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מציין רמה חדשה בזיכרון

נצחי כאן באולם זה .כדברי הנביא ישעיה' :ונתתי

בפעם

הראשונה קרא האו"ם

להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות

להנצחה כלל עולמית ולחינוך בנושא השואה
וקבע את יום  27ב י נואר ליום זיכרון

בין-לאומי לשואה .האו"ם מתעתד לצ  IIן מועד זה

לנושא השואה  .זה שיאו של תהליך ארוך שהחל

ושם ;

בסוף שנות ה  70-והואץ עם נפילת הקומוניזם

בא י רוע הנצחה ובהצגת תערוכה של יד

בישראל י ד ושם מקיים שורה של פעולות )"מחויבות

במזרח אירופה והקמת מדינות דמוקרטיות על

.(3-2

יד ושם הדגיש תמיד את חשיבות

חורבותיו .שנות ה  90-האחרונות בישרו על הגברה

ועבודתו

ממשיכה

כלל עולמית של חקר השואה  ,על מודעות לשואה

להתרחב עם פתיחת בית הספר הווירטואלי להוראת

ועל חינוך על אודות השואה  ,ותהליך זה נמשך

השואה ) " הוראה גלובלית  ,למידה דינמית"  ,עמ ' .(8

עד היום  .העמקת מחקר השואה גם הובילה

היבטים אחרים של זיכרון בין-לאומי מודגשים

להכרה גוברת בצורך לחזק את הערכים המטפחים

החינוך,

החינוכית באירופה

אף הם בגיליון זה  :החודש נפתחת תערוכה חדשה

דו-קיום

שעניינה האמנות וגורל חבריה של אסכולת פריז

בתקופת השואה ובמעשים של רצח עם שנעשו

) " גירוש מונפרנאס  ",עמ '

;(7-6

בעת האחרונה באו

רשות הזיכרון

t

הספר המרכזי להוראת השואה של יד ושם כדי

מזכ " ל האו " ם קופי ענאן על ההחלטה וציין כי זהו

ללמוד להתמודד עם הטרגדיה שפקדה אותם

האירוע האחרון בשרשרת אירועים לזיכרון השואה

) " להתמודד עם הזיכרון  ",עמ'

(; 9

שנה עברה מאז

2

שהאו " ם השתתף בהם

-

תערוכה של יד ושם על

העלה יד ושם את המאגר המרכזי של שמות

אושוויץ שהוצגה באו"ם בינואר

קרבנות השואה לאינטרנט ובכך העלה את המודעות

המוזאון החדש לתולדות השואה בחודש מרס 2005

לשואה ולקרבנותיה לרמה האוניברסלית ) " מאגר

שבה נכחו מזכ " ל האו " ם 40 ,ראשי מדינות  ,משלחות

השמות  :שנה באינ .טרנט" ,עמ ' .( 11-10

מחו " ל ועוד .

2005

ופתיחת

" תהליך הדרגתי זה של התמודדות עם השואה
ושל הכרה בהיותה אירוע מכונן במאה ה  20-העמיק
מאוד בראשית המאה החדשה"  ,ציין שלו אחרי

אימוץ ההחלטה " .בשנים האחרונות היינו עדים

ו שO

לחניכת אתרי הנצחה  ,מרכזים ותכניות חינוך רבות
בשער הקדמי :רוךולף לוי

משדר החינוך ,התרבות והספורט,

)שטטיו  -1875אושוויץ ,(1944
פנים חדר  .1942 ,גואש לע נ  IIר.

~ והסוכנות היהוךית לארץ ישראל .

לאחריה בכל רחבי העולם.

ניצולים של רצח העם ברואנדה לסמינר בבית

נתמכת בפעולותיה על וךי

זכ ועוךת התביעות

-

זכויות בסיסיות שנרמסו לחלוטין

יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו בירך את

ן yv.magazine@yadvashem.org.i

-

שם עולם אתן לו אשר לא יכרת "' .
זו הפעם הראשונה שהאו " ם התייחס בהחלטה

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

יך

ההחלטה :

" הבה

ניתן לאלו שהובלו למוות חסר שם לקבל שם

לזיכרון  ",עמ '

אלכסנדר בארהם ,יניב אורן,
מאירה אידלשטיין ,ירון

ההחלטה המהפכנית בצטטו את דבריו של שר

הידלדלות דור ניצולי השואה והמשחררים ,יש

אסתי יערי

בנצי קלוגנט

שגריר ישראל באו " ם דני גילרמן הציג את

שבו אירוע נורא זה הופך מזיכרון להיסטוריה  .עם

מערכת כתב העת
עורכת ראשית:

'יס

החוץ סילבן שלום  " :אנו ניצבים על קצהו של רגע

d

לאה גודלשט  IIן

I

מכ

16-13

יוחנן שטסמ אמירה שטרן,
עו"ד דב שיךנסקי

איריס רוזנברג

חינוך והוראה שינחילו לדורות הבאים את לקחי

בית הספר הווירטואלי החדש להוראת השואה

גלויה של תקווה

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

האו"ם פה אחד החלטה הקובעת יום זיכרון

השואה כדי למנוע מעשים של רצח עם בעתיד ".

פרופ' יהודה בא ו אר

ושם :

ב  1-בנובמבר אימצה האספה הכללית של

ואשר " קוראת למדינות החברות לפתח תכניות

הוראה גלובלית  ,למידה דינמית:

ראש המכון

•

בין-לאומי לקרבנות השואה שיצוין ב  27-בינואר

חינוך

הבין-לאומי לחקר

יועצ י ם

המוזאון החדש :מ אחורי הקלעים

פרופ' שבח ו  IIס

יו"ר ההנהלה:

ההיסטוריון

האו " ם מכריז על יום זיכרון בין-לאומי לשואה

תרומת רוזינה בריק ,פירנצה

בשער האחורי :אסתר פרנקל
ז"ל ובנה רישר ז " ל

על השואה  ,וכן ליוזמות שונות של טיפול בבעיות

•

מחויבות

ל Iי

ז

על

יום

לשחרור המחנוח

'ש

ח Iסך טובלנות  .התהלין הארון של עימות עם

חשיבוח נם

הרבע דחף את }ו I ) 'lח ווגפתח אבירפוה  Iמאנקrוה

למ ו ע ך אימוץ

לחמוך הבחלטה".

ביו-לאומי לשואה

זיכרוו

האנטישמי ,ת  ,שנאת הוריס וצורות אחרות של

דוו

ההחיטה

ולמשפטי נירנברנ.

שלו צ"ן

 60 -שנה

כי " אימוץ

החלטה וז של האו'ס מבטא
אח הכרחו בחשיבוח 'יכר Iו השואה

יד ושס מסייע לאו"ס ולמדינות ברחבי העולס
לצייו את יוס  27בינואר
ל

צי י ו '  01הזיכרוו לשואה הניו-לאמוי הראשוו השא'ןי  Iך

וש Q

לאו'ם ולממשלת פסח אח תערוכתו

" איו משחקים ידל Iח"ם :ה nער ו כה פותחת אשבנ ע'ו Iלמם של הי'1לם בתקופת השואה  I ,ייחודה
טמוו בהצנח צצעועים ,משחקים  ,עבודות אמנות ו שירים המפסריס את סיפוריהם האישיים של

הידלום ומאפשרים ל)ו להב י ט אל תוך ח'י הידליס שחי ו בתקופה ז ו .

נוטף לע כ ך פרופ' יה  Iרה

n- ---":---------

ואברא; יוזע דקאמי לש ' lושם ,
בס ר רח

)מ ו שג

שמ  Iת

המלחמה  ,העוביה שיוחר ממיליון יהוריס מכל

עס זאח  ,מךנ'ש שלו  ,א י ן להסחפק בדיון
חאורט י בלבד

בתוך

-

יש לנקוט צער'ס של ממש

להגשמח איראילם אלו  .מ"עבר לחשיבוח הטקסיח

האתר באי נ טרנט תת-תאר ובו

והסמליח של ציון 'מיס ל,יכרוו השואה  ,ההחלטה

תכנים העוסקים בחשיבות

מכירה צבורך בחמיכה בחיבוך מחמשך לע אוד Iח

תאריך זה בהקשר הרחב של

השואה .באתר קיש ו רים לחומרי עזר לימוד"ם בעבריח ובשפוח אחרוח ולםדנאוח על השואה ועל
אנטישמ יו ח וקיש ו רים לחער  Jlוח אמ}וח  ,למסמיכס מחאימים  ,ל 1S -דעויוח מולקטוח ולמפה לע הצנחח
השואה ברחבי העולם  .כמו כן ב י ח הפסר המרמ י להוראח השואה ביד ושם הכין מערך שיעור  ,והוא

'יפץ לע י ר '

מסביר של ו  ' .אף ש'  7ן בי)ואר א'נו מצ"ן אח םוף

אוניברסליים :

ולנפו י ם אחרים להתכונן ל·ו 2

מש n

ביוחר של השואה ושל השמרח יהור י א'רופה' ,

ומרג'שה אח הצורך לטפח עקרונוח אנוש"ם

של שמות קרננות השואה.

החינוך לבחי הספר אנyר ונס יולער ,לאחרי האינטרנט של משח החינ ו ך ושל יך

ושס  .ביח הפסר נס מק"ס ב 26-

צבא רוס'ה לאושוויץ' .אושוו יץ היה לסמל החשוב

מפנ י כרסום בערכ'ס הלע ו ל להוליד פשעי מלחמה

כד י לסייע לנחי טפר

בי נו אר  ,ב נה

אחרוח מציינוח אח

27

ב י נואר  ,היוס שבו הניע

להנצחח הנםפים  ,החלטה  I1מהווה גס אזהרה

 Iתצלומים מהמאגר המךכזי

יד ושם

לשואה במודע'ס בלעי חש י בוח לאומיח מיוח רח .

ח'בור וס Iל'רrך  lח עם ,יכר ון הקרבנוח .אך מעבר

שכוחרתו "מעבר ל,יכרוו:
הזה

מרינוח אחדוח כבר מצ"נות אח יוס הזיכרו ן

הנאצי  ,נרצחו בא ו שוויץ הופכח אוחו לנקורת

באו"ם

יוקרנו

המחויבוח לשמירה לע ערכי ה'סור של האנושוח:

רחבי אירופה  ,וכן קרבנוח אחרים של המשטר

יישא את ההצראה הראשונה

הרצאות

ובהיוחו הן ערך בפני עצמו הן כלי להבטחח

בינואר יוס עיון למפקח'ס ילמנהלים במשח החינוך.

