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מידע מרוכז מן ההסבר י ם הנלווים אליהם .ואפשר לשוב ו קלרוא את הטקסט
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היא מציעה למנקר בה מסע כר ו נולוגי של החפחחות התנונוח השונות לשואה
לאורך השנים,
התערוכה הפוחחת בניחן החדש לחערוכות מצ י נה צ'ירה של המאן מזוכ י
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והיסח למקום ולאובייקטים נס יח.ר

ב

•

ב

ת

ה

I

מ א ת י הוד ' ת ש - Iדך  Iס Iר ' Iהדר

נ

ח

ד

ל

ש

ע

I

•
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והש'כןן ציחק הצר ונ ' .ושב ראש הנהלת

~/

 Iי ושס באנר שלן נשא וברוס בפתיחת התערוכה Iצ" Iכן ון ושם מתמוח

-

;,

כציר עלשות אח ז  Yר  IIהשואה 'ח  IIנט' דלור

הצעיר  ,דכ' לשrכור לע הקהי שלנו  I ,ב Iמיליו)' אנש'ם צעיר'ס  ,לע'נו לה'ות

ז

)t-

לע טשח לש )  700-דכך .חנלל החשד ''וכו ' lושס לצהינ תעכורות ב'-Iחחמוו זח

~

\; .
יי

•~"'.~ . ,
'-

~ .

~

r J'lכיים  .נ'תו החערוכות מפאשר לנו זאח:
הנ'תו החשד לתערוכות  .מרכיב מרמ' במלכול הrכ  lזא Iני החדש  ,משתרע

ז f~i
, ..... .

ץ ~ _ ~~ .

נ'  lושם  ,הב'חו )חנך )חורש מא' בנוגחות התורמוס רחל והנריק שיוץר וטו נה

)'מים אלו עם ·הא תגר המרכזי

ת

,

כ

I

ת

• 'l

"'~ '

•

\

חשובות וצ'ירות אמנות נרולות ממrןם  ,לרבות פלס'ס .
כותרת התער וכה החשרה המוצנת בביתו החרש לתער ו כות היא ' jTולות

מ "' Dו לאמשל' :שוב שאר הגא  "nה הארDךoתינן למוע ' lושס ילא זברו:ע'7jס  ,וש רמו ,ורכoשoי
צ'jוח רבף,וג .התרום'ס oטoבו רו)ןרjו' שווץר ו'ושב ראש הנהלת די שוס נאןר ולש

חרוטים :השואה ביצירותיהם של אמ)ים ')ב זמננו  :והיא מכנסת אוסף ייחורי
של עבודות אמ)ות ועוקבת אחר התמוחותם של דורות האמנים עם נושא

החקל הילששי של התערכוה נפתח ביצירה לש המאן משה גרשוני שער

השואה מאז תום מלחמת העולם הש Jייה  .התערוכה מורכבת מ'ס  3ו יצ יר ות

בשנית ה·  BOנתן בטיוי לכמה מהנושאים רמופאיינים תא השיח הישרילא הכעשווי

אמנות של כ· Oו אמ)ים )וערים מן האץר ומן העולם  ,והן מצינות קשת רחבה

הקרגנ Iת ומחוילל הרוע  ,רמוורשת הישלארית וה'הrךןת ופשת הזכירון,

של דרכי ביטוי אמנותיות

בישרלא

-

ציור  ,רישום  ,פיםול  ,צילום ,מיצגים וויראו ארט ,

הםמליות והזהות  .חקל זה של התערוכה מביא בעיקר מיצירות'הם של אמנ'ם

העב ו דות משקפות שיח מתמשך לע נושא השואה באמנות הישראלית במהלך

צע י רים הבוח)וח מחדש את האיקונ  Iנרפ'ה של השואה ובוקדות את המושנים

השנים ,י צירות התערוכה

-

הן של אמנים שחוו את השואה או חיו בתקופת

השואה הן של אמנים ב ו לטים ואוונגדריים כישראל שמציעים נקודת מבט רחבה
יוחר

-

מניח ו ת כסיס ידלון פליוספוי מקיף לע אופ י המאנות  ,לע תפקדיה בחרבה

הבסיםיים רוע ,קרבנות ומחוילל רש.ע
'רירו.ת שו'רר ה'א רצואת מאןות ככ'רה  IQףג המו Iאונ'ם  '1IOI ,ו הלר ר~ ~ H Hוארח 'ושהחרעהכו

"'ווות חר " O'OI

ולע החיבור בין אמנ ו ת להיסטוריה.

5

וי?' D' rוש נית הכ  OIת ךשןח : ,מ'ושג רבע והווה

מאת לאה נןיךשט  IIי

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

משך אלפי שנ'ס היו נחי הכנסת מוקד

או להשחתף בטקס' תפ'לה מסורת"ס ,וקבצוות

בסוף המלחמה; מנורת ק'ר מג'ח הכנסת

ההוויה היהיךית א  mlOם שי יהוךי אירפוה

מקה'ל  Iת שנהרסו 'וכלו לער ו ך ב ו טקסי אזכרה.

מפשב ו רסק שבפול'ו ,ע"רה לכש הקה'לה ה'הוףת

ב

ה"חה עזה כל כך .שאפול ו בקהולות

צורת הבנ"ו 'ענול ששטחו  2. 10מ"ר .מתכננו

שח'ה גה הושמרה כל'ל ו כל גח' הכנסח שבה

הקטנות ניותר היה אפשר לצמוא לא jת

הוא הארtךמ הנ ו ער משה פoריר~ ו את פנ'ס ב'ח

נחרנו; וחפצ' 'וךאיקה אחר'ס שנמצאו גגת'ס

אחרום

הכנסת ע'צבה חברת תמוז ב"עמ  .הבנ"ו משלב

של גו"ס .

מפוארים כמו מקדשים ,אחריס צניע  Iם יותר ,

רנע והווה }!שןע לע חפ ' Oוח מסוךח'וח מווךרנ'וJו

במהלך טקס המנהכו רתוקמ"ה רנ.כoסת פסר

)ב Iייס מץע או מבאו .הנצאים הוו מוערים הטיב

תשמ'ש' קרושה מבת' כ נ סת שנפנעו או )הרסו

תורה ששח בשוהא  .הספר נמצא מוסחר ברפת

לחשיבות הסמיית שי בתי הכנסת  lלכו שמן

בשואה מעטר'ס אח ב'ח הכנסח ומע'ר'ס לע

ל'י לובל'ו שגפול'ו אצל א'כר פול) '.והוא מסר

להחףםב  .לא'פ תני טתס חבני

הבער המפואר של 'הרות א'רפJה  .סב'ב הק'ר

ואחו ול' 'lלש שיר'לא שגיקן בפ"זוו דוע בתקופת

שר החורבו הנאצים בשוהא' .ןז'מ הבודלח לסו

החצ'  'JIר"זגעמ oלש תינ רגגתס תמש'ש' ודקהשה

הקומונ'סט'ס  .הספר נמצא מפורק כולו  ,והוא

הצותו יותר מ·  1,OOOבתי טס.ת עלתים קרונות

מצוג'ס מ'שות מוחאJו במצוג'ס ולששה ראו)ות

כית כנטת אח.ו אלא כמה בתי כנסח

Wו DOמןכה

m

-

-

אלחר שתשמישי הדקושה rזבנן םהס.

קזרש שהוואנ מרמונ'רג כוו צפ'n

'אדז 'i7

ה מצראות

שוקס והוחזר לש'מוש בעזרחה האר'גה של
משפחת נר 'ו מפר'ז.

הנצאים החףבו בתי כ)סת וקהויות יה Iף Iח

אחרות בא'רפJה  .במרמ ב'ת הכנסת מובצ חאו

ארוגות הקורש הונאו ל 'ר ושס נזערחו של

שלמות וצרחו שישה ם'ייין 'הוד'ס  ,אך אל לעה

קורש שחן'חו הובאה מב'ח כנסת מבארלאר

פרפ ' Jנ'קולא קז'ז זל" שש'מש נש'א התאחרות

ב  Iים לעקור את האמונה היהודות ,איו מקום

שברומנ'ה  .אחר מארונות הקורש ש'מש ארוו

ךהןת(ו .oןן<i ,וףוח מחנהיג וI'1נו 7!Tהלחהט '1ניייית

מתאים יותר מ י 1ושם לב ות ססת שהוא  Iך ו ט יו

בגר'ס גב'ח של חושב'ס מקומ"  .0ב'  jארונות

של ממשלת רומנ 'ה  .גשנת  998ו נסעו מנהלח

למקומות החפילה שי יה וד י אירופה שנחרבו .

הקושר המצוג'ס גס ראוו הקרוש לש אנרות סוחtך

ףגא ןזגוזואנ '1' Oףו.ח רבנע ואצנרת ביכרה לצפח'ס

גית הכנסת החדש )יד ושס ,חלק מהמכלול

החפוח ' ס ב'אס' ופר ו כת מקלון  :כמה מחפצ'

חב'בה רלפ רכ-ילמ לר ' lI'JIה ירכ fזיjות לע עקםתjץ

']ן'ב בנוכחוח שר

ה'ורא'קה האחר'ס המוצג'ס בב'ת הכנסת הס

לש הקהלוה ה'הוירח פשרחה שם לוצמוא שrןזךס

הב'נו' והשיכיו צ'חק הצרונ והתורמים מר  Iליו ובךי

ו'טח ' מב'ח הכנסת בע'ר רובר'ש שצנ'כ'ה שה'ה

ממנה  .הו ס"רו בכל רחב ' רומנ'ה וב'קרו נגח'

רובנשט"ו מאצרות הבר'ת .המבקר'ס 'ולכו לומר

לגג"ו הע'ר"ה; ספר תורה עט וף נמע'ל שהג'או

כנסח בבוקרשט  ,בבארלא.ו ברראוץ  ,גקלוז :

בו קר'ש לע 'ק'ר'הס ,להתכנס לתפילה א'ש'ח

נ'צול' שואה מטרנסנ'סטר'ה גחזרה צל 'רנוג'ץ'

בטמ''שואררג ג'סא' ,סורוהו' וקנונטסצנה .ב'ע'ך tח

המוזאוני החרש  ,גחנן

6

S )-

רן,רוטIY'IIO o
t:ואדנoו,ך וםקשl
ובJעח לע פnכn
nאל  lןI7ךש
מחטשפפו

, IנוIOOפI

Oוfנ'j7רiבש

ונכפר'ס לש ר  OIנ'ה הן נ'יי בבת'ס פרט"ס ובנת'
מתס ושוע לש Oצפון אד'rקה ורר'Oט'ו ונשןתו םנוםיר
מזא קתפות השורא~

פדל · גרמל' זנרכת  " :בב ' j7ורו לש ראש ממשלת
רומב'ה נ ' ד ושס נלוו"ת פרופ ' קו · ל  .שאל אותנו

