי לאחיין  .מעבר

וו

לזמן ולהיטטוריה,

'.:A

מזכיר לנו

המוזאון החדש לתולדות השואה

מחפשים תשובות

-

] [...

www.yadvashe m.org

כיצד אפשר לשים לאל את

הניטיון לרצח המוני ולרצח עם בעזרת הכוח
המשותף של הזיכרון " .

מרכז הלמידה החדש

ט ו ם ט יישוץו  ,מפ יק טרטים  ,טופ ר ועיתונ אי ,היעתוו היהודי של לוט אנג 'ןט

בשערי הגיהינום

זו אחת מאלפי התגובות המרגשות שהגועו ליד ושם

 60שנה לפינוי ולשחרור של אושוויץ

מאז העלאת המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה

פניו השונים של חקר השואה ::""==[:':י.=.

1::3

פרטומ י ם חדשים

הבי ן -לאומי לחקר

השואה :
הראשי :
מדע  IIם :

בyadvashe m.org-
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חינ ו ך

ד " ר יצחק ארד

סגני יו " ר

מאת ופעת בכרן-רון

•

לאתר י ד ושם באינטרנט .נוטף על מיליונו המבקרים
באתר  ,יד ושם מקבל מדי יום מכל העולם עשרות
מכתבי תודה על שבזכות הפרויקט ניתנה לרבים

הדרך אל ההשמדה
~ _4

חדשות

י ד יד י ם ותומכים ברחבי העולם

---

16

19-17

ההזדמנות לגלות את עברם ולהתחקות על שורשיהם .

" עכשיו אני יודע על שם מי אני קרוי "

-

זו דוגמה

לתגובה שהתקבלה ב י ד ושם  .מאז העלאת המאגר
לאתר יד ושם באינטרנט  ,מכל בית יהודי בעולם אפשר

לינדה אולמרט ,עדנה
בן-חורין ,נמרוד ברקן ,

לעשות חיפוש במאגר ואף להוטיף דפי עד חדשים על

דובדבני  ,משה העליון ,
שושנה וינשל ,אלי
זבורובסק י  ,ד " ר ישראל
זינגר ,יחיאל לקט ,נח פלוג ,
ח  IIם צ ' סלר ,גלילה

נטפים שעדיי ן לא הונצחו  .בזכות המאגר גילו משפחות

סטפ ן גר"ק ,אברהם

רון-פדר-עמית ,פר ו פ ' י וחנן
שטסמן  ,אמירה שטרן ,עו "ד

דב שילנסקי ,ר ו נית תירוש
מע ר כת כתב העת

י הוד י ות רבות מכל העולם את הקשר ביניהן .
במטיבת עיתונאים לרגל חנוכת המאגר באינטרנט

מ אז העלאת המאגר המרכז י של שמות קרבנות

הכריז י ושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו על תחילת

השואה לאתר האינטרנט של יד ושם בח ו דש

מב צ ע בין-לאומי של א י טוף עוד שמות של נטפים  ,וכן

נובמבר )ראו עמ'  (3-2הוצפנו באלפי פניות

ציין  " :כדי לק יי ם זיכרון משמעות י ,חי ורלוונטי גם בודרות

מניצולים  ,מבני משפחותיהם  ,ממחנכים

הבאים  ,כשדור הניצולים לא יהיה עמנו עו,ד אנו מבקשים
לעשות שימוש בכלים הטכנולוגיים המתקדמ י ם ביותר ,

ראשית :

א י ריס רוזנברג

עורכת בפועל:

לאה ג ו לדשט  IIן

ומגולשים מכל רחבי העולם  " .למראה התמונות

יפעת בכרך-רון

והטיפורים האיש  IIם  ",כתב אחד מהם  " ,אני נעצב

לתת לציבור גישה למידע רחב זה ולתת יד ושם לכל

וחש תחושת תיעוב מתמדת ממה שקרה  .מראה

נטפה ".

עורכת

חברי מערכת:

אורית גוטל
סינטיה וורוצלבסקי

עיניים משמעותי הרבה יותר מהמחשבה על ' שישה

אסתי יער י
יונית נדב
צבי ני ו מן

מ ו ליון '] .באמצעות העלאת מאגר השמות[ אתם
נותנים זהות לקרבנות "  .מורה כתבה  " :אני נפעמת

רכזת מערכת:

לילך תמיר

עריכת הלשון :
תרגום :

פנינה לוי

לנ ו כח המשאב הזמ י ן כ י ום

חבר המתרגמ י ם )בינ"ל(

ברור לי שאיעזר בו  ,ואני בטוחה שהוא יניע נ י צולים

אלכסנדר אברהם ,ינ י ב א ו רן,

אחרים להוטיף שמות של קרבנות בדפי העד ".

בע " מ

סיוע:

י רו ן אשכנזי  ,שעיה ב ן יה ו דה ,

פרופ' דוד בנקיר  ,רחל
בקראי ,פרופ' ישראל גוטמן ,
ד " ר בלה גוטרמן  ,לדיה כהן ,
וונדי לבר ,אסנת לוי ,אפרת
לוי  ,א  IIלה מזרחי ,הלל
סולומון  ,ד " ר מדרכי פדליאל ,
ס ו לי קפלינסקי  ,ד"ר רוברט
רוזט ,לילך שטדלר  ,אירנה
שט  IIנפל,ד ד " ר מוט י שלם

צילום :

ירון אשכנז י  ,זהר
שרבקובסקי ברק  ,י צחק

הררו ,עמור וולף ,הלל
ס ו לומון  ,ששון ת י רם ,יעל

תלם

הפקה :
עיצוב:

דפוס קל
סטפני ורותי עיצוב

@ אפשר לצטט תוך צ י ון המקור.

0793-6974

 SSNו

כתב העת מתפרסם

בסיוע חברת קנית השלום השקעות בע"מ,

לציבור ] [...

בהיותי מורה

מדלדךנד

" מפעל הנצחה מרשים  ",כתב אדם שאיבד קרובי

הנשיאה לשעבר של הפרלמנט האיר ו פי ונשיאת

משפחה בשואה  " ,אני נדהם לנוכח מה שאפשר

הקרן הצרפתית לזיכרון השואה ,ניצולת השואה טימון

קרואת המידע

ו  IIל  ,הטבירה את חשיב ו ת מאגר השמות" :בפעם

לחקור באמצעות הקשה

בעכבר ][.. .

והמטמכים נוטכת בהם ]בנטפים[ חיים מחדש " .

הראשונה מאגר זה נגיש לכולם .

] [...

זה באמת נפלא

בעוד שבועות אחדים יפתח י ד ושם את שערי

מאחר שאנשים יוכלו ללמוד על קרובי משפחה אשר

המוזאון החדש לתולודת השואה בטקט היטטורי

נעלמו  ,והחשוב מכול :כך יונצח זכרם של אותם מיליוני

המוזאון החדש גד ו ל פי

יהודים שנרצחו  ".דבריה ה ו קלטו במיוחד למטיבת

ממלכתי )ראו עמ '

.(7- 4

ארבעה מהמוזאון הה י טטורי הנוכחי  ,והוא יציג את

העיתונאים שהתקיימה ביד ושם.

טיפור השואה מזווית יהודית מיוחדת במ י נה המדגישה

למאגר השמות שלושה שימושים עיקריים  :אפשר

את החוויות של הקרבנות היחידים באמצעות חפצים

למצוא בו כל אחד מכשלושת מיליו ן השמות של

אישיים מקוריים  ,עדויות ניצול י ם  ,תצלומים  ,טרטים

קרבנות השואה שמוחשבו עד ה י ום ; אפשר למלא

ויצירות אמנות .באמצעות תערוכות חדשנ י ות ומיטב

המומחים והמשאבים של יד ושם ,ינחיל המוזאון
החדש את המורשת ואת המשמע ו ת של זיכרון

השואה לודר ו ת הבאים .

"מצאתי חלק מחיי שאבד"
מתוך תגובה להעלת מאגר השמות לאינטרנט

כתובת המערכת

כתב העת יד ושם ירושלים
ת " ד  3477יר ו שלים 91034
רשות הזוכרוו

t

-

וך

ושD

נתמכת בפעולותיה על י ךי

משדר החינו.ך התרבות והספ ו רט,

זג ועידת התביעות
והסוכנות הוה ו ךות לארץ ושראל .

V 2

בו דפי עד חדשים

-

להקליד בטפטים מיוחדים

פרטים על חייהם של קרבנות ולצרף תמונות שלהם ;
בשער:

ואפשר למצוא בו חומר חינוכי על השואה באמצעות

שחזור סמלי של
רחוב לשנו בגטו ורשה.

" מטע בעקבות דפי עד ".

המוזאו ו החדש

לתולדות השואה.
צילום :שש וו תירם

שני שליש י ם מהשמות במאגר מקורם ביותר משני

מיליון דפי עד שהוגשו ליד ושם במשך יותר מ 50-

~ אל תיתגן
להסלהשיכת
אל חיחנו להם להיכשח'

"

במססה זו אצ'

-

ושם למצבע

,.

הצלה רחב היקף של איסוף
השמוח החםר'ס במאנר .לע

אף מאמצי איםוף של עשרוח שניס,
רrגרגא רrגימו לש משחו קרםנח השהאנ
ערייו חסר

יש ב ן כשלושה מ'ליון

-

שמות' .איסוף השמות היה ועודנו חלו י
במי שזוכרים

או

בעיקר

מש וחי הם 'וש הנצרחי.ם

לp

משאבים רבים

' ורעיס

אח

גאו משקיעים

להנברת המ ו דעוח

הציבורית לפרויקט'  ,ציין שלו .
ההירחמות סחרח התידקם 'וש גפוי
תקשורח רםיב הבגירה מדוא תא רrגתוערו

amיצה דופיחתו 'ווחישת' aוש רrגהמיש

-

מליוי רפי רע .
ברגסמח מעס

r1פרDIO

רושר TIש"Y1

של  30שניוח בכל ערוצי הטלוויזיה
רמוירחס .םי Pו פ  OOllה מהעוג םע יש'ןרו
באתר י אינטרנט רגי ם .
שאר רלשממoה לאףא ושי ותכשלב שפחמ תומש OJפ'J) Oא"Uב השטתו לש O ,.שו םע נש 'Iשאר ההנלת ! ,.ש Dרגנא Iוש

ושם

יד

מורה

לכל

הארנונים

הממל כתיים והמסחריים אשר נרחמו

מבקרדם

!l

למןע הלצחת הפרויקט :משדר הפרסום
אזימ  .OIרשח  ,קשח ,טלדע ,ערyו  0ו ,
ערוצי

yaduashem.org

,YES

ערוצ י

ץורע)  8ץחע,(6 I

,HOT

ץחע

,7

נגה תקשו ר ת

ץחע הרךףןסס~,o

ערוץ תלכח  ,זvו ,Rערוץ ישראל פלוס
והרעץו ה י שראיל באצרות הרבי.ת נלובט ,
וואלה  ,נענע,

,nrg ,Ynet

האץר  ,רה

מרקר  ,MSN ,חפוז .ו?ונצח זעריילאsraet ,

ן

לשכח רואי

שגה .שמוח אחרים לוקטו מרשימות ממוחשבו.ת לרבות

אסטרטניה ,חברת  BMו ,נטוויז'ן ביזנס ואיראה מערכוח

,Venture Association

רשימות נירוש  ,מחנות ונטאות .לכ שם במאנר מלווה

מ י דע מקיבוץ משמר העמק .מאגר השמות הממוחשב

החשבןן בישראל  ,לשכח עורכי הר'ן

בביונרפיה צקרה של הקרבן ובקישורים למיעד נוסף לע

הועלה לאינטרנט בזכות הסי ו ע של פרויקט רשימת

בישראל  ,הכנםח  ,משור החץו  ,החרבה

המקומז Hלעו האםיע 'nשקה  O'1Iלח!" מ'זוTו J lהמשתמישס

הקרבנות של הOדר הבקנים השווציףים

בפיק Iחו לש

למתנ'סים  ,אינור התעשייה הק'גוצית

יכולים נם עלרוך מחקר לע אוחת מפשחחו של הקרבן

כבור השופט הפררלי של ביח המשפט המחוזי במחוז

נחיבי אוויר לישראל ,

-

גע'מ  ,אל-לע
מבכי

-

-

ש'רותי גריאות  ,ק!פח ח!לים

או ליע'ן דגפי דע אחrךם שהניש ממלא רף הדע  .חתן

המזרחי של ניו ' j lת אחאדר ר קורמן

פרם }ובל פרפ 'lאלי ויזל מלוא דף דע לע אביו שלמה

הולדנר  .במםיבח היעתונאים הזכיר התדנר יכ הוא קנרא

נזnאמ ''lעIו TאIJYIו; 'ר rWת~.

וילז וi"tראת האלעת המגאר אלינטרנט ומאר' :מאנר זה

לע שם םבו שנפסה בשואה' .התמיכה וההשתתפות

מעףג מIירעב כבתי ע.ת

הוא

ברפ O7'lן רמשוחו ר~ רריכ הא'שח רוכזל אוות :הוא פיסר,

יצור קשר ןtן jת עם המתים אלא ש יבן הח"ם

_]1

וו'') להנביר את המותוער ייהמעjו' את הווכיון:

·ב' 6O

-

ושל מר יוס'

השנה החארו)ות ביעקר הנילנצ'ם הם שנשאו תא

שרת החינוך  ,התרבות והספורט לימור לבנח

ז)'חו השוהא  .הם אל יישאח טמע .':d1ת דור הגנים חייב

במאנר את

להתחלי שלתא לועב ,בתרהמו וא במשרבוח אישי,ת ידכ

הש חחפה במסיבת

העיתו נאים

וחיפשה

שמות קרוב יה  .עוד היו במםיבת העיחונא ים עורך הרין

םח ' קלרספלי  ,תלוץ ה Qאמצ'ס לתיעוד שמ  Iח של

שזכר השואה לא יאדב.
בהע11ה שהולקהט

במ'  mlלמס' m

היעחונאים קרא

קרגנוח השואה ואשר שרימ  Iתיו ש'וום במאנר הנחונים ;

ראש הממשלה אריאל שרון לעם היהודי אשר יושב

י  ' OIהלודנר  ,בן לנציילו שורא~ זים ה"-קט ותמוך בפרויקט ;

בישראל ובעולם כולו להירתם למאמץ הל א ומי ולתדע

צית ק כ הן  ,נציול שואה מלס Iניקי אשר קאר צליבור נצי  Iלי

את שמות הקרבנות באמצעות אחר יד ושס בא ינ טרנט:

השואה להיזער דגור הצעיר ולמלא דפי דע לע מי שאינו

'עלינו לרתום את הטכנולוניה לשירות הזיכרון ולנטוע

מו)צח במאגר ; ונצינים של השותפ י ם הטכנולוגיים

אח רמוחם בלבנו ובלב יחינו ובכיינו .יהא זה המעט

האםטרטגיים של יי ושם בפר ו יקט זה

-

שטראוס

שנוכל לעשות למענם:

3

מאח לאה ג Iדלשט"ן
'"- -=""'-'-'=--

חיח

..-

ש

כ טקס ה ' IOOך' בהשתתפות ארש'  I} '10ת ,
גצ''לוס ותמוינ די ושם פי'חת המוזא ו ן השדח
)דיושס

)16-15-

נמיס ,סחב Iח  llנבrט llתן

לש )שוא רמroך)ה משה בצק מ .,ו יאין השדח

'ה'ה ש'אה לש חכג'ת רפו'ת Iח הרב שחנ'ח 'וש די
ושם  ,הקמח ו ארכה שעכר נש'ס  ,והנ שולבו מטיב

ה  DIDח'D

ו המשאבי ם ווכנווו אמצע' חצ י נה

מI

סיפ  Iר
השואה
מנקודת
נמט יהו 'lת
ייחידות .
יהורית

ענב ר

להוכש'ך יקל'" ם א ת ז'רנוו השו א ה נ ם במהא ה -ד .2

טבעת

לנר.רט פיר  OOהא!בה

טש חו לש המ ו ז און ה ח שד לתדלוו ת השואה הוא

oס)  4,2מרט מ נתע ו ר וננ נב ו ' מחתח לנפי הי.עקןהמ ו זאו ן 'ה'ה רב חחוס'

 Iג '- Iחח ' OI

נעת ונעונה

ה ג יעו ממק י רות גרמנייס רמש"ס,

מצונ הבם דרר יעני הרצוח -

,

האן י יJןפlף  .נר)\ 1פנשה תא

והי ה ו 'l

הואי בעבדוח נפ"ה בסשיור ה·אם·אם

צי ו ר מב Iזה מוולפש,

באושוו '.Y
האוהבטי.