קלראח  27בינואר יער ו ך המכון הבין'לאימי לחקר השואה יוס עיון לרנל הוצאחו לאור של פסרו

של קאלר יפסר שאלת האשמה בפשה הבעריח) .המקור יאצ בנרמנ יח
הוזמנו לפחיחח חערוכה חרשה ב'  26בינואר ביר ושם  ,החערוכה

-

ב (.1947-

חברי הסנל הפףIלמטי

" נ'רוש מונפר}אס "

-

חצ י ג אח

צ'ירות האמ נ וח וא ח נולרס של אמניס מאכסולח פריז )ראו עמ' .(6
י ושב ראש הנהלח יר ושם אבנר שלו ישחחף בטקס זיכרו ן בבלניה ,ובו יוצנ מרר י ך של אבש ' א

השואה

-

וזהו לב לבו של העביין:

היוץע האקרמי ל י ך ושם פרופ ' ישראל נוטמ ן
מחוק אח דבריו של שלן; ' ההחלטה ה'א הוחכה

למועדוח הרווחח למה שקרה בשואה  ,והיא ה'שג
לק'רוס הז'כרון והחינוך לחברה בכללוחה .אך
חש'בוח ההחלטה מוחניח בדרך מימושה .חשוב
מ א וד שיוזמה וז חמצא אח ביטוייה בח'נ Iך ,במיעד

צליבור ובחרבוח הפול'טית של ' מינ ן וחהפוך אח
 7ן ב'נואר ילוס זYל ור ב נושא השואה בשי!לב חכ'נם

של מבאק נגד צרח עם עחיד י' .

)ארנון ב'- Iלאומי לביטחוו ולשיחוף פעולה בא'רופה ש  55-מדיבוח חברוח בו(  .המ ר ר יך נוסח בש יחוף יר
 Iש ,Oויהי ו בו חכנ'ס והצעוח לפעליויוח חי נ וכ'וח ליים הזיכרון לשואה.
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המו I

און החוש

הקלעים

מאמוןי

בהכגות לפת'חה של המואזוו החשד לחוחלח
השואה

',ב

ושם

השק'ע

צוות

המוזאוו

מאמצים אב'סיף חפצ'ס מתור הבגה כ  Iלחפץ
א'שי המול Iה בם'פור ענ"ו' ,ש כ  Iח '"צוך רגש
לש אמפת'ה אצל המקנר  .לכן במואזוו החדש
מוצג י ם

) 1, 200 -

םנ  Iכ'ס

חפצ'ס מאוטף הם  Iזא  Iן

במסמכים,

תציימ  Iם

וסרטים

שםםפר'ס את ם'פון השואה של ה'ח'ד  ,נוסף
על ם'פור השואה של הכלל.

חיבור מ

חתי

מא ת שרה ש  Iר
דב דבב עמ א'םןף חפצ'ס חוש'ס וח'עוד

שניס האחרונ  Iת מםרי ליד ושם

ב

ס'פורס  ,גערך גס מחקי על חפצ'ס שהתקולב

פאני קורמן ופרנסיו לוי t' 11 .וא

לאוסף מאז תוס המלחמה  .התפתחות

יי'תעה לש  Iו  .צפח'ס של קייירהו

הט כנולו ג'ה בשנ'ס האחרונות מאפשרת

הסירע לונהנ

למצוא מםםכ'ס השמור'ס במחקלות אחרות
ב'י ושס וא ף במקורות אחר'ס  ,כוך הושלם
' Oפ Iר  Dשל רב'ס מו החפצ ' ם  .כמן כן קשר
מחודש עם תורס' החפצים ועם משפחות ' הט

גשפכו בלממורה

-

שנבנתה במחנה המעבר בוו לה רולנד .

גלויה שגכתבה והושלכה מקרוו הרעת
דברן אלושווyי  .מכתבים אישייס ולצתומי
משפחה .

עבורת התחקיר 'זע החפציס ולע

הוג'ל את 'ר וש ם אל ח  Iםר'ם נוספיס שבעת

הממסכים צלורר הקמת הצתונה כמוזאוו

למוזאוו לא הוה 'דוע על ק' Iמם .

החרש נילתה את הקשר ביו התורמות .

יעת'ס הול'י התחק'י של החפצ'ם

עי ו ו חנומר פתח את סיפורה הטרני של

מם'רח

החפ y

התפתחו יות לא צפויות אשר העש'יו את

משפחה אחת מורחבת צברפת ,והנתרר

התצוגה במוזאון החדש ואף השפיעו על

שםיפור משפחת הורונצ'יק יכול לייצג

חייהם של אנשים _ כזה הוא הטיפור שלהלן .

את נורלו הטרגי של משפחות מהגרים יהוריות
רבות בצרפת  .תור עבורת התחקיר התברר גם

שיש בידי המשפחה חפצים רבים משלבים שונים

בצרפח תעודת הוקרה למלומון פריךהייס  ,חתנו

שעברה במלחמה  .בזערת החומרים היה אפשר

לש משועו הורוי'צגי~ לע שיחתו לנניוו  .והיא צמי.וג

לספר את סיפורה של משפחה אחת ודרכה תא

תא לשנ ההתגיסיות לש יהו  '1ס רבQי שחיו צברפת

בשנת  926ן היגר האלמן שמעון הורונצ ' יק

אר במאי ן  94ו נכלאו בניו וחתניו של שמעןו

אקיצי-יסוף .

במחנות עבודה צברפת  :איציק'יוסף  Iגיסיו ניסו

משחר~ חיה'דונרך~ לiדא וסאתר

פרלקנ ופארים קורמו נלכאו במחנה בוו לה ר Iלמ .

-

מלוח ' שבפוליו לפריז  .שם

ומשהח וגסיו מולסוו פךףר~יס נHIלנ במrUiו יטיפo; pן

עסקו נמכירת מוצרי טקסטיל .

תסתיים

-

iר'Oרע לב ו הב
שבנה !Oן''ך'צ'7א הקי'צ)חI

במm

ה

ת Iר

אמונה

שתקופת

מאסרס

הנו איציק'יוסף ושלוש הבנות

בשחרורם ובשיבה לביתם  .מצאו ב ' Jהמשפחה

נישאו ליהוריס מהגריס מפוליו

דרכיס להעסיק את צעמם ולהעביר את הימים

ונרו בשכנוח לבא

במחנות המבער בעשייה  tאבופטימיוח t' .וא ידיעה

עם פילשת גרמנ יה צלרפת

4

איחיע הלממחה

'tונייו הזריס .

עם מחשת ידליו

ב  Iו לה לחדו

נפקר לע החפתח ru

החשד מצונת

הסיפור היללכ .

לחנו פרניסו בן~ותו לכוא

ללניון הזריס ושוחררו עם כניעת צרפת .במוזאון

לע העתיד להתרחש ובחשכס שבקרוב ישוחררו .

החגיסיו בניו לש שמעוו

התנהלו חיי תרבוח פעיל'ס  ,ואף הוכנו מזכרוח

)איציק' יוטף ושמחה ( וחתניו

המשפחה שנותרו בפריז  .שנייס

ב1940-

ונשלחו

לב' J

מהחפצים האלה מוצגים במ  IIאון :עריסה לבובה

ירשר שלוח למ ואלשווץי'בירקנא,ו שבוועת  OOוירס

וי)שטוק לא ידעו שפרנסין )הורונצ ' יק( לוי חיה

ששלח איציק'יוסף לבתו פרנםיו ו  )Oין לפתיחח

לאחר אמו  .גורל שניהם  ,כמן גורל לכ הגברים

ץואנ מכיוון שהקרש ביניהן נותק אלחר

מnרJ

מכתבים ששלח ניסן פרנקל לבנו רישר .מכל

של הסשפחה מלבד אח.ד היה מוות  .בלעה של

האיחוד לש לשוש מות הדוירם העניק פיסקו מידחו

האחים הוגיסים קר מtלסון פךףםייה ובח מהמנnר~

אסתר 1יסן פר)ק.ל אחיה איציק'יוסף הורונצ ' יק

מורגש ללכ מי שר~ו מיערבים בספיור.

הוא אסף את אשתן לאה ואת בנס רפאל  Iברח

ו

לכפר מר Iמה של צרפ.ור  Iשם בשנת
זלוג תאומות
בינתייס

-

, 943

נודלו

 Iגיסה אפרים קורמן שולחו כולם ביו)' 942

ה'm

רנ I .תגת הו" רמשת ועוורת מחקר לש "יףט החפצים

ממחנה בוו לה רולנד לאושוויץ-בירקנאו  ,שם

נמ"" Iו רשד .nלתו'ח  Iת .ןש Iעו;

לבי וסולנ.ד

התך n

ר המצב בפריז .סימ Iן עסקיס

כ"אריים" על פי הוראת השלטון הנאצי כבר

באוקטובר ס  94ו מומחש בשלט של חנות
המשפחה )אשר הועברה לבלעות "ארי ת (,י נם
הוא מוצג בס Iזאין  .מאבצע

, 1942

עם נירושה של

ןיכמ לחפתית מםoנnכ מיששש גם rג'ווjוo.ו

אסתר פרנקל עס בנה בן השנת"ס ירשר לסחנה
פיטי  Iו יה,

הבינו

ב'1

נ 'IO
נצרחו .שמחה ה  Iר Iנצ ' יק שולח ממחנה פיטיו  Iיה

את בתה פאני לאחותה לאה באזור וישי ,שם

לאושוויץ'ביקרנאו ביולי  , 1942שם נצרח .האחרון

הוסתרה בכפר עד סוף המלחמה  .חיה·דבורה

שנורש היה האב שמעון הורונצ ' יק :בפברואר

עצמה הסתתרה בפריז .פאולה ,אשתו של

 1943הוא שולח מדרנסי לסוביבור ושם נצרח .

אצייק'יסוף  ,הסתירה את בתם פרנסין מחץו לפירן ,

כך בתוך שגיס ספורות  Iנורא  Iת הת ד ר ד רה

 Iהיא צעמה הסתתרה בפריז .

בצרפח

-

עסק משגשג ומשפחה נדלה

ביטוי קורע לב לסופם הטרני של בני המשפחה .

להרס ילשבר  .בסוף

ו  ,כשג Iרשה אסתר פרנלק מפיט'  tIיה

המלחמה נותרן שויוי

דרך דרנסי לאושווץי'בירקנאו  ,היא זרקה סקרון

שב  Iרים

הרעת נלויה לבגי משפחתה

בפרי•.

את הגלויה

שלח אל הנמען אדם אלמוני ו  Iו לשונה ;

'7
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 Iמפורק'ם .
של
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v

המשפחה

מגל

המפשחה קר מפשחתם

•' " J' 1ן, I Dו 1 ..,והתאריך לא ברור(

?~..Ji ?.

-,.
Tf\LE

 Iסלומון

לאה

פרדיה  IIם )שואה
חיה'ובורה

לשמה.
קורמן

וניסתה פאולה הורו)צ ' יק
נשארו אלמנות  I ,מיידור
הצעיר קר שחי בגותיהן

ושלושת ילוי משפחת
פריוהייס

שרוו

כוי

להמשיך את שושלח
המשפחה .

אבל

המורחג
המנןאוניס

התחקיר

של
המשיך

אגף
את

Cl\RTE

_.-

משפחת ה  Iרונצ ' יק המורחבת מתהליך התבססות

גלויה המוצגת לדי קרון הרעת במ  IIאון היא

בקיץ 942

פ"וקת?Dו ירוו n.ן רנש '.לש בנן רשףI ,בו לה ר'חדנ ,

~ 2ו .