נnבכות

ב 'I't

הנכסת

הדחש' O'I) ,ו משללא:

ראש ממלשת רומב'ה כ1צ' הלצחנו להנ ' א פחצ'ס

'

תוו ) Iפסו התווה

א ' ש"ס 'tןשרלא .הם  mו לע 'ו")ה האס'ףו  .בנאות ה

(וא ב''OIו' נ יר ן וצמפ.ת

ההזדמנות פג'נו אל' ו בבקשה לבוא לרומנ ' ה דכ '

וש המי הIנ'ש~ "rnק

ו,נiצו oרpשאר .ןrצל הוב

לחפ ש תשמ ' ש' חקשה של קה ' '1ות ש ה ומשדו .

iזJtוש QIן ,רווב רשארו

"בןס רכולו נאצ'ו למעס לש ' 20ום נלכ ר'בח

'וא1ש'ל ון,ב

r

ה נצמו,

מאו ש /7הuןו O'D

ר  OIנ' ה טו ר נ Oו''1ונ'ך~ א'רתנ ו כס-ו ראנו ו ת ק ושר א ו

ן'לף Oיונו םrוrסש
I'Iשב שאו האנ lIה
IoיIמר'j7נו ' I'tןעס'ו 'O lשו

 Mר ף יי~ '7jלחם 'וש ורא נ ות קשרו  .והרנבכו ואתם
כמו פאלו ,נאצמוו נם ב ' Dות וצפ 'nורקשה חא  '1ם .

tלא  rבנnויןוס

הנונש תא ר'Dשרoה רללוגת לארש ייממ'ושך~ וה ו א
אמ ר לממשלתו " :לע')ו לאפשר להם קלחת את

אח)ות קהשרו מ  'Jוון שלצאנו הם 'תפקרו ' ,י) ושם

משל ' מ ' ס את החקל'ס החםר'ס מפנ' שנם לצעס

' oבת הכ נתס בי' ושס  ,ש'ה 'ו iב'ת כנסת ע''1פ ,

פאולו חונן צצעוע l lט't iןסור זשiט lיי רrגוהנ ".הון't

ה ' ותס סח  '1ם ' ש ממשוע.ת םא גלכ זתא מJכ'לש'ם

'משש 'ד וסון למקמוות התפ'ןoה לש 'ה  'lIא ' רפוה

השר'ד'ם המתפורר'ם שהתנלו הג'עו ל'ד ושם

את החקל'ם הסחר'ס  ,צוגע'ס את התופסות בצבע

שנהרסו  :אמר 'ושג ראש הנהלת 'ד ושס אגנ ר

ו  01ו  '1ם

שונה ףכ ש'ה '  ,,פאשר להחכ ' ן iמ" ,lמץמא משלור

שלו  ' ,ב'ת הכנסת 'שמש נלעד ו  ' Iכ רון לאמונ ה,

חח שנה.ב "ואה ו מקצ'ן ,

לע המצג הטגע' שהתנלו גו החפצ'ם חשוג rךכ

לעולם הרוחב' העש ' ר של 'הוד' א'רופה ולנח'שות

על ש'קום

ש'ו כ לו לשמש ועות לה'קף ההשמדה והחורגן

'וצאת הדופן לש העס ה'הו'י לשרו ,ד זל כ ור ולבנות

שהמוטו לע הקה'ןoה "'הרו'ת .

מחדש :

םבנרבמ . 1999

)' lושם ול.rזע כמה מרoo....

הנו'עlם ג'וחר ב'1מנה

-

אלכסנד ר ה גורושק וורדה נרוס

-

החפצ'ם  .גש'קום צפ'nם ג'ד ושס  ,רנרך 'tזכ א'ן
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מאת ד " ר דורוו רבאה ם

מ ץק  60הנש וi7nrxח' רםלועו השנIIר~ iופח'א

תכניות ל'מוד  :האתמה לצורכי הסדיטת

המוצעות והשתימות 'ולכ'ת לע השואה למורים

לרנ ומרשגה צקמו  fflרוגגמה ש פמחתת חמוזר

בפילון .נם היא צמאבעות האינרטנט .בשנת .2006

לעתיר .בלש הענ"ו ההויך וג]בר שנואה.

למירה בנעור המורים והתלמיוים בחו

ףא כי

מערכי שיעור רבים ותכניות לומוד שלמות

הדרישה לתכגיות וYו  Iר ולהררבה פרגונית

לשואה יש משמעות כ'tו עולמית  .הספ'לן בה .

כבר נמצאים

באתר האינטרנט של יר ושם

לימוד פורמ"ו תא

ב'עקר כמערכת החינו.ן קשןר לאפוו ההתמוחות

)ןem..educ:atJOrרlyadllastף .(wY.wcהשהג לחת

הוראת הש Iהא בתחמון  ,יש הרכח בהקמת מערך

לש המירנה המסוימת עם הנוש.א לכן  ,אף שקלח

הלעאה ירשת של השחלמויוח למורים מחו"ל ,

מו התכניות נושאות אופי כללי ואוניברי'ו oיותר .

ובפעמ הראשונה תפולע מתכו)ח הלמידה מרחוק

nתנ'ןות מרס רלחוה ללועפ מגמה /Iתחה יננת

מרבית התכניות מופקות מתון הכרה בנושאים

בעבור מורים לא ישראלים )במתכ ונת הרומה

מנמת

ובםרכים רוגיrךזןןם לש ה)ואש בהוירמ המסמ'lת ו'U

למתכונת ההשלתמויות מרחוק למוירם yראנ( .בלכ

סתנח תא רבער~ ממתנת רב~וה כxנInכJU

ונכ  Iנותן של מיר)ות רב  Iת

וm 't

הוהאר והכוונה בבעור מירנות לאנ .
הספר המרמ י להוראת הש]אה ביר ושם

-

.'r

 yם הפגים

אירו

אירופה  .תכליתה של המגמה היא להרחיב את
הורתא השואה ינבש;ן ארבש ורבאשהנו במסגחת

החינוך הפורמילןת  .ע'קר פעי!לתה של המגמה

החדשה ממומו בתרומתה הירנבה של הצניבות
הבין'לאומ'ת לנתיעות ב ' IOח לע תקופת השורא~
ןן~א חמשת לתמךו בtל'עפת רוגגמה ב' 10השםינ
הקרוסת

מגמת אירפוה תתמדק בינש חתמוים

מ  ilמה חד  Ulה

זעקריים :

רושכות מםיר tלהורתא השהאנ רו))ןת חמוזר למדיה
נעבור מוזרם ותלמירים במרינות אירפוה .

גגית המ  !lר

!,תא לע ףא דקהמה הססכל rג'ת  Iהשימוש רוגתרחב

באינטרנט  ,עריין יש דרישה יתכניוח לימוי

הכשרת סור י ם  :כלים להתמודדות
המנמה מחטונת לחקז גישות חניון ש)  DIו לצהבחה

רהב בפליעויןת לש ב'ת הOפר ץואנ עבנלום .ארבש

מרחיגה את הוראת

נושא השואה ילמור שיטתי .מותאם לניל התלמירים

וקוהרנטי נמחינת התוכן .יפכין בהשתלמויוח שנית

ה  Ulואה גיג  Ulת

אף שהיא מ נמה חרשה למר .י כ נר  Jעוכו במנמח
איר ו פה כמה השתלמויוח  ,לרבוח סמינר למנהלים

הטסיוירים אלא נם שיטות פדגוניות ןמרעכי הורהא
מתחןמי עדי מנווניס  ,למלש הטסיוירה .פסרו;ן וח

להינעוח לרםו  .רוגמה :במיים ולא נתנתנ השלתמוח

ואמנות  .ו ר וכש ים כ לים להתמוח ות עם סוניות

מלסירו ה,סrןגנו nrניאב.ט הטוקח תא n7חtן השוהא

המעוררות תהיות ושאלות מתי שנרתיוח ; כיצד

בה nרהי תו! ooרוגרnשח יבתשב ןפואב .כ '1Tתתינכ

ההי רשפא מUןןן לע לצס דאהם? iש קרה מאלהנו

ייחוףת וחאת מפוקת למןע ףמנוח חנהת ר ; *DIן
ונעי)'ה "ה'lמtעם מן הדצ וצראבת הגש1

הסוינ '.' O

במערך הפיתוח של המגמה מופקים חומרי

הדתית בשואה? מרוע העולם החופשי לא פלע

למ'lה בכמה מתכונות יעצסאננם שו)יס

כצמפוה?

-

ח'יחת

ההשתלמןיות אינו נעשות במפגש חר'פעמי

הוררא~ ערכוח לש חנו.ת השלתמויות לש זמירה

מפגש ידקמם עם רוגורים צראבם ,

מרחוק" באמצעות האי)טרנט ועוד .חקל מחומרי

אלא תבילהך

םמינר של שבועיים ביר ושס וסמינר המשך  .גם

הלמידה הם מערכי שו!ער הממוידקם ב)ושא אחר

o

מן ההשלתמויות הנרעכ[ת

מ וים .וחקל הס תכנ'  Iת ילמור רח בוח יוחר שיש

במסנרת המנמה נורעו נם לעובדים של אתרי

בהן כמה מערכים לע נושא אחר  .כמו כן מופקות

הצנחה  .לש מוזא  Iנים ולש מכו) ' מחקר פ\!)יעלותס

תםיות שהן מרעיכם לשמםי מוומים יורח הלמידמס

הוא ץואנ המצו.א

j7'm

השופטת כרוכה גם בעש"ה חינכוית

את נושא השואה תוך התמקרות בכמה וכמה

נושאים  .דלונמה  :מערך שיעוירם לע השואה עירת

8
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•

חומרי הלמייה למיניהם מופק'ס בעבור המ ו ירם

 yOילו' Iת ו Oמינרים ברחבי היבשת

הפסר עורך בחוז המוירם לומרים אל קר )ושאים

ייתכו שנשעו בשוהא פשיעם איומים לכ זןכ כדצי

קtנlוצניו'ן)וות כמ rחחנות דמויכירם למנרה וללתמדי.
מחוז בשפתס המקומיח .

ובראשונה היא מתכוונת להכש'ר מןרים 'tומר את

-

ה

נ ' V'MJןו:וו:ו לע י"-י'י'ס ,....כ JיO. rn -ס"י י'מר oDלהIt'IIח ~

לש אתרי החצנה לואריש שרויות קממויות מהנונ<ןה
שיש בתחומן אתרי הצנחה  .וה

היה o

מינר ראשון

מסונ) והוא התדקמ בקשר שביו ציעבו תאף הצנהח

ו ' Iכר Iן לבין הלמירה של הנושא  ,ברמה המקומית
והאצרית רוג נמ ה גם ראגנה מס)'ר למו  O'1מריסוה

שהני!ע בפעם הראש!נה לדי ושס ] .ב ו הם התווrעד
תוטישל רן iW'Vi,החדשינ.תו למירוס גא'וויש מרטשה
בא וםטריה התקיים סמינר באתר מחנה הריכוו
מאוטהא"ן  I .במיבירי המסינר היו נם אנשי הצוזת

המצקויע לש כית הספר.