בטבעח ח רוט' ם יאש י החיבוח של משות זונ

ב · II

ראומ

8~ 5

ו פט האםיןטי זVועצב "III!IIIWן'

מסוככ'ם  ,דעויות ,

תת·ראם  .מחמוירם (ןא אי פארש להבןי תא קנרות

םרט'ס ' .צ'רות פסרו,ת יומנ'ס  .מכבתום ' Iצ'רות

החטת לש ה'lו\ lYlלךכיפ החולט ליצהג תא הסיפרו

תא וtי'"Wד ווע

אמנ ו ת גם יחד  .השילו) שי כל אמצ'ע הבוטו'

ר'צIKו ררר מולצתים מוםינמס ולא בפיסרו המסגרת

יתעגOו צותנ lאIlב toישד onיחזvרלד ,ןשא;lן

•

אח.ת 'וצגו בן צפ'nס

 Dק Iר",D

הא'ש"ס ה(tן מפאשר למנקר לפסוג 'ןק'ת  OIאת

לבא צלורר הסיפור היהו  'lלפחש חמוירם חארי.ם

ממ'י .n

החפoוש נשעה בסייע הצוות המסור  Iהמנסוה לש

לרנל אורויע הפת'חה התקבשו 'ושב ראש

ףגא רמוזו)lאי,ם והוא תרם רתס להיםות ההנnעת

פשע הםיער באצמעות חוווה חושיח רב

ר)ןהית 'ר ושם  Iהאןצו הארש' לש הI IIDא Iהחשד
ל'm nוו ך~ רנבא /זש Pו להנמת ףגא רnוג)'Oא
הואצורת האחארתי לש המחאון הדחש חו'lIר' רבנע

שותו

אמו rן(ו גפ  tl!Jlדוע ט ' הI rג' .וב י I)oצזנאDי לש ונ.רטלצזנאl

רוחנ..

,וו!א ]וות םע וומתטי צנחnע יII I)oת.

ותrכוח ונהט oט(פoן)

נ ,IOO

ונהין,

-

ףסוא החפצ י ם לש

~,

ו'יייס רגי"'ס ')ב ג י ס'" שונ ' ס וממקומות שונים

במזואון :

שרובם נפסו  .פ'Oור'ם אלן ילצמחים להסביר דציכ

קולו של היחדי

הם ואר והמו תא מה שאyךו rוא rדהrןבם הנוארםי

לומר ר ברים לע בנ"תו של וכ I Iאי ו ייחון' זיי ולע

קנ"רות הראות לש היח' 1היא מרביב חשוב במזואון

שח  .!lרבנע צמי)'ת שש במלרו המתרא תא תהילך

תקפ ירו בשמירה לע זסון השואה  Iהנחלת ו .

החשר :מסיבר /זש כז'") שהמבקר ידקתם בפיסור

הצרח באושוויץ ש יו צנ במזוא!ן ,נחן האמו ב'טו י

המסופר במזואון  ,תדניש החצוגה את הסיפורים

אינד' ' IIךוי'וא  3,000-'1הדמויות רמוצונות .

נקודת מבט יהוד י ת ייחודית

האנושיים והאיש"ס של היהור'ס באיר rפה אבותן

המוזאון של העם היהור י ו של

המוזא ו ן גם משתמש בחפצים מק ו ריים כדי

המוזאון הח ר ש

-

מ  'lנ ת ישראל -

צמינ תא השואה קיעבר מנק Iרת

רבנע ממשהכי  " :היות שהיהידו היה הקרבן ורבנ

המבט לש היהו  'lם" .ה י הו  'lם יה י ו בן הנושאים ולא

היהורים )צרחו  .הרי קשה מאור למצוא חומרים

המבקר rם להגניס ל mר משוחזר לש מפשחה היrךrח

האבנייקטים שבףו הנאצי,ם ןכש אי פארש להבי ן תא

שמפסריס את סיפ ו רם .כמעט 'זכ רכושס בשח ,

ברגמ)יה בשנות הcץ " ,3הוא'ן oלוא ה י ה fו ו חדר לש

השו.וא ו תא ממש זע תה ילב ו'tמ ךן לע מי השופשזע

!החמור שנותר הוא ' גאיס·חומר מבחינה מוזאונ'ת ,

מפשהח מסמיrת :סמריבה

דחר צפחמםי

מהנמ ' Iרת מלוכ :ךהןתoנ .,תילום ר..ה 'lIם :אמור

שכן הוא א י נו ח,ותי ואינו מרש'ס  .דבר זה בלט

מק!ירים של הרבה מפשחות :

הזעלם ר ..הידו

במיוחד ליד החומרים הנאציים הרביס שנשארו:

דחא העקת ntבחוע ן המו  INIן רשדחו ההי נזליש

ודע הפאנ'זoנ

לפיכך האמצעי החשוב וה"חו ן י בי ו תר שמבקש

מידה צתנונר~ לוכ ו יהי ו במזוא ו ן קחב  100-'1מיכסם

רב:גא Jזש מהפקר הראש Pבמחזא ן -
שהיה ילםי אני פחה לנפי ר'חגמnה -
 -כתבי יר לש נפסים  Iשל נצי Iלים -

המ Iצנים ,

רננ.תגים צפחIי האמ[) ת לש ךהן TllDמפסםיר תא

שנים נורא ו ת:

לצהיג תא הקלו היה<ןו הוא צמאיע

לתת ל7במםין םשrר לש העלום שהיה קיים פוקתבה

ooף  ,לוp

שלוב

צתבוגה רמוזואונית הלכי המשות שבן נאצמים דפי

ההיא  .מיד לאחר התחלת ה נ רטיב למשל יו'זכו

'lלעשo.

רבנעD'D" ,

'7Iנן Iי'עטן 'rIא tמתקופח השו.וא למו'Yמ~

תויnע ן:נ'ןfrנ תIפמ JtTOים li"WJפקו ברrוימ לJlOא.f

הרע והתמו)ות של הנספיס  ,והוא חקל בס יפו ר
השואה " .אצמיע חוזתי חאר הוא מקומם בצתוגה

הבגת האירועים

לש פיסוירם אש'יים  .זאלרר רמוזזזאן מספוירם ) 90-

"הספoוירם האיש יי ס מם יייע ם למבקר להיגנים את

םפoורים איש " ם צקירם  ,מלווים בפדטים האישיים ,

הסלב האנושי שרגמ! הא'יעnס  :אמור לש ) "ונףlD

בתמונ  Iת  ,בחץפ אישי של הנפסה ) עלתיס פאילו

לע כך הם מעמיקים נם את ההבנה של מה

כפתור בנ(ד ,צביור צשייר  ,צבטיטו מדבריו ודנירבם

שהתרחש בתקופת השואה ושל ההתמוחוח עס

כשתב :מציינת ענבר .

חב'בה פדל·רכמיל  ,האוצרת הבכירה לחצפים ,
ו)ינה פשרינגר-אהרוב,י אצורת הלצתומים והסרט י ס ,

התפlעוח 'אצrוח הפnן והמחי נתספוח שהיו בה :
ןכ התפrlעח ר'ללג Iת מומחשות מווצעמות נזערת
הנמאות של סיפור י ם אישיים .

חהצלו לש רויoא.ה (וה ירהנ הנnממ דונעת נiו"פ '1לצפ?oיג

אפסו את 'זכ החומר שיכול זעלור בבנייח תמונה

עבם מ םבירה ; " בם ו ף המלחמה למשל ,בעת

רואיד צותג

מלשה יזרת לש ךהן  Pהדיחי .פיס ו יר הס לש ךהן TIID

אבצשות הנצא' Qהלחו לסנ,ת הוציאו הנרמנ ' ם את

וגננמרי; חא החצ'11ה הטשיק (וה ב mnחנ Dl
במ Jייאו החדש יתnרות רש J,רא.
חר Jמת הל) ,רינה(

הבירח

4

-

yב-תטנרא.,J

י-A

סימא.י פי Jףךר~ אyן Jח

ףסוא רt:פח' .ס לש ןו ו שס

שש m

במחנוח צ'ןrזעת רמו . IIת

נכתבים בכתיבה א י נטימית ואנושיח יותר  ,ועניינם

הקרבנות החאר Q')l

ן(ן קר מהניגים ו אישים י ן 'ע1ם אלא גם נגיר.ס נשים

בתחילת המסע הם ה ' ן תשוש'ם וחוילס  ,ובמהלכו

'י'נת Mוeו מי'ס לפני השחרור <דכ לס"ע

מ'וקבר'ס לה'בי תא החו' Iה הונראה' ,תמדק רזגוזואו
צנדעת וכ  !lת אחת שהחלה בקבוצה של 1,000
נש'ס .במסןע הקשה הן פנשן את המקומ"ס

-

עלת'ס הס ס"ען להן ,אך לע פ' רוב הם צפו בהן

אדריכלות ועיצוב

בשת'י\iן Iא גרעו מןכ .השתתפו צרנח שעחת או

לע פ' החארג שהוחווה תבם'ת רפ'oתוח 'וש די

ת)1א Iרמ/.ו צתנ Iהג '"1י משתוי' iן לש
המק  Iמות

שעברו

נהס,

ה)ש' .D

מש Iח

00

-

מdור תא רפואו' לש הר rהןrט' לשו הטף
הטבע'

ואת

rא'וצnם oלשר~ דצב mעת'ר~

חש'בותו של אוהל 'זכור

 Iחפצ'ס שנותרו מהצדעה.

מודק ההצנהח רזגרמ' חאנר

-

תמן

מעבר זה מהס'פור הא'ש'

הדא'מף לעב השם העולמ' משה פסידה הגנמ

לIפ'Oר ר~ חבוזהר לפ1Ioo

מששלו רמו' מנרסה החדור להר חצמ הדחא ן'אצו

הא'ש' ממדק את המקבrךם

דצמו האחר ,ושנ' קצוות'ו פוצר'ס לאון'ר רפoתוח.

בקרבנות 'ח ''1ס  Iנ Iר Dלהם

"הצורה רזגששלוח 'וש רזגננה תערה <דכ לתמוך

לרנ'oן את החןן'ות רזגזעזrעת

לנץח הדאמה מלע המנסרה חון הננסח אור 'וס

שחוו"

לממלעה ררך פס זכוכ'ח של  200מטר'ס לאירך

 rה סדו כוחן לש רזגחאון
החדש

-

אהדה.

הזדהות

הגג :ממג'ר ירפoר~

'כולתו לעורר

'ערוי רחא דמעש נב IO'Oלש חמון המןואזו ה 'i1

וחמלר.

צ''רח מלס'ונ לע פ' פ'()ור 'שש ול התלחר~ עצמא

קלרסות השו1א "Jמוסיף

סווף  ,לכומר מלסול המבקר סנ Iר ומ  Iכת] לע פ'
הנר'טב המתפתח

לפ'"P

תסן ידפסה צ'ר הלiט'

rOכרמ ושבו' ןףצ rוםלוא .תגוצחrג אIלIDו Jהחצוהנ

•

חnפס Dתשרפה

'1,.....'1

'DIירפIאג הא "I'Oבהתמ T'OOן.ייי '?רשמ

לת IOצ' .בmפoוב יקונ חrrסא nrובקס ;זםתלש ';'Iר' I'Iתא ~שוW.:זOר
ו [Uאוr:וI rrצrו' 0דע ר .רהת GןומOנ Vוnשו הוכתר .רותפoמ oננזח
ןואnמנ רש nוזז1tות ;~ן

ףסוא ר'Oצפח oלש ןו Oשו

של הזמו .
של המקום
ושל האוו'רה
ב'מ'

השואה.

וrrס יי" : 1IחזD"t
בנבה'ס

שונ'ס

וצועמות ואתרה ש ו תוב

דrכגם'ש' חnוקנ מ TII'I)l

בספיור המתגלה  .למשל ,
נפחתו שםףב

-

םיWש

ברוחבה לש צרפת המנסרה
המה ו ו'ם מצעור

ידנ לממש תא תתסיפ 'רצIא

פ''T

המוזאון ב אשר לאופו הצנת

-

גטו ורשה  .נבנתה צת ו נה אחת

אך שומר'ס

שה'א שחזור 'למס לש רח  )Jשלנו

קשר רא"ה לש המקנר םע ש  'Jצקות רזגנרסרג
השבר'ס .פ'י נעורתה לש מתבצע המוןאון רור'ת

הראל חמרבת חוח הראל מcמצע .מומ מ'Dלמס

גבוט  ,ורזגבקירם צr Iךעס הנ לע מאי
ריצוף מקוריות  ,מ ו קפיס

במראות

נקודות תפנ'ת במהלך הא'רוע'ם הה'סטור"ס .

ובצל'ל'ס של הרחוב

מוגצו'ס בהם פ''Qןמ שהס דה א'ו''עחם מתקופת

סרט'ס ,תמוכות מוגולרת מאותה התקפוה פ!נס'

השואה .שבר'ס אלו מצ"כ'ס ראש' פרק'ס של

ת!ארה ךמ~ף'ס )ארו ב(רעש.

הנרט'ב רזגו  Iא Iן' המתפתח.

בתע תסוו

רI"Do

-

חפצ'ס א'ש"ס  ,קטע'

צעמו 'ודחה תשמות לב נם

"בנת רזג  TIאוו הדחש מהווה תאגר ששותפ'ם

לצתוהב ר ...ב Iש'J1ת ב.םיגפ Oפ'1ו iסמךoב" :מ'1Dn

לו ]ורמ'ם רב'ס כמו חברת תפנ'ת ו'דנ וחברת

רזגוזאון ב '7שדו שהוא ו' nה'ה קדור  .ספ הזיכוכת

מנרב האחרא' לת'אום לכ מערך הבנ"ה הוא

בנג מאפשר ק'זרני אור 'וס לחרור ו'והוות נ'נ  Iד

מנל"כ 'ר ו שס 'ש' מערמ' n ,צ'ת פולעת בהתדנטת

לאזור'ס חש ו כ'ס 'ותר הדרוש'ס 'וצמנות במrןות

ודעת ר1בנייה בראש ו תו של ח"ס אלון .

אלקטרונ' ו ת  .ה!אר בגל  '1וח נכנס דרך צוהר' נג

-

בכ'ו נ'וריה מ'דת השק'פות של הזכוכית חומאת
חוויה רב חושית

עס המ'ער שנ'תו 'ומבקףס שילבה דורית הרא'ו

נס ממד חוש!  Iהוא מעניק למקנףס רזשס 'מ't

למןoת האור הדרזשה 'ו'זב מצוג:

אמנות וויאדו ארס

"המאנות ה'א צמא'ע חשוב 'ובtכ'וי הוע'וס האיש!
הפנ'מ' והרב ממrן של הקרבנות ובד דבב ה'א
שפה שמפסרת את ר' Ooפור הה ' IOOו'  :מסביר

שלו  .רבנע מוםפיה " :אמנות מטבהע 'רצ1ת חוו'ה

רנ'ש  )"Iל p

הערך 'וש ת'צ' 1תממא במחIאן Q',ט'1Iר

א'  IJקר nנ'ע Iד או nנס בהיבט הרגש' שמצע'ם
תא החוויה".

האצורת הבןoכה מאלנות 'הrןןת שו·רר ש ''7הנ
צ'ירות מאנות ןכ שיה' ו ק'ו nלבת' נפ

n

מהצתונה

במוזאון .בתע ההתמוח Iת עם צ"ע)ב הפקר הפ ו תח

לש רזג  Itאוו המצ'נ את העו 'וס היהו  '1לפכ' השואר~
הצ'עה דור'ת הראל להשתמש במצנת אור·קו'וית
בלדנ שתוקרן לע ק'ר שו  13מטר המה ו וה תא
המשושל המזוחי 'וש מגנה המוזאון .י ו ץע המrןה
'וש רזג Iז!או השדח ב  O'1Iמצפ'ר פ'תח תא הר'עוו

והצ'ע 'ופנות מאלו ש'ציור צ''רת אמנות

-

ו'אדו

ארט  .האמנ'ת ב'ועת השס העו'ומ' מ'כל רוב]ר
רצ'ה מציג ו  K"Pו ראט ומOOClר לע חמוםף ךמ"י"ס
לבדב .הצי'רה תה'ה מעס 'ותוך עלומ שה'ה וא'נכו
וראתת ח ·

'ו OI"O

' "1Io1ם

ובמקומ שחיו בהמ

 nמ " Oות O'OOl

ה'הו .0'1

1נIט.ה

הקוש' היעק'י שה'ה

לע רובבר והחער 'לעו הוא כשמטע שאיו בנאצמ

םרט ' ט רזגחrךעס תא ח" היה Iד'ס בתקפוה לשפ 'J
השואה ,והח ו מ  '1ס שנמצאו רובס םרטונ'ס ב'תייס

שא)'ותס רנכטו'ת 'רדור" .התאגר היה צ'לור בכ"ה
מחשד ש'ו םב'בת חיים  ,קלחת אח אוחס קטעי
מרט'ס ילהמס אח המםנרות לחוך הרקע ,כפ'
שהס  ,ה'הנ  '1ס  ,היו  nק'ז א'נטג'rןן ברקמח הח"ס:
מצ " גת ו ו בגר.

האפ''ו tג שו המ tזאוו יהיה צי'רח הוויאדו ארט
של אור' צ".ג והוא 'בתסס לע כבת'

מכבת'ס  tשרמ'ות

-

" -

'ומנ ' ם ,

מתקפות הש ו אה ולש נצ'וז'ן

שוראג בפ)'ח הרחר יצוג לא"םס ו ירטו"וא" מדחרפף,
Oו ךמץבן רבח העיו' לש 'nצו'rמ rנתכ
' lמקףןם ומ\J7והפון צעומ .לע ןOקה
המזרח' של החיר 'וקרנ  tאות'ות
 mשnו מונתשתו ישתשבגו למםיכפש מוסףא

-

...