המשפחה הנותרים בפריז

שומנם קצוב והתפזרו .חיה·דבורה קורמן שלחה
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הסיפור  :התברר שפאני

קורמן ונלי )פרי והיים (

טלש בבחי jוסעה 'וש
rכולס~ פןףר'lI O"tעoמר

לע

~רn

}'1יייי ל'. '1רעומ א'1

לע יפ צ  Iף.מךנ
סם I 'Iו ~~  9ו

מתחפש רקי'צתו' oן 'I':fר'זמoרrנח .בוממ >!'Iב.ר משןוע ופ'oוnנJ
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תערוכה

ח ד ש

ה:

ניווש

ונפונאם
סופ ה

מאת יה ו ר י ת ש - Jדר ו אל י עד ס ורה רוזנרבג

ל

•

של

אסכולת

צ' Iו הלחטת האו"ם הה 'r lOOןת לקבוע ' 01

על

יכיחו בינ-מואלי שלוהא ישחלו  27 ),גיבורא ,

התערוכה

חש'בות

ועל משמעותה " :התערוכה
מאפשרת

ניתן התערוכות החרש ב  Iך ושס פותח

בינואר את התערוכה השנ"ה ביו

פר •

ז

כתףן :

מהעושר

להתרשם

לנו

ומהמגווI

האמנות'

ששלל מאתנו המרטש הנצא'.

"נירוש וכ Iנפרנאס :
נפתחה גסאי במוזאון ם Iגפר)אס

אגו צר'כ'ס לה'ות מ  Iךoעס לא

ה

קר צ'ל'רה לשא הולשמה אלא

הפעם הראשוהנ שנולר המאנים ה~.,ףס שהתש"ס

זכתה

תערוכה

11

שנפזזן נבחכוות )ישא דצפת קאד 'שךאך~ חן

'וx:כא'Iו  nפריז ) (L'Ecole de Paris

'~רn

נם

ליצ'רה

שלא

הצוג רצבפ.ת

להתגשם  .קר אז )לכו להע  '1ך

התערכוה מתמקדת rטייה Qננצ''רתס שי צ" ' 1ס

ער

השמרת

ו'ןש 'oןספם יהוודם פשלעו במסנרת כסאולת פ'ין

האמנ 'ם הללו אברה תהומ'ת

ושנדרפו לע יוי הכוגש הנצאי ,רובס מתי במחנות

לאנושות:

ההשמ .1

כמה

ה"תה

התעחכה הרשIYה כצ'יתח

הכnעחנ כ 150-תחיצי עכאתו תוtומ מולצתנo.י

מא)ות מאףסו המאנות רl:ורחב

בוכסמכים וכקוריים  Iבק Iרזתיהס האיש"ס של

ובתצלומ'ס

היוצרים  -מחווה rן tתר 60· 0

ססויו , .ודויף n

',

של

'ך

ושם

אמנים  ,נהם ח"ס

 Iמסמכ'ס מאר כיונ' 'י ושם ,

דאלוף פרר ,אוטו פר Iי Jי'תך .מקס

וזאת כד' לפשוך אור חרש לע

 ,י אקוב ולאוו  Iייסנרג.

ח" המאג'ס  .קוזל ' נדול ממריס

וכראשית המאה ה'  20ודע פרץו מלחםת העלום

של תצלומ' האמ) ' ס מוצנ

השנ"ה ה"חה פריז אב ו שואבת לאמנים ,והס

בכ]'סה לתער ו כה ומעניק

התקבצו ואנו 'לאה מלכ tצקת א'פnך~  Iכ  I'Iת האזרח

ממשועת א'oשת ת''IJכ'Iוא ו:NIז

שנ'tושו מהס במף)ות מצואם והנה"ה חאר השוויון
והאוו'רה הףבת'ת צברפת הנ 'עו רב'ס מהאמנ'ס

לחנור בפר'ז

הרשמ' המופשט במ'דת מה

ןואל רב1"oב  Iשפוםקס ~  8י ' ,I1~ 3 i11l"Dנע י ' "IliIנרפ  I rוארן רנ הצעי'( ,1828 ,
משו לע ם:חונnח

.,..,

לאנש'וr ,רפ

-

אסכולת פר'ן  .למבקי'ס

ב'רת עולם המאנו.ת הם הת"שבו

בחעיכ1ה  Iו הזרמנות לפנוש

ובזבע מונפרנסא  ,מרמ תוסס שאמ)'ם מלכ רחב'

'צ'רתס

-

תלב ח'ן n lבע ב .Iבחרר' ר I.X>oוף Iזבבתי הקפה לש

מו)פרנסא )'תנה מאל)'ס שזה מקר :1J

אבו הדזמנות

לה!)'גש לזרף'לזר oועדת םע מאנ ' Oרנ'Oלו כמו פ 'i7ס,I
שלאגא ,וב ) j7וז ' ,מו'ןrןןגא' ,פ  Iגה '1I Ytייגן ףווררג

את

האמ]'ס

ואת

למחנות ריכון והשמרה  .התופעה התרבותית

צבמוח ש'בן ח-ס מווו.ת קתהפו שהב nטעת מאנחז

המרתקת כשונתה בשם כסאולת פר'ז באה צקלה

שדוו לאחר שהרודף ה]אצ' צוח את 'וצי'הן .

חאבת .

התעריכה הואבה ל'ד ושם בש'תוף פעולה עס

ל,p

האמג'ם נצוחו לא רק בגופם  ,נס מורשתם

'ותר משהוא סגנון או זרס מאנות ' ,המושנ כoאלזת

הושתקה ומאנותם נשרפה Lא nבגרג במובן מסי'ם ,

ב'שראל .והצוגה בזכות תרמוחן הגףבה לש קבצות

פר'ז מנר'ר את תופעת התקצבותם של אמנים

אמנ'ם אל" ,נצוחו פעמ"ם  :התערוכה ה'א הצצה

סנולה oo

מtצראת מאצו וצשת בםוקמ רחא ,ממ רחא בנרטמה

רג'רה עללזם המאנ'ם ה'הוףס ערב השורא~ וצהתגה

;'ז ; אנורת 'ריר' יר ושם בצרפת ; לאומ' ' ,שראל ;

ב'י ושם ה'א צרע נוטף במאמצים הגמשכ'ם של

צנ'  lת קרו בוכמן רו ' Iן ברון .

I

משוחפת אחת :צ'לור אמנות ,
החלה

המוזאון להוקיר את  Iכר האמנ'ס שנצרחו בשואה .

עם הכיבוש הנאצי של פר'ז ב 1940-

במלוא עוזה הדר'פה של אמנ'ם 'ה Iר'ם  .חלק מהם

בפתיחח התערוכה בפר'  Iר'ברה ס'מןן ו"ל ,

הצל'חו להגר או למצוא מ  aחור  ,אך רובם )שלחן

)'צילת שואה ו]ש'את הקרן לז'נרוו השואה ,

6

מו IאוI

מונפרנסא שבפריז  .חנסות שנר'ר Iת צרפת

'lוונ'ית צרפת ; ס'ןrב'ה ו  OO O'1Oו'לובץ

'הו'זת שו'רר ה'א )/נהיח מחקוח האמווח ואעורח נכ'רה
יא)/נות ,ואי'דע )/ורה ר ו  IIברב ה'א אוצרת )/שנה גאנף

ה)/וונוא'.o

משדנ ''.n"'''fOl
גר'rג ושא
'IטIM Iן לע דב

"./

roוIIלI"Iגר יIne' -ל . . . .

מ ...

,

---

"-
'./

--

"~-

-

_r

חינוך
נ""'!r "IC." 1נ!" ח'1W"'1 :

t'r.Iנ::

oeא"תcנ"ע~מ"ה~ש 'c·cק"_ ________________-
מ

כ

תאבר 'רiת\ iשפהטו הנוריר~ הוא הנבנ ס'שה פת'לטרו

ל)וחות הג'לשה באתר וקלות ההחמצאות בו  ,יהיה

המפסקת לגולשיס ' דע ומ'  V1רב'ם מיר עם בנ ' Oתם

רשפא לר\ I'j7Jם יחשפאTוr lפיnש rווכVתמ 'ןךררנחtI'I

לאתר ר'נמ' ודע כ גי וה המתחרש לעתים קרובות.

למא'1ג מ'  V1ו ' V1חאףס ב ' llשס.

נוטף לע החומר'ס הח'בוב"ס החשר'ס הרב'ס ,

בשלב וה גס ת'משר ההלעאה של פר Iיקט 'ס

טפטמבר  2005העלה לאינטרנט בית

הולעו תאלר ילכ א ' 1וטנט חשר'ם טוו פוחס  ,קטעים

ח}'כו Mס שד D' nרב '' ; Oורבג הש ' Dוש חבמוףס 7ילlן 'D

גי l

מוויעהח ו'אדו ב'ן'לאומ'ות ואלבןס תמונות מא'רויע

 Iח  n IIייס מק Iו)'ס כנון ועו'ות  ,ייטעי מזו ' j7ה וויעדות

בית הפסר,

;l'Iא' 1ורחב הש ' IDש בילכ א ' 1תטט טון פרוםו מילורו

המפר
ושס

המרכזן
את

להוראת

)ית

השואה

0-

המפר

הווירטואלי

)(.www.y<KMshemorgIedoca1ion

פר Iייט I ,ה הוא

רגש בול ט אתר באתר הושם בתבב'ח א " 'Yק ,

פיר דונעה משתופת לש מגמת הrוקשבנ בבתי רOOור

הנצ'בוח הב'ו'לאומ'ת לתב'ע  Iת ביטוח לע תקופת

מ רחוק )בשנה הקרובה ' וולע ')ש קורס'ס מקווב'ס( ;
ות'משך העבורה הצרופה עם בונרי ההשתלמויות
לש בתי הOפר  ,לכמור צ''רת קהל'ת מע'ת'ס ח 'נכו ' ת

הודאה גלובלות

לש ב, Iםףג לש מ'בצע תעו קהן :לש םnו''l'D

למדךה ךונמו

המרמי להוראת השואה עם אגף מרעכות מיעד ועם

השואה  ,להוראת השואה )א 'רופה ,לאתר

מחלקת אתר האינטרנט שי יד ושם ,והוא עתיך

ח Iמר'ם ח'נכו"ס במגוון שפות  .כהן נרמב 'ת

הווירטואלי
להוראת השואה
ו של הקהל הרחג בשפ תו שונות ובאמצע'ס שו נ 'ס
ו

)מפגש'ם ו'רטואף'ס  ,האלעת חומףס במגו  Iו פשות.

להיות מרמ הלמירה האינטראקטיבי הנדול והחשוב

ה  Iננ רי ת  ,צ 'כ'ח ופ ו לג ' ת  ,וחומריס )'ח O")I

תרגוס ה"עתון המייוון לכמה פשו.ת )יהול פור ' Dlס

')ותר שרבת האינרטנט בנושא ר~חאר השוהא וYוודז

בוגר' ההשתלמויוח שי תכנ'ח אצ" ' ק ותלמ''יהס .