שננת 2005
אחרות

-

יתקימיו מסינrןם ימו<ןם מyןאחו

לבניה  ,אגנליה  .ל ', Oא רומניה .גרמניר~

צ 'כ יה  .קרואטיה  .איטליה  .אוסטריה  ,פולין  .שזו ריה ,

לסובקיה  ,אוקראינה ויו  Iן .
הוכחב הוא שאר מגמת א וי!נIה rמכ הספו המומי יה  lIתא
,ןשווא~

האירןעי

הטפר

בית

ההרכזי כהןראת השןאה
אפר'ל i!OOS 'JI ' -

ניצולי השואה ומדינת
ישראל ב
מלמירים קוראים ס  !lרי וודומ  .ל גיצולים
מאח ד " ' דורוו ארבהם

•

יה  '1Iא'פחה נאו מכ'ירס o'urt

בראש ובראשונה בוכות מי שחוו א Iתה

היסטורי

ו ה'ו דעום אל'ד Iע'  Qשהתחוללו נה  ,אנו ,

התחנות

גג' החרות שנולון והתחנכו לחאר הש Iרא~

המרכזיות

התוו ר נעו אל הניצ't Iןם אבמצעות עגרם .רכור נ ו אח

של

בטיפורו

'יכר Iנ Iתיהס  ,אם )מפנ ש בלח ' אמצעי עמם ואס

הכותב בשואה

בקי'את דע י ' Iת'הס  .אבי ה ) 'צ Iל'ם ' ,ם Iננ' ' Iכר Iן"

עצמה ,

עולמו

אותנטיים של השואה  ,ה'ן לא רק לדע ' ס ולמורום

האישי

של העבר אלא גם ת רמ ו לפיתוח חברה נעלת

הכוחב וחוויוחיו

ערכום מ  Iסר  IIם והומנ  IIם ' ,ה  1Iייס  Iא Iג'רב"וסייס .
ה  Iח'דה )'צוד י השואה ז מד'גת 'שראל

של

האש'יות לובסוף

-

שיקום

חייו

 nלמ'י ' ס ק  Iרא'ס סרפ' עחת 'וש נ'ציי' ם הפוקה

חאלר

)שותוף פלועה עם משח החינוך  .ונשעה נה )'11'0

לכל אחד מו

לגרר מה '.ה המס 'lס הה ' IOOיר'ם  tהרעכ"ס ש10':t

הרסיוב ה'ולו הלחמןו שנלא שולאת שנ  !"Mלוהףך

ראבו'ס o .בחריה

אותו בחשיפת הרידבם לש הספ'ור .בחינה מו לש

התדמ  Iר  Iם בוחנ'ם את ספרות הז  Iכרוו הענפה

ספןות הזיכרוו מטייעת קלוראים להביו גם את

מונסס לרונעור רצי01ףןם י)ו rר'וו

m

שכתבו הב'צולים  Iשה Jיצ Iי'ס דע"ן )וחנ'ס ,

רלו)מnרJ

 IכI

הממשעייות שהיו rל)'רוו השואה בעבור הנציי'חם

עיקנ'ס חאר מלולס השוקום שנחרו צעלמם חאלר

צעמם ועבבור החברה הישראיל.ת נ  Q4ף לע ןכ  ,יש

המלחמה  ,התלמידים  ,בעיקר מכיתות ט ' ומלעה ,

דנרך הנעודה המצועת בתכנית מי צילור הדזהות

מקלבים שרימה ארכlה לש פסרי זיכחנות  ,מIמנה

עם הנציילום ועם םפ'ורם ובח  Iך כך לתןוס תרומה

הם מתקנשים לבחור פסר אחד ,לכ לתמיד מקבל

של ממש למלכאת שימור הזיכרוו .

הנחיה יללמוד הרידבם בפסר :תהילך רכותיבה ולכ

רנתסו הוא ארש מנמת א יפחה 'נגת הספ ר המר'מ יהvrחו

רכורוך בו מבח ינת הכ ות,ב עולמו של הכותב טרם

אישית

-

זה ו ת ק ו לקט י ב י ת " בהנחייתו של

עמנואל הלפריו  Iבש י דור ישיר בגלי צהל"  .ברב

השיח התשתפו אשיםי מתחמוי nעו ציוריה שירוס סחכוות

אחר

א

רמורמי להותאר השוהא רב שיח בנושא "זהות

קהל מנייו  .וגן בני נוער רגים  .למחרת פלע בית הספר
השואה  ,מעקב

ת שואת

רעב ' Iס הזחניו שלוהא לובגורה קיים ינת הפסר

ה ש ו רא.

כ מרכ ז קהליתי פתוח  ,ונ ו השתתפ ו יותר מ'  2,OOOבני
נוער מרחגי האyר במנ  Iו ו סדנאות  ,פעילוי ו ת  Iסיורים

במלכ ו ל המ ו זאונ י החדש  .ג ערב " מו  -זיקה  "-בוער נוגע
בשואה בנושא "כאב השחר ו ר והחזרה לחיים" השתתפו

כ'  5ooתלמיידם  ,מחנכ י ם וניצילי שואה  .כמו כו קלראת

-

' ו ם הזרנ'וו התקימיו פרויקטיס מיוח ד יס אחר י ס

רפוקיט

מפנש עלומות עם נית פסר " או ו " )בית פסר לתלמיrךם

עס שיתוק מוח י ן( ועם מ'tמת שנקר ) 11
רפ tון'7ט משותף עם מ'ולכת " אכסלוה

השנה הרבייעת(

-

ממי ד  .בספ4ס

של שני פרויקטים אל Iהצוגו ציירות בנושא השנתי "באכ
השחרור והחזרה לחיים" שיצרו התלמיד'ס והOטודנטים .

קלתאר יוס הז)'רוו התקיים נם י ום עיו ן לפ ור ום מ ט כ ל"
בןו ישם  ,והרמל"כט קילב הדרהכ מיוחדת בפוילו .
rטשדו מיא ןזונ מרמ לה מ דיה הממוחשב "השrוtוא

הגדנלות בקעבות השואה  :חקל מו המלכול המזואונ י
החדש ביד שם )ראו עמ '

מ 2.500-

.( 14

במהלך החודש יותר

חיילים ק!צינים בכ רי ים לש ח'ן oה~ו רי מבםיoיo

שונים השתתפו ינמי ע'  Iו  ,והבס משעו הצראות ורעויית

מפי נציולי שואה  OIיירו אבתר  .כמו
למשלחות צה"ל לפולין

-

P

היו מיי יעוו ורכוהנ

עדים במ ד ים

-

וימי עיוו

לבכירים .בקבוצוח מחול" הגיעו ליד ושם יותר מ' 1,600
אנשיס שחזרו מ מ צ ע ד החיים  .בפרוייQן תלג י ח הקיץ
צפויים להגעי כמה לאפי  OOודנ 'Oס מקמ  Dlית שוםינ עבלו.ם
בח ו דשים הלל ו נערכ ן ימ' עיו Jלצ  IIתים של מנהלי

מב Yד ל  yינ ינו

ילרים תווים אמ הייואה

"

לעיכם להביו שאנחנו ועייו רק ידלים כמו
יולים בכל מקום אחר .אולי בונר'ס ייתר .
בג'ול טחיו  ,אך בלכ זאת גאחנו jת יוליס".

rץן ,פט.1. P :

rחט

א ג פי חיגוך  ,למפקחים ולמנהלי בתי ספר ו ימי ע'  Iו

למIר י הסרפות rטינוך המלמכת.י כון למ oo

וך"ת לומדרכיי

פסר ו ת בחינוך הממלכתי דחי  .כמו כן נערס עשרוח ימי
עי ו ו לצייתי מור י ם  ,גננות  tרפחי הוראה מלכ רחב' הץרא.
נףסו לע ןכ ענרכו השחלמוי ו ת למחנכ י ם מחול"  ,לרטת
למורים לבמג Iר~ צמרפח  ,מה Iנגייר~ מאטסוריה  .מרומניה
ומבריטניה  .בסוף

חודש

יוני

התקיים

סמ י נר הקיץ

הב י ו  -לאומ '.

מבעד עליני נ ו מסתמך לע שרימות יומו ולע ודעיות
נציםילו צמIיג את השהאו כפי חשוו אוiוח מrןגנתם .

האוסף בוחו את ה דילמות האיומות שניצבו בפני
חאידס ממיליוו וחיצ הידלים היהוידם שנפסו בשו;ןא

ה

הנהל ה המורחבת של מש רד החיניך רבאשות
מנכל"ית משח החיב ןו ר tנית תירוש בקירה בדי

ושם ב  ! 5-ב'.' Iב מהניל רמוחווזת וראיש המנילהס

ובפני מקצת הילדיס ששדרו  .באמצעות כנות

והאגפ'ס שהשחתפו בם'ור ובפנישה עם יושב

מילותיהם  ,הק ורא מתוועד לאיש' Iתם ולרגשו תי הס

ראש הבהלת יד  Iשם אבבר שלו התרשמו התרשמות

רכומוטים בי ותד ,כוו rלוועות המחרחית שהיו מנת

עמיקה מהפ tטצניאל החינ  ')lלש הביקיר במזוא ו ן  Iבנית

חקלם היום-יומית .

מהדורה חדשה ומתוקנת  11של מבעד לעינינ ו
היא פרי מחקרו של ציחק ט"טלבויס  ,והיא נ כתבה
בשית ו ף בית הספר המרכזי להוראת ה שואה ביד

הפסר המרמי להוראת השואה והתחייבו עלודד את תבי
הספר ואח מוסדוח החינוך במח  rIיתיהם לבוא ליד ישם

לתבנ י ת חינוך ב נ ושא השואה .
ר ו ניח ח'רוש הדנ י שה כי "משח החינוך י נחה את

שוס וצי הא !אלר מםת תמinוח ה)ידבה לש מפשחת

מנהלי בחי הספר הלע· י סוד"ס שכל חלמידה ו תלמ'י

קושיצקי מטורונטו  ,קדנה.

י בקרו ביד ושם במהלך לימודיהם".

