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ההתאחדות הבין'לאומ'ות של אנודות הננאולוגיה
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מרכיב האחרוו כמכלול המוואוני החרש ,
מרמ הציפיר~ סpכות לפיהחת ן'j"fזה הרבח

שמות קרבנות השואה  .פרס מייחד זה משקף תא

חבושר נובמרב )ארו 'מרמ צהפייה השדח :

ההכרה ואת ההערכה של הקהילה הגנא ו לונית

מרבו מיוחד זה נודע לאיסוף

לתרומתו של מאנר השמות לחקר המשפחה

OD
~ר:ק

סרטים בנושא השואה  ,לחקירת הסרטים וצלפייה

היהוירת וההיטסוריה של הקהל' Iת היהודיות  .הפרס

בהם  ,והוא נם יעוח במאי קולנוע לחוזר ועלסוק

הוענק בכ י נוס הב י ן'לאומי ה·  2Sלגנאולוניה יהורית

~ך Dתריro-אח

בתקופת השואה ולתור אחר דרכים חשרות לצהגת

בלאס וגאס שבנ ו ורה בחודש יולי.
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היהודית העניקה ליד ושם את פרס 'מיום השנה '
לע ההלעאה לאינטרנט של המאנר המרכוי של

תכרעמ בתכ תעה

0

השואה זכה

בפרס

"מוזם השנה"
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הממד הקולנועי של ז)'ריו השואה
חינוך
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מרמ הצפייה החדש

ה  IIOא II
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הפנום מאחורי השמות

משTו החינון .ירתוםת Iר,סרtפIג

ודועת הבתוועת
י הסיםנת היה  '1Iת לאץר ישרלא.

{, 5 ' 4

הגיליון שלפניכם מציג עור ררכים חדשניות

מאגר השמות 'תורגם לרוס'ת

מורגנשטרן מאפשרת לסיפור החיים של חבדתה

עם כ·  40.000רפי דע חדשיס שנשלחו לי ד ושם

להנחיל את זיכרון השואה רלורות הבאים :נעמי
הנציולה רחל להמשיך להיות מספור אבצמעית אסוף

מאו הלעאת מאנר השמות לאינטרנט לפני כמעט

הבובות של רחל )ראו ל"חיות עם הויכרון :עמ' ,(12

שנה .יש במאגר נלוו כלשוש ה מלייוו משות ההערכות

ושני מורים ה ו ננרים צעירים פיתחו קורס מיוחד

הו שרבי ם מהשמות החסרים במ אנר הם שמותי הם

בנושא השואה לתלמירים מקומיים ,ובו סיורים

של י הורים ממדינות כרית המ ו צעו ת לשעבר .כדי

ברחובות בודפשט ובאתריה )ראו 'מ תחברים רלור

להלעות את המודעות למפלע ההצנחה ולעו ח את

הצע י ר :עמ'

.(9

עדו גביליין במט לא מחאויר יעלקiוס לש רוגחאון

איסוף שמות הנספים במדינות אלו  ,יתרנם יד ושם
את המאנר לשפה הרוסית .

הזיהוי המרתק והחשוב של אנשיס ושל

פרויקט התרנום לרסוית יתפאשר מכות סיוהע

מקומות רוגצוגים ברסיט תמעולה נרמניים עצמאבות

האדיב של קרו נדב הישראלית שנרתמה לנושא.

מחקר מורע וקפדני לש סנל רוגחאוו )ארו 'המוזאון

את מלכאת התרנום י שעה צוות של מתרגמים בי ד

החשד  :מאחויר הקעלים' ,עמ ' (. 7' 6

ושם  ,והיא תושלם במהלך השנה הקרובה .בוכות

החדש :

תמונה שווה יותר מלאף מילים :יד ושס מועח

התרנום יהיה המאנר נגיש ליהורים רוכרי רוסית

תא נצי"וו השואר~ תא מי מפשחותיהם ותא חירבהם

שח"ם במירנות ברית המוצע ו ת לשבער וכמקומות

-

שהיום הם קר אלפים אחרים )פחות

להניש תמונות של ניצולי שואה מפי הרע )ראו

אחר י ם

'מאגר השמות  :הפנים מאחורי השמות'  ,עמ' (.ב

מאחוז אחח מכמטע שישה מיליוו המקברים אבתר

התמונות היום·יומיות מתארות ירבוק את החיונ י ות

אף שרבים מהם הם ניצולי שואה וצאצא · הם  .הם

של האנשים הרגילים ואת עושר תרבותם ועולמם

יונלן לחפש שמות של יהורים שנרצחו בשואה

הרוחני שבכר אב.ר אך עלולם לא נשכח.

ולהוסיף שמות של נספים באמצעות מילוי רפי דע
מקוונים .נך יוכלו הקהילות רוברות הרוסית להיות
שות פות למהלך הנלל·יהורי של וכירת הנרצ ח ים

בשואה

-

אנשים בעלי זהות של ממש שחייהס

}לקחו מהס .

ה

מ

ש

ו

ה

ת

ניס

ת

ן
מאת ס'נט'ה  IIר  Iצלנםק'

א

ב )' Iנ'ף בגאווה חא בתן הת') Iקת; זוג צע'ד
רכוו לע דאו לחוו מוח"ך למלצמר~ זרועו לש
הער מקבחת אח תכף

האnננ ; l

חא ואחות

צ'עrןם םנ '1DYלפנ' המצלמה לח Oת!)

ףIך.h

חוכונות  nמי Dות כלאה ול I:>,ת זהיוח חמונוח אבוסף
פרט' המתדע רניעם יקירם )ה ' IOOר'ה המפשחת'ח .

ןא ה )' Iייחך אח החמונ ות הוא היותן חקל מאוסף שי
' Iתר  110.000-0תוכ  I)Iח שהועברו להוכל השוכות
ב'  lושס נמשך השב'ס .התוכונות האלה הו שז רק
שלישה אחוזים מהנפס  Iם המ  lnדע'ס דע כה )מאנך
השמות הוכרכו '  ,אך הו וכא"  Iח בעוצמה את פם'פס

הח"ס ה 'ה  D"lIבאירופה לפנ' השואה.
גוכצמא'י משלר תא זהו'וח היהrךןם שנפסו בש Iןא~

'l

ושס אוסף  1פ' דע מאז שנות

ה .50-

יאורה וויייאם שווץר  .קיו',ז
נוראה נאחד ממחנות

הריכו.r

נוריו שד וויייאם אינו ירו.ע

את יפן הדע

הגישו נ'צ  Iףס  ,קרוג' מפשחה או 'יד'י הנפס'ס  ,ונהם
פרט'ס ביוגרפייס

-

שמות ,תאריכ' י'רה  Iפט'רה,

מלשח ' lיעיי .דהפ'ם מש  Q'lIהבס המשות ובמאנר
המרכזי של שמ  Iת קרבנות השואה .מף הרע 'ש נם
מקום לחמונה.

אלש כמו חומר ה  OOוף אחר ם  nקפ4ת הנצא'ם .
משה מונה בותו גוטו~ יונ7lין~ פ(ת מוש~ תשאו הם(מ וגהטו
נוחצר נרטהקוי'מ נשבת  .1a.-2השמ רjץ .3. P ,הם(מ ר; ...ןת

תמונה מעוררת תחושה של ·היכרות~ עם האדם.
התמונה עוזרת rלכור את הראם לדראות בו אל קרבן

תב נ  3וגהטו תב ' 5מדנ.

תסר פנים או חקל מסטטיטסיקה  ,אלא ארם מלא
ת"ם שחי פעם רnאכ הדאם

-

דע שהנאצים ווע  IףהQ

רח.מוא ' Dאונ I rזיו ~ IIY\I) rסה' '".,וש ש'iל נוו(ו וואה מvו~

קטעו את פתיל ח"ו .אלכסדנר אברהם  ,מנהל הילכ

ואבשוו '•V

נחלו ידבושג שנר~נגןיה נושת וrג;!  .שניהס וצרחו

השמות ,מרגיש את החשיבות שבצירוף תמונות

הקרבנות במילוי רפי הרע; צ"ירוף תמונה מוסיף ממר

ל"עתים קרובות  ,כאשר אני חושבת לע השואה ,
אני רואה בעיני רוחי תמונות לש אנשים במיי פסים

תמונות נופסו לאוסף מאו הלעאת מאגר

של אסירים :כתבה איבון  ,מבקרת במאגר השמוח

אחר לדעות .התמונה מעניקה קלרבנות פנים ; היא

המשות המרמי לאינטרנט נבובמרב לפני כשנה ב)סיוע

המק  IIן  · .האתר שלכם מצינ את האנשים לפני ששהו

משיבה להם תא זהותס .התלצומים של רוב הנפסיס

תרומה מקרן רוד ברג{ .כיום אפשר להעביר באופן

ח וד שים במחנות .הוא מראה אנשים שניאים כמו

לא שחו ,אך ירוע שרבים שמםרו בבער שמות מפי

מק  IIן תמונ ו ת סרוקות ומסמכים אישיים אחרים .יד

אנשים דנילים ,ו  IIאכ ן תמונת המציאות .תורה לכם

רע לא צרו להיפח מהתמונות ה י קר ו ת האלה .היוס

ושם ממשיך קלבל תצלומים מקור"ם של הקרבנו.ת

שהצלחתם להעב י ר את זה לאנשים בבית:

אפשר לסרוק את התלצ ום למאנר השמות ולהשאיר

עם זאת כ'  45,OOOצחל rמים ממתינים למקורות מימון

את התצלום המקורי אצל בלעיו:

כ · 900

• _-...

נ ו פסים צלור ך סר י קה ואחסון

דיגיטל ..

ךגותנת היא מנהית השיווק שי המאנר המרכוי שד שמוח
קרננות השואה .

לרגא' DמרiDו ל8

_ דקrוומ הא8Iה א''Dד IIלע ררעז3 .D

מאת ד "ר רורבט רוזט

' ו שב ראש הנהלח ' ן ושם באנר שלן מםב'ר:

ע'קר האףס! הוא סרט'ס רב'ס ש'ד ושס רכש

מ"רמ הצפ"ה שוףא לבגש א  OIף ףrקמ כלכ האפשר

בהמלך הl:ש'ס צלור') צפ"ה מוחקר  .נףסו לע א ' IOף

ראש'ת המהא ה  20-התפחת ק;ן'וונעו רו~ה

לש םlOט' לע השוliא לע! גשlא'ס הקשוםיר שלורא~

הםרט'ס  Iרכ'שח זכו'וח ההקרנה  ,מרכז

למירומ המרמ' שבאמצעותו אנו לומר'מ

אףסו זה 'ה'ה מרמ ה ' Vlהל!עמ' לע אודות הצו'רה

ךס~ם מגאר חכן}'ס מפורט לע לכ רO1ו D'0שהקפוו

לע העולמ מIעש'מ את תפ ' Oות'}ו אבשר

הקולנוע'ת העקסות בשורא Jמרמ הצפ"ה מתםו

לע השורא~ לרבוח דעו' Iח מפ' נצוי'ווס  .במרמ ה''וi

-

להר'חב 'וובסס את משבא'ו הח"  "1Iם דמו~הו לה' ו ת

פאשר צלפות ב'יתר מ  50,ooo-רעו' Iת לש נצו Iי'וס

rב שהס מ1Oט' רואבך )(ןמ רס'ט תדוער~ ינוטרס.ם

:ושב'ס הייחת oו 1}N/הרמס ושרס מ 'fוvוriן .D
 OOרננ  ,D'Oשנא' ק'ווע uטן'i'IIצ הרבח לנתש למ 'Vl

שהקל'טה הקרו לה'  OOור'ה חיית'ח של השואה

סרט'מ המוצנימ אבולמות קולנו.ע במכ 'oלסוו'ז'ה

לע השואה .צלפות בםרט'מ הקשור'ס לשואה:

מ

לאיש'ס  ,למקומות ולא'רוע'ס  .סרט'מ

חע'ות לא ערכוות או סרט' ו'ארו ב'ת"מ ובין שהס
או במםופ' מחשב

-

ש"סר סט'בו שפ'לברנ

הצפ"ה

) .(Shoah Foundation

מרמ הצפ"ה ע Iדב עמ אנף מערכות המעדי

'צרו רושמ בל יימחה הו

בהבנתנו הו בתפ ' Oתנו את השואר~ א'ש מהצפו'ם

בטרס רש ' מת ש ' נ'חר בבמ'ו'ו לש > 'IXבו פש'ןoברג
לא 'וכל לשכוח את הסצנה שבה אמון נח 'ורה
ב'הוד'ם במחנה פלשוב הגבורה וה)ח'שות של

אחר ' ס מנצ<ול' השואה נעשות למ ו חש'וח נסרט
אקסוד ו ס  ,ו ה"אוש של האחירס גט הiכ'נ במשחקו
של רו ן ש ט" נ ר נ טר ט המשכובא'  .תמונות כאלה
מ פסק ו ת מ ' ער ו ר ו ןפו ת א ותנ ו נס 'חן .