מגוונ'ס ועו(ר .

השואה  .האתר עורדי עלמןך לרשותו שי צינור מנ III

כמו  Pהרובח הש ' Dוש בילכ הפ  DllIבווו'1Iעח הוווא'1

חקל מהות' מהנעורה לע האח ר ה'ה ו 'משיר

לש ףמןלס 'ומוידמם ולש הקהי הרתב צלורך למריר~

צלורך יצ'רת קה'לוח ב Iנ ר' ס ותלמ'ר'ס מלכ רחב'

ת מש'רה קע'בה לע הר'נמיות ולע ההתחשרות

איחןו מירע ",מס להוראה  .תקשורת  ,הנעת ערה

א'רופה  Iכד' לשמו ר על קשר קבוע y lךיף עמן.

כ 'Jלהמש 'ך וקלד ס את ממעח לש ב 'ח הטפר

.יצירת קהילות ל Iמי'ס יקהילות מלמדיס ברחבי

לשבב oש'Jר לש רתא ב nrרפסור ר"ווooךoון':!1).I" , ,יי

הע יל.ם

ר'I IIJ1'IIoןא

-

המקוס

החנtש 'Dל'ורו 'ןךר,vn,

קמםינוו

ם גיש .קמrע שחוב  :האדחה לש רתא  JY.lרפסור םע

של

שח" התאך ורמע דגנל יניעהם לש ידבוע מגמת

רתא 'O lשו /ןס לכ ר1Iוסףמו )I'.צא')Dה )ש 'Jןא\D'lTר

ןחנת oר"'י 'והגמח מג תמ 1.....-~Mו'נ הספן הטר'!נ

ה תקשוב צורכיהם 'וש הגושליס ,וסי שההתמאצות

' אוחרו  ,ןכו גם הציעוב שי שב'הם .וברך ז ,Iמעגר

ל,.ןnו I'\IראJש..\i

הא'רזע'

ה  Oפר

ב'ת

ההרם' הלזראת השזאה
א ו קטוב ר  -דצמבר

כ

i!OOS

סח ו ת א7צ" Aרצגoיםת וlב'- Iלאtכlית ךבתע'י Tl
טיבוח לע קתפות הש Iרא~ רענכו תיבב הספ ר

תכנית "עמיתים"
קורס דהכשרת רכז י הוראת שואה בית ספריים
מאת ד " ר ח"ס רגטנר

ה ור אה מקצ ו ע ' ח ו ב '' Iחח ו מ'ח לש השואה חוך התאמה לחפ ' Oה ח'נכוית מק!)'ה מח")ח למ'רה מעמ'קה

,

המ רמי לה Iראת השו א ה נדי וש ם סמינרים
מצ ' כ ' ה  ,מהונגר'ה ,

ה ו ראח השואה בנ'ח הטפר ,

מאוטסר'ה ומגרמנ'רJ

הש}ה פתח ב'ח הפסר המרמ' להוראת השואה ב'ן ושם שבי קורטיס נ'' Oונ"ם :האחד ב'רו'זש'ס ,ובן 20

כמו כו ב'קרו ב'ר ושס מנהל' המרכז להוראח
השואה באושוו'ז ואבש ' הפלרמבט הלבג '.

ו מחמכשת ו צבירת ידע ומ'  Iמנות  .צלורך וה נפ ח ח השנה בפעם הראשונה קורס ל הגשרח רמ' הורא ת

ש ו אה בב ת י ספר ,הקורם נו וע ל את ר  Iלהבש ' ר בכל בי ח טפר באץו נ צ'ג מתא'ס ש'נהל ' Iרכן את

לאנש' ח'נור מרחב' אירופה  :מרוסיה  ,מפולי ו ,

מרומנ'ר..

השואר..

ע tב 'l

הוראה מבח' הפסר התנoונ"ס ב"ער  ,והאחר בנאר שבע  ,ובו 'זתר

מ· 30

מורים מבת' הפסר ה ' 'lIOים

יוחר מ'  2ooקבוצוח של חלמי'י כ'חוח א"'

כיער ,המור'ס אותר Iבזערח המפקח'ם ומנילה ב'Jו הפסר  ,והם התח"בן שבונף הקורט 'שמשו רכז' הותאר

ה'lמlלס nבנ' פסר לש מnש הע  mה ב'i7ח בניח

ש Iהא בנ'ח פסרם ,קבצוות המוףס נפגשות פעם בשבוע במשך לכ השנה ,כון משתתפות מrט'שה דע משונה

הפסר לה Iתאר השואה במטגרח פרו'קט התמ " ת .

ימי יעוו ארכו'ם ביר ושם  .בקורם האצרות  tמפנש' למ'דה לע אוחת השואה עם מ ' Oב החוקר'ם באץו ,ממנוון

ו קבוצוח של תלמ י ד'ם וםטודנס'ס

רחב לש חחמוי .תעד להמדיה מחדקמת חב'Ilיש המחקר ובממשוע'ות רח 1' .כו'ות לש פ'Oור השוראג רזגשתתפ'ם

מחו " ל ב'קרו במסגרח פע'לות מגמח ההדרכה ,

ימ '1 tס אח החפ ' Qה הח'נ ' )lת של ב'ח הםפר המרמ' לה Iרחא השורא~ מכ'ר'ס מגווו רחב של ח Iמף למ'דה

והמגמה פחחה קורס' הכשרה למרריכ'ס בשפה

ומת)טים במו'זר'ם של התמו  mת ד'ךן\כן'ח פIדגוג'ת עם האחנד י ם בהוראת השואה ב'מ')ו  .כך למשל עולה

'וחר מ· 50

העבר'ח ובשפוח זרוח ' .מ' ע'וו בערכו לקבוצות

ידלון ממעjו' ךב~רס השלאה כ1צ' להפוך חא סקסי יוס הוחכיו שלוהא 'ןךשרה 'שלאו 'זש תה'לך חניך tמתמןש.

משו לש הקורט ,מע"'ח' ב'ח הפסר המר'מ לה Iתאר השואה; מביע אח צרונו לש ביח הOפר צל רף חא

משטרה מנ  Iו)וח ממחווות ש  Iנ'ס  .קלבוצוח של

בכריים מצהל" 'ןךמלשחות צה'ץ

-

ע"ידם במ'ים "

 jl1ראח ) 'Oתעו לפוףו .נסוף לע ךכ החיקימו ')שמס'נריס לאנשי דעיח .
בחושר'ס אלו היו ימ' ע'וו לצוות' מורים מבח'

רזגשחחפ'ס מjייס 1ובןתצו רrגגחoכס ועה'1בס עם ' lש!ס ורח.א'ס ם תא ינתם רצקזג'ע Iגם חאלר  'Oו Oךה~רט.

לp

המשתתפים קב ו רס סל '1DIלריגר מועלקו תא חאר ' lושם לע ועrןבו ואגפ'  Jעךן ל  D'lDIהמשnתפ'ס להכ/ן

אח לידהמוח ותא רגתאroךם ש' 1שוס מתמחו מעם בנש'ס האחח)ו,ח והס '  Iומנו "dןח מ חנכ'ם משוףת 'ןךהשוותא

תכנ'  tח למ' ד ה לע הש Iאה עם קבצווח מור/ם מא'רפlה ומצפון אמר'קה הל ו מדוח בק ו רס' השחלמות ב'ר ושס,

פסר וממכללות לה ו ראה ברחב' האץו  ,ונפתחו 11

קב Iרס מושם דגש חזק לנמ'רח מעית ' ס בורטעח צ  tlת לכ מע"ית ' מנבש במהלר הקורס מ ' tזר לש פח'יOן ח'ג tר

השחלמו'ות שנת'ות למור'ם  ,לרבות מור'ס

כ'ח פסר ' צל ו רך הפלעח הפרו'יOן בעתי ד בנ' ח פסח .

לפסרות  ,לאמ)ות ולחאטרו ו ,

8

רוגבת האו להנמ מנמח ה)שרח םףUכ 'בנח הספן ןוגרימ לה Iראח רישוא,ן,

מא ת י פ ע ת

בכ ר ך  -ר 11

•

ב ·  6פאבר'ן 1994 tנf:וח רובנאל הביא,.מנאר~

החפםיה יכ הנצחת השואה בישרלא והסיעוק החיניכו

אירופה דר דורון אברהם ה)חה אח המפגש:

בה ובח וצאות יה יכולים לשמש להם דנם ל'וימוד

'המפגש עזר לחח את הקש"ם שכני הטוטסי

בהפלת מטוטו .דע היום לא ירוע מי אחראי

ולהצנחה  .לקנשה זו הייתה שוחפה מחקלת הח ינוך

מתמויררס עמם בציעוב הוכירון ברואדגר~ הקרבנות

לפיגוע  ,אלב היf:וחו של הביארימאנה היה האות

של הממוריאל לשואה בצרפח בואשוחו של דר

נחוג ים בבצמ יעביתי 'ש:tמ טמעים :כחע הם שקויעם

לחתייח צרח העם חבדגאר~ חצו העם )משך דע 15

יואל קוטק  ,והוא םייע ותרם רב ו ת קליום הםמינר .

'זכ בולם בחוויית הםאון  ,ומקנודת זהמן הזאת קשה

ביילו  ,1994זא השתטלה החויח הפטריטוית לע 'זכ

רוב משתתפי המסינר עסו קים יוס·יום בהצנחח

בצעל אח הוירכון; ברואנוה ניטש מקבא לאומי לע

רורגאר~ לננר 'עניו לש הלועם הrךאש צרנחו ברורגאה

וכרם של נצרחי הטנח ובשיקום החברה ברואדגה ,

תוערת האטון ולע עיצוב הזיברון בין הרוצחים לבין

בהם אנשי רוח ,שופטים  ,עיתונאים  ,אנשי אקדמיה

הקרבנות

אלה גם אלה משת"ב י ם ל'ואום אחר

מאו f:וח העם הרבחה הרוrךנאת עוברת תהףך

ועור .מוכו הםמינר מטעם ביח הםפר ר ' ר אלן

ואחראים לשיקום המוינה והחברה ולעיצוב הזירכון

של שיקום  ,וניצולי הטבח מנטים להחגבר על

מישל מםביר " :מטרח הטמינר הייחה לחשוף לפני

הקולקטיבי  .מבצ זה אינו דומה ללכ למה שהתרחש

הטראומה ולע האנרן .חלק  lיכר מניצולי הטבח

המשתתפים אח הפעילות החינוכית ה]עשית ביו

בףמנח ישלאר לומצמאים לגנ"ח הונירון הקולקטיבי
הישראלי של השואה ".

נשיא רואנרה

לפחות 800,000

ובן הקבוצה האתנית

הוטו ,

בני הקבצוה האתנית טסטוי .