9

מאת רחל ונקא'

"

אחיר הפאת ח'פשח' אח האוהל שאלכס

כ , 550-ן 1

כחוכו )צoול'ס לפ' אצרות מוצא  .לשולחו

)'צולי שואה  ,מאות מהם

מששכהע

מחו·ל .ובגי משפחותיהס

לש אה'ל\כי הגהעי רשא ,טמונ.n
תא מש' ה'א מארה  ,7ח Iך 'בגוב ךמזעתירג

איש

 -כ 9,500-

בו  2,000-לתמ.םי:r '1וב נדעו

שה"חה גצר'ף עס אמי בברנו·גחנ  .א'לן באח'

 Iםoן''oח  .המפגש הב'י'חרי

ל'יס הזה קר בשב'ל הרנע הזה ,זה ה'ה מפס'ק 1

של )'צול' השואה ורורות

ךכ הבתכ שוגשה nגען דמ~ץוג ועס :ןזלoח א'rוטיה

ההמשך חחס אח א'רו'ע

שרIOוחןה במחר בפ'רצגה .מאה לש שושנרג חנה

היובל של 'ר ושם  ,והוא

קסאטון ) ,צ'ל1ח אושווז") :הרגה גלממחח השחחר

בש"רח ה  )lח שהותקפה דגרך להר הצופיס .
רק

אחת

הרוגמא.ת

הממח'שות

אח

נערך

כש'חוף

מןכז

"

הואג  '1lס לש בצ''ל Iהשוהא

החוו'ה

)'שראל וכסיוע וע'רח

המןגשת שעגרן ]'צול' השואה הרביס

וגג'

"----------
•

התג'עות .

משפחות'הס אשר )הרו גהמו)'הס ל'ר ושס

ביוס המפגש 'ך ושס

להשתתף גמפנש הב'' Iרןף ·מר ור ולור שהחק"ס

היה פחוח קר למשחחפ'ס,

גמא'.

וכל עוגךי יך ושס ומ)הלי המחקלות גרחמו קלבל

את אלפ' הניצולים  ,מלאי ח'ו)יוח  ,מנ'ע'ס עם

לרנל הא'רוע ה'חיר גמ 'בו הג'עו ל' ר ושם

את פניהם של ה)'צ Iל'ם ,ה'ה מרנש מאוך לראות

'יייהם  .עס )oךכהס  Iעם ב'ביהם  .המךןכrיס הציעריס

ב' 8
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• *Dדvי ףOט לע ר_ nףoב'-fר mrר רדל

הורו לע ההזרמנות שב'תגה להס לל ו ותס ב'וס

יf:ןא המשתח'Oפ פמבגש ןןOOם בםעפ הראשנה

nמנlאן הדחש לMלtת הtשאר~ rז.wזיתר תא 1עסוג

' 001וחר הז ~1

מ ו דק המפנש ה'ה  16פאנל ' ס בנושא ' אכב

של' ומצאת' את עקבות"  :בהבת )')פ ה

נורב .r

השח ר ור והחזר ה לח"ס  :את הפגאל'ס ה נ חו בג '

קראמ לiתואנם בתכ O 1"' :שו השוע דםעה )האלפ

הרור השנ' !) ,לכ דחא מהם השתחפו נצ"ילך שוהא

שבמורן לע פ'()רו השוהא ו7I 'fם ~'.לכ רבגרו .

מהגטאות ומהמחנות  ,בהם נ'צ  Iל'ם שה ' ו 'ח'ם

אחר' הצה ר "ס נערבו שנ ' ר ב' ש י ח בנושא

במםתור  ,אנש' זהות שאולה  ,פרט'ז}'ם  ,לוחמ '

,מותס לש נצ"ילו השוהא בנערו Iת'הס לש 'צר rן ם

מחתר,ח חסrן oאומות הלועם ובצ"'oןןס נש'ןצoו בrןo

בג' רורות ההמשך .ילט שבן  ,אר'ה נולן ונעת שרן

iו'.םףן הפfoוoעתו האלה רותjoייlמ בwrרכיכ ולואבמות

ה'ו מהמגח'ם של ר בי הש'ח  ,ובמשתתפ'ס היו

לש 'ר ושם בפנ' קהל הנצ"ילוס בוג ' מפשחות'הס ,

שה ר ה בלאו  ,צ י פ'  1ון גרום  ,זע ר א רנן  ,ל' ' Iרורון ,

תלמrן oבת' הפס ר ,בג' גו  ;Wסoן''oח צקו ' .O'Jאירח

אירי ס ט"טלבא ו ס  ,י וס ' למל  ,ח"ם מאור  ,שרון

ר Ooפנש  ,במבתכ שנלשח ףר ושם ממ ' )הל חברה

מולוב'  ,תמרה מיאגל ' ~7פב'Uiא מיוסח ,נעת מדס,

ונוער נכתב  " :התלמ'ר'ם וצו'ג' מוצעות תלמ'ר'ס

שר'ת סבא,ו אנהו ooל ,יע ' 1ה פןוןמן  ,משה פלרמן ,

חזרו לב'ת פסים )רגש'ס ולנהב'ם  ,נרוש '  Qפ'ור'ס

מילש י~קשה ,נ'יי' קמ'ןנ ,צ'קח בח'ן  ,צפי' rןןבמ,

משואל רפאל בצוjו'ה שווצררבג את הערב ' ש' O'1

ותמוגוח ומור'ס לע החוו'ה שחוו ב'ום זה :
בכ)'ר נטו ושרה הקוס אוהל גרלו I ,ב Iהתססו

מב ' ת אבא ' נבקעת הקהיל ו ת ה]חה בני הנרל ,

מפנש'ס פסוננט"ס ב'ן 'אצו' "עח,ח מחנ ו ח ונטאות .

והשתתפו בו אורה ז  QOנר ,דורית ראובנ'  ,החזן אשר

במקוס מ'לאו המשתתפ'ס רפ' רע לזכר בג'

ה"גונ r

ומאות משתתפי הכ ' נוס מחו " ל .

משפחה ו מכר'ס ומסרו תמונות  ,חומר ארכ'ונ'

rךכ שהמפנש כלוי יהיה מכוס ,הולבגה שו " Oת

וחפצ'ס רב'ס למשמרת נצח ב'ך ושם  .כמו כן

המשתתפ  Jס  ,ולכ ן נקבעו מיrןעס למפגש'ס  lיפס'ס

הוצגו

בסוף ח  Iרש מא' ובטוף חורש יו)'  ,ומאות )'צולי

ופמ O' OIלש ןו םש! ו'וש מ"שרות :מרקו הת  J''1\.Iוח

שוא ה ו גנ י מפשחות'הQ

השתתפו הנם  .במפגש ' ס

מ 'ו חר ה'ה ל Iח ה Oווערת לחפיוש קרנניס ומ רנ 'ם .

לא ו הם צהרטפ ו 'ת<ויפ Oלוצ"נ ושאה ,ןןI D'l' oקטצתו

במשך ה י וס נער כ ו טקס' אזכרה באוהל 'זכו ר

שב'קר ו בןו ו שס מ!א פ תיחת ו לש רI ll00א 1החשד .

א)ש'ס פרט"ס הצ ' גו ספר' ז'כר  Iג  Iת ,

 IכI

 Iמפנש'ס קלבצ1ות של נאש'ס בג' אותה הא ץר
ל)צומנטפש ' ם (.

ה)בתוח ה'א Jמהיח ףגא יינצoרח יי'OUור~

בשעה  11 :00מ ' אל ו את כ'כר רכוב " Oה ' ות ר
מ·  1,OOOאיש לטקס הסרת הלוט מקי ר הנצ"וליס

המושדק לנצ"וי'ו השואה  -נושאי הזןכoין nנייה .0
בטקס השתתפו התורמ'ס ג"ל וא"רה ררוקר
מאצרות הבר'ת  ,חבר הכנסת נתן שרנסק ' .הרב

הראשי של תל באיב הרב 'שראל מאיר לאו  ,יושב
ראש ה]הלת

' ר  IשO

רנבא ולש ו'ושב ארש האנוךה

האמריקנ'ת למען ' ר ושס אלי זבורובקס'.

סס

ר'

ביד

••

ם

התוומ' Dנ "י וא"רה רווקו

.1
 Oצוא Jo fIIי'ר ת )!)'י 1'j1

,ןנצי'OלI

.נ דנnוננ Iעו rןולוצי וtחנל דף וע
ב 1IIj1:Iח נפמש ןתנ ורוא,..י נרמ
. 11)1ושרו

•

פאני

באנ ד וטת

יייוח ס ' D

ווiפר  'Oינ ', Dןיר ,ו  - D'1חאר מ · 18
,ןפגא"ו Dשנ ע ר) ו נרחב' ' ר וש D
 .5נ"חצים דנמ.,.ם ב םעפ ר ...שאנו ,ן
במ  Iי א ון החר ש י תו דו ,ת הש ו א .ן,

11

מאת ם']ת'ה וורוצלבםק'

•
ב'ח הכנסח

רפoר Iיקט הוךף ירונים ושיתוח לע הנושא קברב

 -שבו חברות 550

מפשחות ובחףם בלכ הג'oןוס  ,ישרה לש בת צמווה

ש'טח בעודה אחרח  .בפרו'קט ש'זוכו

לע איסוף שמות  ,כתבה בע'חון המקומ' והקמת

וכרט!ת לש הקמפ"ן

חבר' הקה'לה החנלו  150שמוח לש קרבנוח שלא

לוח הנצחה שבו נחרטו השמות שבאספ ו בשש

לאסוף שמות רב'ס ככל האפשר ' ,לפנ' שהדור

ה'ו רשומ'ם דע כה במאנר של 'ד ושם .הפרו'קט

פ'סות זכוכ'ת צבוע ות )ש"צגו את ששת מ'ליו ן

המ'ט'כ חכור אוחם לא 'ה'ה עוד עוכנו ' :ד ושס

מ ו מש בהשראח חבר הקה'לה 'וס' הולנדר  .בן

הקרנבות( בצי'רה משותפת לש חבף הקה  'pה ולש

למפשחות וi17הן'ןoח בלכ רנח' העולס

לנ '" IYו שואה  .הולדנר הוא דנבן ו'זם ה"ייטק oשייע

האמנית ל'דנה ו"  Iקאפ ,

לם"ע ' בוכ'רyו נרג הזמן  :התגבנה ה"חה מדה'מה;

רבוח להלעאת המאגר המרמ' של שמות קרבנות

ע

ם הלעאח המאגר המרכז' של שמוח
קרבטח השואה אל'נטרנט בחושר נובמבר
האחחן ,רזףג ' lושם לע קוכפ" ן ב'ן'אלומ'

אל ' Oו ף משוח הנפס'.o

יאו 'לחrך.D o

מזא לעשה מאןג המשוח לא'נטתט ' ,ורת מ oo

'שה

בא'ר"יין שבקל'פורנ'ה
הרפורוכ' 'ש'ר המעלות'
משפחוח

-

א'מy

השואה לאתר ' lושם אב'נטרנט .