אנ אלפ פא וא ש במ 'וו'וכ המ ח א ')ו רש mשנפתח
בעת האחרונה  ,הק'ס 'ד ושס מר כ ז חוז ח ' חדש

אנ ' IOף ,למחקר וצ'ופ"ה בסרט ' ס לע א וחח השוliא

ולע )ושא'ס הקש  Iר'ס לשואה  .מר כ ז הצפ"ה ה ו ק 0
בזכוח חרומות'הס הוךןבות ש ל ק רן ' ש ר ' הדרך

שוחנות יטPO

'ןופשרבג וצרא)ת ר(תףב rולש ןג 'זא

ייג'לאה סש'y Jמ מ'ושאל  ,בראש המרמ החוות' ,
ר'ועיפו וWכnב  "1'JOת 'O. lשו דמועת "וnא '- Pבחנ

הההד

הקןלנןע~

ש

של יר ושם ונתון בימים אלו בע י צומו של תהליר
רינילטיצזיה לש החומר י ם הנמצא י ם רבשותו  .פירוש
הרבר שמבקרים יוכלו צלפות בטרטים בהקשת
ערבכ ,אבמצעות בחירת אחר הכותרים הפפ4ולריים

יותר שיציע טנל מרכז הצפייה או באמצעות חיפוש
במאנר הטרטים ל'פ סונה דנא'ז) (.נושא וא קריטירנוים
מונררים יותר  .קבוצות יולכו צלפות בטרט י ס באולם

שהותאם במיוחר למטרה זו.
בה י ותו ארגון המבוטס לע יער ,יר ושם מתעתר

להעניק חסות לטימפוזיונים קבועיס שיארח מרכז
הצפייה דכי להעמיק את הבנת הטרטים לע נושא

השורא~ כמן P

ןו ושם נע' 'j7

למנות פו רטים לחוקרים

ולבמא י ם הטובים ביותר בתחום  .הפרט הראשון

זיכרןן

השןאה

מטוגו יהיה פרם יושב ארש .,ושם צ'לירה קלונו יע ת
הע Iטקת בשואה  ,בתרומתם של מיכאלה וליאון
קונסטנטינר מאצרות הברי.ת

היות סשרטיס לע השואה ולע נושאים הקשוירם
לשואה ממשיכים להיעשות בלכ רחבי העולם  ,יצא
מרמ הצפייה בפנ"ה קלהילה העולמית של היוצרים
והקולנוענים  ,מפיצי הסרטים והאטפנים  · .לקראת

שנת הפעילות הראשונה של מרכז הצפייה א Jו
קוראים ללכ הקולנוענים והמפצ-ים כאשר הם לםייע
לנ ו לר כ וש טרטים ו להעניק לנ ו זכו י וח להקרנתם
לפני קהל בןו ושם  :אמורת ' Pבחיב ס"טרים נשעים
רכ י ש י צפו בהם  .העברח החומרים למרכז הצפייה

חעניק jולהל נישה לסרטו לש היצור  ,וו<:תה גם את
השפאחח לךח~ר לור OOע' תא רמווס ש ilמהחבהני
המעשית  ,הקהל הרחב י לכו לצוור קשר עם ה י צור
לרכישות נפסוו.ת לכ (ןא מעייקו תא הפשחע הטרט
ויפארשו tו לדדח תא הבתננו לוהעיפש לע ת'Oפותניו
אנש ר שלורא~ בנ'tמ זה הגורמים לה מומששיוחיה:

הכ Iת ב הן " מנ ה ל ה Oפר" ה .

5

החדש -

הת ןזאןן

•

תא

פענוח וז  Iהוי של שמות רמויות באוספי התצלומים והמרטים

בפרץו מלחמת העולס השנ"ה ח'ו בשאו 1ו'< כ'  8,oooיהו  '1ם  .כבר בתח'לת

במוזאון החדש הובילו לגילויים חדשום ולעתים הפכו תצלומים

הכיבוש הוצ'או הל'טא'ס  ,בעידוד הברמנ'ס  ,יהוד'ס רב'ס מבתיהס לב'ח הכלא

וקטעו טרסיס עלומי ם ששימשו בתעמולה הגרמנית לתעודה
הוסטורות ווחודית המספרת את טיפורו של הפרט היהודי

המקומ '  .רב 1יס ו אנש' מפחח בקה'וה גלכאו .
ב'ומכו ר ש ימוח מניא הה ר' גה

 ' I -כ רונות כתוב ' ס בנטו השו ~' Iל רשם

הרפוא משאוולי דר אהרון פיק )שאל ש(דר ' :תףכ עס הופעת הנרמנ'ס התח"'

שאוולי :סתעמולה נאצ'ת לתעודה ה'ססור'ת 'הוד'ת
'""אמcב'cב~הcש'פeן 'cב'"ןב:-,א~ה~ןך"ב '. _______________c
ח

0-

כ מםנרת הצגת תחיית התהליך של ·הפתרון הסופי -ופעילות יחיו Iת
האייצחגר tפן בטשחו נרית המוצעות  .מיקרניס נ IDזא  IIהחשר לחןדלות

השואה שבי קטעו טוט מק D"lI
מלטווייה ומשאוול י )(Siauliai

לע צרח יהודיס מייפ"ה

) ,(Licpaja

צ'ד היהו  '1ס ברחוב ונס בנח'ס  [_1ב'וס ה' 28

וחודש ']ו'  .ב'וס השבח  ,ראית'

לע המדרiר) קרוב ויבתנו תא הרב )אברהס ציחך~ )חומובטקי ובוש בגיד שבת ,
מוקף שוטרים ופרט'ונ'ס )פרו )אצ'ס  ,מרוצח ' ה'הודיס ( שהוב'לוהו או בית

1

האטוrךם  IIO .תו 'וס ~ [ .סארו גס את הרג הראשי ר בקטט )באקשט(  ,חחנו
הרב )א"ויק( רגי)וב'ץ  I .גם אח גגן של הרב

הח'ולע rבהס לשועגr_1

)חומוגסקי [...J

נבית האטור'ס

צ!ילמן אוחס מפג'ס ואחור  [ ~ ].אלן הוג'לן אותם? האם

ע Iדס ח"םן'

שכליטא .קטע הטרט הראשון .ה י חיד הידוע

לאחר השפל Iת בחצר ב'ת הכוא ,הוג'לן הגרמנ ' ם את הצע ו ר'ם ב·  29גיו' 1

ער כה ,מתער מהלך מלא של רצח ב  Iךי יחירות הא"גזצגר Iפן מרגע הבאת

או 'ער קו  ' Iא ' .מרחק לש  15מ"ק מצפוו'מערב שוא  IIוי  .ושם הוצ'או אותם להורג .

הקרבנות לאחר הצרח .את הקטע צילם ככל הנראה בסוף יולן  1941לביפ"ה

ר"נה n

יינך ,ת"ל נרמ]' שש  Iרת בחיל היס  .דלגריי הדזמו במקרה למקום הצרח.

יעסו הטרט השינ תמדע תא רנ'ע ח"הס החארונים לש קובצת רי'OדIו שאצלוו
'וחפ  Iר את קבר Iת'הם .את הטרט צ'ומן 'ח'ר Iח החעמ' Iוה הגרמ)'  Iח  I .אחר'

.

ער)'ה ה Iא ש y tנ ב' Iמן חשרות נרמ)' מ'ים  18ב' Iי'  9.1ן חiטע טרט זה א'י
' Iהו' שם או מקום  ,מקום צהן'ןום נדמ  I'Iח ה'ה  '1Iם  IIה Iבפעם הראשונה בעבוית

החחק'ר ימוזאון החדש.
בארכ'ון הגרמנ' המרכז '.הבוגדסארכ'ב  .נמצאים כ'ום כל 'ומנ' החדשות
הנרמנ"ס הערוכ'ס מהשנ'ס  1933דע  9.5ן  .אוטף זה הוא האוסף הנדו'ו ב'ותר

מבל אוספ' הת'עוד המוטרט'ס מהתקופה הנאצ'ת  .רק ב'  Iמנ' חדשות 'ח'ד'ס
מובא'ס קט'ע סרט'ס לע ה'ה Iו'ס .עורכ' 'ומנ' החדשות  ,בראשוח שר התעמולה
'ווף נבלס  ,לא נחנו מעולס פרטוס למעש' הצרח ההמונ' צב'נורות הנאצ"ס
הרמש"ס  .מצעם סו  '1ות ה)ושא חו א ' Oור פרטוס לע משע' הt:וח לע! מצב'עהן

של 'ח'דוח הא"נצזגרפlן  .מנובמבר  1941ציא צו רשמ' שאטר לע ח"ל'ס 'fןוס
אח שגשעה בפו'וע.

בכ· 30

קווח של 'ומן חדשות שר ו בו 'וחר למראוח הלח'מה ולהתדקמ ו ת

הח"ל'ס הגרמנ"ס בחז'ח בר'ח המוצעות  ,שובצו כדקה וחצ' של סרט ערוך

שצווס ב • )' 29ו'ב  .194 1בקטע תודעה קבוצח 'הוד'ס מוח'ס ממשא'ח ,ואת'
חפ'רה ב'ד'הס; ח"ל ' ס נרמג ' ס ו ו חק'ס בהס בעבודח חפ'רח בורוח .קר"ן 'ומן
החדשות מוםיף ךגר ' פרשנות נצא'ת ' :נ'וט)'ס ' הוך'ס  Jאצ'7ס לעגוך בעבודות חפ'רה:
התעמולה הנרמניח יעדה וחח פרשנוח כוובח ומטעה יקטע הטרט .ב'ומן
החשדות תוןאן 'הו  '1ס לאו ע'וטנ'ס הנצ'זא'ס בעלו.ד ןא למשעה הם צרנחו עוד
 IOותו 'ו  .Dקבחצו היהו  '1ס מעסו טטר זה  IIהו לע פי זלצnט 'ח'ד  ,מ  IIהר~ שנצמא
בארכ' ונ'ס  .ובו אוחס היהו  '1ם הנרא'ס בסרט עומד'ס במסדר מסוך לחומח ב'ח

הלכא בשאוול '.בזערת הלצבת המע '1שבתדצום דעלו'.ת ודלפ' דע בי' ושס  ,ווהו
רוב הדמ' Iות בתדצום  .וגותס נודע ל 1ו  .כך )הפך ת'עוד גרמני תעמולח' לחעודה
היטסורית המצנ'חה את רנ'ע ח"הס האחרונ'ס של קבצות נבר'ס יהוד'ס משאוול' .
השנ' מימ'ן  ,הרב ' צחק

נחומובקמ' 1''1 ,

היער; הנג ו ה

ב'הויוס שולצתנ.o

הלשישי

מימ ' ן  ,אהרון פון מהע'ר

קלייפדה )ממל( ; הרב'עי
מימ ' ן .

קד'ש

שפ'רא ;

החמ'שי מ'מין  ,הרב אהרון
בקשט ;

השב'ע'

מ'מין ,

שמעון רוונב ר נ ; ומשמאו
עומד עורך דין
אברמוביץ ·

6

עזריאל

ה)ותב ת ה" ת ה ( /ו צרת ה םר ט'ס וה תצוןס 'ס
ב)ירה נ אג ף

ה  IIOא Iנ '.O

בII/(IIO

הח דש  .ו ה'וס ('/ה ' ועצת תצווס 'ס

וי .

הקל U"u

 Iצמויו בו שהוא היה כובןע  .אלא פשוקורקQי לא חי 'Dצנוב אלא נד'ת וחי ביעירה
פל Iנסק ונספה בא  Iשו  Iיץ .זו ה"חה חחילת הררך חיהוי הברור של המקום .

פלונסי~ מקום ה Iך'ןחו לש ר Iר בו ג Iר' Iו .ש  )lנח כ'  35קיל Iמטריס מררום

פלן]סק

זיהויה

של

ערררה

~CאOפOרOת"ק"' cמ'"eםר"_________________________________-
Oא ת
מ
כ

במאנר השמ  Iת ק"ם רף דע לע משו של הרש וולף פוקורקQי שמילאה אחותו,

צ'ז  Yנונ לפני חחילת המלחמה ח' Iבה ' Iתו מ 5.ooo -יהוידס  .הגרסנים בכשו
את היעיוה

ג· 5

גפסמטרב

1939

והקמיו הב

נטI

גמאי

,19'1

יהיו בו

יהוךןס מפלונסק ומהסגיבה .בחודשים אוקטוגר דע צדמגו 1942
0-

לפו)ק Qאל Iש  IIץ) .מטע לכ יהויד המקום נפסו

) 8,000-

נורשו יהורי

בשוןאJ

צתוגת מפת הנטאות במ  IIא  IIרש mמצוג טרס לש 'ע'רה צש'וים ב1940.

ידכ לו Iאד שנאו מרבח גלפונסי 4היה צורך גמעדי ממק tר Iח 'Dlפנ  .0בפסר

Der jude

הטלפונים לש פ Iיין משנח  1929רש Iם שמ  Iשל פוקורסקי  ,צירו נוגיע מצחייה

צלם פרט' ששמו הורטט לוחך  .את שם הטרט

t H / 940ז gsbezirk Zi,henמ Rraitru

j ", -

)ה'הן  'lבסחוז צ'))יב - ( 1940

בלפזנק . Qלע פי )ח Iנ'ס מהמאה ה  , 19-אביו של הרש פיקורק '.Qישארל נחמן .

נתי כ'זכ ה)ראה לצהם צעמן .רע הכ ה"הת ר"Iו")חה שהטרט ציים נr:צנ. 1ב

חי ביעיור~ אך אל קר לע פי פוקורקQי המק Iם מזוהה )לפנlק ;Qבפסר רלטoפונים

מ1929-

ע"רה מצפוו לוורשה.

רש Iם נם ה ' דצניגר

-

בלע חנות מכ Iלח

-

בפלזנםק .