הנ'ג'ם ןן הור'ס בתכשו יהrןןם תבקפות השוןא~

"העםדה 'וooמת תא התז ONoש'וJר דיששה Iל'פא
 Uירנ.oוס :מס'נר 'צ'ג

היכל השמות החדש
בסוף הספיור הה'טסור' נמצא הלכ' השמות
מאגר לש יפ' הדע 'וש מיו'ונ' קרבנ ו ת הש ו אה  ' ,י

ז)'רוו למ' שנחכר ו  .בחיר כפ

n

המבקר'ס יכ tל ' ס

וער ו ך חיפ ו שיס במאנר המרכןי הממוחשב של

משות הקרב נ ות  .האולס רזגרכ  'Iש'ו המ השמות

I
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משנ' חרוטיס  :האחד פונה ושמ ' ס ונובהו

 0ו מטר'ס ,והחאר פחור בעלס הטב'ע ובם()'ו מלא במ'  Dרוגמםירן ננכיסם

לח'tו מענל' במפלס רוגרכ ',ב'ו שנ' החרט'lס

-

נובהו  9מטר'ם וקוטרו

 11מטר'ם .כושהם עומ  'lס לע הת'ף שבמפלס  ,הס ם'לו'> :לראות את
החרטו הלע'וו שעצוהב דור'ת הרלא ,ובן צתונה של

כ6oo -

תלצומ'ם לש

קרבנות שואה וקטע'ם מדפי דע  ,ואת החרוט התחתוו המצג'ח קרבנות

לעמוי שם  .מםב'בס חאו דמפ'ס נלח מrןמם  ,מע"מ פותוח
ולפ' הדע שנאפסו דע הכ ודלפ' הדע שטרס הונשו

-

-

מקום גג'  Iה

סן רגול מקום

היישר אל הלב

המוזאון החדש לאמנות השואה
ףם tהאמנות לש ' ד ושם הוא האםtף הגדלו ורIכIקיף ב'ותר בועלס נב Iשא

א

השואה .יש בו

של'שה מי'לון דפ' דע.

של אוסף זה  ,בע'קר צ'ירות שנשעו בתקפות השואה צעמר~ בננה עתה

אחרי יציאתס מה''וכ השמות 'ע ברן המבקר'ס לאפ'לונ ולמרפסת
שממנה נשקף נופה של ירו"זשם' .ייד ושם כולו תקווה שרנשות החמלה

וההדזהות ש'תועררו לצא המבקר'  Qלא קר ייתנו לבקיורס ממשועת נפסות
אלא נם יrבגח תא מחו'ב Iםת ראוש'ית רYוכ' מרסו tבגה'ס 'ותר בח" ה'ום·'וס
שלהס  :אומר שלן " .השואה א'נה פקר םנור בהיטסור'ה של העם ה'הוד'
אלא מרכ'ב לבת' )פדו בבנייח תרבוחו ובעציוב ק'ומן .לפ'כן הר הו'כרון
ב'רושלים הוא בעת ובעונה אחת תמרור אזהרה מפנ' הרוע הק'צוני של
הבער ומגלדור של תקווה לעתיד.

מ  Iזאון ייחוד' בסיועם הנדיב של מ'ר' ושולון אלוסון )מאתות הברית(.
המאנות מעניקה ווו'ת רא"ה שונה לש השואה

ייף צראנJר lהברי(ת ,פyח י'זו הס )ש Iי"! lמפש  Mי~ו צואכח lה)1'1ז (,

סוו  Iגולהף ' rז'צרג  MIIג )rווYוא ר(.תףנr .רוי הצח jה לע Oש '""צרא שרמו רנ) '~ IQר' .

"זכ שלא קר פונה לא המוח אלא גם )נבס ותודר ה  IIשר אל הל.נ
אח פנ' המבקר במוזאון לאמנות השואה יקבל ק'ר אלכסו)' ,ולעיו מבחר
יצירות מהאוסף שיצרו אמנים שונ'ם .בחtל'ום האחר'ם תה'ה התצוגה ערוכה לע
)ושא'ם

פי

ותתמקך

ייי't

-

וננ  Iפ'ם

הנטו

נופי

רו'7ק )""~.נרrטנ

והמחנה ,פנ'ס

הבא"נ סקמו ןמס'ונ Orואנ oנר'ו.!Jר קי iIצז i\7לש כrשפ J'I"Iןספ'nו רrערב)(,ןהווא גון"לTi

וחוץ .לשלושה

הצרפת'ת 'טIfו rרJI/1oאה רצופ(.ת וצפ)'; רוח מו'Oר וארבו ו'ו!)' Jואה(,

r

ךב7'Oi1(, ,ןIמ)

י'"I

-

זוויח הראייה לש היח'ד

-

והיא

נדמות האדס

הלא רrנרוחם' )lה) D"Q"Vיויאחמ רש ;nוVיפשמ הארי חיזגו יו'\' נUרא Jרr(.וירבoזvדיכשrג

ג  lrף  Iא'Iל ro

כ 10,000-

ציירות אמנות  ,רובן מתקפות הש Iאר~ להצגתו

י't

מMפש וכןמ צרא)חו ר (J1'1).דזזו 'mIהכ נ Iןו'חיס~ (.ןOיj7וסך)

ק'Oו""'ו" iדאןומ 'Dל'Iן דה 1ו'אר'I/Uל ""Iן~תמ להקמת רלכיו משהתו החרש .

י't

מאנים משדI7j
נמוזא Iן מקוס

"':שא שהטולר
סלומון  ,ברובו
וקרל

שולץ

דויטש .צנמוד

ל'tזח התצוגה
ייפחח

ארניון

ומרנז

מידע

ממוחשב

לאמנות
ה

ש

ו

א

ה

ולאמנים
שעוסקים

נשואה .לכל
אמן 'ה'ה חיך~

ובו ירוכז כל

הטולוש ~ )וו  9ו·נאו !j '1 .תו עצמ  :ונ'ו'ואו  ....1 ,צ' 'IIY1זע ....1
מחת \' 1לIגא נובו ןרט

החומר הידוע

'לעו .רוגרם מיודע גם למבקר'ם ש'צרו להחנע"ן אבמן ש'ארו נצחונה ונם לחוקףם
שיבואו לעבוך במרם לע מחקריהם .
יצירת אמנות בתקופת השואה הייתה כרוכה בס'כון חייס  ,והאמב'ם
סף כיל'ון גופ)' ונפש'

-

-

לע

צ'רו את יצ'רותיהס בחומר'ס שכמטע לא ה'ו בנמצא ,

בזמו מוטע ובחנא' חיים קשים מאוד .יצירות אמנות כאלה שדוו  ,אן מרן מ't
האמו שיצר אותן לא שדו.

החמזירס ש'לעהם נחצו הבעrדןח הם לע פ' רוב נ  Hר  ,פ'סות  jTlות מותפוררו.ת
ויש לפטל בהם ולהחלפום  .לפ'כן הצתונה במוזא  Iן לא תהיה תצונה קבועה אלא
תוחלף מר' כמה חודשים דכ' שהחומרים שהצוגו חח' 7ה באור יישמרו בחשהכ.

החלפה זו נס תאפשר להצ'ג במוזאון צי'רות רבות יותר .
החוו'ה המזומנת למבקר תהיה ייח  Iד'ת גם בנושא השואה ונס מבחינה
אמ Jות'ת ,שכן היצ'רוח א')ן קר כבחינח ת'עור

-

בפ'ס Jת נ"ר אל  Iבא ליד' ביטוי

כוח צ'ירה מרה'ם בועצמתו  .האמן שצ'ר אותן 'ער כי ה"תה לו הדזמנות חר'פעמיח
ונרירה ליצור ובאותם קו  Iים מעטיס לע הנ"ר ניטא את כל שביקש לומר.
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מרמ להמ ' lה החדש