מדoךב הרב

שט"רעג :

'פרו'קט השמות היה

לחובה רקושה לש קה'ןoתנו ,שכהקאר)ו תא המשות

וכ'ל'ון אנש'ם מ  86-ו אצרוח ברחב' העולם ב'קרו

במ''ם שב'ן ראש'ח ') lרא ל·  5באמ' )'וס הזסון

לפנ' ה ' j7י' ש ' בטקס צל'ון יום הז'כרון שלואה

באחר  Iו)'ע' ב·  87.5וכ'ל'ון דפ'ם  .במבקר 'ס באחר

שלואה( פרסמו רב ב'ח הכנסת ר'צ ' דר שט"רעג

שמות שדע אותו הרגע לא הוקראו ולא הוזכרו

בעח האחרונה ה'ו גס אנש'ם מא" סולומון  ,מא"

ושלושה חבר' קה'לה שהחנדבו לה'ות מחאמ'

הרתגשנו 'מ ןכ ,משי"וס לא ילכוו לתאר את ה  Iטח

ס"של ומח'מ! .

הפרו'קט את קמפ"ן א'סוף השמות באמצעות

שנפלה בחקלנו להשתתף בשחוזר הה'סטור'ה
ה'הוירת  .בית הכנסת הקט ן לשנו צ"ן והצניח ח"ם

-

בארצות הבר'ת ראו"ם לצ'  Iן במ'  Iחד שב'

ררשות שבוע'  Iח וה ו עדיח  .הם ח'קלו חומר כחוב ,

פרו'קט'ס לא ' Oוף משוח שהפש ' עו נס לע הקה'ןoות

ארננו תצונות ו 'דאו ומפגש'ם ,הפ'קו לעו ן חדשוח

לשואל הפח 'O7ן היו א r lםם

צעמן .בעורח ס'ק  Iר )רחב של פרו'קט השמות

שבוע' מק  IIן ובו ק ' שוך'ם לאחר הא'נטרנט של 'ד

נולכ להיות יהוrןם במלוא מוב ו המילה בעתיר היא

fו:n

הדרך ה ' ח' 1ה שהנ

המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה

איסוף שמות  -הנצחת חיים
בע'חו)'ם וברר'ו ,סכ ' ף פל Iר'דה של האנודה
האמר'קב'ת למעו 'ד ו שם נ"ס מתבדב'ם והכש'ר
אותם לזעור לנ'צוףס לתדע וכ'רע לע בנ' משפחה
לעו םףבח חצרנשו ושכרא Jףא וש iותצא Iת משר " Oות

-

עד  40רפ' דע נאספו מארס אחד בלדג

-

הב'בו הזכארננ'ס רחל ונ'ורג' ברמן כ' אס בצרונס
לממש תא הפצ:נטו'לא ק;ן"ם בקה'ןoתס' ,ר~ה 'לעהם

לה'ות 'ע'ל 'ס 'ותר .
ואכן הער' ו ן שהלעו בג' הוזג ה ' ה פשוט אך
:ל'ע' במקום להב ' א מתנדב'ס לבת' הנ ' צול'ס  ,הם
החל'טו להפוך את המפגש ל nוו'ה קבוצת'ת .
אבמצעות בעודה משותפת עם ארגונ'ס של ) ' IYל'

שואה ,הס ממס'ס קבצדות של 60-40

א'ש למשך

שלוש שעות במקום מרכו' ו) וח .במקום המפנש
המתדנב'ם וכס"ע'ם לנ'צ ו ל'ם למלא את דף הדע
הארשון לשהם  ,וחאר כך הנצ'ו"ום ממשכ''ם למלא
רפ ' דע בכוחוח צעמם כשהמחנדב'ם ל'דם  ,נכונ'ס
לס"ע לפי הצורך .אם אין רי ומן למלא רפי דע ל'מ
הקרבנות שברשימה של הניצול  ,המתנדב קובע
פג'שת המשך בביתו של מניש רף הדע ,

שיטת עבודה  I1אפשרה למתנדבים לאסוף
מ'דע על מספר רב של קרבנות שואה במפגש
קצר ,במפגש היאשון נאספו כמעט

600

ונכון לה'ום כ  ,000 ,ו רפי דע נאפסו דגרך

יפ' דע,

ז,I

חח הר)i:ןחה שבי נחטר ו המשות לש קרבנית השי~ שפסאה קה'ית ת)' הנכסת 'ש יר המולעת' ב!נ"7ק.רנ'ה

ליומה

'תרו נות ברו  'lס נם בבעור הנ ' Yו"ום  :ה'ותס מויפן'ם

ושם  ,ערכו קמפ"ן טלפ  Iנ' ופנן ס'וור 'ש'ר לכל

לשקם ולשחזר אבפון פ'וזע את הערב והכור נאתו '.

באנשים אחר'ם המוכלא'ם דפ' דע נוסכת נהם

חבר' הקהילה לפנ ' 'ים הזיכרון לשואה בבקשה

ערכה ו נה חומר זער ל'חיי'ם או לארגונים

ע'דוי ו מוט'  IIצ'ר~ ההשפעה לע המתדנב'ס ת'וב'ת

להג'ש מהר כ'מ הפאשר משות לש קרבנות שוארג

המעונ")'ם ףוזם קמפ"ן מקומ' תה'ה זוכ'נה נקרו.ב

לא פחות; אח ר המתנרבים תיאר את ה מפגש

חקל מהחומרים ששימשו קבמפיין ספ'ק 'ר ושם ,

לפרט'ם; ן ames. outr'eact@yadvashem,org.iח

וחקל הקהילה רפ'oקה צעבמה,

הוכתבת ה'א מנהית השיווק לש המרגא המרמ ' וש מש ו ת

הצלחה אד'רה".

'צעום

-
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_

~ ה-Sי; ול'IIד IIלע רי-

השיוא "

זעקות"הם
הרוינינות
,יכרונותיהם

עם פרוץ המלחמה ה"תה אר'אלה כבת
שש  ,וה'א מצאה לה מסתור לבדה .בשובה
לביתה לתאר השחרור נכוחה אריאלה כ' )צוול'ם
מבוגר'ס  ,לרבות אב'ה  ,לא ה'ו מוכנ'ם לשמוע
לע קורותיה בשנ  Iח המלחמה ; 'צר'ח' לשוחח
לע כך עס אב'  ,לםפר לו שלמרות שלא ה"תי
במחנות  ,ספגת' מכוח וה'ה קשה נס ל'  ·,ה'א

מסב'רה " ,אך אבי אמר ל'  ' :תשתק'  ,נולרך 'כול
ה'ה לה'ות כמו גורלה של אל'או ורורנ'תה של

של ילדים בתםתור

אר'אלה[  .נס את ה"ח 'כילה לה'וח במחנות ,
בתא' הגז'ס  :לכו שתקת '.הבנח' שהתמזל
מזל'".

בתקופת השואה

לאותס ה'לר'ס שעלו ל'שראל לאחר
המלחמה  ,ציפה אתנר נוסף  .הז'כר ו ן הקולקטיבי
לש השואה ב ' שראל קבע oשונ ' ספoור'ם מסו ')' Iם

של נצויי'ם ה'ו חשוב'ס ' ות ר וה חלעם מהספoוריס
האחרים  .ר  Iח ' ,לרה ניצילה  ,עברה את שנ  Iח
המלחמה במסחור עס משפחחה  .היא נזכרת :
"לא הרנשתי שאנ'

ו [...

' נ'צולה  :תמ'ר חשבתי

שנצוול הוא מישהו שה'ה באושווז  .לא החשבח'
צעמ' כניצולת שואה ".עקב כך נעררו מהש'ח
הצ'בור' ס'פור'הס של ה'לר'ם שהסתתרו
במלחמה  .מ' שמ'לאו תפק'ר חשוב במ'  Iחד
בקשר השתיקה ה'ו המבונר'ס שוחר' הטוב

שחשו שבאמצעות "השכחת ' העבר 'סתגלו
ה'דל'ם שבט'פ  Iלס טוב 'ותר לח"הס החרשוס .
וכאן קברב נצוויל שואה שה'ו 'rן'ןס במסתור
ה'ן שק'מו את השת'קה וראו בה לכי שאפשר
nצל DIתודועת  rי~ת
ומJפ' הומוכnה 'וש
רא lIoל:ב בצ-יי שואה
שך~ה ון'( -במרותס

ש'אפשר להס לרתוס את כוחותיהם לש'קוס
ח"הס .לפיכן הם עצמם בחרו בשת'קה כר'
לה'קלט ולה'טמע בחברה החרשה באyו  .אהו,ר

מאת לאה גוחשס"[

"

להם לה'ות לחקל מ'העילם הנורמל"  ,האמצע'

נ'צול שה'ה 'דל במסתור  ,מסב'ר של'דלים 'היה

קיימנו היום'יומי היה קשור ']ו !dמרכינים:

החדש )כרך (,ג"ל שרוו קנניסר כהו .המשמשת

צורן

ושתיקה [... 1

פרופסור אורח נבית הטפר להיטטוריה של

להשא'ר את העבר

השתיקה הפכה טבועה עמוק אצל כל

אוניברסיטת ')- Iסאות וולם  ,מרא"]ת ]יצולי שואה

) Iאחור'הס ולהפ ו ך

הידלים במםתור:

שהיו יליים במםתור  .היא מקשיבה לסופורם

לארס חרש  ,בתקופה

בחמה .קט בצ I oלח ש Iאה שה"חה ' דוה במםת  Iר

וש ואךח מרוע המשיכו לשמור לע שתיקה באשר

חרשה ".

ויתור לע זהותנו היה Iדית

לע פ' הנאצ'ס ' ,לר'ם 'הור'ם ה'ו חסר' תולעת
בעבודת פרך אך בכל זאת ה'ו א'  Iס

-

הס ייצגו

את המשכ'ות העם ה'הוד '.לפ'כך נחyו למוות
נולרם של כ·  . Sז מ'ל'יו םל' ''1הוד'ם  .עם זאת ,
מרך נ.ס 'לצהחו rן'ןoם לה'yו nמגולרם צמאב!עת

צמ'תא מתס[ר  :םא מר~'ות שאולות לצא מ"ופטם
לא 'הור'ם ואם צאל ההור'ם  ,במחנות  ,בנטאות
וב'ערות  .במשך כל הזמו הזה נאצלו ידלים אלו
לשמור לע שתיקה מ' להסתתר או רכי שלא
לחשוף את זהותס האמתית.
אך גם

זמ ו רב

אחרי השחרור המשיכה

השתיקה לשלוט בעולם הרגשי והקונב'טיב' של
הנ'צול'ס שה' .ילר'ס כשהסחתרו  .תופעה ז ו
מכבה הפס'כ'אטר רוברט קרל  ,בעצמו ב'צול

שואה שהיה 'לר במסתור ' ,השתקה משנ'ת".
במחקר המחפרסס ב 'ד ושם

-

קובץ מח  j7ר'ם

לעברם נם נמשך רונ ח"הס הנונרים  .קנגיסר

להכח'ש ,

קנג'סר

כהו

כהו מגיעה למסקנה ששתיקתם של ]יצולים

מסכמת את מחקרה

שהי .ידלים במסתור לאחר המלחמה קשורה

במסקהג iרשזהות לש

שתיקיי ]למרת .