כפ' שמשו מיע.ד ברסט מצ Iלמ'ס ביעקר 'ה ן ,0 ' 1ןא הלצם או}ו מתדע אותם

תיענד א Iב"קט'בי ,ו הטרט מלמך לע השקפתו .הוא העמיר כמה 'ה O" Iמול
מצלמתו ודרש מהם לעמוד כשפנוהם  Iצך,ך'חס פונום למצלמה  .סצנות כאלה

 Dכiר  nlהו ממרט ' תמעולה צאנ"ם הן מסרט' ח Jבנ'ס  ,יהן מצ'גית את ·ייפיויו נומיה
היהוך ' ת· לע פ' התפיטה הנזענית של הצלם.

נשלט' חנ  I'Iת המ  Iפ'ע'ס בטרט רשומים כמה שמות

-

הכובעו הרש

פ Iי~ךקס'  .נ'וע חנות המלמת השר מלדנ צתורג ,ה7 Oמר משועו פסאן  Iהח "O
ח"ם )ר'ערג

-

והם ה'  IIב O'Oהדכח' לתחקיר  .פאשר כשמה מ'זעב' החנן'וח

צעמס מצולמים בסרט .ןכ ייתכו למלש שאחר משני הנברים הע Iמידם בפתח
חנותו של הח"ט נובנףג ה  Iא גבניררנ צעמו .
תא ההשערה שהיעירה פלונק Qהיא משצ'חמח בסרט חיקז המיעו שנמאצ
ב ספר 'ןפונסק והסביבה

-

דצניגר פוזקזרקסי וש  Iמים בו בשרימת ')ב לפונקס

שנפסו בשואה .

עור רוגמה לשימוש המחקרי שאפשר עלש  Iח במירע שוגפי הדע קשורה
לנצסה המסימ'ח את
הסרט צש'וןמה יבבח

r

הקס ח ייענרר JאNI

על כמה מהחנו'  Iת אפשר לרא ות את השלט שנחלה בפקורת הגרמנים
והמעיר שהחנות היא ביח עסק יהורי.

המצב ו ח היא של
אסחר  .אשח בנימינ

בחיפוש שמותיהם של בלעי העםקים האלה במאנר המרכזי של שמות

יאקוגאוויטש .אמנס

קרבנ  Iת השואה לא נמצא השם שמעוו פאטר .השמ ח"ם גרינברנ אינו רשום

ב,1935-

ברפי דע של נספיס מאזור צ')נו.ב וגם עבור רצנינר לא )מצא רף דע  .א  Iלם

היא נפטרה
אך

חיפ  Iש

שמה

במאנר המרמי של
שמות

קרבנוח

השהאו העלה יכ םn

לש סאחר ומימין .לאיה .Iאשתו וייייו מלפ Iנסק נפמו

בשוןאJ

לאחו אימות העווגה שגס הצסנה המס"מת את הסרט צ  Iלמה בעיירה
פלונדס~ לא היה ועד פסק שהסרט כולו צולם במקום ,

הסרט הוא ממסך ה ' OOורי הפותח צ  Iהר הן על rלמ  Iלש הלצם הו עלולמס
'זש המצולמים ב  ,Iוהוא מהווה תעורה חשוגה לע ח" יהו רי פלונסק בתקופח
הכיטש האנצי.

רנוונתת רבועת ואנניוו הסוט'ס וה"תה תחק'וניח oטו Doנסוזאוו החשר יתתודלו השור~H

הת'וצוםיס קלנחו מהסוט  1940וז~ Zit".btא~"j Jt i. R.tןDtr j l
כאידבות ( film GmbHס. l r

7

-

ינון
ן.-"r-- "':'t'" ":

" הוראת השואה
בפפנה הדורית

"-ח

ב ינום

התורים

האר צי

~~

הראשון

מvו שחבו חאר לש רסטיג ההי רתרג הגעשה
בפולע במערכת החינוך  ,שלושה מושני סרנאות

י וחוו להצנת כ 60-

תמיות לימו.ד פעילויות חינוך ,

הפולעת חינוך והרצאות חנחמוים שונים רמושקפים
תא תמנות המצב הבורתא השוהא חב)יוך הלע O' -ףן ,
מםיר , iמחג'Dכ  ,ףנןע מורסות להורתא שוהא מוצרים
במכללות להוראה הצינו פעיל וי ות שונות בתחומים
מגו ו נ י ם  ,בהם הקהילה היהו ר ית במזרח אירפוה ערג
המלחמה ; "במקום סיפור אישי-

-

רור שני ורור

לשישי מתמודוים עם הבער ; מא ו נה בשעת משבר
ושאלות של והות בעקבות השואה ; טקטי יום

השנאה ; ר\Jמnז rvםע שלאת ר'Oחצחו ; האטבישמJw
היום ו הכחשת השואה ; פסרות  ,אמנות וקולנוע
בהוארת השוהא ; מאניר

רמו 'V1

באינטרנט והוראת

השוהא ; המעס לפילון ו"מעס רחא ; והשוהא והחןט'
ההומנ י סטי  ,בכינוס נם נערכו סיור י ם ופעילויות
מנוונות בחקלים השונים לש רמו'rכלו רמוזואוני ביר

ושם  ,וכן טקס פרסי יי ושם למפלעים חינוכייס ,
חשיבותו של הכינוס הייתה בראש ובראשונה

בצעם קיומו  11 .הפעם הראשונה שמחנכים מכל
הזרמיס מו'rכ הץוא נפגשים יולון עקח') לע הותאר
שואה  ,ה כ ינוס הצל י ח לקyנ אנשי ח י נוך בולט י ם
רב חיש

נ ב'OII

ו1מ rןIס הארצי הראIש ן בדי ש lס

נושא השוהא יולוו ג'' Iתחומי מוצקויע  .מחנך ומורה

מאת ו -ו ח"ס רגטנר

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

מ לע  60%מן 'צהןןנ נש'לאר חויששס ש Iכיח ן

לה>XKיירה צמפון הץlא נnכ

ב OD'Oרמ : OI

' הקשר

רכ זי מקצ ו ע  ,מנהלים  ,מפקחים ומצרים במללכות

בי ו המרכז

)70%-

להוארה(  ,כ 40%-מן רמושתתפיס למירמם הטסיוירר~

החשיפה המעש'ת לתכניות ל י מו ר חושות  :מ ו רה

מן הצ'כיר ח ו שנום ש'ש להרח') את ףמ Iר

כ  10%-ספרות ואמנויות  ,כ  10%-לימודי יהדות ,

חךך'ת מירושלים כתבה ' :קיוס כ י )וס שאיחר את

נושא השואה במערכת החינוך בישראל ,

כ 10%-אנגלית ו עור כ 30%-מצקועות אחרים,

השואה  IIלך ויילעם סורות הנא'ס.

וב ין

הפריפריה חשוב מאו ר  ,וכך נס

כל ציבור המורים מכל הזרמים היה חשוב מאוד ,

הנועך

כ 'rחאד מ'Iוששת מ'י רכוינסו יוחר לונשא מרמי

לפ ו ',ן'  .ו'ותר מ ·  5Q%מבורום ש'ש להרחיב את

ה קשור למפנה הדורות  :המסעות לפולין כנקודת

הכינוס מציב את נית הOפר המרמי להוראת

מפנה בהוראת השואה  ,התמורות בעיסוק בשואה

השואה ב  Iר ושס בראשו של תהל י ך ללכ אצר י של

בנש י ם ה אחרונ ו ת חנחומי הערת השונ'ס ) תאטחן ,

תמכיה בהוראת שואה ושל ציעוב מריניות החינוך

קהל נשערך לרנל פתיחת וס')) צרא' ארשוו מ t loג

מאנו.ת פסרו.ת קלונוע פוoול'פויה י הוף(ת והשלאה

בנושא  ,מכאלת ןאניו רכוינוס צעמה ה)יעה כמה

'ן' 0 ' 110שראל ו ם  .ה) ' נוס "הוראת השואה )מפנה

מה י היו מוקר י החוויה ו ההזדהות בהנחלת ויוכון

תהל י כיס ב כ ייין וה  ,והחשוב שבהם הוא ארגונו

החןות ' נ ו דע להפג ' ש בפעם הארשגtה גאשי ח'נ Iך

השוהא ר mהבא ,ציוורך ילטן רוסוניות tfזה החםןס

בשיתוף נופ'ס ] Iפסיס כמו בית לוחמי הנטאות ,

ה'mמ  D'lלע השוהא rךכ חלן תאנגףם לש מרעnכ

במושבי מליאה חוקרים  ,הוגי דעות  ,אנשי חיניך

ייrגפקחים רצראנ Wם

הור')ן' Yןאנ ציעבו) זווכיו השהאו  tדנ ך rכס להותאר

ומומחים מתחומיס שוניס  ,ו בהם

הטופרת סביון

לע המצקועות השוניס ) ה'טoוריר~ פסרי.ת אמנות ,

השואה נשנ'ס הקרובות  .פת ' חת המוזאוו החיש

ליברכט  ,פרופ ' מעזו זעריהו מאוניברסיטת חיפה ,

תטארון  ,מחשבת ישלאר ועו(ר ,יש קליית שהףונים

ג'ך ושס עוררה גם הוא ד'  Iו לע אופג' ההנצחה

יושב ראש הנהלת יר ושם אבנר שלו  ,פרופ ' חנה

הקערוניים שהתעוררו בכינוס יהיו תחילתו של דיון

והזורכיו רחב הבא ולע התעפשם לע רעמתכ הןן'גןו.

יבלונקה  ,הרב אב י גיסר  ,א י ש החינוך מוקי צור,

מתמשך ב'ן מחנכים ובין מצעבי מףנ'  Iת חינוך לע

מyן  lם .

אוצרת אמנות בכירה באגף המוזאונים ביר ושם

הידעים ורלגיס להוראת השואה במערכת החינוך .

 Wש מאזור

יהור י ת שן'ד ,ו מנהל בית הפסר המרכוי להוראת

ירוילש,ם כשי'ש מאזון המרזכ זה'תר מו הצפון ימו

השואה דר מוטי שלם והמנהלת הפדנוגית ננית

מן המשתתפים נושאים תפקיד '

הפסר שולמית אימבר  .מושבי המילאה עוררו עניין

ריכ  I IIנ י הול חינוכ י במערכת החינוך העל,יטודי

רב  .ובעקבותיהם נערכו קבוצות מונחות חיון ב'ן

הפורמלי והלא פורמלי )מחגכי כיתות  ,רס' שכבה ,

המשתתפים לע נושאי הכינוס ,

 87%סניזךם שוש להמשיך את מסעות

ה'י'N

ג' J

הפר j7'Jס .

הממצא'ם הלל ,הם תוצאותיו של סקר ערת

ב כ 'נוס השתתפי

440

אוש  ,נחם

המשתתפום הג'יע מלכ רחבי הyוא:

הדרום  ,כ 60%-

8

וא י כותיים מן החינוך הלע · סיוף שעוסקים בהוראת

90

זמורה מראשון צלי ו ן בתבה  ' :הרגשתי מכובדת :

רמולהני הפיוגגי במדרש

החינlI

ה כו תב הוא מנ ה ו המגמ ה ו הכ ש ר ת  Oו ר'ס בני ת ה םפ ר
המ רמ' והו ראת השו אה ,

מתחברים לדור הצ Yיר
מ!ועל

מ

I

גובן

מאת חוה נר  Iר

מ

מאירעוי בית הספר

בהוגiוך

I

ה

ר חו ב ו ת ה נ טו הס נו ר בנ ו דפטש ; ובת ' ם שאנש' תנועת

המרמי להיארת השאוה
'ףןס-פטמרב 2005
כ

ק'Y

ערכה מנמת ההררכה םמ']ר ' ם

•  Iא  IIהשוהא שהוקם בבדופטש מציג ה'  OIאת

הנ ו ער צה' Iנ'ת פלעו בהם ב·  .1944החלמ'ףס הכ'רוגס

וסואנות למ'ושחות בתי רפס תכי  Jlיים

'זאם ם אושוויץ  0 1 ,נ  2cxrמולצת ים המתורעם

אח האגדרטה לע נ ר וח הדנובה חכר ה'ה ו ירס הרב'ס

לפ'לון  ,קלבצוות נבי נוע,ר ל OOתוס ' ס

רטנפסוךט ה'םירו מהגנוףה המ גע' יצר<ד מגחה

שנורן לחון הנהר הקפוא בחורף  94 4ו .

מוחל" לומשתתפ י המ'בכ"" במםרגת

ההדמשה ואש "' ltו rב ריינאן ו חא תהY:ו ' הירש ו .ם

בoMעפ ה'ותמםrןו מאלמ' Oש'D,בIלא O.ית ~םינ

הפרו'קט םע משדר התעסון7ר~ המחסר Jו'Iשעיה

ה  j7'70צ"ה  ,החרסת הר כו ש ו ההכנ ו ח ל ה שמדה  ,לעת

לעוו' ו ח  ,ק ו דא'ס קטע' ' ומב' ס א'ש"ס ומח  IIדע' ס אל

החק"ס חבושר פסמטבר 'וס 'עון בהשתתפות

עתה ה אל בו ס )הסק ו ר ש מ ו ר ני ד ושס( משמש מע'ן

המאנות בתקפות השוהא צמאבע ו ת צ'ור' מאנ'ס 'ה ו ר'ס

השר אהדו אלומרס  I')Iגהף בת' פסר  .דב במ

נסיס להנחל ת השו א ה נקרג מ ור יס ' nlומ  Iר  Iם כאח.ו

כמו עמ ו ס א'מרה שנקלח tלפלונו ת ע ב ודוח הכפ"ה ,

בעשתה ב'מ' הע'ון פע'לות לבח' הםפר של

דע ת!ו) התערiט lהטופית הג תו נה ה'  OIבשלב התמו ו .