-

מוצאים ויקה בין הטרגריה שלהט וב'ן שואת העט

ושם מעלודו מקורב לע ורכי הנצחת השוראג רמסוינר

היהו  ,'lולפק ר בים מהם מ"חטים חשיבוח נ)'רת

הותאם לםוניות המטריךות אח החברה לש רואדגה

מפגש מרגש במיוחד התק"ס בין משחתפי

לצ'ירת קשריס עס העם היהו  'lועם מףנת ישרלא.

כיום תוך לימוד הירר  ,והוא שענה באמצעות רו·שיח

הסמינר

לניצולי

וא כן לפני כמה חודשים פנחה ליר ושם י ולנד

פורה במפגש'ס".

שואר Jצ')ילו השורא ,החרנשו דע ומועת מודעיותיהם

-

ניצולי צרח העם ברואנוה

-

להתמודד ~ם הזיכךון
סמינר לניצולי רצח העם מרואנדה
של בני הטוטסי ומהחום והאהדה כלפיהם.
נציוף השואה באו הפעם למפגש ידכ להקשיב
יוחר ולספר פחות

-

הקשבתם עוחה את

בני הטוסטי לטפר את םפוורם האיש ' .עלתים
בפעם הראשונה  " :המפנש עט נצ'ולי השואה
טייע לי יותר מכ ו ל להחמוח עט הטראומה
שחוויתי  :אמרה יולנד מוקגאטנה" .א נ שים
אחרים  ,אפילו פטיכולוגים ,י ו ערים קר לרחם .

הפנישות עם ה}יצולים גרמו לי להבין מה
אני מרנישה :ניצול השואה ו"ר אהוד לב
השתתף במפנש  " :אנחנו יכול) ו להבין אותם ,
וכשהם הרנישו את וה  ,הם נפתחו לפנינן

תוך שהם מבינים לפתע שזו הפםע הארשונה
שהם מרברים על הטרגריה שלהם  :הוא

מפסר" .י שתני מלו אישה ציערה  Iפור~ כIשהיא
אמדה ברוגע  ,בשקט  ,בשפה רהוטה ואפיל ו
בריחוק ' איבדתי את בעלי ואת כל ילדיי '.
וראית י

הבטתי בה

את עצמי

-

זו

חוויה

שצרובה בי:
בטמינר התקייס בשיחוף האוניברטיטה
הפתוחה

דיון פומבי

ב ר ואדגה

-

שכותרתו 'רצח

העם

האם למרנו משהו מהשואה? "

וגן השתתפו יושב ראש ה)להת ' lושם גנאר

של Jיולדג מוקנםאנה  ,יוץע אדקמי לש ' lושם
מתשתפיס נמס  rר ינילוצ' חצו הםע מדנאורה כיטןו מדורך נמוזIאו

ה  mש י nוד'ח n

פרפו ' יהדוה אבואר ,פפור ' גבמיין )וירברג פופור '

השו;ןא

יאיר אורון ,שניהס מהאוניברסיטה הפתוחרJ

"מחווי ה של אסון

"אנו מקווים שהסמינר יצר בטיס להמשך

ארנון לא ממלשתי של גבי הטוטסי שבסיםו בבלגיה

אל תוועה של אטון '

היה בי ן צוות ביח הטפר

ש י תוף הפעולה בעתיך  ,הן בתחוס ההנצחה הן

וובורגאה  .מטרח הפנייה לש מוקהנסאג הייחה להביא

המרוכי להוארת השואה למשתחפי ר OOירג .במפנש

חנחוס החינור  ,מאר דר רבאהס" .יער ו נות ארשוניים

חברי ארגונים המפטלים בויב רון צרח ה עם למסינר

הצינו א נ שי בית הפסר את הגישה החינוכית של יד

למסינר המשך בקינל '.בירת רואדגה  ,שבו ישתתף

מוקנאטנה העומדת בראש ארגון נייאמיראמנ ו

-

אחד המפנשים בסמינר

-

-

בב י ח הטפר המרכוי להוראת השואה ביד ושס ידכ

ושם ואת ורכי הוראת השואה  ,ולובנו בו טוגיות של

צווח

קללב טיוע מב"ת זהכירון הקולקטייב שלהס  ,מתוך

עיצוב הויכרון הקולקטיב י בר וא נוה  .מנהל מגמת

בירושלים :

em . cwrוIנwww, pdn

•

מיד

 IשO

כבר

נדו)ו

טרם

םיום

הסמינר

ןוךיסל OQן' ל uרqo VIIOoל'לU Jד סUה הדעaרכ
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מאח ם ' בם ' ה

"

ו....

bבקס ·

•

 60שנה ח'כ'ת' לנם הזהן" קראה ז"זל

ותבבי הספור

חזבך'ןפ תב ה  84-חאלר שהתאחרה משדח

ובי ערהכ קמפיה לש מוnף רזע

עם בן דחה צ'קח זקס ,בן

,78

שב'הם שחו

מן השואה; איש מהס לא 'דע שקרוב' משפחה
שלהס

ש- m

דע עכשיו .רו ז בפיי "קם הם רק

שב"ס ממאות בציו"ום ושאןtך iם שחארי שנ'ם רבות
רחודחאו חמשו עם ןב מפשחה תונשק מעו הקשר

מאז הולעה המאגר המרכז' של שמות קרבנןת

השוהא אל'בטרנט בבובמבר .2004
יוחר משבעה מ'ל'ין בב' ארס רבחב' העילם
ב'קרן נתאר מאן הולעה מאגר המשוח אלינטרנט

) (. www.yadvashem.org

יכולת

הח'פוש

המתדקמת מפאשרח למקנרים לפחש מש ו ת 'וש
בני משפחה או של חבר'ס שנצרחו נשואה ,וכן

למקו פרט'ם רבכש נממרו או להג'ש רפ' דע .יותר
מ  15O,ooo-מש Iת למו' Iס בפריטם ב'וגרפ"ס }פסוו
למאנר השמות בשנה החולפ.ת

Iכ  eJליחות ציבורית
המרטה הע"והב tלש י' שום הבקמת מגאר השמות

וליישוס של קמפ")' ם צי ב ו ר " ס  .ה מו  '1ן '  Iלעה
לא' 1טרבט בקרוב

מ Hגר השמות

Iכ העבודה בעיצומה

המקוון:

מ מב עם המאמצים לנ"ם את הציבור זעלרחו ,

השנה הר Hשונה

י' ושם מחסן להנב'ר את מצמא' א'ת Iר המשוח
שושמ Q 'rמoשונחו ואכ'בו'ו.ת חבו לש ךמ~ר l0צע
ולא סבוצל זה  Jא  Qף במהלן השנים מרשימות

(  7מ'נ'ון מב Pר'ס מ  5-ך 2

הצמויות בי' ןשם ןבארכ'  11ים אחר'ם של קהליות

'הור'  Iת שה'ו ק"מות לפנ' המלחמה או

ממ oo

 Hר~ות

כ'ס

מתקופת השלטון הנאצ' לע החרמ  Iת רכ ו ש  ,לע

( ך  3 .מ'נ'ון שמות

גירוש'ס ,לע אם'ר'ם במחנ ו ת ובנטאוח ולעתים

כשנ'

-

) 'lרזת גם לע יהףוס משחו  .בשש השנים הקחבות

שנושום מדפו ה Uד• הותר

'בחנו אנש' הסנל של יד ושם מיליוג' מסמכים

מרש'מות  Hרכ'ונ'ות שונות

שרשומ'ם בהם שמות של קרבנות שואר~ מיוע

וממp

חשוב יתוףסו למאגר השמו.ת
'ערכו של שו'מות אלו
העד

-

-

מ'  Y1מלשיס ייפי

ורות  Hחר'ס

(  50 .000ך

אינו סוטל בספק :קובע ד'ר 'עקב

כפרט'ס

שמות מנוו'ס

ב'ונרפ"ס

נוספו

המקוון ה'א להלעות את מועדות הציבור למשימתו

ל  IIביק  ,מבהל אנף הארכיונים ביד ושם" .יש

של 'ר ושס לאתר שמות רב'ם כלכ האפשר של

קרבנות שואה רב'ס שלא נשאר א'ש ש'וכל

הבפסים נשואה' .הזמן הולן ואו'זז :מצ"ן אבנר

לספר את מיפורם ,אם משום ה  Iמן הרב שעבר

שלו' ,ושב ראש הבהלת 'ר ושם " ,עור עבוךה רנה

ואם משוס שקה'לות שלמות  1מחו מעל פ' J

לפנ'נו ,ו אנו םומכ'ס לע הצ'ב ו ר ש"תנ"ס למען

הארמה .בבס'בות אלו  Iבנסיבות אחרות ,הדעות

משמ'ה ח' Iב'ח  Iו :להב 'Oח שא'ש מקרבנות השוהא

היח'רה קל'ומם מסתחרת בתון מיליוני הקטע'ם

נה נ ~חת השו  Hה בברנ'ן.

של המיוע הארכיונ'" .

וב'מ'ס  Hנו מתורנס נרוס'ת

לא ייכשח מורות האב'ס".
האגתר החגל ותrנ בהוזנפ ~זנ ר~א 'Oלוצונש

נמ Hנר השמות
ב Uבר'ת

( O"p

וכממשP

וקבוצות אחרןת ה'כול'ס למסור דעןת הולכ'ס
עוד זמן רב קלח נדלו

השואה ובהעמותן לרשות הצ'בור באמצעות

מאבשים אלו איבס משחמש'ם במתש,ב אתר'ס

הא'נטרגט :פרויקט רשימת הקרבנות של הסרר

( 3 0 .000

הב Jק'ם השוו'צר"ס בפיקוחו של כב  Iר השופט

הצי ב ור

וזמרקב'ס ולא יישראו

םבוףם קרש קןגנ מפשחה המ'כר ה'םב אח םפיור

ח"ו של הקרבן ושקר 'הודים 'כול'ם לחת דעות.

הפררלי של ב'ח המשפט המחזוי המזרחי של ניו

לעת'ם ב'צול'ם סבוך'ם שדעוח שמסרו לאןנוג'ם

יוקר ארואח ד קורמן' .ום הה"·טק י ו סי הולדנ,ר

אחר'ם מועברת בהכרח למאגר המשוח המרכוי .
ולואם שוס ובר מלכ אלה א'נן נכן~
לאור ההבנה שר Jב הגצoו"ום  Iקוק'ם לזערה

בהגשת משו.ת ' lושם סןמו לע גפו'ס 'ה"יים  ,לע
בנ' בוער  ,לע מרם'ם להצנחת השואה  ,לע בח'
כנםת  ,לע )צ'ול'ס ולע קבצוות של וור ההמשך
שיה'ו חור החנ'ת של התס'ות לאיחור משות ולש
המאמצ'ם לא'תור השמןח בקה'לוח המקומ'ות

10

נרמנ' ב Hנדרטה

'ר ושם מב'ע הערכה  Iתורה לחומכים ולחורם'מ
אשר ס"עו בהקמת מאנר השמות של קרבנות

עמu

וכ  Hנננ'ת

( 40.000

( •300

קרן נאונר  IIע'רת התב'עות .