-

rו  Ilיגצות' rכילIןן א'ש" לע השאלtח ה  IחולIד נעjוזנח 1I!IoאiIר

מאת אב'ה סי  Iמ  Iו  -ח  Iבב

~~~~~~~,. ------------
וו

עתה בר Iר כ' התפק'ר הקשה הזה שי

לת'אור הא'ר Iע'ם הה'םטור"ס :כצ'ך נהפכה אומה

הנרולות בקעגות השואה :וא'ו הוא עור וכרמ מ'דע

שמ" Iר הזס Iו  Iלש הרבעתן חלר Iת האנ'ס

תרבות'ת בוכרכוה של א'רופה בע'ב Iרה לש המאה

ממוחשב שגרת '.חיי החךר מעצוב כך ש'נרה את

לא 'וכל לה'עשות ב'ר' הה'טםור'וגרפ'ה

ה'סן למתכננת ולמצ'rאה לפולע לש צרת רזגו)' לש

המגקר'ס צלאת למסע ג'ר  Iר '.ש'א את תשומת

בלבר' .ש צורך באמצ'עם נופס'ם ב'מ להנ'ף את

'ה tר'םן מה ה rפך את השואה לא'ר Iע ייחוך'? מה

לםב לש רנoםס'ם לחךר מוכשת לאומת אור המ'ןוטה

המשא רובג הזה ו ו עתה רנמה כ' הנ'עה השעה

קרה למושנ' הטוג  tהרע לחאר השi tואן כlצ' תבצוע

שאלות  .ט'פ'ו-ט'פ'ו  ,אל מענל נרוי במרכז החדר .

לה ' OIף ישאלה הה\כ'Oור'ת 'מה א'ר'ע ךכlצ' א''ער

טרא tמת השואה בזה Iתו של אומ Iת העולס  Iמה tת

השאלות המוקרנות לע תפח החרר נעות ומדצו[ח

ו

ה'ה tףת ו ה'שראףת? כlצ' פאשר לרנoח'ל את r lןyו

במענל !'צrרות מ'עו גףס  .רזג'ס  ,הט ' 9ות והגףס ל' Iו

סאור להשא'ר חא השוהא בחתום רזגפoףם הג"וrזם

השיאה יי tר ו ת הבא'ס? וע tר שאלות רבות אחרזת .

את הםבקר'ס לאורך לכ הג'קור  .ט'ג ו של שאלות

מרכז הלם' ר ה המוקס ג'מ'ס אלו על ' ר המכלול

נחול)ו כמן ט'בן לש ט ' I9ת במקווה מ'  ,0שהו 'צורות

המ tזאונ' החדש ב'ך ושס בם'ועס הרנ'ב של סטלה

נל'ם'גי ' ס של שאל Iת רג Iת אחרות.

...

שאלה בכ' Iיו אחר; ' א'ך זה ח"ב ה'ה
והך'בור

לה'ות? ' ] ...

המוללכ •...

הספור ו Jצ-לו השהאנ פרפו ' אהרן 'ופאורפ  .מתןו רoןנס

נששא רענב 'ום הזטון שלוהא לוגבורה תגש  iבי' ושם

 tס Oסק ו רה מאצר tח הבר' ח אמיר יס"ע למבקך'ס

גתוך החדר '!קרנו  10דע  20שאלות המעוררות

עם השלאות ועם התה' tת ה(fך אלופשר

חש'בה מעמ'קה ונ ! קגת החרר 'ה'ה פתוח הו למקבר

הב'קור במ  IIאוו החשד לת ודו Iת השואה עשו' לחש Iף

ב tלהתמו11

א ת המקב ר 'ס בו doוtזאת ערכ'ו ת  .ח'נכו'ו)ו תאולוג'ות

להס לגח tו לע י מק ה'גט'ס ש tנ'ס שלהו.

 Iפ'ל  ,סופ ' ות ול ת ה ' ות מט ר' דות י נוקבות שהו מעבר
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מרכז הלמ'ךה נקךא נם "החךן של השאלית

ה'ח'ר הו למשפת ן ת המבקרות ב 'ך ושס הו קלב  Iצות
של מור'ס ושל תלמ'ד'ס  .החלל המרכז' תוכנו כך

הא'רןע' Wב ה  90ר ההרם'

liלןרז wשהןאה א IIIjJIדב-צדרבת םז"i!IJ
שיענה לע הצרכים החי]וכיים של הקבוצות בלי לפנוע בפרטיותם של המבקרים היחידים.

ב תחילת שנת הז'ןמודים נפחחו ס  2השתלמו י ות למורים בלכ רחבי

לכ ן תוככן מקום כינ ו ם במרכז החרר שבו יוכלו הבאים צלפות כמצנות מולטימידה לע מכסים

האץר בנושא 'תודל Iת הש  Iאה והדרכ'ם לה ו ראתה :בה ן שלוש

גרולים  ,ובהן י וצגו כמה מן השאלות הגדולנת שהתשוב ו ת להן י בהירו את טיבו ו את אופיו

השלתמויות בנושא ה""שואה ידומויה קבולנו"ע ב סינמטקים בשרר ות ,

של המסע המוצע בקעבותיהן .את הר י ון הקבוצתי שתעורר הצפייה במצגות הפתיחה ינח ו

בירושל ' ס ובתל אביב  ,וכן השתלמות באינטרנט לע נ ולרה של

מררי)ים מוסמכים מבית הספר המרמי להוראת השואה .במעגל חיצוכי כפדר מסביב למקוס

קהילת סטניסלבונ
בח 1רש אוקטובר היו ביד ושם השתלמות למחנבים מרומניה  ,סמ'נר

הכינום המרכזי יוצבו כ ·  2.0עמדות מחשב עם אזוניות  ,ובהן יוכל ו התלמידים לעבור לבר אI

למורים מ ג רמניה ו יום ע  Iוו למתבדב ' ם מרגמניה החבריס בארגון 'אות

ב  IIנות  ,בקבצ צעמאי .

המבקרים יוכלו להכיר מגיין של עמרות שהצינו חוקרים  ,הוגי דעות ואנשי רוח מתחומי

הכפרה :בסנף החודש נמעה לפולין ו לבוקרשט משלחת עדים במדים

ערת שוכ י ם באץו וכעולם לע אותן שלאות גדולו.ת את עמרותיהם יהיה אפשר לראו.ת לשמוע

לסיוס הפרויקט לש שנת  .2.004עור נמעה לפילין מלשחת ענף ירוק מעץ

ולקרוא במסע במצנות הממוחשבות  .בפר Iיקט משתתפים ]יצ1לי שואה  ,אנשי דת והגות ,

 40 -ו חנכיים מכפרי נ ו רע ומפנמייות לש המילהנ לחינוך התיישבותי

וגוע

סופריס  ,אנש י קולנוע  ,אמניס  ,היסט  Iר' ] tים וחוקרים בילטים .בחוקרים יהיו ההיסטוריונים

שלמדו בצחי השנה האחרונה  'Dffiת חינוך רחבת היקף .הפרויקט מ  ':Jרב

פרופ ' ישראל גוטמן  ,פרופ ' יהודה באואר  ,פר ו פ ' רוד בנקיר ופרופ '

לתקווה החל בחודש אוקטובר  11 ,השנה השלישית  .במםנרת הפרויקט

וכן פרופ' כריסטופר בראוני]נ  ,פרופ ' ראול הילברג  ,פרןפ ' עומר ברטו,ב פרופ '

יבקרו ביד ושם כ 4,ooo -תלמידי כיתות "א ממסגרות החינ ו ך של משדר

דור אננל  ,פרופ ' בארהדר ייקל  ,פרופ ' סטיוון אשהיים  ,פרופ'  I' ,רז ' בן שושן ואחרים  ,ההכרה

התשעיק המסחר ו התעס Iקה וילמדו בימי עי ו ו ביד ושם ובחכנ י ח החינוך

של מגוון העמרות תפתח פתח לחשיבה ורליון פורה .המעוניינים יולכו להעמיק במגוון מאנרי

"תהודת זה Iח" בבתי הספר.

הבכירים של יר ושם
רן מכמן

-

-

בחודש נובמבר התחילו לקבר ביד נשם קבוצ ו ת של ב]  Iנוער במסגרת

המירע והלמידה שפותחו ביר ושם ושיהיו )גישים גם הם במר)ז הלמירה.

מרכז הלמידה הוא פרויקט משותף של מנמת הכשרת המורים  ,של מגמת ההדרכה

פר IייQן תלגית ו ללמוד בימי עיון םושא " הזהות היהוידת והשואה" ,בננבמרב

ושל מגמת פיתוח חומרי למירה בנית הפסר המרמי להוראת השואה ביר ושם  ,וסט Iד י ו מולי

נערכו נס השתלמויות למחנכ י ם מפוליו ו םמינר למורים מאוסטריה ,

בן ששון מצעב אותו.

ב  9-ם Iבמרב צו '  jלליהדבלות נפליעות חינ Iכית לכ'  350בני )וער מתנוועת
הנ ו ער הרתיות .עיקר הפעילות היה יהודי גרמנ י ה לפני הש  Iאה  Iבשואה ,

רג Iתב nועדבת נמנמת פ יח Iח חיומ tומ ' lה בנ 'ת הספן המ ןמ' וה ו nאו הש lCרiו ו מ ןכות חא הפר ויק•O

והיא נשעתה בשיתוף אגף רצ>וחה והסרבה לש ' lו שם .עזר l lוברכמ נסעה

לפו'לן משלחת של משטרת ישראל  .לפני נסיעתס למדז '1נח המשלחת
נשני ימי עיון

-

במתקן הדהרכה המטשרתי 'גע Iר ' ס" וב י ד ושם ,

בחורש t:דמבר נערך סמינר למחנכים מהונרגיה  .נציגי ב י ח הפסר
המרמי להוראת השואה ביד ושס השתתפו בסמינר'ס בטחיו ש'צבכיה ,

 Iבסוף החידש התחיל ה סמינר למ  nנכיס יה  Iדיס מרחבי העולס .
-ח1ןאת סוף חשדו t:דמבר צוין יום הידקש

הזכ ',t

עשרה בטבת בנושא

" התנערי מעפר קומי" בסימ " jבאכ השחר ז ר והחזרה לחייס "  ,הנ Iשא השגת'

של 'ר ו שם .צממבר גס נפתח קורס החורף להכשרת מדריביס של
מנמת ההדרכה  I ,הוא ימישך דע חךןש מרס ,

הצל" אח' א  Jןנ'

'הןדו rהצס'ל'

-

ה'ןדו rבתקפות השןאה מתא תרפא לברב.
וו

אם יש ביד י כס האפשרות המיי  'lת שילחן עם אדם זה שניס א I
שלושה ידלים בניל דע  12שנים

] (...

אל תחששו כלל לביטחון

שבהבערתם ולעתידם " )מתוך מכתב של פעילי המחת ר ת היהו ד ית
בצרפת שנממר משל'ח לשל י ח דע שהגיע לתעוד ת (,ו

תננ'ת רב שנת'ת כהנשרת תןרםיי

הלןראת השןאה 'ןצאת דלרי
מ את אריה צוקרמ ן

י

עיון בסיפורי הצלה מאיר את מצוקת היה ו דים בימי הש ו אה ואת
ר;ן,תגי ' IOת הפומיית ורתנ התושייר~ ןנ Iחא התעזוה לש יחידים ולש קםצות

לפעלוות הלצר~ מגמת פיtתח 'Jבת הספר רזגר 'Dלר~ארת הש Iהא מילשהה
תא הפקתה לש חי'1ת מילדו השד nליכtתת ד·"וב :מצלי אחי נאכוי

•

ד ו שם יחל להפעיל חםית רחבת היקף להוראת השואה  ,ובה ישתתפו מורים ומצעבי

מצליים י הוידס בתק ו פת השואה .
בחוברת שישה ס'פורי הצלה בתקופת השואה

דעת קהל בא'  llפה  .בתכנית יושם דגש בסכנות האנטישמיות המתחשדת באיר ו פה .

שגיניר'הם 'הור י ס ,יתידים או

התכנית תשתרע לע פני  10שנים  ,ומטרתה להכש'  lגרעין מוביל של מורים ושל

המשפחות' של משפחת ביילסקי ביערות ביילורוסיה,

מצעבי רעח קהל ביותר מ  2.2.-מרינות באירופה לשמש מךכזים של הנ ו שא במדינ ו תיהם

ם'פ  Iרן של קנוצות המחתרת ה'הזדית צברפת וע ו .ד

ולהשפיע על מערכת החינוך  .בשלב מתקדם יוכלו בוגרי התכ נ ית להכשיר מורים נוספיס

לכ ס ' I9ר ולמוה שנלאות ונבושאים ידל ו ן הננב OYס ממנ ו ,

במדינותיהם ולסייע בהקמת מךכזי חי]וך.
יד ושם מפ''7ע את התכנית בבעור ה  IIרעה הבין'לאומית לבתיעות ביטוח מתקופת השואה .

-

היrןןם

קבוצות :

סיפור "מחנה

למלש :האם פאשר זלהות ק ' IIם משו ת פ ' ם לצא רמויות
המצ'fןtם שבסיפור י ם? מה הייתה מידת רOו'כ ו ן האישי

לורכס אינלברנר  ,לשעבר מזכיר המרינה של את ו ת הברית העומד בראש הוודעה  ,וחברי

של המצילן עו ד בחוברת מפות להתמצאות  ,תמונ Iח והצעות לפעילויות

הוודעה החליטו להפעיל את התכנית בשל החש י בות הרבה אשר הם מייחסים לפן החינןכי

לסDיס מילהדו

רגנת פסר למזוה אניורים לע פי דחא רOו ' 9ןירם  ,תכיתנ

בזיכרון השואה ובמאבק באנטישמיות ,

חיבור להשוואה בין שני סיפ Iרים  Iעוד.

הס בת הו א ' ו ץע ס יו חר 'לושב ארש הר~ הו ן.

ןזuתDו דבועת מננמת פ ' ותח זץבנ הספן המךמ' ור~nאו השווא.

-

9

מאת ריר עדגון רג"ף

ב

' 27

מורא

,1945

ועשבת צההrןי.ם נסטו

ןII!Rfני רםיל'יזוו לש האמריה ו6O-ר לש אבצה

האדום למחבה ההשדמה אושווyי  .כעבור
תועש תnnא רבכ היו םrטלשנ הנומ האם

ומחנה ביקרנאו .כשבכנטו צמאו הח"'לם כ 7,OOO-
'Oא,םף tfזצ וא.ם מילטום לע דהרג'שם רמופועשים
צבריפיהם א ו ביבית החולים :היר Iויר :מו וה מים
בהפרשות לש צעמם ורוידעם מפחד שמא ישובו

הרגםינמ מrןבעשהס rלסחיו םתוא ובגע החnא~ ר"י

בהם ' 200ז 1Yfםגח םימואת וי iויו  •0ינפש l'TO'O'1
הרפוא"ם לש יזוף מבנלה .רפוא ה-סא-סא .חקל
מגאשי הצוות הרפואי לש 'ב "nהחוילם י במחנה
)וראש תאם ורמוטיש נלטות לפUלו בהם.
סאיrןם תשושים וחילוס לאו היו מואים במ

רמונ IlI nשהשתוכיי למלfזכ :במהנח האם .בבדוי.ואגן
המבמr-גנני וחשרב לש  46ת· nרמוr:ןתו לש שואוץיו,

דיעבן Iלשבהי DגIרו)' ~1הם ןtן ר~ ו oo

'Oלג לצהןכף

ן.jי rrרrמרא .לש  56,000האסיrןם וש iומן' תב.r.rד

רמווודו ~וOOfך לש אt.JOiו"'ו iולש רגמינר .הנרמנים
הורליטו לפנות 'Oאrןס ולא מרמוחנה פnב  Iה nכtנל

ההתקמדתו לש rויחית אבצה האח .D

אסור להשאיר דעות כשלהן
הפ:ץוי שענה לע פי ההחלטה העקרוינת לש דקפמ
ה-סא'סא הייrןנך הלמיר שסאור שיולפי בייו )לעוח
הובית איש מהסאירים ושום ממס.ן פטף או רכוש

נרמני .הטראומה הכואבת של היציאה המבוהלת

ממחנה מ"דקנ ולש נפליתו גייו האבצ החאם גיילו
 944ו ה"הת טrןיה םחכיש לש הנרמנ'ס ) .מ"דקנ

ןtן הספי'~ הרגמנםי לל noתא מ מה שצרו ללno
גוער מוזע; לוייר הסוגיטיים נלפו ממסכים וראיות
מרשיעות לפשיעם
והגע nמלוכ

-

-

תאי גז ובגשני משרפות ;

במ:וחה )וחת יסאrןס rלכ*ש לה'1ע

בנוף ארשון לע הפיעשם נששעו גמנחר.
רע  17מ ורא  1945ידע'ן הוי קלחביו השינום 'וש
אושוy lי כ ,[) 6 7,OOO-ןrאס' החג יה ויום  ,ו הם נצלאו

רםעל רע רע nרYJואי Oי'ועפמנ השםינו IJב"ן'-מך,נם:

)fזJמכ -יא  iUראפ (p
בJ.rסוחונ;

ג· 17

Iנא'"o!M\ '1Iiוiר היזלשג תיליעה

ראומ

1945

""Mך "I K!NQז' רסגר

'rזפאר רffמ האורחן לש האסי.םיר סתגו הגרםינמ
התייה ךאש;ן'ן )התמ "'א1כ i"Vדו:ארח יס ~ ראש"

רנ'1 rשעDל 00שovווץי.

1944

לוp

מן רוויצחוג "JI!.Ioוiר לש

שעו שגאי ה·סא-סא גמנחה מצמאםי נילחס

שטשטל תא עקבות

פיעשה  .0מ o')oo

)')(ר ן(ןש

היה הבם ועד צורך כמו כרטיסיות ושרמיות יסאrןס

הועול אנש ,רולonה רשהפ לש ת1ש' IDר:nJtפoםיטרו

לש היהוירם לשנשחו שואלוrי לחצו מהיר יאתב ר1m
קר קלח

יIOI

)ן)()')r'Xמר רO"lI(),

חjm mה רמוOo

םא םידמול ו'Dlר תא rךןס המתה פדרטיה.ם

מ· 1943

ואליך דושנ מהאס')'""(I

)מנחה רמו:וסחים מש Iייו היו

שוכר רב Jא'P

Tדגןה "1

ו Tדגןה

:2

הרכוש מו'ן  ,והצפח'ס י'וVב הערך הננוו למלשוח

ובשת משא  Iהnנעו לרגמיני; ךכ למ'וש צדמרבמ
 1944ורע  15בינואר  1945הובערו לתחומי הר"ך
מאות אלפ' פטיר' לגוש של גrךבם  ,לש נשים ו לש
ידלים  .נם חמוrן )ב"ן ו ץע צמפירים פשוקרו הוגעח

10

לןייו מישל'וש חחר.

 60שגה לפיגוי ולשחךוך של אושוויV
צדעת המוות

-

" ג י היגום עיל דאמות "

לטיפ' הורפח מרגה מתקפת אבצה האורס רשלonה