בחוס 'מ' ר' Ooור החלמ'ר'ס חזור'ס למזואו[ לוומ ר'ס לע

משח החמ · .ח

סי'וביה ר י ט'ו  Iטי נ Iר פצ ' י
ש מ למדו ם

בב וn

הפ ו לע במו זא יו

-

ש נ י סוריס צעירי ם

מח נ ות המיית ו רן אלבוס א Iש . Y'II

למלעה

מ' 5oo

עוrןנ משח החינן tב'קרו

ספר בבוי פשט וח גר  Iם צנו ו ת הח ינוך

" התלמ'ר'ס שהש ת תפו ב םמ']ר ש'נ ו ל ג מר' את

ב'י ושם  tהשתתפו ב'מי ע'ון  .נס קבוצות של

הם נ Iג ךי השתלמ וי ו ת לש ב ית ה פסר

עמד וח 'ה ס  :מסב ' רה ם 'ל ב ,ה' 'הס מ עונ"נ ' ס לה מש'ן

אנש' משטיה ממחווזת שוב'ט וקב  Iצות של

המרוכי ל ה וראת ה שואה בי י ושם  .חם ןש  Iם בחו מיי ם

לל מ ור לע ה ש ואה  ,וכמה מהס שה ם כ' מ ו ל ח  Iק'ם נגד

בכ'ריס מצה'ץ השחחפו ב'מ' ע'  Itב'י  tש .0

וב'מ' ח  Iג ו ך שקי נלו מיך ו ש ס  ,ה ש ניי ם יזמ Iפע י לות ח'נ ור

ה'ה ו ר'ס בראש' ח הס'ור התנ ג ר Iלהס ב ת וקף בתוס 'מ'

ת"לות שמרי'כוח את קבוצות הצבא למןי

היוצאת ל א רJו אל מח ו ץ לכוחיי בי ת הספר א ל א נם

-

הע'ו[ :ועוד ה'א א ומ רח  ' :הצלחנ ו למצוא ר רן אל לבס

בקורס ב'ך ושס  .עס פ ת'חת שנת הל'מוי  Iם

של ה ת למ'ר'ס ההונגר"ס .לפ' המצ'אוח ש הם ח" ס בה ,

חoש'ו ה  j7Iם רמור שדח לכח'בת חם'ח פוליעח

סוי ב יה וט י ב Iך יצא ו מנקו דת ה נ ח ה מעש  Iת ש'ופיה

ואפשרנ ו להס להכ'ר אח הה'  OOור ' ה של השואה דרך

חרשה קלבוצות תלמ' ד 'ס מבת' פסר 'ס Iר"ס .

צריך ימצ ו א דר ך מי ו חד ת יע ו רר בתלמי די ם ההוננרים

פ) tיערס שהם ח " Oהנ ה  rס  .הרזגןש ג חון )' 'lהלתמ ' 'lס

בכ')ו  Qהאצר' ה ר אשוו בחורש 'ול ' נערן

ללומדו

ו ב' ר' המ ו ר' ם ש'נטו להתמוח עם השאל ו ת המוםר' Iח

טקס הjמעת רפט י .,ושם למפילעמ ח'נ.,יימ ,

אל מחוץ לכ ו ת'ו' המ ו זאון .

I"W

בשוהא .שלם ךכ ה ם אר נג ו מיען מס ' גר

ק "'r

השראנ~ 'עjIוח  'Oוoיר זו.מר')ם רבבח ' דובטשפ  ,במקומ ו ח

שבהם התרח ש ו המאורעות הה'סטור"ס בש נ ת

-

1944

 'trכת בקעבות השואה' בר ח ננות ב'רת ה ו ננר'ה .

הנובעוח מם'ור כזה :

בנו ר~ דנע~ רפס לע IוJנ'1ת 'Dלrןן .D

וגו תנח ו~א ושא ) Iר ו ן ה  :Mג tךה  tןמו ' Jה במגמת א'ןפlה נב ' ח

ח'נון  ,פרס למפלע ח'בוכ  ',פרס לא'ש ' nנוך .

הספ ן המ ומ' זהו אר ת ה ש ו או"

פרס לתם ' ת

פרס לע כח'בח ספר ל'יי'ס ולגוער  ,פרס לע

האתףס לם'ור עחר ו לע פ' הבושא'ס ירלון מעמ'jו עס

תם'ת חגיוך מושא תחלות 'רףן ,צרפת וטקופת

מדצ אחר חjו'jוה אנט'·'הוד'ת  ,תוצאוח

השוהא פורס'ם לע בעוחח גמר מושא השואר~

התלמ'  '1ם

-

i

החק'קה  ,עב ו ד ו ת הכפ"ה  ,הקמת הגטאות  ,הנ'ר ו ש'ס

ר07ו ס רעגן במדמע סגן שרת הח)'ון .התרבוח

11

והספורט אד  Iהרב מכילא למכ ' אור והבשתתפוח

באמצע ו ת ב'ס' ) Iות הצלה מאורנבת שעש  tבג' בוער .

מפשחות התורמים )'וכין  .רבנםון ו'ובל'ר  .מנלהח

במ 'תלס ר'Oו ו ר חא ף ס שבהס רIflוולה ח  QUא'בוט'קט" Iלאס

מרכז 'וב'לר תצרה לבצ'ון ' ,ושב ר אש אנוית

'ה ו ד"ס לפ נ' הש וא ה ; פלרמג ט הונ נ ר'ה שבו ה ת קבלו

לעומ'ס דר 'שראל ל)'טנשט"ן ויורה ו'נברגר .

רחוב tת

בחורשים 'ול' רע פסטמבר נ ערכו ס' 'מ'

וכ'כרוח שב ה ס באפסו ' ה ו ר'ס צע'ר' ס לפלונות עב ו רות

ע'ון צלוות' מנהילס מIפקח'מ ממערתכ הח'טך

הכפ"ה; ב ' ח הח רו ש ת '1לב נ ' ם שבו אנפסו 'הוף ב ודפשט ;

'מ' ע'י! לצוות'

והצרח ומצ ד אחר התמ ו חות ה 'ה ו ד'ס עם מד'ג' Iת

הח Iק' ס האבט ' · ' ה ו ר"ס בשב'ס

; 1939· t9 38

ומן הרשו'ות המקומ'וח  ,כ ' 35

ם רו 'ס מלכ רחב' הץוא ו ' 'Oיעו! לכ ' ס  4םללכ tח

חלומות של אתמול
מאת מר 'ס אורןב

כ

•

mש  1934ה ו לעתה בנ 'ת פסד ' הrןן יעבר לוח

בפו ל 'ן הצהגה כ'גןס עלומ' לש דל''ס

להוראה מלכ הממר'ס
החלווכות בח"הס של מ' שבער ו א ת השואה בשנות

-

ממלכת'  .ממלכת"

רח' וחדר'  .עוד נער כ ו בב'ח הםפר

' DOגר'O

נעור'הס  :מה ה ' Iחלומותנהס טרס המלחמהו מ ה לעה

נאלש' ח'נןו מחן

בגולר ס בשואהו כ' צ ר הב'או את א ו תס החל ו מות ל'ר'

השתתפו ו  3אי ש מ 100מ(1:nת מסו'רנ למבחכ 'O

ב'ט ו ' בח"ס שבנו מ' ששחו אחו' השו א הו

'הו ד 'ם מארבע מן'ג Iת  ' OO .נרים אחר'ם נערכו

בתם ' ת צפו'ס הלתמ'  '1ם בסרט המתרע פנ'שה

:r

בהס מס'}ר ב'' Iאל Iמ' )ובן

oבl

לfןהבמ חא'י הנצחה OI Dט'1וiא ; וכלתםיכ 'רםירוo

 -ח III

ש'שה בנ' נוער 'שר"ואס ויבן ש ' שה ג צ'tלן שואה ממ  Iרח

מה  )lגהף ; למגח יכ ס מקרQ' Iאה ; למתםיכ ' 0'1101

הע ת ' י  .לע'לח ההצנה מספרח לע הזמ נ ה

א'פורר~ ממרעב א' פורה צמופןן פאףj7ר~ הב Iהם מפסףם

תוYוממ רבח מעה ' ;Oנnמ'וםיכ יהוך'm: Oמלוארט

הוערבת ב' ן י1ז' הלועם לםא ו)')oל ביער חפיה

לע ח"הם לפג' המלחמה  .לכ אח ן ואחר מששח בב'

!)'ח'ש>ב הסנכותו ה'הדו'ח ;( לסףנ }' OOףם לש

באyו ' שרא ל  .התלמ'ר'ס הענ'קן א ת אלב ו ם צ' ור '

הנוער ממח'ז קטע קצר מם'פ  Iר ח" ו של אחר הדע'ס

ביח הספר המרכן י להוראח השואה שגערכו

החפאורות של ההצגה למור ת ס  .המורה ה'גרה לפב'

טרס הלמחמה  ,ךכ Iמתהווה ן')/מ הצנ ת המשך להצ נ ת

בפילזן ט'לוא )  32א'ש מרבח' הלועם ;( ל!מנחיכם

המל ח מה ל א צרוח הבר'ת  Iל'מ' ס מם ר ה את ה א לבו ס

ה ' יי'ם מל ו ח  :תפאו ר ת ההצ נ ה מלוח ' ה'א התפאורה

מא'טל'ה ) ראשו! מסוגו ב י ן ושס(  .מנרמנ'ה ,

אלרכ 'ו ן ' lושס  .לתמrןו ה שגש ארו rלבךן צרנח ו ב שו א ר~

לש ההצנה החשרה  .אלחר מכן כל  IIג חלמ'יר ס מל יי ה

האלב Iס הוא חעח לחלומ ם של א Iתס 'יי' ם לע עול ם

את אחר הרע'ס אל ק ו רות'ו במהלן רמ.לחמה מאבצעות

טוב 'וחר .

ק ר 'את דעוחו ופיע ל ות ב עקבו ח 'ה .

ס'פור ה ה צג ה וה אלבו ס הס ה ב ס'ס הער ' וב' לב" ר ח

הסרט המסכס את הפע'לו ת ענ"גו הח "ס ש בנו

הח'בו כ'ח הח שו ה חל ומות של אתמ ול ש כ בת ה ורפ'oק ה

שש ת '}ה צ ול 'ס במר') ת 'שראל ל א חר הש ו א ה  .מעמ ו

נעמ' מ  Iרגבשטר[  .הפע'ל ות מ יירע ח ל כ 'חות  · ' Iח  :ו ב נו ת

הס'ום של הסרט הו א ה קלד ת }רו ת ח נו כה בנ ו כ חות

ש 'ר ו ת לאו מ' ממנמת הה ר רכ ה של ב' ח ה ספר המ רבז'

ה י1ז'ם ו הרע'ס

מס ל לה רבעת ה לפ'ר ייו ר ות ה המ שך .

'ירל הה צ גה מלו ח  :בנ ח נ ת ש אלת מ jו ו מ ס ו ת פק ' ר ס ש ל

ה כ ותבת היא ראש מר ו ך
זהוראת השואה .

להיראת ה ש וא ה מ נח ות אוחה  .לע קרע החלומו ח ש ט וו

מפ'לו!

ומר ' OIרJ

-

פע'זוn

 Iיי ר ח גכ'ח הספו המוכז '

9

מה מ'וחר נחפק'ין

-

בrעמס לבח' מחקלב לע ה.תעד צורר להקש'ע 'ורת

מנכ'ץ 'ר ושםן

אחד הדגר'ס שקשה להםג'ר כשאנ' נפנש עס
נורמ'ס ע!ס גאש'ס מחץו ל' 1ישס הוא מהן ' lושם ,
'ש הרגה מ,זאונ'ם געולס ונס הרגה מכיב' מחקר
אן אדנ ר טאוח  .אגל א'ו געולם מוסד אחד המאגד
גחכוו חח ' Dlם שו)'ם שמטרחם שלמר אח הזרכיוו

-

מטו מחקר .מ IIאוו  .ההאצו !אלר  .אר'כוג רגארטה

ומרמ פדגונ'

-

בעומ'ס נבמ)הל'ס ולהחזיר את המערכת לנעךןה
בצקב רג' .'Iהאתגר רוג  'f)1ולש  i),i),המשר השמ"ץה
לע ב'j7TIצ ואמק  mר  "Dח רוזגרהנ ורבאה שבתתסס

לע התשת'ת שסינו .

'רעת'  .מאור החרגשח' לראוח אח כתב 'רו של

א'  Iו עצה ת'תו למ nל'פרן

ינא .ףא משלועם

ונסוף לע כן מק"ס א'ר!עי  Iכירון

-

הנושא ואח המערכח ורק אחר כך להחליט 'זע

אם כ.ן א'לו כ'שור'ם ררוש'ס למנכ  -ל 'י ושםן

וגא' מצטט אח משה ף'ו

לגעוד אחו  .בלכ מקרה  ,לע'ו לראות בעבודחו ב'ד

-

צר'ר

לה'וח ·מב'ן במב'נ'ס :לכומר  .לע'ו להג'ו את אנש'

ש'שה 'מ'ס בשב ו .ע גא' מעונ"ו לצמוא בעודה חשדה

א'לנ 'ער'ס 'ר ושם צר'ן להצ'ב לעצמון

המצק ו ע השונ'ס ,לתת להם תמ  )lה והכוונה בנעודה

השופט.ת לע פ' המטרות שהמוסד שס צעלמו ' .לעו
לה'ות בלע נשמה 'תרה  .לא jת מנהל.