המבקשים לס"ע במאמצ' הפנ"ה צל'בור יפנו
לתבmכ ~ @yadvashem. org.רames.. outrea dוו
המעו  Jייבים להרים תרומה להמשך פרו'יQן
א'תור

השמות של

יו  Iשם

יפנו לכתובת

 t)@yadvashem.org.ilו.israel.soc e
רנoיnב nר~א מנלהת רשl l 'oו jוש  »Il)o1ר o1ר)'fכ rוש משיח
י,וnח oרrשרא,

~

דפ' Uד נוספ'ס
ח' פ וש'ס

ש Uרך

ך תמונות חדשות

JJ

כ  Hדס H ,שר  Uבר  Hח
שנות

השחורות,
משפחחו,

המכחמה

 IHבד

נוחP

בכ

Hת

מב'חו ,מסב'בחו

ו כדותו שנחרבה ונמן שת tP
זו נחצ  Hח ב Uרפנ  Uבור ו [ [, ...

פה

I

 Uם פרס וס דפן ה Uד החזרתם

 Hות' כשנות  Iכד ותן וכה  Iנרות

P

מחודשת  Uס ככ מה ש' ר כן

-

משפחה ,חברים ,שכנ  Iם ומנר  Iם

-

ו Uנ כך  Hנ' מודה נכס:

תנמננה ; ח"ס טנרנש"ו וממשא('ו מאyן  lת הרב  Iת ב)רוקל'ו( עם בו רודן ט  Iג  Iה

ל rL1 Hר

גק )ט Iרנש"ו( הח' ב'שראל  .ש  ' Jבג' הדדו'ם )אבות'הם אצ''ק·דוד טורכש"ו ונח

שר,'iN

נב Uתםיי

טנרגש"ו ה'ו אח'ם( נרן מרוה  Iב'ץ בפול'ו )ה'ו Qגא ו קרא'נה( ו Jהנו לשחק 'חד .
עם פץור מלחמת הענלם השנ"ה

נפ m

דרכ'הם :ט Iב'ה רבח לרסנ'ה ולעה ?שרלא

באנ"ה אקסנךוס ומאז לא שמע מבו דו ך ו האהוב לע'ו  .בזכנת מאנן השמות של
'ר ושם מצא ח"ם את ט  Iב'ה  :ב)ו נורמו טורנש"ו נלש באחר 'ד נשם נמצא רפ'
דע שמ'לא ט Iב'ה לע בג' מפשחתו.

JJ

ברצונ'

בדמu

רו Uדוח u

נהודוח

נכס

ות נרגשות ו ב  Iד  IIם

נ  Uב ודח כס המ pודשח

כהנ Yחת שמות  lplר  UIוזכרם:
הHל l,בpגר-נrר oרתמ  Hב י ב

JJ

ב  Iמ  Iם הHחרונ  Iם המשפחה התרגשה כמH Hlyת הIl UיIוHI Jת בנן
המשפחה במ Hגר המ  lpון

-

הנתונ  Iס והט פ ס  Iם HלIכשו כפנן שנ  Iם

רנות  .המ Hגר pכ כח  Iפוש .והתנונ Iם מו  yג  Iס נ lyרה  Iפה רחבוה. -
I Uפ 1לגoיום ,שוחב חגoמיש
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' Oי בינואר , 1945ש מוהנ ימ יס לפני תחוךת

פ  Iנויו שי מחנה אושוויץ .חל '  01הודלתה
ר 14 ..לש הגערה לפה ולאן א )rלפה  mןע(,ג

{, 'N(,jכ;i,f(;;-

ייוית ורשה  .באוחם הימ  Iם ה"תה פלה
אסירה עם אמה וושה נמחנה הנשים

בא Iש .y'II

מהנ לש לפה ררבגתוה התק  IIה יכ לע ףא הקתפוה

~

הקשה שבערה 'rועה דע אז  ,יילצנו היא ואמה  Iיזכן
לראות את '  01השחרור .הנשום הסאירות הועברו

 Iנ7עjב Iח רזגעונ השתפרו תנאי חייהו.

ייוס ה 10-בי)ואר היה מה יוס לש אפוט ' I'Oת:

.

נוכרת גבירוך לפה  ,כיוס תושגח רמת נן  .אימנה
ואס לשלושה" .וה הוה בשעת רעב מודקמת .בחיך
הגלוק שלכן ,כשחזרנו מהעבודה בנות החרושת

.

e

הדלו.ת לפר~ ורנגו יך הפתהע קטנה '.הייתי מפותעת

לחלט.1'l

הו הגישו ין גלויה צבעונית  ,פ'הפ"ה ,ולעיה

לא היה קץ לאושרי  ,במיוחר מפני שהנלויה הייתה

"'" ""/1

..-o/>/.-J ;.v.'/'=.-J

~~

.

סיוחות סאון עם אמי .אמרו יי ' :יש יך ה'וס 'יס

\' ~'%

;;·II'y'p";;;' i,·j(.1ן i
i·I/n·,.
hrl

~

,

 I '-ניין :לפתע )יגשו אךיי שלוש בשיס סנונרות שהיו

טקסט בנרמנית עם איחולים לבביים ליום הוחת'.

" ..'Ji Ii..-";;;'. i

~.

שבועות מטע י ם לפני גן סביקרנאן למחנה האם

א Iש ,YOII

';;; p

'/ב-ו~,,
~,ץ .-Jti.-'"'",(;,,,/, 'J

"'+6.

ו,r,ן"ו

'ון, .ן/ח

1/// ,>,1, ,J!h /,".1

ילו'ח הגרםת ו"' Dהוולתה ה·.ו לש לפה )רו ונוני ( אfוו Uתנש לה חובוח לש מא,ן
כהיותה כלוהא באושוו '' fבירקנאו

צבעונית כל כך .מוב Jשנם נוסח הברכה האופטימי

 תקווה להישאר ות נו בחיים  -נסך בי ובאמי צרוJלהיבאק דע הסוף ,רע הרנע האחרו: j

בסיוס הוראיון הכזירה לפה אח הנוליה כמטע אבקראי
ומיהרה לשלפה מאחת המנירות מיר לחאר הוראי ו ן

את הנשים שהעניקו לה את השי פלה זוכרת

יצר המחבר קשר עם צוות ארכיו ,י ר ושם· .בר נע

בנהירןת אך אינה יורע ת מה לעה בנורל .jהנלויה

הראשון היה יל קשה להמאין שכאן הגלויה מקוףת:

צעמה הייתה בעבור הנערה לפריט יקר מפן ,והיא

,וכרת םננית מנהל הארכיון נעמי הלפרו· .זה היה

משרה ילעה מלכ ממשר בלכ הנתייבם צשדעו  iUם

בגלל הצביעם המנוונים ובלש הצורה היצואת רפון

היא ואמה

אצבת Jב 8-

ו בינואר

945

ו מאושווץי:

שבה נרשם לעיה התאריך  0ו בינואר 1945

-

בחזרתJ

םדר המפסרים הפוך ממה שאנו רנילים לראות".

לפוליו לאחר המלחמה לחפש את אב המשפחה

פלה שלמה עם החלטתה להפקיד את הנלויה

במחנה מלכו.ב במסלולי צ"דעת המוות:

ודברכים הנפתחת לאץו ישרלא.

המיוחרת וה'1נרה ב'1

ושס· :ינא מאושרת שהנלויה

איים רבות נמשרה הלגויה הועבצנית לצא לפה

מצויה בארכיי ,יד ושם :היא אומרת בחיוך רחב,

rן' ilTIll rאו;ןת בת' nOnחיה הש  t)lת ירמ עפם לשפה

'כך יולכו רבים לראוח את הץפח שהנעיק יל ולמאי

אותה מהאלבום והראתה אותה לבני משפחתה

תקווה בימ'ס האחרונים לקיוס מחנה המוות

ולחברותיה הקרובות

-

כולם הופתעו  .אבל הנלויה

נשארה ב'י' פלר~ דע לפני צחכי שהנ כשארייו אותה
כותב מאמר זה צלורך מחקרן לע מחנה מיירנק.
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חנןכת הרכז הצפ"ה החדש

כ

\-

])ונמוב גחנך ]' 1ושס מרמ הצפ"ה השדח שהוקם nנרימתם לש ינ'אלה

'' JlIזא יטשגץמ מ'לאוש ו'וש קרו "ירש ירר )' rnO'Iלש שבן פש'ן>נרג אנ'ו Iע
נשאו  0 ].,1מן mtמקום אוש הממלשה ,שר האצור ושר החשע  IIר~ רזגסחר

והתוסעקה וא iוך 'וואטןמ ,ה' Iס  Iא I!1העסק'[) לאית ניטשץמ חי'עוIן  '1lלאר~ רנoישא והמנח
לש הקח להטסיירוה  imת 'r O'I') T1ח 'וש

1] '00

פש'ןoןנג פפח ' אדניס גrןרבנג ויושג ארש

ה)הלת ' lוםש רנבא /וש

מרמ צהפ"ה הוא מרס עד' לועמי יחןו מסו!ג לע הצ''רה הקנלוויעת העסוקת נש Iאר~
בזכות האמציעם הטכ  IIל Iג"ס המתדקמ'ס של ' lושס יסאוף המרמ  IIO'Iנ צ'ירות קולנוע
לע לכ ם Iג'יין ])ישא הש Iאך~ )מרמ 'ה ' ה אפשר צלפות נסרט'ס ובודע'יח מצולמות לש
)צי'oןןם

-

תrרשע לאיפ ע lonת לtצמ) !1ח ףסואמ ' lושם ובוזגךש נם מףסוא הקרן ירrוtט'Oוה

חז Iת'ת rכסי Iח וש טס  Iבו פשילרבג נסוף לע כן יערד מרס הצפ"ה מ I oנר'ס  ,מיספ Iז' Iנ'ס
י  INוfע' 1'1') Oך '1) [)'lIימעהjו' חא הנבת ר"'Oיטס

לע םשא וI/Jר  J"'V'IIכמו P

 IIדנע~ למגות !)ריסס

ולצירים לובמאיס תנחום שוהא קוונלוע הפרס הראשון מםונו 'ך~ה פרס 'ושב ארש

רjן}לn

'י

ושס לי:ת oםשוא השראו~ מחתםת 'וש ואילן מולאכיה קIננooניטר צראמות הרנות

בוטjס נחתכו המרס רIע r.דגבא Iלש; "הפשה הןןוות'ת ה'א הפשה ה')ן'אלמ'lת ומרנו

התורמ ' ס ' nאיה דוג'לא טשץץמ נדממ הצפ"ה הדחש

קרו לתך ותקזחת בקרב חר העת' .1דעעת ר O"I1oחשר הנ"תצם הולך מותJIעמ ממoצעה חא
חישטתה לש פשה זו חתבוס זורכין השו"'האI .לש מףיסו · :רמורס וע'דד חא המחקר חתבוס

הקנלועו והשוהא ~משש Oעצמא חךו מרדrגרהג הראש  )lו."i
רבבהכ שה'Oלjו במ'ורח בעבור הא'עח ושהוקרנה למתשתפ'ם  ,מאר  'OOןב פשל'רבנ :
מ"רזכ הצפiר" השוח כןו ושם מ'oןשם חא המוזאון לע מרכ'ב'ן הש ' )lס  ,ו'חר הם מדפ~oס

תמונה לשמה לש שוהא חכrזו~ למרזכ צה'פ'ה מרטה שפאתנ'ת וח"  'lIת שהע Jךioה fו תא
ההשרהא לתמiט' במ ' 01ז"iו.
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נ'לה"'ס "Uכ;ןני P'W -י'-תנ

I

ח'בןר כ'כר גען

ןרשה

כהככןכ ההןזאןנ' החדש
נ

רנ' נטו ושרה רתנצונ oלבב ' lושס ר~'תה חאלר חשוב בה}צ חת השוךאג רצנ ררעוג')

לש הכט  -חטשה  4,000מ " ר -

רכזל מ n

ננצ' ק'ר rהט Iן רמוצ'נ לספ של נתן רפפורט

ןשס זכה בארבעה פרס'ס

'ד

בתחרןת

הצע"נ' ההחשןב

א ףג ועמתס רמyoך oרותj7oשרות לש 'O lשו כrה ראבהעב פר'Oס
תבחחת צמיט')' רמוחשוב r AWAf!DS 2005ז לש roב העת

נטו ושרר~ ול' l1תכרענ ףמ הנש רצעת הפח'חה המלמת.כ 'ת 'זש '  01הזנ'רון

אג ש 'ס ו זכ ןןשב ' ס .