עצמאב ונירא  1945התמ "הסתרעת lלוכיוה-רואר.
מרגע זה 'ןoאןך זחא:ה להבה רגננמo.י ידכו לצהלי חא

בזמ~ .םימי ןא רםיvכוש oהגמרנים מייאו רי'וע 00קשמ

ואוצלי ואםת לסתג

ריסאת ~ רבJwז .היח mבא CIIל m

ירפבס

) המתגוררת ')ום יבש(לאר .מפסרת לע האמ'ה לש

שtאמו'ו" :Iיהתחלם וro't

צעמם  ,ה ם רג:ץו כמהרווח את פינוי המחנה .ו'tג)

דעצת רrג(חו

הבהלה והחפיזון נצרחו מרך )  9,000-דע 15.000
'סאירם שהתקשו להמשיך הכילהב במעס מוות 'וש

אותנ ו דע שבקטעי דרך שוב'ם /:ואנב( לרץו ממש [_1
נצרו לשבג )מו משוגיע.ם ילב תערל ןtןן ]_1

נחו נופחו תא נםשפ מרך' .אבחנ זמג

ורוע רע שאמ'א שהלiט ן 'T/הנהעי פאלתoי טחות

משמ

 -רOo

או' Iר קשי,ם קנור מי~י,א )[ה צלאנו צלוער לשבג

השסףמן ז ' f1ו

נצר ו רוע

 Iמארה fו  :זע'rן fו שלדט  .ןtן ה)  ' Mלה שלבת כ'

מרערנ~ ירטזכול'קם וינס ו.oי) רע שהגועי לor:וות

Tופ '11

הרnבנ מIםש הוסעו נnמ'ו Iת tY\tזר nתגימו ה"יך

רבכש Oרעצ י מו"ס לילור~ Oתנ לנו ש"וון

.ש.nר.

זו '~ר nה צרעת מוות מאת'.ח ניה'נום 'לע דאמות :

ד.:יצהה רn OOכשו מהתו בישעמ ירrג'(ת lחצרנו
שבמירמהס לא )(ןפ ממרץח דהמ'ם במחבה צעמ(:

גאש' ה-סא-סא הלכו במףסא מאחויר הסא'rןס ו י ר ו
גלכ יסאר נשהסי לחחנ וא שההי רנמה השאו מחסון
ל  mח גנמיוחר במ מי שהתיישג לע הקרקע לונע

קט לבוח או שעלות את צרכ'ו  .הארמה המולשגת

r

האyrןה )[כ "Dהנרצחי.ם ר'''''לםיכ ועמש rוrוי א רופ-o
מחאrןן םנג ןא פחח להסתלכ חאלרו .מ יום הבג

לאפי יןשת הארנ ש)ךכ רrגש ' Jו גאש' ה-סא)(-א
להפיעל תא רירמונ'וח האטוומט'ת מפי אםיריה[)
רששרה בהנומ

-

ריסא שהתמרמוה א'ט תא ותוכז

לח'  Iת לע ףא הפ ' j7וח ההרקו והטורר רrגתרבג ,לעה
גייר סאירים לגרוח מהטור ולצמוא מלקט בכפrןם
שרצב דהרך .קממו"ם נסיו זעלור ןtן"ו'ומוס צהrןעום

שהגרםףמ וריי

iט[_1

ו,וא Uוואב 'ןIןהר~ 'Yוא

סאנם 1_1

העזרה הארשוגה
קרן האור היחירה בפרשת הפ'נוי והח'ם  tל של

ואשווyי ה"תה שא(תם לאפ' יסאירם שננטשו מאחור
לא נפגעו ורובס שררו ') Iצלו  .ח"ל' הצבא האדום

שבכבסו למחבה

ב'  27ב'בואר  1945נח m

מרמוראה

שבנלה לננד יעב'הס ו התג"סו זעלרה מ'ר .הקצ'ב'ם
והח"ל'ם הטוביטי'ם בכו למראה הגוויות שנערמו
ליר הצריפ'ס ולמראה השיי'ס הח"ם למחצה
הגוויעם לע הררגשים  .רQו' Iע הרחוף ניותר שדנשר
ה'ה אםפקח מזון וט'פול רפוא'  .הח"לים הגישו
לאסירים שפע מז  Iן מכל הגא ליר ואחר כך הק'מו

במקוס מטחב' שדר .למרבה צהרע .רג'ם מהסאיר'ס
המשוחרר'ס מתו מהאכ'לה המופרזת משום

שק'בחם ידע'ן לא ה"תה רגילה לה .

ו:I'I6ו ~ I'\'tיו Jונישצו םיאבצ הנש :rוזזצ(ן ר~
rעייי ראשנה ליחתבת ראrטפ  1945הוקם התמב רVYשוגר Jמ

רQ"m

לש

Mב  00l'I01הפו'ןנ! Jמ החםfו Iלעפ ~ ףוס רבמוOr.

 1945דצב זט י ח ול'D Clייטי'ב OIיvוא.ם רהברהג הועחב רroו'Oאו

תערוכה

עלאושוויY

החםו'וו ממiTבאו מוב Uמ )")IJ ;-ל'נTמ האןב שהתמב הא.ם םםט

בבנייו האוייס

rעל בו תא ףט החםילו לש רםינלזפו לשו ר.ן)(ן)'[]Q

מאת יהודית ש - Iרר

השלש וא ראן ;)Jםשרוח ן(Vן ו....-n!.Iר החל( האיסרים I1oא'!A!JIישר

 Mילת התיעוד של פשעי ה  Uםניס
מטת הש m oתם לש לאפי יסאירם במ חגרג דב רבב עם רפיוגלו

ב

•

 24ביב וא ר  ,לרנל צ יון 60שנה

מ חבה

לש ח ר ו ר

א Iש  IIיץ  ,ת וצנ תע ר וכה

ואבשוו ".'r

1O'Dוב המרימת לש I"D

במסוך חשל רור המהנח הניוע 'לאו לצמי קנלווע סובי יטים פונלוי ם

-

בהם  ,היה פאשר להתחיל לתרע תא פשיע הנרמני ם

האו " ם בניו י ורק  .הת ע ר ו כה

-

'ויצומ ו ואות םול'צב קלוםיע צלרוך תדועי רoo.עשפו םבr 'mIטפרOO

" אושו ")ן ; עמוק התהום "

הםרט שריגו צהוות הסוביטי י ב רא שותו לש מאכילי פיnןרו ב 'ץי

ב מ שך ש ישה שבועו ת  ,ויהיו בה

וא שודןiו.ב רגOה קמ צורת לש הOרט מוקנרת יכ ום במח וא ן ואשו'ן"1

שני חלקיס מרכזיים  :מ בחר

תצוג

IOלצתים מ לאב  ,ם אושוו י ץ צ!יוירם

פשבות שונו,ת לרטת '"טע,ת lו:1jJוצו 1המדביום ב קמום .
שועוב ת מפסר ן(Vן ר ""'i\f"II1),החלה רעוה  Oיטייבות מ 'חכnכתי

ש ~ ייר ה~ייר  ' ,ינובי טו ל קא צ ' ב

לחקור א ת פ שע י הנ רמני ם ב א ושווץי  .הוורעה  Oקרה את המחנה

מ יי ד נ ק

ואת המב נ י ם ט וקדבה בקפיךה א ת השר'י'ם לש מ ת קני הצרח
ואת מה שנותר מהפר י טים ש נש ח ו מ הקרננ Iת יותר

מ 2oo -

בז מ ן ש ח רור המח) ו ת

ואושוויץ בעח שה י ה חייל בצ ב א
האדוס .

-

אל בום א ו ש  Iויץ ה ו א אלבום

לשמה רר 1ון והנריק טאונר  .ב יזמ ת ו של שלמה ד ר נו ! נחשפו

לצתמוים

סאיירם היע ח לפ ני ה  ,לרב ו ת גאשי הוזדנקרומדנו ש <צן() בנם

קברבת משרפה מפסר  3ח7jל מהרשימות החשאיות שהמטין

' חיד במ)' ו ; יש ב ו
ממאי
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כ 200-

המתערים

כמעט

ז Yבוי ו-uח'צאןג  9031ו  (1977-הrנ Jשי.ע ,19.5

'\Jפ חו לע ג י ץ :תמחת 'וגא

זלמן גח Jבקסי  ,וה ן הועחנ לו Iרעה

מכל וזו י ת אפשרית א ת ההנעה

ה Oו ב י ' Oית  .רשימ ות אלו הן מהממסכים הניד ר ים ו המקור יי ם לע

של טרנספ ו רט י ה ו דים מרותניה

מחנה או ש  Iוץי  ,בעיקר מ ש ום שהן מתרע Iת את צרח הי הוריס

הקרפטי ת )אזור בצ ' כ ו סלו ב קיה שסופ ח ב 939-ו להונ נ ר י ה( לצריף מחנה הה שמד ה א Iשווץי -ביקר נ אI

ההמוני ב ת אי הג ז ים שבמח נ ה ו א ת אנ ש י הזודנקר Iמנ דן צע מ ם .

ואת תהל י כי ה רישום  .ה7j Oלצייה  ,ה ח רמ ת ה רכ ו ש ו ההכנ Iח להשמד ה בתאי ה ג זי ס  .ה מפ יל א וה מך ה ים

ה וורע ה הtם'"Oנת ףא חקרה תא פ יעש הגנמרים חתנו ם הרפו ראג

מכו ל הו א ש א ות ו אלבום צת לו מים נ פל ד וו קא לי יד ה ש ל נצ' ו לה מ אותו מ של וח המ וו ת צעמ ו  ,לייל י עקב ,

לופניה ה ע' I1סא י יר ס ר בי ם ש היו קרם Iת הנ' Oו ייס הרפו א יים  ,הנם

מ אות ם יחידים בני ה מ זל שנ י צל ו מ ג  Iר לם ש ל א לפים שנצרחו  .כ ש פ ת חה לילי את ה א לבום  ,ז י ה ת ה

קבקרע ח ברו

חIדנקרומ m

כ 200-ידלי ם .

 Oך'ןןxiצ ו"iנ' ו א יל'ה צאק'ווט :נ ,ק" ג  -א ')OIהמ וז וא ו rגאוטת ' lו שס

לפ ףתא ה את גאשי הקהליה שלה ש הואנו א'ו ו ש וו)"  -בירקנ או א ת ה

םג nוגוטלש פילון מני ו תrועו ריקnר~ רו~ ולעפ במהנח םינשנ
 ,1946 ' 1945תrזעו ולא

-

ר~ועוה הזנרתימ ךןךלן יעשפ הגמרנים
םיmX

הש)ייה מונה לפרופסו ר מן המניין במכו[ ל א מנ ו יות יפוח בקיי ב  .ב'  ,1944בתפק י ר של צייר רשמי

ר)'l'Jו Tלש ןילופ !.II'Dג!כו לש ךופב

של הצב א ה א רום  ,הוא הצט ר ף לב וח ות הםובייטייס במיי ד) ק  Iמ [ קצר ל אח ר שחר ו ר המ ח נה ) יולי

ר.םיב ן ~ [)iםג תא Jמ rn
הזומ ץיושוא ףלrזו רOו '!TVX:

fXJ( -

דנ~ תנשב  947ו  .םע רOו Uפשנ

רוע כ  40-ישנאמ וצתו המrר  ~1רOו ןחינ

]'drd1

זגור טיו ראביו לפל!ג

רהפרשוג ןיOה במהת הא.ם

מיום שועט ה נ ריעום בבלהה אח

אושוו "'r

במחהנ נ נר העם ר~ הידו ומעי ם חאיר ם .

ימ רא,םםנח רעףכוג

אבוש יי "'r

למ'זעה מ ' ו  ,ן מף ו ן

.(1944

לאח ר מכן ה וא הצט ר ף לכוחו ת ש ש חרר ו את מ חנ ה אוש  IIיץ ) ינ Iאר

(, 1945

ב ת קופה זו צייר

ט  Iלקאצ ' ב אח הס ררוח מיי ר ב ק  ,א ושו וי ץ ו פרח י אושווי ץ  .מיר אחר י המלחמה י צ או צי ו ריו ל או ר
באלבומי ס  .הוצ נ ו בתערוכ ו ח רב Iח בר ח ב י פול ' ן וזב ו ל הד של הציבור הר ח ב  .א ת  Oד ר ת אושוויץ ת רמו

ו א ת - nnרוגחנו,ת

וJע \!Jםירתא ולא וJiז rYאמ'זי oי לפ'ע\!Jם רrגrןףחם שעשו

-

ו נ ס את צע מ ה  .באוגוטס  1980תרמה ל י ל י יקעב א ת האלבום המקור י ליר וש ם ,

טוראי ז ' ינו ב י טו7jל אצ ' ב נודל בשנ ח  903ו בעיירה שצ ' דר י ן ב ר וסיה הדבנה ו ל פני מל חמ ת העול ם

ן?ופב iזMח )'IIVוIר ןרnל יעJI.פ )')[תגה ךננוןזן

הJחט ו -rרןכוס ,לm

הרב י ס

-

-

ה רב לשרג  'Dמ פש חת ה קו חב י ה

בפברואר  2002שני ' דליו ש ל ט7j Iלא צ ' ב  ,א נל ט Iלק א צ ' בה  Iא יליה ט ן7jל אצ ' ,נ מ ק ייב .

הגרמ )'O

א ת התערוכה באי " ם אצר א נ ף ה מזואונים בי ד ו ש ם בשיחו ף מ שרד החו ץ  .ה מ זביר הבללי של

חצונו כ . 5-ו מףון

האו " ם ק ו פי אנא ן  ,שר הח ו ץ ס י לב ן ש לום  ,ח תן פרס נוב ל פרופ ' א ל י ויזל ו ' ו ש ב ר אש ה נהל ח י ד ן שם

-

יהידו.ם

הוכבת הו Xי'OOי"IIר מוךנת תינב ררפוג הרrכ יrכ להרואת רןש,אן;

אב)ר שלו יפתחו אותה  .א לבוס אושוויץ וכמה מ צי וריו של טוק'ואצ ' ב יהיו חלק מה ת צו ג ה במ ו זאון

החדש לתודלוח השואה ביד ושם שייפתח במרס .2005
הנו תבת ר~ א ס נ נ י ת לנמה ךת וצואר ת ב)ירה למא נות אנ ג ף המ Jזא ינו ס ,

27

כ'נוס ב'- Iאלומ' בקקרוב ציו'ון  60שנה שלחרור אוש  V'IIולפח'חח חכנ'ח להכשרח מו  '1ם אב'רופה
ביגואר השנה  60 -שנה לשחרור
ואשו ו "r - 'rצי' lבניכסו יבן-מואל' חטאתבן
'ול יו ס סלובקי בקרקוב  .הכיבוס -
"  - "Let My People Liveייערך

הרב מידמ זהר~ נשיאי פילו!  on ,יר~ נרמב ' ה  ,צרפ;ו

ה י קף

ואקראי)ר~ טלו ו 'ה וישלאר ,חתן פרס )ולב פפח ' אלי

זנורי ס לה ו ר א ת הש וא ".ה יר ושס פ'עי ל ת כנ י ת זו

ויזל  ,הרב הראשי ל י שראל הרב יונה מצנר  ,נשיא

ב ש י ת וף ממשלות וארגוני ס באיר ו פה  ,וב ה יוכש ר ו

הק ו ננרס היהרוי העולמי דא ג ר ברונפמו  ,י ושב ראש

מ חניכ ס מושא השואה רבחב י היבשת א ת הפ ח'j7ט

שבי ת וף לועפה לש ממלשת פילוג לש הקנlגרס היהידו

הקוננרס ה י ה ו ןי האירפlי משה ק נ טור  ,שר התרבות

יזמן ' lוש ,D

הק ו גנרס היהידו האירפוי מוש ח ה רתתוב

ה אירפוי ולש ןו ו שם.

לש פ Iלי ן ודלומר ד מבר IבקQי ויושב ארש הנלהת י ד

של פ ' Iלן .

ישאר נוOירמ .םיל OOתווככ,םיט  'Dעטך; שח)j7ים
ומזויקאי[) 'ועב שם מרחבי עהלום ישתתפו אבירוע

ו שם נבאן ולש יישאו דירב.ם
הכ י נוס גם צ'וו ן את פתיחתו לש פרויקט רחב

-

"התכנית החינ ו כי ת האירופית להכשרת

חאף רםסיג ירעיך סj7ס ההנצחה הימשי במחאו ן

ואשוו "'r

-בירj7נאנ .
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~ג_ ____________,
ובCק"יב
"'דCIדcז"'י""
תCד_· ר
מ~ אeo

•

ה

ינן אנ  Iעומדים ה' OI

 I' -תר  50 · 0שנה

מחקר

השואה

נמערב

אירופה

התפתח

המוקרמוח של ההיסטוריה היהור'ח.

שנה מטוף

בדרכ יס ש Iנות בכל מ יי נה וה  Iה פועל יוצא של

ש'א אחר בכ'נוס היה המושב לרגל פרסוס

במחקר

החפחח ו ת המר  Iנ ו ת ושל השקפתו החברתית

המהרורה העrןנת לש פסרו החרש לש כריטסופר

השואהן ביצי התפחח המחקך ולאו פג'ן

והפול'ט'ח .מהאר'ש Iת הכללית של היסטוריונ'ס

בראונ')ג הדרך אל הפתרוו הסופ '.חקל בסדרה

התכנסו

צרפח'ס לנושא )ז'ורז' בו שושו( וער המחקר

המקיפה של יר ושס חולד ות השואה )ראו עמ'

ב'  lושס  33ח Iקrןם בלעי שם זעימ י חלן מושאים

הרצ'נ' והמקצוע' 'וחר שהחפחח בה  Iלנר )א'רו

(. 13

בראונ'ננ העריך הערכה בה'רה ומשכנעת

אלו בכינוס ב'- Iלאומי בנושא "חקי השואה

רה האו( וקר'אח החנר לע מ'ח ו ס'ס פופולר"ס

את התפחחוח "רפ.תרוו הסופי"

והקשרי ".במכוו הניו-לאומי לחקר השואה של יך

לע א'טקל'ס כשואה שהצ'ב המרכז לת'עור 'הרוח

של נ'צחוו בספטמבר·אוקטובר 1941

מההצוהא המרמית הפותחת

רומה כי

תפקידו של הילטר חנהליך קבלח ההחלטות רן':/

שבה קרא נרהרד  Iייננרג להיסטוריונים לבדוק

מחקר השואה במערב אירפוה ידעיו פתוח למחקר,

התמחה רזגכערח לש מגו Iו רחב לש ררנ'ס נמ:כIיס

את יחס' הנומליו נ'ן ההיטסוריוגרפיה של מלחמת

י

מאז הקמת יד ושם וכמטע

מלחמת הע ו לם השב"ה

60

-

מודעותן בימ'ס )) 24-21ו)מבר 2004

ושס  .ר'גנ Iס כולן

-

העולם הש  Jייה לשיאה וער דגריו המקיפים
ו המרנש י ם של ראול הילברג במושב הטיוס

-

בח זמננו במילנו )ילע נירס'אורביטו( -

-

מת Iך אפוו'יה

-

ואת

אפשר לומר כ' מאז ראשית שנוח ה·  90ה"חה

יותר במדינה הנאצית לב'צוע Iשל מבצע התח.

חפנית נרולה בארצוח הללו לכ'ווו של מחקר

ר  Iב הגרמנ'ס הכסימו עס המלחמה הנזעניח של

ביקורת ' יוחר של העבר.

הנאציס ועס הא'מפר'אל'זס הגזעני שלהס במזרח
על

א'רופה ולכו לא מחו לע צרח היהוידם ,ואם הילטר

הה'סטור'וגרפיה של השואה עריטניה ה'ה ש'או