שמבקר'ס ה'וס בהר ה ' Iכרןן  .והאמציע המרס' לכר
הוא הא'נטרנט  .לפבי שנה עש'נז צדע חשוב של
הנגשח המ'רע צל'בור הרחב כשה'זע')ו את מאנר

האס במבט לאחור ה"ח ע Iשה משהו אחרתן

שמ Iת הגפס'ס לאחר 'ר ושס בא'נטרנט  .מגמה  Iו

לע דבר אחד אב' מצטער מאןר והוא שלא 'כולנו
לתת תשומת לב מפסקת לעודב'ס ולמנה'oןם
הנכס הע ' קר ' של המוסר

-

כפ' שצר'ן עלש Iת

 nייבח לה'משר ' .דע חשוב אחר הוא הנחלח ה'רע

הוא ה'ה מדבא אח 'כולתן לה'וח הגורם החש Iב

עבודתר ב'ר ושםן

בלכ שנה ה'ה ל' רנע מרנש מה

בעת'ד הקרוב 'צטרן מחל'פ' לייבצ אח

אחר'  12שנה של עבודה מאומצת של המערכת

שלו אל  IIה את עבורח הבג"ה של השלב האחרון
nבכנ ' ת רפ'.חוח

-

ח'רוש כנ'ר נטו ורשה וח'בורה

למלכ,ל המ  Jlא!ג' החרש  ,כמן כו אחו ל'ר ושס לכ
ם'וע שהוא ש"ךרש .

האס חחזור לננו בכ'בורן

' lושם חא המרiטפו הזחא Jמ ' I'Jוש חתיס רoפoחוח j

המערכח :

ושל חרומה קלה'לה ) ,נסף 'זע כן  ,לבקשת אבגר

הפאשר מלכ העולס ,
מהו הרנע המרגש ג'  Iחר שה'ה לר בתקופת

עם אליז אחרג'ס יצטרר מחל'פר להחמודדן

חתבמו' התנע"ג Iת' והתמחוחי לע ב ' O'Oזש הנתךבות

,הכ ' I'Oו שלנן בהוראח השואה למחנכ'ס רב'ס )לכ

בתגא' עבודה רג'ל'ס ,אן אנ' חושב שלנ לא עשה

בחחוס ' Iרכוו הש Iאה באץו ובעולס ,

מה אתה מתכווו לעשןת אחר' פר'שחר מ'ר ושסן

לע" שוב תפק'ר שרורש  13שעות עבורה ב'וס,

'ר ושס צר'ר להג'ע להרבה 'וחר אנש'ס מהאנש'ס

-

הוא מסר לןו ושם רפ' דע חכרם .

אנ' מרנ'ש שכוח' במותג"  ,אר ')ג'א מחכווו קל'ונ

ושס קןרס כןל של'חוח ןאחר כר מקוס נעורה .

מנכ 'r

Ib

רפיס tו לע רהnפשוג גש n~ !XIר

הורכ'ס קל'רןס המוס.ד צעת' השנ"ה ה'א ללמור

ט'פול גמנווו רחג לש תחומ'ס,

'ר ושם

הרע .הויף

Ib

ףרנו 'זע מחפשתם חצרגשה שבראנג

כש'ר ושס ו)חשב את רפ' הזע  ,מצאח' את רפ'

ממקור ראשון לע מ' שעובד אחר וא'ן אתה ר Iצה

-

jת שכהנעח' ל'ר ושם  ,החוותעד' געל"ו א ' IOף רפ'

הדע שמ ' '1א בא' בשנת  1956ואשר לע ק'ומס Kו

הצעה הראשונה של' ה'א קודם כול ללמוד את

גלכ השנה  .מכאו נג  Iרח ייחוףוחו 'זש התפק'ר

האם היה לר גס רגע מרגש א'ש'ן

כאן })עוור'

במשר 10

שנ'ס נ'גבח' בכ')ור ,לבא

Ib

גהאר ל' שחאזור לננן  .עם זאח אחוזר לה'וח צרכו

-

המפנש עס

חרגוח מ Iשבע  .ובר שלא 'כולת' לעשות ב·  2ו

ששת מיי'ק' המשואות בטקס המרכז' של 'וס

השב'ם האחרןנות נשל עומם העבודה  .אב' מאור

הזרכיוו שלואה 'זובגורר~ כשגא' נפנש מעס חנזרוח

אוהב

כועת 'ה'ה 'ל ' Iתר  Iמ Iלט"ל עס אשת'

לטקס כשמשפחתם מתלווה אל'הס  ,אכ' מתרנש

וזהרה אנץו ובעולם  ,חוץ מזה אוכל לה'וח סבא

בלכ פעם מחוש ,

במשרה מKוה לתשעח גס" .

,'1"00

התגכייל החדש של יד ושם :גתו איתו

ה

בהלת 'ר ושם א'שרה את המצלת וזעת

"עס מ'נו" לתפק'ר  ·,מצ"ן א'תן · .אג' חש

רNנ'תור למבות תא נחן א'חו למכ'מ ' lושם

מחנ'בות  Iאחך' Iת רבה רצב האחנר לה'ות שותף

החשד .

בה Iלבת המדסו לחקפlה שדחה ובהתמאחו צלר'כם

איחג חושב 'ח'לשס  ,51 Pמישש שבעב
השב'ס החארונJו lמב'ץנ מ'Kנ Iת עלס".

הוא פרש

מצה 'r

מרגת לאוף משנה .

שכm
צבה'r

הננ  Iורס מם'וס תכג'ת רפ'.תוח :

1999

'ש' עמרמ'  .בו  .69מםיים את תפק'ד  Iלפ'

''1אמ

בקשתו בםוף )ובמבר שנה  .11א'חו נחוו בחהל'ר

תפק'ר'ס שוג'ם נח'ל המור'ע' Iובח'ל הח'בור

-

החפ'פה לתפjו'ו .

האחרוו בהם ה'ה ראש מחקלת ח'ג Iר וסננ קצ'ן

..

הrכג'rכ הפ ושר

ח'נור ראש'  ,א'תו ב'זע חןאר ראשון בסוצ'ול Iג'ה

' ש' עמןrכ' חאנן

 Iבפס'כ Iלונ'ה וחואר שב' קבר'מ'נולוג'ה מהפקולטה

הגג "',י וש המוןואן

למשפט'ס באונ'נרס'טה הבער'ח ב'רושל'ס,

הדחש .

Mא<2
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מאת אור י ת נוטל

ל רחל ראול אוטף בובות גרול  ,לכל בובה
טיפור משלה  ,א'ן זה אוטף בנבות רניל לע
מדף בדירה ירושלמית אלא אוטף חווי ו ת

I

') IIחנות מהבית הבונירגה .ממחנה אושו v lי ,

מעב Iדות הכפייה בברמי  ,מהמחלה הממושכת ,
מהשחחר רבמ!ג''pמ rגהייח ב  6G-השםינ האחגחתו
בישדאל ,
דע לפגי כשמונה שניס הייתה רחל מטפרת
תא פיסורה האשיי בועבמה  :האי הnתשפה בדסואנת

אלגשי רעות ביד ושם )בתמ)'ה לש הjורו הנרמנית

))J1:J'j

rליכרוו  ,אחריות ועתיד( ופנשה עשרות תלמירים .
חייילם וjובצוות באyר וחבו'ןי .מחלתה איצלה אותה
לחדלו ממהנגה זה ,כויום אוסף הבובות הוא המפסר
תא ספיורה של רחל לפגי הjוהל.
"מה אעשה כשלא או'מ לטפר מה jורהן מי
פסיר את הסיפור שלין' שאלה רחל לפני יותר

קטנות של דע  80איש בלנך  ,לחלמייד התיכון

ענמת יד ושם

לוםמנףס  .ומtתבו ניתנח ו'i1ה'ז שרות לנתע בםנות

משער שגים חא נמעי

מודננטש ,[1

שעתה ממגה דעות ) .עמי השיבה  ' :אני אפסר

אותו'.

ושללוא שולא.ת אכולי פנשו ברלח צעמה .

'יזמתה 'זש נמעי מורגנרטשן עבנה ממחוינות

ב'))סו המוףם הצראי הראשון שנרעך ביד ושם

גנה ומצורר אישי להעביר הלאה  .מדור דלור ,את

השנים חלפו  .השת"ם לא נפגשו  ,נעמי עובה

חבשדו י'וו .צהינה מעני נפעם הראשוהנ חא פיסורה

אירויע השואה'  ,אומרת מנהלת מגמת הךרגה של

את בעורתה ב י ד ושט ,רחל עברה אירוע מוחי ולא

לש ר'ןח  ,ומע;ןת תשולב ההצנה בפיעלות השופטת

ינת הפסר עגלב jוווית י ' ,היא רצוה לפסר לע חייהם

ריברה עור לפגי jוהל ,כשפגשה א ותה בשנ ית לפני

של בית הטפר המרגזי להוראת השואה ביד ושס

האישיים של האנשים שחוו אותם ,ואנחנו מקוויס

כשלוש שניס  ,עם אוסף הבובות המרשים  ,החליטה

ותוצנ לפני גפו י ם מחוץ ליי ושם .

שהדוגמה ה וא ת תשפיע לע אנשים אחרים".

נעמי כי הנ י ע הזמו שתjויים את הבטחחה לרחל.
במשך שנה וחצי נפנשו השת"ם פעם בשבו.ע

רלח גוייה שנב את ספיור חייה  ,הצינה נונה חאר
בובה  .ונעסי רשמה כל מילה ומ י לה  ' .בהחחלה

חשבתי לכחוג ספר  .מפסרת נעמי ' .אבל מהר
מאוד הבנחי שלא די נכך .שמעכשיו אני צריכה

להעביר את רסויפור הלאה דע משישהו אחר ישעה
זאת ".היום נעמי

-

עם הנוב ו ח

-

מצינה לפני

הjוהל את סיפור חייה של רחל,
נמעי אי;ןב שחקניח

ואיהנ מחזאי.ת היא מסבירה:

'בניתי אח הספיור עם המונ.ת נאי נמיהא שלומיעם
את הסיפור גפי שרחל בחרה לשמר את הזיכרון

שלה  ,ררך הבובות :היא מוטיפה ' :גשלג מסוים
הבנחי שרחל אופסת נאשיס ולא נובות  ,בל נובה

מלעה אסוציאציה שמונילה לחייה לש רחל  .גפי
שהיא זוגרת אותה בחייה היום:

רחל מפסרת לע עבודתה המסורה של נעמי :
 rמעי בליתה תאי מבשך שעו,ת נטלבנות רבה  .איש
לממה אינו)'לו לפסר את רסופי ו ר ?ש  ,היא מכירה
את הבובות  ,את הח"ס שלי שדעייו לא התרחקו
מהשואר~ נאי מואר הצח מששיהו ריןנ nאףי שכנאי

לא אהיה עור ,זוה מה שהיא עושה:
הטיפור שנמעי מצינה לפני הjוהל משלב את

ספיור חייה של רחל בבער ואת חייה נהוור~ את
המעבר מדפים גתובים להצנה ליוותה במאית
מקצועית  .נעמי מדברת בנוף ראשון ובשמה של

רחל מטפרח אח אשר אירע ח  Iר שהיא מביטה
היישר בעי)' הצופים  ,הטיפור מוצג לפני jובוצוח
מעני tמרגןרטשנ פסמרת חא פooןן,ן וש ח'צ ]'nהש Iהאד'וח 'זואו rעברת אףסו הבנו Iת היחיירו וש ר'וח,

12

ש מ ולא טקפסרו

עיך לא הניל מיפך.. ,
הזהב קדו .ר!חoJדו ע ":aדוגן 'ר וש ם בשי תוף
"יי ע Iת א ח רו נו ת ,

148 ,2005

עמ ו  I1ם ,

64

ש"ח

 lוגו הוא דויך ילטינר '7' ,ר
ה'ידו בה  Jרירג~ ש' rו סאב
וסבתא
חפוחי

בכפך ,
עץ

פוח ח'

-

650 , 2005

עמנrך ם ,

ז-nע),1

'ל.1ןויייט;J1 IJfil

ו.trה  -ש"לאיבקז  U -בורגקדן

208

אחוהנ

ru

מני גפני ,לבבות חצןיםי

-

הוצאת ידל'ס יהו ד יס חבתי נוצףס
פב)"לו חאלר שהואה  300 , 2005עמודי ם ,

ש·ח

ש "ח

רוגך 7IOן תא 1YJלותרי~

79

'זש יותר מ 2oo -קה7יות

בשזת

נצפין-מזרח פולין בין

הפעילות להצלת יולים

שתי מלחמות העולם ,

יהירים שהוסתרו בשןהא

ועך כיל י ונן

במנזר  tם יבבתי )וצרים .

בשואה  .הכרך מפסר לע

נעבירה זהתא נזחן נשיא

קהילת ו ילנה המפוארת

הtך'ןoם שנ'ןציו מן השו\iא

ולע קהילות אחרות כנון

בהיו תם

בבתי פןלנים

ביאליםטוק ,נרורנה ו  tלזו'ין .בשואה נועד ליהודי

יפע ולו תיהם של נופים

ביילור ו סיה המערבית ול'טא נולר קיצוני באכזריות ו ,

היידוים שונים שקמי חאלר

ועם צרח האנשים אבדו גם קהילות עתיקות יומין.