מריבת הנצ'יי'ם שה'ו

ה"ררכיה של הסבל  .קשר של שתיקה ושתיקה

rן'ןoס במתסור וה'סח

לארבעה נ  Iר Oיס

עיק " 1ס :

מבחירה .

במהיך המלחמה  ,דכי להסתיר את זהותם

שלהם
התעצבו

לעברם
בע'קר

'י

 Iש- O

ק  IבY

מתקר י ס

צ'א ואלר טמח תםnכ'ה 'וש

היהורית  ,למדו הידלים להשתמש בשתיקה סי

בתנובה

לשרוד והתקשו להשתחרר ממגה יאחר

לש'פוט ולהתוו"ת

המלחמה  .נורס חזק יותר לשתיקיי היה שרבים

הסביבה שלאחר המלחמה  .מאחר שהתגובה

מהן'ן'oס חש ,שבע'לס שלחאר המלחמה החוו'ות

הרווחת של הנ'צול'ס המבונר'ס ושל המבונריס

שעברו על'הם במסתור לא עב"]ו את האבש'ם

האחר'ס ה"תה שלא להכ'ר בסבל שעבר על

לערכ'ס ,

,7ו ה,טזו לת ר ובת ר~ה.J,..n

הה"ררכ'ה של הטבל קבעה את מ'רת

ידל'ס אלי  ,עברה כחצי מאה דע שרוב הנ'צול'ם

הטרא'מה של ס,ג' החוו',ת הש'נ'ת בשואה .

שה ' ו 'לר'ס במסחור הצל'חו לאז ור כוחות ,

ולפ'ה ה'לר'ם במסתור לא נחשב ,בררך כלל

לתת ביטו' לעברם הטראומת' ולהע'ר על

צ')' ול' שואה ".לפ'כך הס חרל ,לראות בצעמם

עצמס שהס ניצול' שואה.

נ'צול'ס .
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האגר השהזת באנדרטה בברלין

~------------~------------

~

~

o

~

1
1
ל

שקבת )1ן7מ'י הדנאה mרזג'Dרת רלייטנת השוהא ןחנשהכ בס-ו באמי "זטבג הטצו
ללחב ')/ורח מברס המעדי הת nןj71ע'ך -מספוי משחב המחrטנם למאנר המרמי לש
משות קרועת השוהא לש  ,.שוס  -שולשכ ה מיליון משות  -בממקש חר /)'.וגבמינת
!ד}iכו l' j-ג!'נ lהאגר;ןת הימנ מ-ו  2,.71ע"Jי' ןtכנ רבגב D'oםינש לע  IU!Jלש )19,000-

רכר מומרם מעדי תמו תת'ייעjון סו ואהענ מלואות צת Iג ך~ דחא האולמות משרקו משלוח
הירo.ירו oלעו mחיק 7tDםינן משתו IרOע'1 'Yלה מוו תו לש יהוד'ס חצרנש ו ראושנ~ Pו זמj7ראIת
מ.וגתtיפ nrוק 'וש To1ייm.נ בםוקמ הוקמה םג nעצת קבע לע ', lםשI

בו'm

יה הגוצ nלע

הי'מ משהתו במןואזו רש omנשחתפ םרמנ .

נדטiס \lYטiר השתתrפ אישכ הפלרמנט הגר'1מ ר)ד( OO nג

ר'זהג n.ךה'T

פ'ווו m

החית העודמ שארב

יצהתירם רממוהנ לע דהrjכת הארת " ,ש)א ךהיי'ן,oה ..",.ויר rהtנמוגב לואפ יפשלג,

האדכירל nשpכ תא הארח ןכופ א"! )מ ג צ')לות רJ!\Iןהא סהמ יןא ' ר ך rמיל פשמלתח הברמן
הוכתטררת ר"rטכואב~ Pו שויתב שאר האנרוה ןעמל הקמת האגרר;ןנ

-

amתיעה hעi

.ro

rנא" האח שח' J'Oרהנ ב1fישב רגאמ משוח ו?רתש השהאנ דגאנ ר - iVן~ א קירעמ מדמ
א'ש'·ישונא

חכrול': 1

ןאצ  rשב שאו הנהלת 'O lשו וננא iוש מזא

תפ 'ml1

'וש הארת לשחו

ךבמ'Dן רנא 1,200-) Jdלoאשnות .םויב "םש! האח rסגהמ רדדועrגת תאזה לאיצנו.גפ להקמת

Dב7ן'D 0'1ר'עצ תשrכס'Dש בממקש .רנ <גrכו ךשזו .לש נא )Jר oשJ'IIOר »aז רטר ,ורמימ]ן'

ממםיקש I1מ'JVO Dר' Oםףןןא לועב.ם

7ל ,גנ Iת הש והא r(.ובנ

•••••••••
הרנז הלהידה ה  nדש נ  nנך
ב

' Bבאמי ןנחנ מרמ מ'oTוןזה הוחש

-

ביד זשס

"יישת'4וא ה mל nlבעקבתו השהאני

-

ש In:ח וש רIא"Uות

דינ נווה והתורמיס לטסה  OIס דס~רה מצראות הףנת מרמ הלמדיה הוא קלח מרזגלו'מ המתא}ןי
המשר בןז ושם  ,והוא
מבצוע ןכ ישנרה תא

רינזגםין חא/:ן יfnן חנ ישיא

r TMו תלאשנ 'Jותf'I JYסJY.
mאתגית lפופIOIל'י ו ת ט ו ו ולא :
עnמ השוהא היא איעח "ח'1Jז

כ7 iY.ו1ן r.f1מי רנlנו ךע iן(n
ר'iהאIשו ד:מ רשפא רללי mתא
ז י כרון השואה ייי ח ת הס Iי ס ן
נ JY'1J'Nשvrכב זVריnי וא במקםו
כ ינוס במרזכ החדר המקנריס

'Dלוכי ל ]YX'Iזdנ1 lNזו~ ןWכ
mמע יצהשנו חוקירם ,ר~ ג י תועד
וגאשי רוח מתחמוי ערח שונים

ץואנ
הt/ו
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DMi

לע השאולת הגחזYו

נnגחכו rנרמ להמ ' lר~ ואמשמ מיל ' ו  :נש 'Iשאו
~ 'D 1שו "!חפ nבש  .D"Iל<רש הוקס
השר ד  Iי  Iו רו~ שו'ב שאו ר)ןהלת ' lוםש רגנא Jוש

•'("/1'YI

החרומ ' DO Dה'וOUו ךסייי ר~ ש!'ב ראש רגאו דוה
רןמא',ו'Iiו'.r Jיווו  ,.םשי 'לא צרםז  'j7tIמושה 'fIש("

הא ' רוע' א  9ר'ל ' -ו 'J

 5םם~

 4באפר'י טקס הענקת אות ח  'l'Oאומות העלום לפ Iצנ ' Iך פרנ'.
מםרב'ה  ,ייוזף ואנה ק Nראםק

'rl

ז 'r

השרה jולל'טת ה'ועייה צפ'' ל'בנ' ו'ושב ראש הנהלת 'ר ושס אבנר שלו ובהשתתפות

מצ 'כיה  ,מופ'ה ש]'צר"נסקה זל"

כ  1,000-ו  1OIנ'ס ו)כ' הלממחה נבצא'ס )רובס עוףס ממידנות

םפוי'ן וי'או  Iאפ  Iך Iנ'ה ק Iמרנציקי !בנם פ' Iטר

וT

וכפיל'ן  .אח האות

כ  1,400-א'ש  ,בהס צנ'נ

צה ,"'r

חבר העמ'ס(  ,נצ'נ' א'נון הח"'oןס המשוחרר'ס  ,נצ'ג' ב'ועות הבר'ת  ,שנר'ר'ס ובפoח'ס

 Iהדמף-ה הוע '' j7ושב ארש מותצע ' lוםש פרפו ' שנח  0"1לגנ' מפשחות

צבא"ס של מר')ות ב'ועות הבר'ח  50 ,ו ח"ל'ס  400 ,תלמ'ידס ו  350-ממשתחפ' המפגש

רצrגףoם  .נטקס השתתפן צניג שגןף Iת פ'לון  ,ש<וגרת סרבוה מו Iננטג,ח

'מד Iר חלד.

קונסי"' n

צכ''ה  150 )'1איש מהץו xווכחוז ,

 9במא ' עצרת ממלכת'ת לצ'וו  60שנה לב'צחוו על רגמב ' ה הנאצ'ת אבתר ההצנחה "1

 11באפר'" טקס הענקת אות חםידי אומות העולם למא' ,.קרל
פלאהג םגרםנ'ה שצה7י 'הrדדם שכה'ה צקןן ]וורמכט וניהל רסנה לח'קיו

לשר'וןי 'מטרוו בבוכחות ראש הממשלה אר'אל שרוו  ,שר האוצר בנ'מ'ו בתנ'הו  ,הרמכט'ל
רב אלוף משה 'לעוו  ,נחו שרנסק' ונצ'] הלוחמ'ם  .בצערת ה'ו כ '  8 ,200משתחפ'ס

-

כל ' רבכ צבא"ם שהעס'  j7ה בעיקר יה Iך'ס  .אח האוח  Iה Oיי'ה הענ' j7
'ושב ראש הנהלת יך ושס אבנר שלן לנשיא א') Iנרםיטת רומשטט  ,עיר

הוחתן לש פיאגר~ מאחך 'ושפאלגה איו לכ שרא בשר  ,בטקס השתתפו
שגר' ,גרמניה ] ' שראל  150- ) 1איש מהאץר  Iמח, Iל" בהם )'צול'ם 'י'י'
'ייינה שפלאגה הציל ,
 31באפר' י א'ר Iע הוקרה לחםי ',אומות העולם הח"ס בארץ ול]ג'

משפחות'הס ב'ן ושם .את הא'רוע ארנו בנק לאומ'  ,ו הוא נערך במעמד
ראש הע'ר אור' לופול'אנקס' ובהשתתפות כ·  50חס'ד' אומות העולס
ובנ' זונס .

 4במא' עצרת הפת'חה הממלכת'ת בערב 'ו ס הז'כרון לשואה

ולגבורה ברחבת בג'ר נטו ורשה במעמד נש'א המד'נה משה קצב ,
ראש הממשלה אר'אל שרון ' .ושב ראש הכנסת ראובו ) רוב' ( ר'בל'ו .
הרבנ'ס הראש"ס  ,שר'ס  .מבקר המידנה ' .ושב ראש הנהלת הסוכנות

ה'הוידת  ,חבר' הסגל הןמומט' וסגל א; נצ'ול' שואה מהאץר

ומחו 'r

וחס'ר' אומות העולם.