שלוהא לונבורה.

ךנOןגור Wת tכ\'Oח'7פ ~ח ו  'lיים 'וענ הש'נ'ס 'אצ' פחן זהכ הגאף 'נשב

במםגרת תס'ח הפ'תוח הרב שנת'ח  ,ר:מ נט Iושרה נתונה בצoעמlן של נעוחת ש!>,זר

פרס'ס :לע התאלע מרגא משות קרננות השוהא אל'בטרנט ולע הקמח

 Iבנ"ה משדח rמ פשור תא  mותה ותא השמ'וש רב Jבס'וע חמ)'תם רrך)oבה 'וש התורמ'ם

מרס הףג'Iןטoצז'ה .פרס אחר שהאףג זהכ בי )'תן לע באטחת רrגער'

חךו ורוח מצ-וג; א'רה 'Iמ '11מנצ'ר Iנ '1מפשחותן Dioצואנוח הבrןת( מופשחת פYcוי 'r lIןoםא

למאגר משות קרםות השוארג מנלה הףגא מלאכf oורב זהב ךנQןנוהיר

קמ וצרא)ת הבrןT(.ו תרובח ררביג הרצנ צהפ]ן' ללקהת הנהש' למ'וfזכ המ nגא' רשר ,\rלר M

א'ש'ח לנמלה רצrגיט'ן לש מועחס "מ.ער רזע הכז האףג נדמ~ס רנש'.

הג'שה למרזכ צהפ"ר~ לרממ להמ '1ר~ למוזואו הרחש מאלנות השוהא לובJו'ן התוכחע.ת ןבו

חתנחח "א <Pרפו'ואו'ס " לע מפסר הפרםיס ר'tזוג.

לואהל 'זבור .רגגה 'oלבט מדשרת סח'י' מואות העלוס תשץפו ףא ה'א הבפסות שורות

רנ'ל ךנrן לע תרT frורך התאה WJש' Oשנענ וניו!J.ה ר: "JD"Y\I«,

ורחאת לש 'צעס שכנפ-זר הרצ-וף .דובעת רפoש.זר צפוiר' לרתcג Wס 7וnאן 'וס הזחכו שלנהא

' lושס ה'ןףג נמןוה רהנ תא 'j7לונח ר'שoח.ת דהלס שרח מדקתמח

לוטגרה תכשנ .2006

ש'ןןכtה 'וקל  IJIשנ"ם דע ראעבה מ'oן>ון רפ'

מ oo

כ' Oשוח'ס בהוש

ורועצמאנו נכטגולו'וח '1חשות אדrץ ממooב.ם חע'ות ומולצrו ' Dלצההג
נמואחן רש mלח'nווח השראו~ לבא" גלוח הסתרח ר"וחה fוב קפס

העלאת ררגאזג לש משJו ךוrומ השואה רחאל האכניה.ט .לגהש' לקה
לש הג'שלום בלכ רrבח העלו"ם  ,רמא fורב.
דחא" התאגrןס מנוושו רו i1I mכtזרו אלו וכשל'ח )[ה  'Dס רגאמ

הורע' Iח ר\ lJO'iו  I'1ח שלותא העם הiו'  ,'lIר~ נ'ט' מגפ' אלב ,ט'עב ,והן
ג'ם' בגפ' קמ שלבהר  ,קבעו הש'Dטפ . Iמש''רה לע חע'וח לאו דמלנןת
מהנש
עם

חוך"...

נחכו חפותע רחגשח ,ךשוןא~ שא)'ה ופחתת וףא גירנת

ה : OW

נ)'ן נ )\ Iהשרו המחשדות :א'ןן והמ'ה לש לשוס קוייר

13
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כר

ה  IJק" W!)J Oאחת___

ב • 7בDIובמ רענר רינ םש! )\ Dj7רWוiת חוא יויס nמואnו העולם rלאלnב 'ווב

 'llמתחפש 'זוב התוטח יעבר  IIרטר ג הבלודנJ ,ט'Jלא 'זובr ,א צךoעה תב  ,15עייסה

תא

לר hירה )שהרכוו חאיר רלמומחה ידיסrו אמו ות הלועס( בפaטלו ביה'ייס שהסתתרו

רתואו ות  Iהמ'זו'תו י'7jנעו ~שב שאר ך~ Iרעה צ'ו' ין ידוסrו מואות ר'וועום שטפו

םתיבג תענ הלממחה משבו'1ה לע חסrבo.נו ר~א הת  iV1לע חפיושים לש ר~ם

מהולנד גUלו Irוופיה יוקנוי .,.,.ל!:גוביקס 'זז ם Dטרבור ב'j7Oרמ'

תינ רטפשוג ןוילעה ספושה ם OOYעיי) i

'ח (7'00

לקרOט nב"Jואל לס לוtחנ לש ובחט

לשו משתפי לtעפה הrןן'ןןם  ,קתנה מזון Iלתבשי מ"ן

lm

פיי.ם חעה תא היהףן.ם

'Iיי '110ה םj.ארג בטקס השתתפו rכ''וסחהנ יסnrא פשמשחת

יעהמ תואם לע לכ הגעשה nבץו והעב'1ה להס מע '1לע מפשחותיה.ם "וIיב 1943

לפחביקס הoן')6נ תא ;ןOOןך ררו זvכ'כ mמ שתא ו I"Iל'צהה זילאתב 'ווב .טנקס היה

התf1ע ר שחש שבעק Qת נשלהה יחישף דמםiן המחטא בנח' םפשחת לונr .לאתב

לפrרנךס~ ו'r

-

חכונ נפסח התרב ות לש שףגחת הלודנ 'וארשי:נ גבנ' חפשמ ות הנציילום

,

וm tו'ן.oo
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 I9-0ר· ההצרה
ך·) )rםפרא  1942דל'ה ;ע(ן לקסnרב ג .תב מלס'Irרנ~ tחואב מrה ו חג האל הלעבו
מi lfיטגנ רשוו~ fטoIישדו ר(Vrןש Pמ לחה רmוחתrר רחה rאגתנ ר"Dחו לש הץ iזו Yן

I

גגJט בuברבמ  1942.רסמ ןתנ תא ותב הקטנה יחב nרoנלזפו היפט'לו לפrריקסנ זקתנהו
ל'ןזצה תא

חיי ; Iרת)'oךן\1

'\ .

מ'  lלסlהנ נרה עם מפשחתו לש הפיטי'זו בפ חוך לש ושורו

שם

ט יפלן

נה

א:nIוט .15P ,ר~

'1

oנןןהג חא ריי'יה הדחהש

,

הmכ 'וש יnבון מi'ID!J
לפילוג ןכו גם הח"הoח
Yiוא

רהו ncלסח'סהב '1קסחIוב(נ יותוא }I i'I"J/.Iן'Oיס םע הוענ גו»m
החנ הבmו ב)ומ(מ IOi7"Iריה .ןיrונט ותב לש חטרנ 'ופחכ'jוס ו'r
 IטDת לש ר!ווטoלו ו' ~iYזפnנ'jכס

:n

ולענה )ממש(וא

 -רא'ו רמשה עוi'I

".j

ש;ןש גfו'ה לע 'מכ rכ'וט בםוקמ Iשr O'Dאת 'יmודנ! "'rIג,...יר לוIכזט וטג השו רנרוג
.ןrט לבא ןן(ןYi ,ו'לצה וaזrJן i:וו iסתתרה ףא איה mב כח\!.פ Mלפחסנק '.האם הת:ע

~
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 l'OOת מואתו הע\'1ס rלאתב 'תב )Jשה"

מmפש לפח)יקס ID'O

ש מורה

1. . ,

ן ,

בםפשחות לש )')lרד

שי ה גסטפן

. .: .

•

י

~

\

--

'.:, , " ..נ

ו ראנה ל'מ צרכ'ה  .בג'

'1לש מ Orהוצבה דמעת

~

.

'שלש)

אח חייהם מאוך מיכוון

:

• .r"
"
' .ו~ •
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המפשחה י  Iךטןr lןה  llIה

רבשי גה Jוש'לפנ רגהינמ

ע

~.,

ן
;
';,
 ~ t,ג=::
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אם

.

:

'י;II

'י

ב'J1'I/ן ,Q'D'D

וחאהת לש

I'D'D

•,

i

בשייה ן;"",שן:ר  ,ר )oלוצ' דר )')lרד נמח Iן"Ifתl

rלא Q'O'D) m

KWJושו

רD'Uo

וש גrואת )(לאמשמ םךן'Dפן

הצליחה תב Iש"ה רבה ווליעיבת לצמוא מקמו ות מבחוא לחפ"lס ראלעבה ממשנות
ר~ה  O'1IושחתIDו יבבת בהס רר מחכי .תגמ

רוm .