לא נ'סח פקורות ,כיצר עדנ מה ה'ה תוכנןן "אס

פניו השונים שבn

ך הש  HIה

היה אוצר של ח ונ נ ו ת ניקנות לע המקורות ,לע

ההתפתחות ולע המצב של מחקר השואה.
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הנ'חוח

המבריק

של

רור

סזרני

;r.

''f.

'~';
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.
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ה'ןoרבג' :מונע למה

'קנו'מ.ה n :ע'וח לש ו'D"7צנ

זטר )י ' :היר' ,הלשישי

שךמ"נחי מעו'''

nמע נמוןק מטפש ~מ")א

היה שותף ע'ור')ס של

לע מ'תוס'ס פפוולר"ס לע

אונ'רבסטית אוקספודר.

א[tוטייס נשווא,

'ד): Oנ'IOא -'IIקר Wז החנר

ארבכוlג' :התזuwופ מ"ru

"....

ומט'ו :פיoייהס וש ר'1דIYIIo
ונ~ ו!a t:flNטפשמנ לש

פ  'WIIהמ"ומחה הגרמנ" .o

תחילת המחקר לע השואה ה"תה במחנ ו ת

של הסקירזת הלאזמ'זח  Iהאזוריזח שהושמעו

רוצ'ס דלעת מה חשב ה'טלר ,צר'ך לבדזק מה

בגב"ח רעזיוח נציילוס וnניעזד ארשוני

בכי)וס ,החוקר הרג'ם ב'צר נבשלו ה'סטזר'זנ'ס

עשה ה ' מלר ]בתקופה זו[ :הסב'ר בראזנ'נג.

לאחר המלחמה ,הסבירז זאב מנקזביץ :דעה ש  !lן

בר'ט'ס במשך עשרזח ש)יס )מחו הת"חסות

הב'נזס ,על)) באמזר ,בסק'רה המרתקת מפי

 Iרוני שטאזבר ,יי'ה עופר ורוברט רזוט בחנז כ'צר

ראז ' ה לא'דא  Iלזגיה הנאצ'ת זלמר'ב'ות הנאצית

ראזל ה ' לברנ על ההתפתחזת במחקר השזאה ,

שימשו דעויזת לש נציזליס מקור הטסיור' מ'ד אחר '

כלפי ה'הוד'ס .אחת הסיבזת שהמחקר הבר  Jט'

מהימיס הראש  Iנ'ם של בח'נח המסמביס הנאציים

המלחמה ובשניס שאחריה ,עדויזת של ניצול'ס

הראשוני לא דו במישר'ו באידאזלזגיה ה נ אציח

אשר הוצנז במשפטי נירנברנ דע '' Oנז אנז  .הצראתז

תפסו מקזס שזנה במשפט'ם זבמחקר'ס שנעשז

הייתה הסלירה שלו מהנאציזם ,םל'דה המעזננח

חשפה אח הירע העצום שלו על מסמכים אלו

לאחר המלחמה מאשר במזער Iת הציבזר ' ת שלזאה.

בל'ברל'ות הבריטית ,או במ יליס של םזרני ' :זן

זאת בקיאזתז בהס .ה'לברג מחקל את  60השנ'ס

סיפזר השזאה ום'פזרם של ה'הז  'lס רנחקז לשו"וייס

הייתה אחח הבע'ות של הר"ר השלישי .הזא לא

של המחקר ושל הבח'בה על השואה לשלוש

הו במשפטי )ירנברנ הן במשפטיס שנערכן לימיס

היה שזתף לערכים של אז)'ברםיטת אוקםפודר.

תקופות  ,זאת התקזפה הנזכח'ח בינה 'תקופת

במערב גרמנ'ה )רזנדל בלוקסהס ורבקה ו'טמן(,

לעזמח זאח 'אסבולת 'רזשל'ס " במחקר

ה~של ן ת ' ; ']היוס[ ה'נר מביו עם מה עליר

זאילז )משפט א"כמו בירזשליס עמדז דע' Iזת של

השואה ,טעו רו מכמו ,מבזםסת על אסבולת

להתמוח  ,אתה מב'ו את ההקשר ' .אזלס לע אף

'רושליס של ההיסטוריה ה'הורית ,זהיא הדנ'שה

כל הידוע לנז .לעולס תהיה וז תמזנה חלקית

בשנות ה'  50רע"ן לא ה'ה ברזר לאילז כיזזנ'ס

נורמ'ס כללב"ס ,חברת"ס  Iפוילט"ס של היטסוריה

לבמ של השואה .זבלב זאת ה'לרבג הביע שב'עות

צריך מחקר השואה בישראל להתפחח או לע מ'

יהורית פב'מ'ת ואת תחזשת האחדות של

רצ ו ו מהיקף מחקר השואה הנעשה כ'זס' :זה

לעשזתו )בזע בהו( .מחקר השזאה בפול'ו )פליקס

הה ' OOזףה היהו  'lת; בלש כך הזשרקה קר חש  OIת

מעבר למה שרמ")ת' מעוד ".הוא אמר  .והל Iזא'

ט"ך וישראל גוטמו( ,בבריח המועצזח ,במד'נות

לב מולבגת "לחק ר הרזפר'ס' )הגרמנ'ס זשזחפיהס(.

שיה'ה זה מקור ע'דזד לכזלנ ו .

הקעור'ס -

ניצולים במ ו קד המשפט )חנה יבלונקה( ,

הבלטיזת זבר  Iס'ה צ') חק ארר ופאזזל פוליא ן (

מענ"ו צליין שר ו 'ר אנגל חיזק קז זה זהדניס מה

החפחח במיוחר לאחר קר'םח הקומז)'זס ,וקעב

מזעטה ה"תה חרזמתם של השזאה ושל מחקר

כך השתנתה בארצזת אלז הבנת השואה.

השואה להקניית תזבנזת בחקר התק  Iפזת

12

הב')וס התק"ס בחמ'בתז האריבה של מרבז

נרטנר לכינזסיס ביו'לאזמ"ס בנזשא השואה.
רrגבת הוא העורך ראר.ש' לש יר ושס

j -וי בY

מ  nקר'ס .

עדו לא הנדל םדפו.. ,
הדרר אר ההשחדה מאת לאה ,.לדש
ףI,JOכ  !JIר

הrזמ'm

התתפח m

'Yדמתו הזגע הנאצית רה Mת'לק'דו

uפoחרב  9-\Z 0'YI- 193!Jן

'רנר Iמ דבב םע יש'א ההצלחה לש אבצ

רבאתג .rהדדו לא

"

הנאצ.ז rכל1 iTo1 "'9ד"D

ב ה שתתפות י ורגו וכת י א ו )[ .

5 44 , 2004

-

",U

הטזרp

עמ :

71

הס"!ת ;

רגמניה

ש"ח

רל\]ןר דזיחון ,תא ,ותוואג ןןliא זעו rצקהל

J"Oרנשב מש 939 I'TIOן רע נ 94 1 I'JYו לההכ מ JV'YlרDיצא} כז rtlה'הו'י[) ווniמירה
 j)Iייהת מנידמיית ט Onלממחה לש הגירה פכויה מ'J'lל Iת לש יהפתחו הס'פ"I

את מףניותן עוד ועור  .עם החחזקות

-

"מלחמת ההשמדה" נברית המוצעות

) ' ~ 'Oיצרח lבrוטישיתו תא 'זכ היהםידו "שתספו הרגגמ ' ,Qרע הרחא Pשביים  ,הוצח

והתחקזות השאפוה לבכוש את איפורה

ההמנוי לש 'ו '1I iתירב המצעותו ה'ןח רבכ בסףו 'j7ץ  , 1941קר Iוששה חושדים חאיר

P

'nנה נו'ופ סג המחתrצי האrרתות היסויס י

'oוiר רוכשמו ריצאנו מןכו 'והךnניל במrמיש חמr I'YIו במ ר'גח האימrןפה ה INפחnי

רםיnוא .לש הלטיר -

ואב rוירס הגחונ' Oלהפשעתו.
המחקר לע אותם  30חשדוים

-

ממטפסרב  1939דעו מרס

רהמח'חג

חשוב

- 1942

בספטמבר

רככיס שיחב)[ את התפתחות ףמ)' .ת הנצאים 'זכפי היה'יי[) ) .שני רוגכים האחרים

יתמחק בשנ'  Qלשופי הלממורה גוממ' Iש יהפח רוו רס.פוי (".יפוגר זiוכ השנה בפרס

נירוש יהידום מהיריך הילששי דע חאלר ר'חגמחרג הירתאם הארשונים שהיו nעrןים

מיdןש מחנות המשדה חבנח  ,החלה סיקה לש שטיות הירנה צמאבועת גז

חא איפחה

ועצמאבת ניחש .

למחו :תנחת מרבע עכזתי הmזו לש ךחorו IQ,פ'"ר החגנש במוחם לש רגrגהיגם'
הנצאים ור'וחו ייןום יער וגrןים  .ציעבמוו לש חצר רמוו)' לש מיליינו יהידום ו'וש וtז

ףא מ Jהינ צאני אחד ן(ן וכיל להחוקס אס לא התייסח שלאלה היהוףח במירת

li)lד' Oתירבב

רYוונ'ות שרJרוו Hסח 'rןאה ר'ןס.oר .המחויםת לצמוא פ"חרון פוסי · שלכר~ לחלחה ל'מ

אנכטים פויטי'ווקאoי -

בהשפעת הנצאים ]הפס יהידו פילון במהירחו שלם

מחלות  ,צפיפוח  ,סחר בשוק השחור  ,זיהמה ורעב

)

רמובועוו,ת Kו mm

רגגמ '10 O

דנע זארחםי

רשרשת הבצ-ח:חוצ סייאבצה 'וש רגהינמ ספקה לפתע בyrס ואקכש :זמג ואריt

Mה וא סבלירג

~'Wי םישבכ ,םישננשמ רOומ "7'.X»Qן} ווופייע רוניל-חו .ייערrזגת עיW..Vז 'וש ירירש

-

אבצה האודם חצע תא הורומכט .דהרך מדךסן~הו co Jוחר .לואם לפש אבצי זה הגעי

 -והפתרוו להו היה גירוש

ואמחר ידמ טענר יהrןן אירפח .ירבת רמוצעותו נ'וצ'ר .ןא Kו יהrךן אירפח .תעה ר~ו

המוני .בשנת  1941היו היהידום חנחומי ירנת המו~ות למילה נ nפת לבשלוביזם .

הנאצ' tM Oיםינ לתתיס 'וש חצר רמוינו  .סעכא ר~א נהתגה םינממ לש ןחכיש ר.ןוnציבו

לאיום סאיאתי ולהתננרוח פרטיז Jית במלחמת הגול-או-לא כלום ביו יריביס מרים

אך היה 'לעהם לממשה ממנים של מפלה  .מעחה ייאחז הילטר בזעם בחזוו

שתהום לש נזע ולש אאדילווגיה פיערה ב)'יהס  .קנז  ,1941ממו ר'חגמחה נבירת

ה· ) Lebensraumרמבח מחהי( ררפוחח ו רI Ooפ'" שניכש בתסי ו  m . 1941וו זה הביא

המוצעות  ,התרחש המעבר החר מהילעמות מזדמנת של יהורים לצרח המוני

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

תחליה rןי'ו הרמשח יהrךן אירפוה

ומהיר.

אל!חר מ p

rןי'ו  Jפליח גרמנ י ה הנצאית

דעדו חוש על המוף..,
חר'או א"Jפבאןס ,ב  mרה לטגן ושרה

במאצעות מאות מסמכים ודעויות את החיים בגטו

התקןחחןת הא'גזד הצבא' ה'הוד'

מהקמתי ורע חיסולנ  ,והוא במוםס לע מחקר מק'ף .

-

 •2004ב 3 10-

עמ :

המעטים

ששרדו בנטו

ו רשה

לאד1ז הז נבדr.ז:r.JJJ ,ו ע "Iםעז Jnזק : il1

•  93ז 9 " 9 -

ן

-

ןהתבגרןת

'Uלirאב שפהתר "OJי ד ושם  ,יד י ערי ו מורשת

הצלה בימי האימה של הכיבוש

 160 ,20G4ע מ 55 :

געור'ס

-~.

שבפוליו  ,למד בצעירותי צ'ור

 Iירשום  .כוישרוו זה היה לן קלשר

ש Wח

ספוירן לש האינ  l1צהאבי ה'הוף

ס'פור ו של צעיר יליד פררה

כלכהמר ונכונוודל .בפסרו יקעב

) (ZZWומאבקו.

מהיום שבו נ)נס לח Iקפ ו הסבם

צים מחאר את קורוחיו בשואה

הפםקת האש
לןדז'

63

ש Wח

ב'ן

ןןi:jו i

ה16-

וiנ:ן והאפליה  ,אך דע מהרה בכזבה
תקוותו

-

הנרמנים כבשו אח

נמלאות  60שנה לחיםול הנטו

הגטו האחר ו ו על

הםתתר מהות שאייה בפירצנה )$כפרים שבסביבחה
דע תום המלחמה .

-

גבוט ובמנnוח רבעא)

ה Iא יעד שברים רבים אך גם

אור  .האור של האפוט'מיות ושל הנחישות .

ק'  IIה שמתא תמו כשיח הלפאה

איטליה  ,הוא נ כלא בביח הסוהר בעירו ולאחר מכן

הספר מתעד

-

איטליה

לולענת הרב.תי רמוונח P

-

אחרן) הטגאןת בפ'לו)

בלודז ' -
אדמת פול'- J

ש"ח

הגרנמי

והשתת להרכיב לע פיהם את

600 , 2004

ןאןר  2 16 , 2004עוכ :

יעקב צים ,בו העיר סוסנוגיץ '

הדעויות  ,הזיכרונות וה מסמכים

עמ :

55

צ ' , Oשכר 'O

ש" ח

מר'או פאלאבום שוק לע א ' Oוף

ח'כל אןגנר,

'עקב

כיירJ

••••••

~----------

63

I

השרוה ש iי))'ר לש הלחת

ךפותר וו ר Ooיפו" לש הלטיר נם לע היידו אןוiופn' Iנרג

מאננים אמויר הו  ,מומחים להשבחת הנז.ע מומחים לתסו! ,

ייינם מ mשינ נרמניה חמכו הנ תמהכי

,M

סאנרה הגירת יהידוס מהיריך הילששי ,ו II -המלשוח ים הארשו)ם' לש יהו  O'1אציו

האוב 'OOה לש הלטיר ינענ'ן היהוףם הביטחה שהנצאיס לא ירפו ממשמיתם .

nף חיסבות קשות"

1941

לע היפ חא רortלrוו )('W.Rוiר ש llJלר m

'Yדמוח וKJצ'Oר 'מ'פ ההיrךןם החפהחת בוסרה לש פ"orרת )(Iפ "m "Oכמש[)

נכשות המטשר

עד

25

בא ו קטובר

מ 18-

החרחש ן האירו'))ם במהירות הלטיר הפך

הצראי לxrגר היהףן  IDשא השi lדא מעטם מוצעת הספירם הוהתידו צראבית Iט.1Yר
nה'~ר קrjוךן  nnליה זרא גרמניה מהיrךןם ועצמאבת הנירה

mע ףיננ >JJ'.Xזנר ליnחבIח

ניצח ו ו מהיר .בחמשת השבועות

הסופ י  .פסר זה פורסם בדסרה רחתב היריעה תדלי ו ת השואה  ,והוא אחר מלשושה

חאלור מ p

-

r

לרתוג דע רחאל

וואjנש; םע ריגשוב יאבצה הגייל וש iיטנח

מאדו להנבת תח'ן noן לש "הפ תחו הספוי :ו הוא הג'Vון לש הפסך הדור לא ה פתר ו ן

-

-

אפווירית הנציחיו זעדדה את

לפרטים נוםפ'ם ילהזמנות :

םפר' יד ושס  ,ת·ד  , 3477ירושל'ס 91034
טלפון  .02 - 6 ....3505פק 02 - 8 .... 3506 0
 s.marketing@yad.ashem.orl·ilח  icatioו pub

i. hem.orlב.yad a

_

13

אריוע בתיב הא 9Iרה בבו "לן

צליP

יולב שנםי ל' Tסשו
'  2צדבמבר התק"ם אורוע נ ד ול בנית האופרה בנרל' ן צלווו

ב

יובל שנ'ס ף  1וש ם  .נקהל ג)חן קנצלר גרמניה גרהדר שררך
ושרן ממשלתו  .יושב ראש הפרלמנט של נרסניה  OO )- ,ו

מפגש עולמ' של נ'צול' השואה ודורות

חברי הפלרמ נ ט  ,ראש עיי"ת ברליו  .סנטורים שי הפרלמנט
בגלריו  ,שנריר ישראל ב ג רמניה שמעוו שט"ן ושגרורים אחרום  ,חברי

ההמשר

הסג'ן הריפלומטי  .יושבח ראש אנודת  Iד י די יך ושם ב ג רמניה פרופ '

ב

רטיה  Iימסטו  .ח ביר ו דע

וr

האגודה  .צגיני הקה י לות
ה י הו רי ות

בגרסניה

ונשי אים ונצי גי ם ש ל
אר גו ני ם

ישר א ךיי ם

J

~

•

I

~.

.,

באיךוע

שיב ח

';, ':

למר'נח ישראל ו'הור'ס מצ ' 'לס 'הודיס  .עוד 'ה'ן פגישוח של 'וצא' לנרםמנפשטיס ,
נטאות  ,בח ' 'חומים וכדומה מהארץ  Iמחו " ל  ,רב ש'ח של י ו צרים ושל אמני ם
.

ש  nר את פעילותו של

בנ ' הדור השנ' ום'ור'ס במזואוו החדש  .כמ ן בו באי ה כ 'נוס 'שחחפו

~

·ה ז יכרון ת ו רס לעולם
שב ן

כל

אח י

יכי'ן

בטק 0

הנחח ה Tר'ס למרנלוח אנדרטח הל ו חם ה'הור' לצ'ין  60ש)ה לניצחןו על

י ך ושס ישמ  Iרת זכר
השואה

המד'נה מ שה קצב .רע"ת .גילה קצב .

והנחלח הז'כרוו  .הצלה על ' ר ' חם'ר' אומוח העול ם  .תרומתם של הנ'צול'ם

גרהר ד

ואמר

של נ'צול' הש ו אה  .של ל.חמ'ס ושל דורות ההמשך בחסוח נשיא

והחזרה לח"ס  ,מורשת ב'ח אבא  ,ילר'ם כזהות שא ו לה  ,העברח הלפיר

שנשא

בי

ימיס  9 · 8במאי 'חק"ם ב'ד ושס כ')וס עולמ' ראשון מםונו ב'שראל

בכ'נוס יהיו מפגש'ס וקבוצ ו ח ר'וו בנושא'ס שונים  :כאב השחרור

בגרס נ יה .
גרגרי ם

מאת ר חל נ רקא'

נרמניה הנאצית .

מrמ' אrנוdוי  :נגו ה i7ל\ OYנ ארו"l oפם ג שו' ב ארש
הגלהת ןו Oשו רגבא /זש לצגן 1 7ג ר היגמ נ והדו זוש ר.