המלחמה אליתור ס  .להיצאתס ולהעבר תם למסודות

כספר  ,במתכןנת של אנציקלופדיה  ,יותר מ 650-

יהוריי ם  .המחברת בוחנת את הקרע לפעילות ה'tוו ,

עמודים בשני טורים  ,יכן מבוא היסטורי  ,רשימת

את הלכי הרוח שאפיינו את האולכיסייה הפולזית

מראשיתן

944

ו

החלה

ביבליונרפיה מקיפה  ,מפתח אישיס ומקומות ,

באותה העת ואת יחטם של מיסדות המדינה  ,לכ

תמונות ועוד.

זאת תוך מאyמ להאיר את הפן האנושי הרנש.י

יש לן

מתיקים

במלטת לש אימא ו,אבא
ויש

לן

מלחמות

באו נמקוrכr ,ב "Jכר Pנמןקהו

עם

היליים הגן"ס בירי

השואה גברמניה

ל " חךך  :ח"ן השוקקים
נמשכיס

עמוך'ס ,

גס כשפוצרת

79

החשובות

ב  tהגאצ'ס דע"ן רחוקיס  .כשדונו בן

,14

העילם

שנתנו

חסr

תא

הראשו)וח

ניצולי הש  tאה

מתהפך :הנאצים נכנטיס להונגריה ונוזריס נזר Iת

קשות  .דונ  Iומשפחתו נשלחיס לנט ו ולאחר מכן

מלחמת העולם השנייה

למחגה הר  IYז ביקרנאו ,

מ!תמרק בפשרת הש ' j7ים

איתו לאורך כל המלחמה ,

המ י פלא

של

לש  mnם ציפר שה'ה rב חזקייז של
אכייןמ

לתהיות רבות לאחר תום

סיפו ,אמתי ומרגש לע נער שהתקווה החזיקה

250 , 2005

ש "ח

מחקר קמיף זה

מלחמת העולם השנ"ה

הכבושה

-

נ'Jוצ'

נעמי קולר ,מנלד זה אני

~ ::::::::-.:.:

--

~.

שארית

-

פיסןר חחן

144 ,2005

עמידי ם ,

69

ש·ח

מנחם צפיר )מלדו ציג(

נודל נקרפט tרוס  .במשך
שנים ארוכות הוא לא

טיפר ליוליו את קורותיו
בשנות המלחמה

והם

לא ירעו על משפחתו
הראשונה

-

אישה

הפלטה באוזר הכיבוש

ישלושה ילדים ש נםפו

האמריקני בנרמניה .

אבושIן '.Y

הם נם לא ידעו

לע טבלותיו במחנות העבורה בהוננריה  ,ב"מטע
המווח ' ובמחנה הריכוז

מאוטהא .rIl

מנחס שרך

-

ממיראות המלחמה  .הנא שימש מזכיר ההננה

תאףק ת'רג על ה lJזffi mרJmז וiWתn

אבילטיה םעו ך~ם הזמ Yה לעה ץראל והקים מחפשה

' ואל אפלרו.
ברוחב'ה

א'ש א'נן חחכה ב"W

286,2005

עמו  I1ם .

יואל ורבאוס לאפןו נושרן
עם מפש  Mס

קטמבנ 'iU

לטרנס)  Iסטריה ,

שכלן

את הוריהם ואת אחיהם

והיו עדים להשמדתם
האrכחיר לש 'li1יד Dריבם
סביבם  .ספווך

ההישln

ח

-.,. --

69

ש"ח

רוW

דו ח כ חו )טורך( ,השואה בהי  UOוריה
היהודית

-

ה י םטוריוגרפיה,

שרפונות  700 , 2005עמודי ם 89 ,
בספר
מאת

כונסו
בכירי

תודטה

שדnר~ הוא שירת במרטשת ישראל ונמנה עם צוות
החוקרים שהכין את מטפש אי)'מן _

ש"ח

מאמרים
החוקריס

ץואנ ובחו"" לע תוולות
היחסים בי! יהיךים 'tוא
יהו  '1ס דרך הפריזמה 'זש

של יואל ואגרוס הוא

אישוויץ  ,וכן לע השואה

טיפור לע ניצחון צעוב .

בדומJCן הרבח לש תורלות

קשה להיןת אדיש לאהבת החיים של שני האחום,

ישראל

לאופט ימ יות שלהס  ,קלשר החזק ןהאוהב ביניהס

ה nמוחיתה של היהדות

ולמאמציו הבלתי לנאיס של האח הבכור יואל לחיות

הרפירמית עם שואת יהידו

בזמr

לפ ר סיס נוספיס ולהזמנוח :

ספ ר י י ד ושמ  ,ת " ד  ,3477ירו ש י י מ 9 1034

החרש  ,לע

לטפון  •02 - 844350 11פקס &02 - 1443 50

א'רפוה ) (1948-1933

וועד.

publjcatjonl.marice tjng ~ vuhem.org.il
www.yadvu he m.org

ולהנן לע אחיו אנרוס.
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קשת ז'כרןן
קונצרט 1יכרון לציוו