ןצעח מחכ'ומח oצל'~  60הנש נלnנ"~

לע ונגט .....

iונ צאח oרחאנ iוiונצהח

,..

ףשל ,.מר~u

 5ב.מא ' טקס הנחת הזר'  Qל'.ס הז'כר.ן לשואה ולנבורה למרנלות

לומח'ם  ,ון''oצ) שואר~ פר  'tJזנ'  ,0ס""'ח  ,משתתפ'ס בצמידע הח"ס' ובג' גורע .בצערת הוקרבו

האנדרטה למח נ טו ורשה בהשתתפות נש 'א המ ר' נה ' ,ושב ראש

םרט'ס ולצnומ'ס לש לומח'ם  ,ובת  'Dת המאנות'ת השחתפו שלוכו'ת אהחו ו"בנג' שפו' Iמבו

הכנסת  ,נש'א ב'ח המשפט ה'וע'וו ' ,ושב ראש הסו)נות ה'הור'ת ,

חזמורת מטשרת 'שראל בנ'צ ו ח צנימ מנשה

הרמכט ,'r

המפכ'ל  ,יקן הסנל הד'פלומט'  ,ראש הע'ר 'רושל'ס  ,א'ש'

צ'בור  ,ארנו) ' הבצ'ול'ס ו לוחמ'ס  ,תלמ'ד'ס ומשלחוח מרחב ' האyר  .כמו

כו התק"מו טקס'ס נוספ'ס :ל"בל א'ש 'ש שס ' -

מעמד הקראת

משות קרבבוח השואה אבוהל 'זכור; קונצרט י מכתב לוורשה י בש'תוף

האפורה ה ' שר'לאח אבט' I1lףום; עצר ת ,.רכו ו לש ןאנו ו ות'ק' המחתרת
ה'הו ד 'ת בצרפת אבוט'1וף.ס; עצרת תנוע.ת הגוער קבבעת הקה'ןoות
בש'תוף מטה ההסכרה  ,מ']הל חברה ונוער ומ.צעת חנועוח הנוער
במשח ''].חה ,החרנוח והספורט .

 9במא' טקס מm

בת' לצ ' וו  0 '.הנ'צחוו על  -uמנ'ה הנאצ'ת נרחבת

ונארטת החמח'ס והפרrט  '1ס ה'הוrןס במעמד שר הבטיחוו שאול מפוז ,

)ור'ס 'ורופוב ולורמ'לה לואמו  .להקות צה .'r

לב'רן ולהקת ת)ועית ה)וער המקוצבת ב)'הול ,המו"לק' של גועל לרר .

 30במא' טק  0ח ל ו קת פרם' ס של המכ ו ן הב'ו  -לאומ' לחקר השואה במעמד הה'סטור'וו
הראש' של 'ד ושם פרופ ' דו מכמו  ,צנ ' נ' הקר ) ות שחרמו את המלנות  ,מקבל' המל נ ות ובג'
משפחתס .

.)' 1ב oטקס הענקת א.ת חם' ד ' אומות העולס חופ'ה וורובלסקה וו'יר Iבסקה

ולאלברטוס ומרנרטה הבקוורט

ז 'r

'rr

מפול'ו

מהולגר  .את האותות והמת'ות הענ'ק ראש מוצעת 'ר

ושם פרופ ' שבח "'  0לבנ' משפחות המצ'ל'ס  .בטקם נוכח ק ו)סיל פול'ו ב'שראל והשתחפו
ב  70-א'ש  ,בהס משפחוח הנצ'ול'ס והמצ'ל'ס .
o 30בו ' 1ראגוו נצ'ooןן מחנ,ת ההדמשה 'צוא' 'ווו ב'שראל כנoס צערח צל'ון  60שנה לשחרור
ולג ' צחוו על רגמנ'ה הנאצ'ת בה'לב 'הרוח ווהל'ו )בגבעח"ס(  .הצערת התק"מiו בם'יע

הפדצו'ה העולמ'ח של הקה'ל Iת הפסח'ות -

ההנהלה ב'שראל .רשות הרל'נו ו'ד ושס

ובהשתתפות מרכז הארגונ'ס של נ'צול' השואה ב'שראל .בתכג'ח האמנ,ת'ת הופ'עו שול'

גחו ,בובכה לו' גהנח"ת גב' הנלד .בא'רוע השתתפו סנן 'ושב ראש מרמ הארג.נ'ס של
נצoלד' הש וא ה ב'שרלא זבא ךפטןור ' ,ושב ארש ראנוו ון'ooצ) מחנות ההדמשה 'ואצ' 'ווו )'שרלא

משה ה'וע'וו  .בצ') הפרצו'ה העודמ'ח של הקה'לות הספח' Iת  -ההנהלה ב'שראל משה
טםטה ' ,ושבת ראש התאחדות 'וצא ' 'ונוסלב'ה לשנער מר'ס אב'עזר  ,מנהל ב'ת הספר
המרמ' להוראח השואה ב'ר ושס רר מוט' שלם ו)  300-א'ש.
 30יבוב' עצרח ז'כרו ו ב ' ער ק דו ש' ד rרוה'  rהםב'בה צל'וו  65שנה לתח'לת השואה )ר rמב'ה,
לפוגרום בד ו רוהו' ב  30-ב'וג'  19 40ול נ' רוש 'iווד' האזור למחב  ,ת המ rוח בטרסנ'םטר'ה .
בא'רוע השתחפו

)\ Oj7לממתכ' יצל  .ו 'ום ך)nנ"וו לע ונגמiר' ך)onצא רנבחת דנאתטר "ול O'OO
.רפ.רrטנ ' D'"1.,.... " Dגי' .שO

כ3OO -

א'ש.
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חבקר'ס ב'ד ושס
!i

•
~

,
5

9

התכןן תחזק את ש'תןף הפעןרה
הב'ן-ראןת' רצןרך הרחבת התחקר
א חת ההמצלות מ rח הסופ' 'וש הוודעה הגיו-לאומ'" שלואה ברמlנ'ה
בשנה שבערה ה"תה  'rע Iח את שיחוף הפעולה האקךמ' בטוגיות
הנוג/עת שלודרא .בעקבות אירIו Iקבתצו חוקירס מחניס יעצירם ממרס

Z

"

נוח יטשו'ווג'ן פשלה העבףת לIה ' IOOףה iריrןו.ת כ D)lרוגטן רoבt· l.מו'א·

~_

לחקי השואה את הדסנה השנתית השבייעת

 · -אנט  Iשמ'.nl

פש' rם  .שואה :

)שיא רום'ה ייי'מ ' ר

פ ' Otו נ'j7ר חנשדו לףפא
במזואון החדש לת ו חלת
השוהא ]במוזאון החשד

למאנות השואה )מימיו(.
)ש ' א המיד)ה משה

קצב )ממשא(ל ליוהו חא
האורח,

הטסיוריה ופרשנןת ' שהנ השתתפו ח Iקrךם מחוץ '.הרסנה התק"מה בראשית

חושר ' Iב'  ,ונה )ישאו האצרות במג  IIן רחב של נ Iשא'  Qהנונעים לשואה  ,לרבית
" האנט'שםי  Iת נר Iםנ'ה והשתקפותה )ע'תן)'ס האנט  Iשמ"ם הר Iםנ"ס בשנות

ה-ס : 3

'ייצוג השואה נה'טס Iר' Iגרפ'ה ובפסר ו ת הרוסב'ת" :אנטישם' Iת דתית

מהפרספקטיבה של הש ו אה" ו"התמורדות עם  Iר)' Iג Iת הפש'ן Qבאירופה

חנשדו מאי ב'קרה בי' ו שס

שלאחר מלחמת העולם הש  Jייה:

רע"ת ]ש'א ארצות

הרב'ת ל  Iרה בוש בלו rיית

גסאי  2004נטעה קבוצת ח Iקי'ס ישראלום צעירים 'וא Iטoי'ה להשתתף

אשת נש י א המד')ה גל'ה

נסרנה לע השואה עם חוקר'ם עמ'ת'ם מאונ'נרס'טת  I 01 ) 11מא  Iנ'נר  O'Oת

קצב בתמו)ה:

זצלבורג  ,במסנרת 'חס' הנומל'ן ב'ן מורסות המחקר  ,א'רח המכון הב'ן-לאומ'
לחקר השואה בחודש

')'1

מבת  llIת

קבוצה של חוקר'ם אוסטר'ם ,החוקר'ס הוזמנ ו

ה Dשתתפ'ם

לאבבוס אושוו r

ר",קור' רוכ.וגצ במ  Iזאוו

להשתתף נטדגה מיוחרת שכותרתה "היבטים חרש'ם במחקר השואה :

הא r OOן,D

ג 'J

בוש

החשד ,מןו Mת נבאר נלש

ארנש Iת פפח ' גרהדו נyטו מאוג'ברט'Qת ' Iגה פורפו '

הלגה אמ'צנר מא Iנ'רנסטית בצלוור) הצטרפו עלמ'ת'הס ה'שראלים ן'ן'ו)ים
לע מנ  IIIנ Iשא'ם שוח'ם תנחוס השורא~ לרבות "יטילפם
"וס')" פור'ות

נא  Iשוו 'Y

-

משרת'ם נאנiו'לג:

-נ'רקנאו" ו"בר'אות הציבור  Iה'נ"גה גזע)ית בווינה

הצניוגל-סצויא'oן ' ooת בשנ'ם : 1945 ' 1938
המכ  Iן ממשיך שנ'ת  Iף הפע'תה הנ'ן'אלומ ' ומתעתד לארח בסתיו חוקרים
ממגיה  Iמהולמ .

ארש ממלשת טקרו'ה
רג ' פ ט"פ ארחא ן

הסנת הו א וע  Iר מחקר 'וש שאו המ סו ר.ב oו · אל מו' יחייר ה ש lC Iר~

ו רע"תן 'ס'ח בםווא וו
החשד חנושד מא ' .

nבמהנו :הבט השמ TII
החשד.

: -זז ר  Iנ m

הר ו דל ו ר רנ  ,ו Wi'r.י ב חלnחה שע ר ה

' n ir

 302 ,2005ע  Dוד'ס 69 ,

לש פ ר pרנ

ש"ח

r

בספר מתאר המחבר את חו ' Iות'ו ואת הסכג ת

שארבו לו כשהיה לוחס ב'ח'ךה פרטיזנית נרולה
באוור  Iל Iרווה שבפול'ן  .הוא היה רע לאכזר י ותם

שד התושב'ס המקומ"ס כדפ ' ה'ה  '1Iס ודשיתוף
הפעולה שלהם עם הח"לים הגרמנים  .ספר  Iה

ה וא רעות מ'לכ ראשון לע כוח 'הן  '1דוחם  ,ניול
מrא  lIגן 'ועפש תחע'ב מ  Iרח פ"תן ' ,חדית הפר'ט  Iינס

שר החוץ לש 1' 0

צ ' או קם'ו בי'lו במזו  IHו
החשד בסיוןן ביד ושם
בחודש '  Iני.