'והנמ יקס תאnו בrnוח וננ '1Iת "\""11"-
'I1ן' א j7'"Iר ב  -ואו וו,שחךןן ' flא ' O'1וב P

)  9 -במא' ב ע ר ב ייערך א ' רוע ההוקרה הממלכת ' באתר השר י וו לב םרוו .

ףגאנ '7רשו

הרשמה מ'  15ב ' נואר  2005על 'רי '') Iחורס ' שראל  ,טל פ וו  20 :ו ס , 03 ' 511

פקס  ,03 ' 5166030 :דואר אלקטרונ'  :ו ו Ur5.co .ס yaetw@unlt
למ ' דע נוסף  :ו ng@yadvashem.org.iו  gatherאו www.yadvashem.org

לחיות בכבוד הד ד '.
באנוש'ות ו)ייחוך בשליס :האירוע המרגש שוךר בשידוך חי ברדיו
ברל'ו  .והנחתה אותו השחקן'ת א'ר'ס ברבו  .את המ ' IIקה ן'נןה

הגות ג ת ה' א מנ הל ת אג ר ה נצחה וה Oגרה.

התזמ  Iרת הס'מפו)ית ה נ רמנ'ת בנ'צוחו של 'שראל ')וו בהשתתפות
סולנים בלע' שס עולמ' .

חדשןת התנןז הבין-כאןתי כחקר השןאה חאת א"ל T-, U,ס  -א"ב-

,U

 iUTUחלךוiר"ס "עD"jtא "DלארrUו m -רעפי".

זtאז ]i'V

r:זור" P

מרגת גרטנר tuננת י200 r
ב'  12ב דצמבר ה ו ענקה מלנח ר אנק נרטנר של 'ר ו שס

בסרנה השנת'ח ה ש ' ש ' ח לחוק ר 'ס מחו'ל בחו ר ש אוקטובר א'רח המכוו
הב'ו'לאומי ל חק ר השו א ה ק בוצה של חוקר'ס א'טל ק 'ס צע ' ר ' ם בולטים

ללימו ר' דוקטורט לק ' ר'ל פפרמו  ,רוקטורכט במכוו ליהר ו ח

נראש י ת פרופ ' אנר'קן ) ' קרינ ו ופרופ ' פאולו פצי)ו מאונ'ברס'טח פ ' זה .

זמננו באונ'ברס ' טה העב ר ית בירושליס  .את המלנה 'סר

ב·  15השני ס האח ר ונוח התפתח חקר הה'םטור'ה של א'טל'ה

 Jיצול השנאה והפ'לנטרופ רא  Jק נרטנר  ,נה'א

הפשיםט'ת והתנברו מאוד התנונו ח למלחמה  .המחקר נ'פץ סטראוט'פ'ס
והנ'א ל'ד' הב נ ה ט  Iב ה יותר של הא'רוע'ס שהתר ח שו בא'טליה לפנ'
המלחמה  ,במלחמה ו לאחר'ה  .חק'קה אנט'שמ'ת למשל נחפסה נעבר
כענ"ו שכפתה נרמ ' Jה ה  Jאצ ' ת על האיטלק'ס  ,וה'וס מובו כי ה'א
נעשתה

בש'תוף פעולה מלא של הרבד'ס הש  ' ) Iם בחברה

-

הב'ורוקרט"ס  ,הפול ' ט"ס  ,החברת"ם והח'נ.כ"ם  .כמן כו המחקר המור ר נ י

דחה הכלל,ת שנאמרו לאחר המלחמה והב'א ל'ד' הבנה טונה 'וחר
של ש'תוף הפעולה  ,של מלחמת האזרחיס בא'טל'ה ושל הז ' כרוו
הקולקטיב ' שלאחר המלחמה .
דב Iבר'ס ה'שארל'ס בוסנה ה'ו פרפ ' 4סרג"ן ייה פרנילה ) הא Iנ'ברס ' טה
העבר'ת ב'רושל'ם ( ופרופ ' 'צחק מ'נרב' )אמר'ט  Iס  ,אוכ'ברס'טת ב ו

ג ו ר' ו ו בננב  (,וד' ו ניהס בסדנה ה'ו מאלפים  Iח" .O
הסרנה א  Iרג)ה )תמ'כחה הנרינה של קר ו משפחת נ  Iט ' Iרט .

בש)ת 2002

מוענקת מד' שנה למ ו עמד מצט"ו לרוקטורט המס"ס את
יי'י'ו פפרמו

שנת המחקר האחרונה שלו  .ק'ר ' ל פפרמו ח 1קר את השואה

בחצ' הא י קר'ם וצנפוו

הק  IIק.r

פרם ב זכחן מיכרון tuנתנ 200 ..,
את פרס ז' כ רוו השואה של ק ר ו ' ע קב כו כ מו 'ם ד ב '  1988בפר'ז ' עקב
בוכמו לזבר רע"ת ו אסתר ז ' ל וכתו ת נ ה"ל ה ז'ל שנ::חח ו בשואה  .הפרס
מוענק ב'שראל באמצעות י ד ושם .

חתו הפרס לשנת  2004ה וא ה 'ו שב ראש לש ע ב ר של הנ ה לת ' ר ושם
ד ' ר 'צחק אר ר על ספר .תולר Iת השואה

-

בר ' ת המועצות והשטח' Q

המסופח ' ס )' .ש הכרכ ' ס של הספר הם חקל מהסדרה תולדות השואה
שפרסם 'ן ושס  ,והס סוקרים אח גירל ה י הוד'ס ב כ 'ביש הנאצי בבר י ת
המוצעות ובשטח'ם המסופח'ם )לרבות המן'נות הבלטיות  .בסרב'ה  .צפוו
בוקוב'נה  .מערב בלרוס ומערב איקראינה(  .רוז'ו ברוו ייצנה את משפחת
ב Iכמו והע)יקה דל'ר ארד את הפרס ב '  28בצדמבר בטקס ב ' י ושם .
הכ Iח ג הו א ע  Itר מח קר של המ נוו הג'ו' לא Iמ ' לחקר ה שו אה.
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הזזעדה הב'  -1כאזח'ת כחקר שזאת 'הזד'

"אז

רזח ' Jה רruג.ה את חםק  Jזתה' Jלש'א רזח 'Jה

מאת דר חרזכ' דלפ ' א ל

אז ארזחת בקור "

תפ- i1':r

מ את ' פ  Uת נ כ רר  -ר זן

ב

ב

 11-בבובסנר היזמנו לארמוו הגש'א Iת בבוקרשט ג'רח יומנ'ה חגרי הוידעה

טקס מרגש גיד ושם ב  23-ב)וגמבר קיבלה פלישה

הביו-לאוסית לחקר שואת 'הודי יומניה  ,בראשותו של חחי פרס )ובל  OIג Iיושב

סצווסר מדליה ותעורת כבוד הנושאת את שם אמה

ראש מוצעת ון ושס פרופ ' א'ו' יייל  ,לטקס הנשת מסקנותיה ינשיא  1ומניה 'ין

חסירת אומות העולם ,

איי"סקן  .נטקס )שא )שוא ,ומניה נאוס  Iנ Iריבר לע חשיבותה ש'ו הוודעה ושל מימוש

הר Iח  11 " :ח הוודעה הוא כלן בעודה ''1.0

ללימוד מעמיק של ההיסטוריה נח  Iמ))ו ונסיוחד

ל'מ מחקר שועסוק במעורבות שלטוו ר Iםניה ראז במלחםת העולם השנ"ה  .בוכות האיזון ,
הא Iנ"קטיגי  Iת ואיכות המחקר שהצינה ה  IIדער~ יהיה הדוח ינקודת מוצא הכרחית )מאמץ

לבחןו מחרש את הה 't lOOךה ש'ונו ובקנ'ות האחריות לע הדרבום כפי שהם התרחשו :םיך

לאחר ס'  Iס הטקס בבוקרשט שוחח אילייסקן בטלפיו עם 'ושב ואש הגהית  Iי ושס אננן
שלו והודה לו לע תרומת יד ושם לעבודת הוודעה .פאשר עד"ן רבוח המלא נאחר האינטרנט
של יד ושם ,

ב' 400

עמודי הדוח שהוגשו לנ שיא רומניה מנ ו תחים קורות השואה ברומניה והאחריות

לש הנהגת רומניה ושל רשויות רומניה ד אן ,עוד דבוח המצלות לע הדרכים השונוח להחמוייות
עם הבער,

את ו דעת ההיטסוריונים לחקר שואת יהודי רומניה הקים נשיא רומניה באוקט ו כר 2003
כעירורם וכתמיכתם של ארגונים ושל מודסות כמו בני ברית העולמי  ,הוודע היה ו די האמריקני ,
מ  IIאוו השואה בוושיננטוו  ,משח החוץ של ישראל ויד ושם  ,הוודעה הוקמה קעב סררה של

רובים חמוריס שאמרו ממשלת רומניה ושריה ולפיהם בגבולות רומניה בימי מלחמת העולם

השנייה לא התרחשה שואה  ,בכתכ המ י נו י של הוודעה נכתב כי היא תחקור את ההיטסוריה
של השואה ברומניה דכי לבסס את העודבות ההיסטו ר יות ולפרסם אותו ב ר ומניה ומחוץ
לגבלוותיה  ,בוורעה ישבו הטסיוירונים ונאשי ציבור מישראל ,מצןאות הב יר ת  ,מרמוניר~ מגרמניה
ומצ רפת  ,לשושת הסגנים בוורעה היו דר טוביה פריליננ  ,לשעבר ננן המדינה ; הגנת מיחא י

יונקסו מהמכוו לחקר מדי)יות פוילטית והטסיור י ה צבאית ברומניה ; ודר ראדו י וא)יר ממוזאוו

א)יאלה )  Iוודסקה ( סצווסר זל"

••
•

••
••
••
•

••
••
•

-

סיפורה של אניאלה ראשיתו לפני יותר מ'  60שנה  ,לפני
שפצרה מלחמת העולם השגייה  ,כשהייתה אניאלה עוזרת בית
בניתה של משפחת מריו בעיר בנדין שנדרום מערנ פולין ,

לאחר שהקימו הנרמנים גטו בעיר  ,ענרה אגיאלה להתגורר

בבית )טוש וחיכתה ליריעות על אורות משפחת מריו  ,ב' 3
באוגוםט

1943

התאספו בתחנת הרכבת נ 1י משפחת מרי ן עם

היהודים האחרים בעיר ו גורשו לאושוויץ  ,עקב הפצרות הוריהם
ברחו שגי הידלים של משפחת מריו  ,שאול ב ו ה'ס ו ודינה בת
ה'  ,Sמyןיף התחנה ובסתר מצאו את ררכם לביתה של אגיאלה

והצטרפו לדודם וולף סצווסר שכבר הסתתר ב ב י ת,
אניאלה הצליחה להםתיר את של ו שת היהורים שהיו בהשגחתה
אפילו ממשפחתה במשך שנה וחצ,י ער אשר שחרר ו הר ו ם י ם
את האזור בינואר  945ו ,כ די להאכילם היא שימשה טבח י ת בבית

חרושת ש"צר מרים לצבא גרמניה  ,בתשאי היא גם מצאה לה

ררך לתוך הנטו ההרום ושס מצאה  ,ע ל פי הוראות שנתנו לה
הוריהם של שאול ושל דינה  ,את התכשיטים ואת מטבעות הוהב
המוסתר י ם  ,אביאלה השתמשה בהס כרי לשחד את מי שהי,
לעולים להלשין עליה ו על המסתתרים גביתה ,

•

השואה בוושיגגטוו אבyןות הרבית  ,מרנע הקמת הוודעה היה יר ושם מעורב בעבודתה ואף

א י רח בפסטמבר אשתךק את המושב הש) ' שלה שבו ניבש הרוח הסופי ,

 rה רעצ חשוב רב1Jומmותה לש מחזנה עם בערה  :מאר נבאר (ןש  ' ,נאי מקווה משסקנות

ר~ורעה ידזח~ תא המוערות רבrטה ה nמ m

שווהא מחנ)יר .אלום חשוב לרהנ\!ו יכ יסום דובעהת

לש הוודעה הוא קר נקורת התחלה לש תהילך ממשעותי וחשוב לש ממיוש הלמצותיה ובמוניה ".
םמ ' נ ר ל  nnנכ 'ס רוחנ'מ
אחת המםקבות הע י קריות של דוח הוודעה היא שיש לשפר ו להגביר את הוראת השואה
בר ו מניה  ,בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם החל בשיתוף פעולה פורה בתחום
זה עם משרד החינ ו ך של רומניה  ,שר החיבוך של רומניה אלכסנ ר רו אתנאסיו ביקר במרס

2004

ביד ושם ו נפגש

בפגישת בעורה עם צוות

בתקופת המחבוא הארוכה ה יי תה אביאלה כאם לשאול

בית הפסר  ,בפגישה הyצו

ולרינה  ,טיפלה בכל צורכיהם החומריים ועוד ר ה את רוחם  ' ,איו

שלר שעלות שימוש ב.עד'

רי מילים לתאר את התנהנותה ההומניטרית והאצילית של

ובאמצעים

אגיאלה  :נזכרה רינה בטקס  ,יואת הסיכובים שהסתכנה בהס

הפדנוגיים שפותחו בבית

במומחיות

כדי להציל שגי י לרים יהודים ואת בעלה לעתיר"  ,ואכו לאחר

להרחיב

המלחמה נישאו וולף  Iאניאלה ועברו להחנורר באיטליה עם נתס

הספר

ולמקצע
השואה

כדי

את

הוראת

ברומניה ,

התינוקת פלישה  ,שאול ורינה היתומים נסעו לישראל ,

עקב

פרופ ' שאול מריו  ,כיום מרופאי העיניים הבולטיס נארץ ,

הפגישה הלך והתרחב

נכח גם הוא בטקס  ,מר'ן וזכר את הנעתו לביתה של אניאלה :

שיתוף הפעולה עם בית

'מאור כעסתי על אלוהים שהרשה לרנריס נאלו לקרות  ,לכו

הפס ר ,גנור באוקטורב התקיים בבית פסר המרמי להוראת השואה מסינר למורים מרומניה ,

השלכתי את הכ י פה שלי ולא הסכמתי לנעת בסידור התפילות

והשתתף בו מפקח הה'  OOוירה הראשי ממשדר החינוך לש רומניה רורו רומטירקסו ,

של בו דודי  ,יומיים לאחר הנעתי שאלה אות י אניאלה  ,פולנייה

מתגובות י הם לש המשתתפים במסינר ועלה כי הם ה י ו שביע צוון מ"\אנוו הסמינר ,בקוער

קתולית דקת אכחנה  ,אס התפללתי  ,כשעביתי כשלילה היא

הם ציינו את רמתו האדקמית הנב ו הה ואת היחס האישי שהוענק להם  ,רוב המשחתפיס

אמרה לי ' :איו תפילה

א י ו ארוחת בוקר  :היא הכריחה אותי

הדנישו כי תר ו מת ו היעקירת של הסמינר היא הנעjמת לכים פדנוגיים  ,שיטות ומתו רו ת חדשות

ל ר קלס את תפילת ' מ ו דה אני י )תפילה הגאמרת עם היקיצה

להוראת הש ו אה בכית ו ת ,

בבוקר( בכל י ו ס שהייתי שס :

'הערכתי את הפתיתות ו את ה נ מישות שלכם בט י פולכם כ' שאלות הקשות ' שלבו :אמרה
יוליה רומיטרכסקו  ,מפק ח ת האגגלית במשדר הח י נוך של ר ו מניה שהשתתפה בסמ י נר' ,בזכות

-

הכותב הוא מ 1הו מחקלת חס'  ' 1אומות ה  \tוום ,

המיער שקילבתי אולכ לפתח דרכים שובות להשתמש בחוויה של השוהא נם בשיעור י האנגלית ,
ולא רק בשיעורי ההיטסוריה  ,בבתי הספר בר ו מניה :

15

תא'רזע' אזקטזבר

-

דצתבר

 ...םם 2

 10באוקטורב הקרנת " צ  IIר ה]אצום " ,סרטו של טוב'ה פו ' י ) ,jDאולס ההצראות

לש המכ  jlהב יו-לאימי יחקר השוהא ג ' י ושס בהשתחפות יושג ראש
אסר (ןש  ,י ו ץע ארקמ' לש 'ך ושס פרופ י 'שראל גומטו .

מנכ 'r

ר)ןהלn

תבקר'ס ב'ד ןשס

די ושם

נשיא מרלוובה

מ רמ הארגונים שי

ודל י מיר  IIוונ'ן בקיר

'צ) Iיל השואה בישראל שן oן'צ' א ג טוב'ה פןףמן  .ח Iקrךם  OIחגכ'ס .

~,
ז

 11באוקטורב הרצאה השנת'ת של הקתדרה לחקי השואה על ש ס ג י ון )יימן
הבש תת פ ו ת ארש המכון ה <נ- Jא'ןמו י לחזן השואה ב ךו ו שס פרפו י
לע הקתדרה ,

הה  Iט11'11o

הרברט ז מ רתה ").10

m

7llלר המדקפו

הראשי של 'ר ו ש ם פר Iפ י  11מג Dו ו ')'צנ משפחת )  IIמו

את ההצראה נשא ילא ו' Jו 'ך D ltא Iגינרס'טת חיפה ,

ב י ד ושם

ב' 21

נמננמרVr :ננ הנ\!ו

רישנוא ףגאל האר') O'I

61

תיקי חק'וה

ממoיטיכש 'וש תשמיפ

 14ואבק  "t1IOקטס להענקת אות חס'  '1אומות העלום 'וא'ופ  )lס אלוא" Iזוה גקו'מא

פעולה במחל1רנג בלכ

 Iל" מפו'ל  jשצה ' ו' Iאת אולה שיר ל) ב 'ת ר  OIIאח .התעו רו ת והמ'ח' Iת הוענקו לחנם

תקי ותקי יש מעדי לע

אווה נ'יאצ - jTג א מ Iק ) ) נJתןח נתה שי הגצ -ו לה הי ו מ ו טר- tשר'  Iבג' משפחתה ,

השמרח יהוירם .

 14אבוקרגנ oזארכה ועצךת ףהrןן א''וט'ה מופגש ירגי הצו nא ם אלור לש הOפrךס
שגים של זעס ותקווה  : 1949-1938 -נעור'ס והתברגות באיטליה הפשיסטית
מאת י ש ראל רה ב נ ר טי )בהו צ את יר ו שס  ,מו ר ש ת ו יר יערי(; משפחת רווגה :

mנnםב

 1945 - 1943מ א ת פ א ו ל ו רוו נ ה ) ב הו צ א ת א ר נו ן ע ולי א יטלי ה ;( ולחזור לשס מ א ת

ב· 28

""יי'י 1רוi Iוl

בפסמטרב םייר

שר החוץ לש צרפת

מילש רנג"ה ברי ושס

חנה ו"ס ו א הו ר צ י ן )ב הוצ א ת צ ין( .ה א ירוע ה ת ק" ס ב שית ו ף ה תא ח רות עולי א יטל י ה