ם fj

שנה Oל י וס מחלמת העוםל השנ"ה

מאת רחל קרבא י• ______________________________-C
~~~~

I

iל

 Iצג 1ט זוכיוו  I'Oחך צלווו  60נשה לסיוס מלמחת הלועם השנ"ה lי<קITום
))' 31-ףן קעתע הקה'ןז. Iת הקוצנרט נערך ביוזמתן לש טהנ ה))'ור rת
מאניו )" Iשט"ן ומתוך שיתוף פעולה של  Iד ושס עם המרמ למוזיקה
קשת א'ו<ןן ימנ'rכ המרמ גדעל שינ.א

מאות אני הקוצנרט זנן בחוויה מרנשת בשעה שישוב אבווירה המיוחךת לש

jמעn

הקהליות  .וסביםנ קירות האבו שנהם חרוט  Iם משותיהן של אלפי קהילות

ישרלא שחרבו בשואה.

שעחn

נגנ'ס ציעףם משתתפי רסגת רrכ lI oיקה קשת אל'ןן

חבס ו ת המטסארו לשמה מיץנ ])rנהולו המוזיקלי של פרפ ' lצ'חק שרק Iנסקי )יננן

מיצירותיהם שי

הrכלחינ' Q

רוברט דאונר I ,ינמודנ שול וגרעוו קי"ן שנפסו בשואה

ו מ  Iצורותיהם של ארנטט לנין  .פריץ קי"לזר וא מיל  IIאדל Oי  Iפי.
ביו נצoויל השוהא שנחכו קבוצנרט הייחה גם הירלה משחה )נריאנבום( שהייתה

בקוצנרט סופר נונה רנוינ  I11ת מאנוו וייבשט"ן את סיפורס של בי)ור ות '0 " 1101

אב ו שוו'Y

אמרה :

ששררו מו השואה  ,ובכללם הכינור המעוטר ג Dני)' ונד שננה יקעב צימרמן

חברה בתז מו רת ה)שים

מוורשה  ,בכי)ור זה )ינו המאטסרו שלמה מיyב את ני נוו של ארנטס בלוך ,והירל

ובאופו מיוחד מהתזמורת שנינ)ה כעשיו כפ י שהתזמורת של אלמה רוזה הייתה

הכנר ארלסן '')!אס מרוסיה נינו בגינורן של הפרטיזו הצעיר מטול'ה תא סרנדה

הקורצנטים שאלמה נתנה '')/ב ראשוו עם הרפרטואר הרחב

נרם לאסירות רב Iת לשגןח זלמו קצר את החופת

לכינ  Iר ו פסנתר 'וש רוברט אדונר.

תא שני ריקוד'ס חםיד"ס לשב י כינורות של  Iינמו)ד שלו )יננו וארים נלוזמן
מישארל וג ' יהאט אשקו מטוקריה  ,ותא טריו של גערוו קלייו )יננו איתמר וורמן
ויוני צעיוו מישארל וינאה נוקנובה מצ ' כיה .
נג)יות והנכרת ה' 1ועה נאי שנרך ש ' Jולאסים 'וש המלחינים קריילזר ווארלטו!)'ל

מהרפרטואר של א)מסלב אלמה רוזה בווינה שלפ)' המלחמה  ,מכותה של

אלמה )ולצי חייהו לש שערות ה)שים שהיו חברות בתזמורת באושוו'(' .

בביקרנאו (..,J

היא  Jאלמה(

חלמה להרכיב  mמורת נם אחף שנבעור את הגיהינוס ה ." Iה
את הקוצנרט חתמו

59

הכנר'ס הצעירים

נ'עבוח לש אלכסדנר פובקצ'rזrי

במח  Iוה לאלמה ר  Iזה ש Jצ-חה לע תזמורת הנשיס אבושוו'(' ניגנו אנסמלב

-

לפני

המלמחה (_ J

וב יו השאר

"אנ י נרנשח מהערב הזה

-

מ 22-

מוינות במחרוזח שיר'ס

אויפו פריפעטש' ) j7לע הגירה אש

יביידש(  ,ראבולס יו רו פור ל ו ב י אס )הצע'ס משוו'עם לגשם

-

-

שיר

שיר ידלבנו( ו המנון

הפרם י זניס היהוירס  .התרגשות אחזה בגלו והקהל הצטרף לניגון ה)  lףם שבירה
חףשית .
>:ה ותנת היא מנהלת אנף רמוחה ו,ן Oנן ר~

'ד ןש  Uאבל על הןתן של צ"ד הנאצ'  Uהנןדע שהעןן ן'זנ  Uל ז"ל
כ

חושד םפטמ ב ר הצטרף '  lושם קלהילה היהודית והעולמית באמה לע

בשנת  1955מםר שמעוו ויז )לט ליו ושם את ארגיוו הווועה לתיעור ה ' OOו '1

וריפה

גמעט 1,000

פטירתו של שמעוו ויזנטל בווינה  .ויזנטל החל את משימתו

-

יהו  'lבליyב  ,אוגיוו זה מהווה חטיבה שלמה בארכיו ו יד ושם

-

מ'  lעם תום המלחמה ולא נח רע אחר ו ו ימיו .

תיקים ובסך הג Iל שערות לאפי עמודים  .אברגיוו שמסר ל'  lו שם תע ידו ת נצאיות

בזג ו ת מאמציו הממושגים ה ו עמוו פושעי מלחמה נאציים רבים רליו

מקוריות והעתקים של ממסג'ס נאציים שוויזנטל חתם לעיהם בנושאים האלה:

ולא הילצחו לחמוק מהעונש המגיע להס ,

מדינ'  Iת ה)אצים  ,תג)וו התחיקה נגד היהורים והצואתה לפולע  ,תגנוו "הפתרוו

אחר פושעים נאצים

-

הטפוי" מוימושו  .עוד אברכיון שדמיות של פושיע לממחה כורט'םיות 'וש פוש'עם
המסודירס לע פי מחנות ה '1טן ולע פי מקומות הפשע והתכתבות עם אוגונים ,
עם tדע1ת יהףוות ועם מדסוות בנע"ן פושיע מלםחה ולגויתם  .אבריכון גם חומר

מקורי לע חיי הניצול'ס במחנות הקעורים  ,לע ההגירה  ,לע השתקעות יהו  '1ס
נצoו'ןןס טoואבrךה חאלר המלמnרג לע הקמת הקה'ןוה היהףות בווי)ה לעו רצנוחת
השואה .

אבוקטורב  960ו מסר משוען ויז)'ןט ןול ושס חעת אישית לע קתפות השוראג

וצדבמבר  1986מםר ל'  lושס חעת מש.ע
יושב ראש הנהלת '  lושם םאר לשו " :בנחישותו לחשוף תא פש'ע הנצאים ,
גנה ו'זנ'ןט תהעדו מסורית והיה המצפוו 'וש העלום גשהוא )חוש לתוע תא פשיע

המלחמה ראoJצ"ס במלואם ולהב'א את האחראים רלין  .יו ושס לבא לע המאה
הנדלוה של הקהילה היהודית הבי ו -לאומית ושל האנושות גולה".

וש).I1ן tי יונלט בצoע" 'זע פסה וש נMית 10'1
במו Iאון הה OOי'ייי הישו ] '  lשום

ךוננ~ n

נ '  985ן ,

חא'רןע ' ,ןך' -

 U90חבר

i!OOS

ו נ' ו ל' קונצרט חינות לצןין  60שנה לם'י  Qהמלחמה
בבקעת הקהייי  J1הקוצנרט נערך )ש'תוף מכ Iו תל בא')
לחונות וארגוו החו]ום האורתודוקס' העולמ' ']) .צותו של
הח  Iן נפחיל הטשר' ')) I j7הלו ם Iז''rןק לש ר"מודנ גיטשרל'1ן .
קבוצנרט השתתפו

) 500-

א'ש .

 10ביי'ו' עצרת הז'כרוו השנת'ת שי ארגון ' -ד זיכריו
ל'הדות רומנ'ה  -צלןין הטחב ב'אט' ופוגרום דורהן' נה'כל

ב'ת הכנסת והמרמ הקהלית' 'ג  Iת 'עקב 'יטף

-

הךג בצי

נוטמו " בתל אביב  .הצערת התק"מה )מעמך 'ושב ראש
מ ו צעת 'ר ו שס פרופ' שנח  ,0 " 1שנר ' רח 1ומ)  Iה בישראל

רר י'וי'ה  OOי'  j7ה ,ניצו'ו הטג ח ) ' אטי מאסטר .מנד ' יו י ו
והרב של קהולת יוצאי יומ Jיה הרב אפרום נו טמ ן ובהנח"ת

טנו 'ושב ראש המרכז הקה ' ל nי אונ ג ' נר Iך טיקט'ן.
 21ונול' טקס הענקת אות חס'  '1אומות העולם לע שם
פיו ד ון מדנוק ז'ל מאוקראינה' ,בננוה מ Iך  IIבה

'ןשב

ראש

חדש

ךןןעדה

ךצ'ןן חם'ד' אןחןת העןךם
ה

נהלח די ושם א'שרה תא מ  }lו'ו לש שטפו בית המטפש

י

ה'לעוו שלבער 'עקב ט''וקו לחקפדי 'ושב ראש הוורעה
צ'ו'וו חס ' 'lאומות העולם הפ ו לעת ליר 'י ושם .

ביידעה צל'ון חסידי אימות העולם 'ושב'ם חוקיים ,
ה'סטוריובים ומשפטנים

-

רובם נציול ,שואה וכולם פולעים

בהתרובות  .הייועה היא ורעה בלחי תלי'ה וצעמאיח ומקבלת
את החלטותיה בהלין הרומה להלין קבלת החלטות של חבר

מושבעים .הוורעה הכר'  Iה דע כה לע כ'  2 1,000א'ש ואישה חסיר' אומוח הע י לם
יה Iד' ס אשר שמו נפשם בכפם להצלח יהו ו 'ם בחקופת הש י אה .

קידמו של השופט טיקרל בתפק'.ד שוטפ בית המפשט הלעיוו לשעבר יעקב '(:ךמ פרש

לאחר כ·  10שבים .השופט משה לוג ו ' ה'ה הראשין שכיהן בתפק' ו  Iר " ויורשו ה'ה הש ו פט
דר משה ב"סק '.במהלן שנות כהונתו של השופט מץו הוכרו

מבלרוט ,

כ  8,000-אישה וא'ש חס ' וי אומוח העולס  .הוא הק ר יש  Iמו

פטoובאס וו'יטןור'ה  Iלרםק'ס  'rlמל ' טא  Iסטי'צ ' בה טסנקה

רב בהחנרב ו ח ו לא אחת נ ' הל דיו נ יס במקרים מ  Iרכב'ס תו ן

לד לונמגר ' ר~ תא האות ו ת ור"זדמוות הנעקו לצנ ' נ' המפשחות

שהוא נוהנ בעור ובקשב רב בכל חברי הוודעה  ' .ושב ראש

מבהל מחלקת חס'ו' אומות העולם ר'ר מחכ' פדל'אל.

הנהלח 'ד ושס באנר שלו הודה לשפוט מץו לע הש}'ם הרבוח

בב' משפח ו ת'הם של המצ'ל'ס ולש

שהרק'ש לחפקיר וב'רר את השטפו טי'וקר לע שהסכ 'ם קלכל

בטקס השתתפו כ' 60

'rr

הנציול'ם .

-

לא

אח התפקדי .

 4באוגוסט עצרת לצ' ו ו 63

שנה לה ' רצ  nם של 'אנוש

השופט טירקל  ,בן

,70

נודל ב'שראל  .הוא םיים ל'מויי

קורצ ' אק  .סטפה וליצ"בםקה ו''דל ב'ח ה'תומ'ס  .הצערת

משפטיס באוניברסיטה העבר'ח בירושל'ס וה י ה שופט ב'ח

נערכה בש'תוף האגדוה 'זע שם 'אבוש קוצר ' אק ב'שרא,ל

מטפש הלשום  ,שטפו ת)' המטפש המחוו' ו}ש'א ב'ח המטפש

וה'א נפתחה הנתםסוח ב'ער ה'חח פילוו ןזל) נט(ף בממעו

המחוז' בוא ש.עבב 1995-הוא מונה שלטפו ב'ח המטפש הילעוו רע פרישתו לפנ' חושד'ם

יישIפט נjוע' '(ומ

'ושב ראש קרו ק"מת ל'שראל 'ח'אל לקט .אחר הצהר"ס

פסור'ם  .וקו')\' ש ' Oש מצרה אנונ'רנסiכ'ח בו נוtךוו בנג.ב בא Iנ'ברסiכ'ת תל בא'ב יבמןךסןת

הג'וע משתחפ' הרצעח לדי ו שם ל 'Oור במ I IIא ן השדח 'ןןטj7ס

אקומ"ם אחר'ס .

ככ'כר '}אוש קוצר ' אק  .בטקס נשאו ובר'ם מרגש'ם 'ושב

ראש אנורח 'אנ ו ש קוצר ' אק לשעבר ריר אל'עזר מרכ ו ס ,

המבהלת הפוגוג'ת לש ב'ח הספר ר< Oרכן' להוראח השואה
ב 'ו ושם שולמ'ת א'מבר וצנ' ג מחקלת ר:וישר ו ת לש חבועת
ה נ וער יהמחנות העוליםי ערן ירקוב '.בטקס ה}'חו זר חב ' כ'

קוצר ' אק יצחק פלרה והצ" ר יצחק בלפר.

ח'דוש ה']!! שר שדרת חם'ד' אוחות העורם

ל פג' יותר

מ 40-

שןה ןיטעו שלושת הצע'ם הראשונ'ם בשדרת חסיו' אומות העולם

, 1בספטמרב ערב ל rכרו של ראובן רפנ' ז י ל ) ר או עמ '

ב'ד ו שם .השררה מסמלת כ  21 ,000-בןי ארם ש'ו ושם הכ'ר בהם במהלר השנ'ם

 6ו( בשיתוף האקרמיה למ  IIיקה ו למחול ב ' רושלי ם  ,תנועת

חס'ד' אומות העולם  ,ושמותיהס חקוק'ס בשלטים ל ' ר  2,000צעים בשררה וברחבי

'סובלנות י  IIרע נמלא' משח החוץ  .נ שאו וברים הנשיא

'ר ושם ובק'ר!ת שיש מיוחד'ם בנו חס'ד' אומות העולם .

החמ'שי לש מ'ינ ת 'שראל ציחק בנון  ,יושב ראש הנהלת יו

השדרה מצ'נה את אחר הה'בטים הח'וביים ר< Oעטים של תקפות השואה  ,והמסר שלה

ושם אבנר של ו  ,יושב ראש תנועת 'סו'וננותי דר דן ר ו נן

הוא מסר נא Iש' חקז :היה פאשר לפעול אחר.ת השררה מובל'ה את המבקר מבנייו המבוהא

וצנינת נמאל' משדו החץו תמר אשל .המנחה ה"תה ממ

לכ Yר גט! ורשר~ מו'קומה מעניק הרקמה מרנשת לאתר כול  Jלפנ' רגנ ' Oה למי Iאוו החוש

 Iמורה כהן.

לתודלות השואה המצ'ג תא ספoור הש!אר~ המבקר מקלב את המסר שהייתה נם פאשרות

 27ברבמטפס טקס לעדו הrואצIה אל .,לש אנ .צל'7jופ'י'ת
חס'ר' אומות העולם
)ישראל  .הטקס

-

לכג'ה והענקתה לשנר'ר בלניה

נערר במעמ ר יושב ראש הנהלת 'ר ושם

אבנר שלו  ,שנר'ר בלגיה בישראל  ' Iאן מ'של וראנמן
וה'ו Jחטאטי'וו ווערר רכר ל)ג'ה לש האבצrךפ(ןקיה והה ' OOירוון
הראשי לש די ושם פרפו' רן מכמן בוהשתתפות 'צואי לבניה
בישראל .

28

בספטמרב המפגש השנת' של ארגון יוצאי לורז '

אחרח  :היו אנש'ס  ,פסורים כלכ שה' ג שבחרו 'tוכת ונרן ה ' שר 'ןןהאיר שב') של אור נחרכש~
במהלר תכנוו תכנ'ת הפיתוח הרב שנתית של 'ו ושס הוחלט לחשד את פנ' השררה
לשלוהב במגגה המ  IIא Lן החשד .הדשרה חצוה את גג הוככ'lת לש הגג"ו  ,והיא הייתה לקלח
בלת' נפח מהמ  IIאוו .המבקר'ם בפנ'ס המ  IIאוו 'כול'ס לראות את הצע'ס המשתקפים
בזכ!כית  ,והמקנרים הפ!ס'עם בשררה צעמה יכלוים לראות אח המ  IIאון מתחתם

-

כר

המקנtךם במ'נ'ם את התפק ' lהחשוב שמא'ןtו }אש'ם מטע'ם  ,לא 'ה  'l1ם  ,אשר משו נפשם

בכפם והצילו חיים של 'הוד'ס בימ'ס האפל'ס של השואה .
התירמ'ס לתירוש השררה אווה ואר'ה הלפר ו ו ניי'ס וסם הלפרן מאצרות הבר'ת

' שתתפו בטקס הקשדת ש ד ר ת חס''י הע ו לס החרשה ב· 23

באוקטובר .

ב'שראל ומטה רורוח ההמשר ב מ  IIאון ח ל אבי) לאמנ ו ת .
בתכנית האמנות ' ת השתתפ ו הומר ת שrדמית אהרון  ,להקת
ה מ נ ו ו ל 'נ  Iת של רא ש הע' ן ול הקת הנוע ר ה עובר ו ה ל ומ.ד