ב'צעה משימוח צבא'וח רבות ננך בצא הכ'בוש

של גרמ)'ר~ וכ ו )חלה הצלחה נתח rם ההןמגט'ר'.
 Iה ש'דוב גדיר שד פעילות צבא'ת מצליחה ושל מאמץ הומ)יטר' להצלת

יהודים

-

בהם קזנ'ם  ,נשים ו'ייים .

שרת המשפטים לש

ל פרסי ס נוספ' ס ו ל הזמ נות :

רגמנ'ה רב'ג"ס ז'ופ'ס

טפר' 'ד ו ש ס  ,ת "' ד ' , 3477רוש ל'ס  034ן 9

)משמ(וא ם"רה במזואון

ט ל פון  , 02 - 6443505פ קס 02 - 6443506

החשד בחודש מאי

publications.mariteting@yadvas hem.org.il
www.yadvashem.org

בלוו"ת הע IIרת הבכ 'ר ה
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ל'

ליושב ראש ה)הלת 'י
ושס איןנה שט"גפן'ן.

ידידים ותומנים

,ען ם
'שראל
דוך

I

סטפב '

עזר'אל '

בס'  011בי י ושם בחורש אפרלי ב'קר ו מקר

ו]ג'

יגב מפשחת) מנלה קר ו רר" בש'רלא אבנר אזאלו'

משפחתם ב'קיו

ב' 1

ורע"תו

אפר''ו .הא  Iרח'ס

השואר~

nנמ :iUl

במוזאון

החדש לתול ,ות
השואה

ונמרנן

הטפר

שה ו קט

תברמותה הדנ  Iגה שי משפחת

במוזאוו

החדש ל תול  1ות

ושם בחורש

םייון

י': Y

מjת 'lץ'

)במרבן( עם בתו

ועם גנאר שלו.

זעrךאל..
'ושנת

ראש

אי'םןן

אתוקןת

הועקשות מומ שרי וא'ם Iו לעבוה
עורפ זלג ,ב'קרו נךו ושם בחשדו

r

מא' םע ע r lןב קי סיראוו מש'ר'וא

צל' iUשת"'  ,תמותכ ו מאנ1ה לש ' lושם מלת

ועם עודב' של Iחת חרבת אך 'IIO

בא'.כ ארגנה ם'ור ב'  1ושם קלבצות ת ורמ'ס

וצראבת ו1נןף .Iנבקו"" הצונו לינפ

חנשדו מא'.

הסקני'ס אתגרי העח'ר נחחוס
הצנחת הש Iאר~

ארצות הבר·ת

וו ' '1ייאס ס''''4פ מק מ'1ו

חגר המוצעה המנהלת של האגודה האםר'קנ'ת למען

.,

'ורק }מ'מ'ו ל'  o 1ק'ר

הענ'ק לחבךת הנהלת

הףוב'ס :בחסת שר"'

)ממש(לא

ו מ'באל מ'נקס ( ס"רו

ושס מלויו ג ' ,לס ג  Iק'אט 'מ)(I'D
המנה'גJר lיעצהרה 'וש הגאדוה הנידע ש'קניר ברIH 't
זולו מnהנ OYלכnסש 'Dרפcא

במ ו זאוו

החדש ושמעו

)בסרכז( אח פרט ההישג'ס

םק'רה

על ה תבנ'ות

םעטמ האוגדה האמףךזנןח לןעמ

של'פyו ב'בר גטו ורשה
בתמ'בתם

י'וש  Qאנייזע ההוקרה השנת'

ש'תבצעו

החסושי של האגורה .נא'ר Iע

ובתרומת

נש!א דםףב שכהחנ 'וש הנאף

מ'צרב מ'ו  OOוו .

משפחת

נז ו בו  ' j70לד ,ן')')רע' לש ~שנ
ראש האנורה המאריק)'ת לאי

זנר.. j701I l
ברברה קורט

) מ'מ'ו(
קורט

ו םזוו
וסרמו

מרק הטסו םא'גר' Hנפ Iל'ס

))מרס( בךטOן

גךו

הלוט

)ב'mק המרק '.םמי'' 7') Q
ושם עם '11

הםרת

של נו הבנ'סה

מפשחתו נחודש

ב'ד

מא'.

ושס

שנתרס לזכר
הבעל והאב רד

דרפ קורט לד ,בצ'ול שואה ולשנער ' ו שב ראש סנ'ף החוף המערב'
לש האגודה האםר ' j7ג'ת למען 'ד ושס ' .ושב ארש הנלהת 'ד ו שס
באגר 'ושו )ממש(לא הג'ש להן '.ש
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ידידים ותומנים

ברחבי

ה ו ם

אוס  Uרליה
בנה ו Hנד ו ך

שו ו רץ

)רביעoת ממ''ן ומחישי
מ  Iמי ו ( '))ו מפשחתם

מלמבןר lש'לuכIאנה

תרמו נחודש אפריי

את 'משע ו ל  o1ז  Iכר  Iי'
המחבר א ת כיכר נטו

ורשה

ברי  Uניה

לבקעת

הקהילות לוגר גני
משפחותיהם
הוגגר י ה

,יה ו ךי

שנספו

נשואה .

קנדה
התך ייזמן )משמא(ל ו ג ' לרי שוורץ )במרס( מ  IOר  10)Iס" ,1

מ'םיו משל'זא :מיכאל ו  ' Jקי ג ", ,יאנה ם,רננטאן .

במוזאון החשד ביך ושם חנושד מאי 'מ  IIיית אבנ ר שלן )ממייו( .

,ולזין ספרינרג ו אלו ם  Iרגגסאן הג'ען oלד ושם ידכ
להשתתף נטקס תשדקה הפרק ץ~ך '1hם החארםינו '

במוזאון החדש לתודלות השואה ,תרומתה שי ק[ר

הקדצה לע שם צרא" שרמו במר  )\,)Iיך..

גרח  Jייה

םפרד
מקם ) 1' 10מח'שי משמא(ל ) Iגי מפשחתו נטקס השדקת 'גן
הח'ו'pם' ושתרס חרכ ה Iריו וחאותו ושפסו שנואה.
מנהל אנף קשרי חוץ שעיה בן יהודה העניק מת)ה
ל מריש,ן גרטלר  ,ל אידסה ו עמנואל סרינק ו חבריה

י קנידדה רגלטר  1ךף"ןוo.

נוטjס ח Jחכו )יהת גנית הספר

המרמי לה Iראת הש 1אה  ,הכיחה ה 1קדשה ל,כך הנלע
 1הבא מ 1ריץ מררכי רגלטר ו 'rרכ ntמפשחת 1נשפסהת
בשואה  ,בתמ 1נה ן'",מ) לשמא(ו ; זכר י ה נרלטר  ,אירסה
טףךנ~ מרישה נרלטר  1שעיה בן יה 1רה ,
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תקם·קן
תומכ'

'ן

ושס

סטפנ'

אןםטר·ה

)מ '(I'O

פ'ג' שט"גלך'גנ  'l' .רה קרובה  Iחורמח של 'ד ושס  .םיירה

פםטל'כט במוזאוו החשד

במוזא Iו החשד בחברת מזכ'ר רמו  'lנה של אוטסר'ה לחרבות

עס בג ם ג ' פר' פם'זס'כס

 Iתקשורת רפנ y

מוקר מ!לשחת

מא  OOIר'ר.I

ו מרקוס )משמ(לא

ו ג 'Oו Jס מ  Iנjו'ה רחאבנ  Iס

פסטל'כ •Q

ם
יי

~

~"'~ r -
-'·v
~(-
"~,[,I'~' I,
•'.

t

ח"ס פלןמ ו

)במרכ ן ( ,

ל'און פלרמן )שנ' מ'מ'ו(
 Iמשפחתס מקלנ'ס הסבר
לע המוזאוו החשד ממנהל
אנף קשר'

חוY

שע'ה בן

'הורה .

ןנצןאלה
מ'מ'ן למשאל  :פרגס'ו שט"uנג )סקילזמב'ה( ,קת' נם'ס .
מר'או קנר  ,או וה צוקר קולגר  ,אמרjו'ו ק  Iלגר  ,מנהלת הרקס

הא'בר'-אמר'קנ' פרלה חזו ואבר'קה בם'ס םיירן ב'ר

\

ושס בח Iרש מא'.
בכ'קור

ב' J

הקר'שן

ה זונ קונלר

לוח ' ת ') Iרוו זל)ר
הור'ה של או  Iה
וםבן של )אoךקה.

'ן ושס מב'ע את הערכתו לתומב ' ן

-

תרומ תס מםייעת לנו להמש'ך

ב מש'מה הה'טסוף ת של ה צנחת זכר ה]פס'ס בש ו א ה  .של ה רחבח ה' רע לע
השוא ה באמצעית מחקר פ 1רס Iמ'ם ושל העמקת הח' )וך קברב ה רור ה צע'ר.

' ד  Iש' Oדו ה לך לע החלטךת לתמוך בפrע לותו ' .חן ]לכו לרמוש'ך ן jT'/ת ת כוו

ןךכoמו ה שיהא לוהמע ' j7ו  .לרגו'ו אח החר ות האנ'ס לוקפס להס 'לכם משל'ר o1
לע רמושך ק'ומו לש הע ס ה 'ה ' '1lועו ער) '  O'o1ון רקזג Iר ש'ס לחרבה הגא Iש ת'.
כד' לתרוס' גאמצעות ברס'ס אשרא' או גאמצעות

המחאה  ' ,ש לפנות לכתובת : 11
אגודת נאמ] ' ' ד ושס ב'שראל

' lו שס

-

רשוח הזנ'רון שלואה  .לגגור ה

תץ ' 3477רושל ' ס 91034
לטפוו 02-6443417 / 8 :
פקס :

02-6443419

דואר אקלטרונ'  :ו  srael.societ)@yadvashem.org.iו
-הת ר ומה ל'ר ו שס מוכרת צלור)' מס לע פ' םע'ף  46א ' לפקוןת המס .

ת ום כ' 'ר ושס קלרה והלוו אוםטפדל )של'ש'ח ' D'Dו ושב' מ'מ'ו( במבואה עס
)מ'מ'ו משלאtו כרמלה ע'נונ .פלרה חזו  ,אבר'קה מוח'קה ושנר'ר 'שראל לשנער
בווצנואלה ובפסח הרצל ע'גונ .
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