!לב Iיית העזורח הבכירה

ומ זואון יה רות אי ט ל ,ה' וה שתת פ ו בו ש נריר א יט לי ה ב י שראל ומ או ת יוצאי איטליה ,

ל'ושב ראש הנהלח 'l

20

באוקטורב "נאו ש יו ת ו מ סי ר נ ת נפש"

חסיי י אומו ת העולם
קרסקי

ז 'r

-

-

ושם א'וןה שט"נפדל ,

יו ס עיון לרלג הו צא ת ו לאור של " קלסיקון

פול'ן · ו צל י ו ן פעילות ו ש ל חסיי אומות העולם פרופ ' יאן

ב מעמר חסי ,א ו מ ו ת העולם ו יושב ראש מוצעת

אושוו 'Y

פרופ ' ודליסל)

י

רנט Iשבקס '.בפתיחת יוס ה'ע ו ן הנעקי גנאר לשו לשנירר פילוו בישראל יאן פיקרקסי
את כרן הלקסיקון לע פילוו,

2s

אב  Iק  UJOאזונה זלונ קדושי לי טא  ,לטוויה ואסטוג'ה הבשתתפות 'ושב ראש

א יגוד יצואי טילא בישרלא יטוף מלמ ,ד יושב ראש האר ג ון ביחי'ושם ר Iר חיטי וי ו צאי
הצראות ה'ובטיו.ח
 2מm"t1ב ההפסא הכלל Jyהוערצת הנשתית לש עמתות '"עhמ ס " O -ן rYtבןתסמ

רצבתפ

-

הב תתשתופ י ו שב אוש העמ ות ה ר ר שילאר :וטכי'ונשIיין ףבחן העמותרג

 9בנבורבמ יוס עיוו לציון פ ורג ום ללי הדבולח בש'תוף מטה ההסברה במשדו הח)'ון
ה ח רב וח והספ ו רט  ,מנח"' וב י ת הפסר המרמי לה ו ראת השואה בי ד ושם ובהשתחפוח

ארש ממלשת טסאנוהי ן'tר iרפסט

כ  300-תלמי,י ם  .ה ח למיירם צ פו בה צ נה מען לא ' יו ע .

7'Jן ריב שום

ב 3O-

מובנמר.

 23בםבמרב קטס ל העגקת אות חסיד י אומות העולס גאל י אלה  IIודסקה '"ז מפל'1ן

הנמתנ OO ~1I' :ופ rרריר.ג UאinXI

ש הצ"'ה תא ש א ל 1מ  '1ן  ,א ח יר )ה פ ררנ ו את ד רום וו לף צ()יי ם ר ) ר א ו מע '  5ו( ולפלגיה

יבלארש מרכ'ה 'וקג ' רונר ד'ו ע'r

יאשינםקה '"ז מפו יל ן שהציל ה א ת הלונ ואת מ רנ ו ל י ס ה ק ) ר ק  .הת ע ו דו ת והמ יי יות

 '1'QIlמואתו לשהם גאנO'JII.Xר 'פחפ

ה ו ענקו לפ ל י ש ה צ l aוסר ,תב ה לש א נ יא לר~ ו לנאח" ' א ש' כ סק '.ב כ ה ש ל פל ג יה  .בטקס

~אiV$1 7Iה ניסאמג

) כ חו הנצי ו לי ם וב כ י מש פחחם ,

Iר'ב' jJךI:ןצוJמ
פ

בתאווP

•

•

הש mת את  ,א' ',ו א ה'"

תיח ת ו של המוז א ו ן הח שד )יר ושם ב·  15במרס  2005מעוררת ע)יין אדיר
ב א yר ו בעזלם  .ש')וי מהותי זה כאתר י ד ו שם מ הווה נם הז ר מנ ו ת )א ו תה
לפשר אח השירוח קלהל הן בתוכ ו ה) י קורים הן בארנון הביקורים  ,ה י דער

ת'אום של ביקורי קבזצ ו ת ב יך ושס והידער הזעדה מוקדמת לע בואן יצרו באחר

מ צב בלתי )ס'וב של עומס ושיבשו אח פע ' לותו  .לפיכך החליטה הנהלת יד ושס
להקים מרמ הזמ 1ות .
מיום פתיחת המ  IIאון צל'יב ו ר תאתם לכ קובצה מראש את ביקורה באתר

-

הן

'ום הב'קור הן סרף הה ר רכה .מרמ ההומנ Iת ישמש קבצוות מאורגכות בלבר בש)'

מלסוילס :קבוצות חינוך וקבצו ות מאורנ)ות שא ' נ! קבצוות " '1ו ך .צוות מדרכיי 'ר ושם
לפט' קבבצוות מאורג 1ו ח רrכ.ע ו 1יינ Iת כהררכה חמורת ת שלזם  .הררכה במזו און ת'כ חן
וש התירו ת  Iהוש לטיבחו ן פג'ם

למרריכ ' חו ץ קר ל א חר שעברו ה ש תלמו ת ביר ושם  .כמו כן במ  IIאון לתודלות הש ו אה

ב•2

ת פולע מרעתכ דהרהכ קילות ב פשות שו1ות ביעקר למזע הקהל הר ח ב משבקר במזואו ן .

החוץ של םפרר מ'גל אנחל

vדג  lן עזרא םייו במזואון החרש

במוזאון

לתודלוח השואה ב 28 -ב)ובמבר

ש'נוי 011

' שפר מאו ר א ת השיר ו ת קלהל ויעמיק אח ח וו "ת הביקור ב'ד ושם .

שיחוף פעולה ש ל כל הנ ו נעי ם דנבר ' Oייע בכך .

בצדמבר ביקר ביר ושם שר

מורטינוס .
ההיטסורי

בתמונה :

לבוו"ת יושב ואש הנהלת רי ושם
אבנר שול  .בתמונה  :השר נעו Iן

רס.בחת ר~א מהנלת מלחקת קיש' קהל.
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זערא )משמא(ל עם אבנר שלו
בהלכי השמות החרש

ידידים ותומנים

העו ם

בי
'שראל

ם Iךןעה השעי'ית סעלקים 'זש יעתןן לגובס שהחק"םה ''' 6 )-צדבמבר

חנל באיב חשף ' lושס לפני הקהילה העסקית )ישראל אח המפלע
הלאומי של הלעאת רמורגא המימי שי שמ  Iת קרבנות השואה לאחך
האינטרנט I .ך ושם ה נ'וחש ) Iוערזה במסגרת שיתוף הפעייה הרטסאטגי
ארוך הטווח ב'ן יך ו שם יrב קבצות נלובס .אשר בראשןח המנכ'ז' עמי

באו שמה לה לרטמה ן"'ffע ייי  Iש  Qבהנצחת ,יכרין השואה ובהנלחתו
דלורות האבים .מאות ממשתתפי הוועי ך ה פקיי את ניתו יד ושם ונלש ו
במאגר ה שמות חועצמאב מחשביס שהוצבו במקום .במנקיים

נני,n

ה י ו אנשי העסקים ולארזע פ י שמו  I ' ,רם לביוזבסקי  ,עמ י רם פי  IIשך
)מימי ו  (,א ' תן - pגחילא

' OP

בכר ו באיגדור קלפו .

חבוךש )ובמבר םייר ו ביד ו שם חברי אינוד קר)ות הון

הסיכ Iן בישראל  ,ובהם יושב ראש האיג וד ח מי פר ט
) שלישי משמא(ל ומב'rכ הא ינוד אי תן ה י ל מ ן ) שליש י
ממיין  ,מאחור(  .בביק ור נחשפ ן לפני המקברים ייש ומי

הטכנולוגיה בשירות הזיכ רון שי ד ו שם מבצע בפרט
פורויקט הנגשח 'tזכ מסיר ה מיvו של י ד וש ם ב 'tזכ ,

סנן י ו שב ראש קנב ההשקועת

ליהמו גרדרס הרווי קרונ ר
)בתמונה( ,אשחו קוב ') ,ני
משפחתם וחברתס ברברה

מניי הניעו לםיור משפחחי
נךו ושם חבשדו )וברבמ .חעב
האחרונה הענוק הרווי קרונך

תמחה ידנהב להקמת המתLאן
החשו לחודלות הש Iרא~

נשיא חברת אר יקסון י שראל בו
אנדרטןן

ביקר ב י ,ו שם בח ודש

אוקטרבו ,נבקי ור הצוגו לפני ה אורח

תכניוח הפיתוח של י ד  Iש ם ב דצ
םשיםותין ואתנרין  ,מימ'ן ל שמאל ;
בו מארסון  ,מנהל א גף ה ארכיונים
דר יעקב לזנב י ק נמבהל אנ נ דת
נאמני יך ושם ב י ש ר א ל

ירו ן

אשכנ זי ,

בחודש אוקטובר jויים המכון הביו-לאומי לחקי השואה ביי

ושם דסהנ עושא "פשיז,ם למחמה וזטון" הבשתתפות חוjורי
שואה מאלטייה מוישארל .הדסנה הקתימיה תנמJliט' המיבה

של קרן משפחת נוטוירט אשר הקימה באדיבוחה jוחדרה
צלורכ י חי)וך ומחקר בי ,ושם )ראו עמ '  4ו(  ,מימין לשמאל ;

יושב ראש הנהלח יד ושם אבנר לשו  ,ראש המ  Dן הבין-לאומי
לחקר השוהא פרפו' דח  ,l'j7Dפ'פור פולlא פצ)'ו אמ  )lיסnטיס
פיזה והשנריר לשבער רפאל בגיר ,

17

ירירים ותומנים

ה ן ם

ברחי
ארצות ה ב רית
) )) 7-ו)מבר ערכה האגודה האםי ' קנ'ת למעו 'ד וש ם תא א ' י Iע ההוקרה 'שrnה

ה'סן נמלו Jשרתי[ )ין יוקר t .השתתפו בן ' Iתר מ l ,ooo -א Iרח'ס .הקונטו'ן רכו"ול
'זש 'שראל ב ' I'Jוקר אר'ה מקל ' ,ושב ראש ההבלת '  lושס םאך לשן ',ושב ארש
האנורה האמריק'1ת אל' ז ) יוובסק' נש א ו ר בר'ס לפנ' בא' הא'ר tע .שרת החינוך .
החרבות והOפוךט ל י מו ,לבנת )בתמונה למ 'זעה .עם באנך לשן )גמרס[ ועם 'וא .

) . ,וובסק' ( ה"חה הנואמת הא ו ר חת  .לע התכנית ה ו פחק יושג' הראש של הא ' ריY
ח ' ד הלרפי ו

ו מקר ו יי ף  .ה} ו שא הבנח ר ~ ' - rrהוקרת ה}צ''Iל.a

םיל iY'Tנויסווגי-

צוינ בהענקת מפ תח 'ד וש ס ל סלטה  001קסורה )בתמונה האמציע.ת  ' Dמ' (.Iלנתם

ו משה ל'פ ש 'Y

,לחחנס שר ' י

'משלחת

) ממשא(ל ,לננחת'הם אן<'ס  Iא  'pנה )בתמונה "ומטה( .

ראש

הממשיה' של א' nי ד
היה ור י ות

הקה'י  Iת

) ,1UjCובה 10

חנף ס .

בוjoרה נדי ושם חב שדו

יושב ואש קמפ"ן ' יי ר ושם

אוקטובר  .מרק ו ' דף
)םסי'ן(

הארצי

-

' 2001

'ושב הארש

חרום ימומ וכלתויא רש mלתת'nוז

ק מפ"ן

השוהא נ' ףח וייף ) ,I'I)'Dעס מהנל

של

ףגא ירשק ץוח עשהיי  Pהי הדו( Oי'1

המבגית הכIאIדחת יללארש שלתנ  2005לש א'חיי הקהיולת

במכלול

ה'הrIך ו .ת רבח הוורע הגמלה לש ההדונא המא'7jרנnי עמלן

המ  Iזא' J .

החרש בחורש

'לווה חא הקובצה.

)ובמבר  .במפגש מרנש עס נאגר

אל ח ר ש שמעה הצראח סבוא 'זע המוואון החרש לחח'ווח

לשו הביע .ייף חא הערחנו מלרהא

ו ן ו ש ם יימית שחהבו נקרב חהר רינשו

-

המלכלו שבגייתו הלוכת ונלשמ.ת

הש ו ראג צפ\iת הקובצה בגצמות לע מסמיכ ואינ~ .לע צפחים

ש'צינו במוזא.ן  ,לע mכאת מקתפות רשווראג לע הלכי השמןu
החשר ולע המאגר המרמי לש מש ו ת קומחו הIשרא~

נ ןונ הגאו ר ה הא מ ר  Iי ' lIת למע ן
די ו שם מחוון בnובזקםי ואתש ן

לaינה )נסרכז( סייח ניר ו שס
בחושר פסמטונ עס בנס מiת

ברטיניה

צל'ון 'ובל שג י ם ל 'ר יש ם ה  ,ז מ נו
במ',דח למלעה מ  70-גאשי ,ע 7Oם
טי  55-35דו~ת ר O'Dלש mםא

ואשתו נ ' ) '11מוכשא(ל  ,עס טס

"' 1

ואשתו לג'ח )מימ'ן( ועם

נדכ'הס.

' ר י ר ' י ר ושס ברנ ' םנ ' ה  .מםרת

קבלת הפ נ ים היא ל העלזת את

המוךעית לעבורתו ש ל יר  IשO
ךrגטrטנ~ רןKDגו רהJמrנ tלש הדגאה

מ)'לא ג" )ממשא(ל

iU08ל הרקס

מקון צהדקה לע שם

נ ' פו י פ '  ' Jק

)מ ')<8'I

הנאילג גאנף שקל"

'r'I'I

ם"זו קנילפקסי ואשו 'Dונד

לפני האווחים .

אצר" שרמן סייר ניר

ושם

במחיצת

'ישב

ואש הנהלת יר ושם

אבנר ש לו ) מ'מין(
בויקן ינן ררת'ו נחמIאן

החרש
ר Thןןתמ ריל Oשו י'וIו קנםר
משפילר ביקרה ביר ושס

18

ונאשיח אוקטובר .

לתולרות

השואה  .הקרן תרמה

להקמת הפ " j71היה ו ד י ם האחר ו נ י ם' נמ  Iזאון החשר ,

קנדה
א ג ודת ידי'י 'ד ושם בקנדה ער כ ה אירו ע גא לה בטור ו נטו ב 14 -ב ) ובמבר צל יו ו

הפחיחה היירבוה לש רמווזאוו רשרחו לחר' 17ות השוהא דינ ו שם  ,א דרס יימוואוו
לעב השם העלומי משה פס'יה הה< הנוםא המ רמי  ,דר מקס ו ג ' י אנה לג ס מו
)בחמונה למסה ,עם משה ספ'יה במרכן( שחרמו לה קמח המרפסח יהעול ם
ששוקםי במוואוו החרש המשקיפה לע )וף ירושלים המ רה י ב קיבל ו את פרס
התורמים מסעם  Iד ושם ,משפחת קוםש  tצק י זכתה בפ רס '  Iכ ו ר מ טעם י ד

ושם שלנת  2004לע התרמוה לש נמ"דע וע)ינו'

-

א  01ף שדח לש בתכים  ,לש

צייחת אמנות ושל לצתומי ידלים מקתפות הש ו אה I .ושב ראש האיר ו ע ה יה שר
הביטחוו לשבער ראט אלגםון )נתמונה משמאל ,במרכן(,
ו  Iי ל הכטר )שני משמא,ל עמ רע"תו לינדה ( עמד בראש
מםע נ י וס התרומו.ת ע ו ד נ כחו אבירוע מנהל הא נ ף קלשיר

ח  Iץ שעיה בן יהודה )משמא(ל ,מנ ה ל הדטק הא}נף באנף

טולי קפלינםקי )מימ י (,ו הלן ר  Iזננאום )שנ"ה מ ימי ו (,
מנכזית אנודת י ףך י י ד ושם קבדנה הטי שפירא )שילש'ת
מימ י ו( ויושב ראש האגודה הנק רוזנבאוס )רביע י מימ י (,ו

גרמניה
קוצנרט קדצה שואגבן היירן הקיימת לישארל

צרפת

;'(קק) ויד ושם התקיים אבולם הקוצנרטיס
של הםבורג צליוו יולב שנים ליד ושם .את

מלשחח מנמשוו מור r:ליון ,

הקוצנרט מימו וניהל פרופ ' ולפג)ג אנלגס ,
והוא שיום את האירו.ע קבוצנרט נחכו

בראשות

כ6oo -

פרנסיס ו ואל ה )במרכן(

איש ,לרבות ש נ ירר ישרלא בנרמניה שמע ו ן
שםייו ,

יושבת ראש

ראש

העיר

והיינצלר הארשון דרר גולון

אגורת ידיר י י ד ושס

)'לש'ש ממש(,ןא זינוה דיב

בגרמניה פרופ' ריטה זיםמוס  ,נשיא קייז

Oשו והשתתהפ בוטjם חכrrו

בגרמניה בנ י לבוך  ,מנהל האנף קלשרי חץו

לידיסח אמוות העIל  Dתשויב

שעיה בו י ה  Iדה ואורחים מכודב'ס אחרים.

שמבוו סור לי)יון העניקו

מקלט ליה Iדים שהסתתרו
בתק ו פת

הארנוו

מקסיקו

השואה .

נש  Iא

לח י לופי

רוו-אלפס-ישדאל אמיל

ב8 ,

"~ 'J
~~.

--

1

ו נבובמרב

פתח

ה

במקםיקו

אוקראינה

התערוכה יאי ו
משחקים

ילדוחייםי
במימון ילארש

פלדמו  Iג ' ים
ברנשטיין ·

בדטjס הפתיחה בחכו םנהיגים וrךנnם בקה'ןוה היהידוח
במקסיקו .נם נשיא הוודעה האצריח חכויוח ראס דר

ח ח ה ולאסי סuונס רפנדגס השתתף בסקס .וב[ הוא
תכב הצהרח הדזהוח עם העם היהוד '.שנריר ישרלא

במקטיקו דדו דנוו והאלוף )מי'ל( יצחק אית ו נכחו אף
הס באיר ו .ע מנהלח דהמק האינח'אמריקני פייה חזן
)מ'םיו( העניקה לוחית  Iנגרון ל גר ו נ י ה סילג )משמא(ל

לאות הערכה לע ארגוו התערוכה.

א  Ifלאי )שלישי מימיו( ארנו את הביק!ר.

בחודש

אוקטוגר הוקמה אגורת  Iדידי

יד ושם ב א וקר א י נ ה

בעיר

דנייפרופטר Iבסק  .את האגודה הקימו נשיא הקהילה היה ו ריח המ ק ומי ח
גנאדי בו ג ול ו ג ו ג )מ ימ יו  ,ב ח ברת
היוץע רמויוחד ילושב ארש ה נ הלת
יי ושס

אריה צ ו ק ר מ ן  ,מ נ יח זר

אבוהל '  Iכור(  ,בגי מפשחתו ו הרג
הראשי לש הקהילה הרב ש מ ו אל
קמ י נמקי  .האגודה תרמה לא

מכבר למימון פעילויוח יי ו שם ,
והיא מתםנת עלרוך אירוע בחויש

פאירל  ,2005ייס Iד האגודה מועד
על כוונת  Iד ושס לחזק אח
פעילויותיו ואת קשריו עס קהילוח
יהוד  Iות במורח אירופה .
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