בא 'ר וע הוענק פרס י ק 'ר הארנון.
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בקרWס בWד ןשס

ז .'r

ראנך~ צנר למשפחת וננ'ס) ,ודל נכפר ךאג'ה

שבגליצ'ה למשפחה ציו) ' ת שה"חה פע'לה בחוגי
הא  Iנטל  Iגנצ  IIה ה ' ה י רית המקומית ,אף שנזמו מלחמה
א'נך את אח'ן הבכור וקרוני משפחה אחרום ,הצל'ח

ינאק לחמוק מהמוות פמעים רב ו .ת הוא ]מלט לה) Iגירר~
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נ י"" צהיכ' לסווב סtאלjו יס'1
במןואזו הדחש :בנ'lj7ח ךזג טשו

ב 13-

ברבמטפס  .תב)מהנו  :םע

גבאר (וש צתבונה לע חטין(

;1.- - _ --'-"-

-~ "-

שם פגש את ר'ע'חן "ומ'ם 'אדג'ה,
חאלר הלממחה שעה קנאד תל" בקסע'י ר~Iה

דנל p

מוערך .הוא ה'ה שוףת

במפ'לע תרבות רגיס  1ייח  lאח (ו:rמ ביעקר ייסו ו הש Iואג 'בא' ממאין rשחכין
השואה צר' ,להתמקד )יימוד הנושא ונהנחלתו דלורות הבאים :הוא אמר,

רש החyו לש אלרידנ רדמטו

' י ש ל שי ס א ת הדגש נחינ  Iר מונע ,יא בשנאה ובהטחת האשמות :דאנק היה

אהראו בקיר ב יר ו ש ם

םב Iר גן לע '  lושס ישמש משבא מרכז ' שי מועד לע השואה ולע משמעותה

ב 'ו ל) ..ב ת מוהנ  :בה'מי המש ו ת

ומודק להפקה ולהפצה של ח ו מר' ל'מ  Iר ושל חכ' Jיח הוראה .כ'  ,01זנכות

רשד(.n

ב 2-

ו

תמתכיו הנמאנה  Iה)ך'רב~ ןו ושס מנש  Iם תא חזונו 'וש נרנטר ונחוש לרDוש'ך

אח מושרחו  ,יך ושם צמטרף 'ובאלם לש ')'פ טש"'לדנגג ושל מפשחת גרגטר
לע לכח ן ,

נש'א יבת המטפש הילעון
בפג'שה

של

המ  Iעצה

הצ'ב' Iות ם Iשא תמחחס

לש '"o.צג הש  Iאה דמד)'ת

רפפו ' אהורן ק uושטפוי ב ' ח

המטפש ר'לע I oג הנם שטפוים

ארש'ל תן אר'ש ה Dצעזך~

מידבסו )' ,קרו נ' 1וDש

' YJג' מוכז האדנ  Iו'ס שי

באונ !,OO

Iש Dבמסנןת האןג' Mת דש

ה ח שר מאלב ו ת ה שו הא

ב'צ  Iי' הש Iאה ב'שואד ' Iד
הפחק-ט ושמען דעכ Iו םפ'

ראש' המכ  Iו הב'ו'לאומ'
ךחל. ,ש;voר לע הותןםתt
עכורת הא'מ  Iף  ,הו'כןן

ב 7-

ב)תמ ו נה  :במוו  IHו

עם א צורת בכ'רה מאל נו ח
יהור י ח ש - Iרח

 Iהח'ערו לש ת  Iמך ואoב ' }l

יעל

הה'ערכות

דשלג

,ח"Ij7מה המ  Iצעה ה'א גוף משותף ' 0110'0וש מומ הואג ' )lס  Iדש ך oשוס  ,תויי Dר).הלה

משותפת דש בש' הגפו'ס ועל"ו רת'.שד  Iה Oחי\ :וה'א תונעד עס ה'וצע'ס האקךמ " I DעO
ה  IIדעה רמoצע"ת

ב' 8

רא  Iבו דפג' זייר ) ( 2005 - 1913

ך;r

• t' t

ברבמטפס ב ' קר רש החyו

לש צרפת פפ'לי  · oonיזאלב
במו ו און השרח .

ר אובן ךפנ' גוול ב 1913-בזנרב שביונ'וסווויה ובשגח
 1936לעה לאץר 'שראל והיה ממ" '10ק'בוץ עיו
נב בשנח  1940התנ"ס ליח'רח הקשר של הצבא
הב ר יטי וש'רת ב מרבר המע ר ב י  ,ב ' וו ו  ,בכרתים,

בםוך'ה ,ב ל נ נ ו ן ובמצרים ,בקה ' ר הק ' ם רפנ י את המיור

קלשר א לחוט' עם הפרט ' /נ'ס ביוגוסלוויה ובמרס 1944
הצטרף צלנחנ'ם האץר ישראל'ס וצנח אל מעבר לקוו'

האויב עם הצגחנ'ם חנה סנש  ,יונה ר"ו ואבא בצזזו ' ב

ב'  1946חור רפנ' לאץר והצטרף למשלחת " ההגנה" לאצרות הבר'ת

למצבע ג '  OIכפס'ם  .בשנת  1948הצטרף שלירות הריפלו מ ט' של משח החוץ
ומ'לא תפקידים שונ י ס  ,ב'ן הש א ר היה הקונס ו ל הכלל' הראשון לבוס אנגל'ס ,
ר ובר משח החוץ אנץו ,מנהל מחקלת ההסברה בק ו נםול י ה בב'ו יוקר  ,קונסול

ב  3-בי'לו ב ' ",י רש החyו לש
רמוגהי ,.ד מ'אח' נזארן
אנו תט ו :בניח רמוסח החרש

ב' 1ושס ולבו"ח מנהל ה'מי
המש וח אלכם דנר באר ה ם

)מ ',(I'O

בהורו ושנירר בקניה ובתא'לדנ,
בשנ'ס  1982ורע  1995ש'מש דפני סנן יושב ראש הנהלת ' lושם  ,בשנ'ס

האלה התפתח והתרחב מפלע ההנצחה בהר הורכיוו ונחנ  Dהדנארטה מחו'וד'ס

דוע הנועי לבקיור במחאוו הדחש  :מואח ובח' מלשח  Iח רוגיעיה ,משחתפ י הק  J1נרס

ולפרט'וב'ם ה י הו ריס  ,יר ל'ול ובקעת הקה'לות  ,ה ) Iחו ה'סודוח להקמת המנון

העולמ' למ ך יע ה י ה ר וח  ,חגרי משלחוח א"פק )  PACו  (Aו חבר' פחמנט ממךינות
"'זמאט וא ו 'o OOזן ה .

ה ב יו'ל א וסי למחקר ,ו ב ' ת הספר המרכ ו ' להוראת השואה החל נפע'ל Iתו .

16

ירירים ותומנים

' שראל

ה ק ר ו לע ש ס ק נ <ן ל· )stט  cdy Lcigh Charitablc Trת(Thc Km
מ לומ ון נא ו ת ה במ י בותה לתמ ו ך במסינר להוראת השואה למחנכים
מכ'ציה ש מ קיים בית הפסר המרמי להורא ת השואה כןו ושס ) ,וםף
לע כך  ,הנהל ת הקר ו החליטה  ,בסיוע צריגה בישראל משה רביב ,

לתמוך קביום עוד ש) ' מסינרים להוראת השוא ה למחנכי ם מבריט נ יה
בחורש ספטמבר ק"מן מנהל'

שייערכ ו ביד ושם ,

חבךת קנ ' ת השלום השקע ו ת
נגוס ועונךיה ,ובראשם כש'א

החברה מנחס ע ו נו )בתסוגה

משמאל עם אבנר של י(  .ס'ור

מקוף ב  Iד ושם  .עידב' החנרה  ,שנ'וע'ה הוא האורס ד ו ד ע ז ר ' לא ' ,
ס"ון בסוואו! החדש לתודלות השואה וב'יחו )מרמ הספר החרש

לב לב יי ב )משמא(ל
ביקר בחורש אוגוטס

בlמזואן רשרחו תייו'מ
יושב ראש הנהלת ןו

שהוקם )תרמJתה הירובה לש מפשחת זעי'ילא.

ושם באנר לשן .

אבא עיקב

םנליrב: Y

ת  Iמך ונמאו

יר ושם מביע תא צרעו לע 'טפרתם לש אילנ ה באלי  ,לש

ות'ק לש ון ושס סיר fשי'ס  .הריס

רלקה .ru

תענ האיתה המחת כnפנו בעורות

'וש רא7jיה וג י ףי  ,לש חןו וי רנ ו'וש יצ ח ק צ ' r Dבנ :
תהיה נמשתס צרורה צברור הח"ס .

ההנצחה "";נלחה הנעש/ת נדי שום.

אדצות הברית

...,

מי כא לה וליא ו ו
ק ונסט נ טירנ  1''Oו
במזו א ון

,

בח ו רש

~

"י, .

;~;" .-.

הח ר ש

' Iנ י ,

בנ י

היינ יי סדו ב ע ת

ר רבוס דלט  uג )ממש(לא

האח גחה תא פרס

ומפשחתו ניקח נדי ושם לנ Iו"ת ה' Iץע הס' Iחי

יושב ראש

ושס

ליושב ארש הכהלת ון ושס רא'ה צקור מ ן )מים'ן(

ליצירה קול נ ועית

' Iשג רארoש

לש ה· UJC

'l

הע  Iקסת בש ו אה  .הפרס יוענק מיי שנה בשנה ביי ושם .

בחשדו אוג ו טס.

ח ו מכי י י ו שס דר לפיקס
חח מדנrן )(.ןימימ םם קרמ

)ינש מ(לאמש ותשאו א '"'Iת
די ושס לבא לע טפ רי תם לש rrן I Drח Iרמ ' ס :

•

נתי

כ Yז 'r

)תו הותיי אחר'ן יערה

•

1" 1

זדנמו ביקרי במ Iזאון הדחש

מ ' I'Jוקר  ,בחר ההנלת הגאודה האסרקו) ' ת למעו" ישס .

-

ס'מה  ,סות

-

מריט זכ  ,רטיה יי' ונירכם ,

ללוה סנבנאןס זז סנ'ן 'וקר הותירה אחריה )לע

,

-

הנר ' .בנ Iת

עם

ענבדי

חברת

וישאי

ישראל  .ד·ר  Tנדמן ה Iא

-

דב'

ו "וש םבנבאוס .0'1) ) 1

)תן ול ו לה היו )ציוף שואה שתרמו רבות היכרון השואה ולהמשכ'.ת ה'ה ו ד'ת .

יושב

ראש

ומנכ · ל

של

וישאי טכנולוגיה השוכנת

בפנסליווניה  ,מוTjו זממ ו הוא
נשיא חברת וישאי ישראל .

.J '-:-:-

~

•!~"~,
~~ג-~. -י".

i
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ידידים ותומנים

ה ן ם

ברחבי

אוסטר'לה

ארצות ה בר ית

תום כ י יד ושם םירי ו דלשוו אתטןן ) שנ"ה ורביע י מ  Iמ'ן( ניקיי ביי ושם
ע מ משלחת אפoק

ס .(AlPA

בביקורה השתתפה הקבצוה גטיים אזרכה

ר»כ~נ לח''''י ןlioף למןרונ
ג'  Iנ' נ"קי נםימ'ן עמ

אנזהל '  Iכור .א"  I'IIחפז

םאר לשן ( םונה לנשיא

" ,,~ ; ,\ . ,

n' '4.

)ממש(וא  Iינן~ ו דס jולסר

לש בכר tלש נא  l1ח rןrןי

)'Dמ <rר!'ד םג הם גמלש.m

ןו !ש Dילוטסואגה7" ) .ן
הוא

איש

עמק'ס

ואב

לחמישה ,והוא בן תצ<" Iו

-II!l

שואה.

נוסף על גיוס

כ.םיפס האגהרו תמת OJרלtrועו חא רחונrומו דובעלת
' lושס יי'i7iיס תםיוח  I1'f'Iך 'צלטר הו.בח

"וםכי י ד ושס ,ור ו פלה שאפל ביקיי כמוואי)
ה חרש לנוו"ח יושב ראש הנלהת וי ושס גאנר
שלן  .בכי הזוג הם מהתומכי[) העיקי"[) לש

וש ם  ,והס

מתח" [) 'J.

.,

לתמוך בעבודתו של די ושס

היו[) וענתרי.

בר ' טניה

קנ ד ה

''',ל

,ורפםt

)משמאל( עם

מלהנ קסדה הגגא'י ףגאב יrושו

חו Yסולי קפלינסקי נ ' I'O
במrואןן הרחש.

רפאו  tדאודרא ס  Iגש"ן

mןטמ )(לאמשמ גפנוש

טע רמא ולש וטע מהנל
אגף קשךי חyו שע'ה בן

יהוהד )םיס'ן( .

,

11':#1

~I ' ~\;.

משמאל

ייםיו:

סר האר' סתומן ,

א"בל
סר

ג'לעד '.

רונלד כהן

ו 'ונתן קססנבאוס

נה'לכ השמות ,
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ברזל"
מנה'ןת דטק אמר ' קה

אןקראיגה

לה'ט),ת לש ףגא יישף
חץר 'זרפה

הגע 'j7ה

Im

את אלבוס

גאדות ''lד'

" ושם

הוקרה

'l

ושס אב j71דא '1ה ערהכ אירוע

ב 19-ב'')I

ביער

ךג"פך Iפטך Iבס .j7

ל"מעו 1' 1ע rחר אחריו"

אבירוע השתתפו 'ושב ארש הנה'ות ' lושס

ואדתך ררננ80ג נאיש

רנבא לשן ! ,ע'ן''ה ה I'Dד nףשlנ ארש ה)להת

)iaב(Hcb r

די וoש ואוה צקןךמ ג גאיש ךסע~ם חשז.םינ

פא ו ל ו  .בגוקיי' נ'ד

גאשי חח מ  j7מו"ס מו ' iUג' הקה'ןוה ה'הrןות

רנוי'א ' יiון

10

וש ס ע ם מפשחתו,

המקומית  .נשיא האנו ר ה נ נ אד' בונ ולובוב
)משמ(וא ו הרב הראשי לש רנ'פירפוטחבקס

שמואל ק מ' נצקי קיבלו פרסי הכ ר ה לע פעילויותיהם למען יך ושם.
אקלס ' מר ט ינוב ק י ב ל פרס הכרה לע תמיכתו הנדיבה בעבו ר ת יד ושם .

ונצןאלה
מ  Iמ'ן ושמאל ; קלרוס
שיקרון  ,םול Iמון לו ו ס'

ג'ו ' j10

רו - Uה

ו אמרם כ ה ו

בה'מי השמות בטוורס

א'ש הסעקים 'oחoר מיכלא לזבי אנ םק י תרם תרומה דגיבה לפרויקט של

ךזב  Iש,D

יד ושם שמטרתו פנ"ה חלב ר' הרוסית  .בפרו'קט מופק י ם מךירך שמע
ברוס'ת  ,מדירך מקבירם ב ר  ' OIת ונרםה

' ., .

ר  'OIת לש לאםם די ושם ל'מע ו ע"1ו חר

,
'' 1

אחרון " ומתורגמ'  Qתקל ' ם לש את ר 'ד

I

rג
•

~

"I-'t
---

!ש DפWוה הר  'OIת מ'Dין משולא  :מנ הל
אגף קשר' חyן שע ' ה בו 'הודה  ,אבנר

לז!.ו  ,מ'כאל לזב'אנסק' ו אר'ה צוקרמו .
תקםיקן

'ייי'או ו מקרוס מסה )משמא(ל  ' Iיי'הם קלרוס  .סרה ו סנוה חנכ ו את
מרמ הפעילות

לש יח"n

ההמרבה לש צהל" יננת הספר המרמי להורחא

הש ו אה ג'ך ושס חנו ך ש !ו'ו' באנר לשן ו פייה

Im

)מ'םין( הענוקו להם

את מפתח יד ושס ימוכרת םהא ' ר Iע .ב ט קס השתתפו נם נצ ' ג חו'ו

הח'נון אלוף משנה ' Iבי

'ר ושס םב י ע את הערכתו לת  Iמכ ' ן -

קי'נ  1 j70ת"'ל מדרשת

במש ' םה הה  OOו ן'ת של הצנחת זכר הנפסים בשואה  ,לש הרחבת ה'דע לע

הר נ'לה זצוות מחגגום

השוהא צמאבעות מחקר פורסומים ולש המעקת הח ' Jוי בקרב דהו ר צהיע ר.

של נית הספר הסרכ',

' lושם ידוה לך לע הלחתטך לתמוך בפל'ע Iת  ' Jרת נלכו להםש ' ך ~ז jת תןכו

והזראת השוהא .

חכימו השוהא לור.נקrrנע .לר"יו תא הnר nrו'1Clר  Qלוקפס להם "מם משל י רה

תרומתם מס"עת לנו להמשיך

לע המשך ק'  DIו לש העם ר~הדון ולע רע') ה ' Oדו רשרזקמ ' ,ס לחברה הגאוש'.ת

•

כד ' לתרוםי באמצעות כרס ' ס אשרא ' או בא מ צעות
המחאה ' ,ש לפנות לכחובת זו :
אגךןת נא מ נ ' ' ד ו שם <בש אר י

' lושQ

תr

-

רשות ה ז רנ'וו שלואה ולעורה

' 3477חשל ' ס 91034

לטפוו 02 ' 6443417/ 8 :
פ,רס :

02 · 6443419

רואר אקלטרונ a dvashem.org.il ':ן@. societyו sraeו
-התרומה ל'ד ושס מוכרת צלורכי מס לע פי סעיף  48א ' לפקודת המס ,
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