ואצמ דמDוןות מובחא פולחי 'O

ראלהעב שגשתא שכהג1ע' ה נרמנםי ל.םתיב ר()ן ן(ן Iאצמ אשי ,הם צעח תא רהווירס ,

'ובא האם השתחררה ירחא שסע".o

האב שרוג למטחת מרבע וnכיר יהשתחרר שעוב

ל )Dי יוס השחררו מבאי . 1945

רחת mומב רViופש'Jג רע זrוש וJ!.דג

אירועי

אוק U

ובר-דצ  IJבר

 05ם~

 10קזאב  UJOעצרת צליו ן  6-4שנה לרצח היהוrן ס על אדמת אוקראינה בש'ו')J

רזגח)ות יפמ ירש אורבו צופו בתגצמ תמ ו סת לש יסור יובrו העמוהת ורוחת הרrגךש

התאחדות יאצוי אוקארינה ביש'ואר הננשתתפ Iת מאות )'ל\צן שואה מואקראי ) ר~

זאנ rר רrגגחות נטקס ינרiט תא רrגnשתפ י ס הע IIרת הבכירה ילושב ארש ה'והגת

רתnשוג!'1פ ורייס ןואnמנ רשרחו ווrn ffiושע זםיר טבjוס רכrאה Oרעש '1הואב סי;

למען יעריו רח א ןוון לארש ןןOףיע

אבטירוrןןום הכרענ הרצעת רתיתנשו הננ שנוא יירבס סיעת השרה זןטףקד ילעהי
התמ סולjT1Iן .אומ ~ Oשךrןג 7INהואן לאו1!Iנ כלאדםר ימוחךא~ רבמ הIOכזונ
היהוrןת יש ר,nשמ ' I!JIב שאר מותצע 'l

י יאצו דואהr:אן לאי'!מ

m

וםש 'פורפ שnב סייו ויושב שאו התאתתור

.זיל

די םש! 'Nתר iנ"Oשר'זפ ןן;עףקה חא רפט
טגא1't1I

8

שוגנlמ'rl

רrג IINII

I:שהrט M ?Clו

בנובמרב אזכרה ואספה 'ולכית של " עלומיס י -גאוךה

שי'לאוn

לש ףלtם

מהות שאלוה צברפת ב" 'Dהשוןא~ האזרכה החלה הנ ק'זזת נרוח צחנר צ רפת
עקבבת הקהולות מ' 1תבום ר\7גDן רrגשוכי חירב ה נאייה ן(ןטrדווrןום ומשוע שם

 16באוקוטרב טקט אזברה ועצרת שנת י ת לג י ר ו ש יהו  '1א י טליה Prרישב ואטI

הרצאה  Wה לע ועמשן ו ')1לט לד יפמ העזורת הבריכה ילשוב שאו הנלהת ךי ושס

בסוזואן

אבריעו השתתפו

ילוע אהילטי רבחות היידו הילטיא 'וrעfiןה 1ו'תח ירבח ינש

הארגםינו n"O

רשרחו וות IDD oתינב רגגrוס החיש ןjןקס מריסת רrגבתנ רח'\rי(ןן הנתנש אול'יהר

ו? rfוכ 'ח ו!J rEfילו, iYןKו ywונ הווזמ מ' rYn!J DIלש הפזח הד פ mrזOרתש
ועסמ Yןוטות רב~ האעחי חנםת טנקט רכזאה ואבלה כז'ור במרמע שרירג אילטיה

לאי'!מ דגכח דה בר.rrU

ב150-

איש.

 9בנובמרב קטט זארכה שנת י לש רא וג ן עילו מרמ אריפו ה צליון  61שב ה לפוורגס

"'"הלrםת ~ב שאר הארוט מהש הרלא ווrג'DפתJוש וריס מבואזון רש mוותIDDo
וטירואבrןו Qלהרצאה םבאש מ"ן הו iשפלה לא חצו םע" מפי פפור' יבצ ברכך ,תבום

 21באוקטורב עצרת התייחד ו ת זלכר יהודי ל י טא  ,לס  IIיה ואס ט וניה ישבתףו

ףיגנ איגדו אצוי' טילא םילשחיב תtשא'ט

אריהנ יטשניפל;ד Pו רהא nלע רבחת רrגחותת ונארה

לס מ.p r

m

טייח ,האירעו הלח טנך"ט רכזאה ואבלה

זוסן; רחאלו Pמ רזגסיש רתזושמוםיפ זזזSעל ~ הבו ואשנ יםירנ 'זהנמ הי'וכ
השםות לאכ1Dר רבאר()ן ויושב שאר יאנדו ייאצו אIrו שונ'ואו יףסו דמלמ,

הן iרצאה ךרענ טקס רכזאה אבלהו '1כ : IIבטקט השתתפו ב 250-

מיובrו האר.ןU

 17בנובמרב טקס אזכרה של התאחד ו ת יוצא י צ ' נסטוחוב ו דורות ההמשך

במלאות 63

שנה לחיסול קהילת צ ' נסטוכובה ו הקה ו לות הסמוכות לה mב

החי'וי לתב באי ,ב iטשתחפותם לש כ 150-מחrןב ההודחאתת ב טקס נשאו דירבם

 1בנובמרב טקס אזברה  Iאספה 'ולכית של העמותה להצבת יד זלבר קרבנות

יושב ארש הארגון וערך הףן יראה ,אזז' ooתמוך ייושם  Iיגמ ו נט חלט מונלהת בית

לנךסברג  -קא ו פר י נג-אדבאו  ,רrגnתשפ י ם  'Oירו במזואון החשד  ,מש!ע ההאצו לע

ר !X)oר הנבוה מאלנויות Yצנטםכrהננ דר נאה י'צמיבסקר~ פ ר'פ! שnב וי ' Oהרצר iלע

14

'צ'רה רוח ' Jת כתםתר ה'םעור'
או ',אותנ  .שירםי  nרבגן  -ןמנ  80 , 2005 19 ~ .ע מ וד ים 55 ,ש" ח

~

•r
c

ה

םפר בהוצאת 'ד ושם

זכה בפרס ראש התתשכה

m

ב

P.

ן; תדוco.ת

לו,-.גנ רה n:הא'Iמה

שוrו רנמצו הnכ rר"9נוןן וmא ןוי'א רפבס שאר רהלשמrג לע Oש ~ 'וסשא לע
)!Xוז iמא ' תרפה Oכב'! Cהארש רוא נJC!f.ח  2003בהוצאח ' 1םשו <Pוישב Iהוצאת

ילא! לקוו fן תא אוYא

רכ'חו .רךcכג הזא ~ 'וש תOרכיז רnrשrגםף rזOכב כפ\" 'TIוב מתז oתויWוו

..c

~e.

'mתה

olכj rת IJ'P.

וראןכ -ץעע ,קזח טןן

"Wת'נרעצפ oדש'?לבו !lגrrו ::רוWI i71' nז"ו:ם Pנ& nro ,1'" IJYD

יכנמ זiו תסרמrכו הר' JDרריxנו הכ 'iיזV'Yג m.יו:צמ

מנ rnj7רסשמשrג לדחו חפוקת הש iYOנ'Dאצמ I')I'Iן')( מ'ו'TיD

•••

ר'lCא'במו םתא םג ןזונ ףסומ לעב שו  OOחוחצנ  :רזrויצ'ו \Yת.rר רונירו:ת האלה

כא 'דע את שתו
' '01

שרדי  ,ציפפק'

-

Wמ -PmנP

IYU

הזא אל ז' ע תא שמן  O , 2006ך עמ ,ך ' ם 55 .

צ .()'T.III11 IYYן;תש rוול'פת יףנ

רm

-

 -ב rUdם'א1תג "מיח ~ nואטגב

ש"ח

~ ננ raVויה קנאוr:כ לש ן('ן[1ר ן YIJdלע rrכש ןדו רלזומ tiJ nכ iVן(ןש היה "שנא

החשו ,שוח ואוו; 'O lשו איצומ ואנ rופס )  54מעrןן )\7ייס(ט ומגש

הנךמ תיmתבש לואשו Pש ('גtש הנעי חא  -חצר כaVכ Pלש גO'JIר

ב Tll'Dהמספר nא חופיס ררמוקת לש

'P Tl

ראענ 'אשדב חא rהulר

רלrוn.מ

-

('\'11

י>W JTlIJI

גjmמ iשהב ר'iר iאfוכ :aז) rrיIOי'Dר לש 'זגנמר ,הוא Kו עד' nא Iמש

ו:צתב רהr.rו'חג ויה כ lMןמ וריצyןז Itזה רשזאנIו ::NJr.tז rhו f1ןמ וf1כIYVר )'Iאנש"IYר

ר"'י

ן rfלרrת.ב תמז uלועם Iiמלש ירתו לש  "11ורין  ~ IYlliשהורא~ ו:niן וםג t,ציכ ןייוע

שממ !ןכ הנא Kו עד' rאמ אנ )' '1ר"י רח הrט,-

-

היחי ,ונרוJו!t1 J

הארמ א IJYIרהx.rאון ,ומאנ ~ .קחב ) i'Vדעצ~ חא ווג'« ןJ00 rYjז0'd

I!.KUפים םיVכוrו םיש1j mוורש מהם וחכשנ וא בשלעיהם ורשפחJ
ירוא

!1צnו הrיא וכמ הריאו mוtו ראו .א; רכ rררנ,

m

;נרפס לוצינ OואJש רוב מת ,/'Iבrט  15םיריש ןב iו ,uאfמ הנרמב רJוlרפ'!חג

הלר ~P .כ מורש תעב השחחן 00 :קורס מ 0"10')1 Jושענש .0

רבב-ןג.ןז'מ מנ~ 1I!J 60ו iר hא ]ענמ ןייע'חכ רב!) דמב)"Wן הם )םתכ (ורי'Jוזפב םושמ רש!)

r 'mץK nו עד' nא וז~ ; nכr- uכ:ויל17iןפתןרתנווג.-

ooם םב OrזOרכיז ~ באכו לע rזבא ההוו Yו לעו התוurגמ לש םו 'miרוכוrג :ו7:f

אשנ לע םג ~ דנכ שrnv 'i

והיה tו םג םש ב ~ <Pעד' םjrt1ל בטיה וגנMמ  .A2459 :ו iWNdוג'וס מכ'ו"' Dתא

כ iN"'Yהז וליiו ~ םולצ mררv:ג וdו rJםש םיארנ ר m

1I!Jו iהנא רטילזY< iשרל תא רןז nxן(''\OOר וזהג ךtוו םשו ב "Pר(7מ !Rf1ו 'J1רב "םJו:
ירוא l'fV( ,ן "Mfומכ םתזז rIם tונגמ  i'I!f1לא התמ רתrמשוג וtr.:ןב 1ffiךעבIז\:

רםטw.ג שUוז'J'V)) ITה (tש'Iן'

nמ'I'WUר Jרא"Jו קד

ו:ניClנו' תא A!.Iן rררYYגנ

פפ i'Nרוxגוג:

-

nשרפ

 mיקסלופ Rm

f ,()-beIזמ iשWב ובש ות רוי»נגו

םיוהי 'ועב mעת רבכךו מ( 'Iתופיוזמ לש Orרמ כטI"rו Jרש~ םירומא rוו'ו1ל וניפלזוומ

rשכב רהr:נרג רשועבו הז f"C!J rWtןב Q .דוש )' "\I(JVתא TIשגפ W
לז)Yך )ש 'Oךןןשן~  1I!.VOl rvoר  mןןדn!J mג:ר וב Iהם  :סי ,רבנ .,.,. nרnםrו רהלגמו

םיזתגנ ש.םייונ בור הבאים לשנוח yיוושIאל-ויבן7נוא Iת jםיטעמ fזצrנ םש בהתמ הלפיט

ו rJחא lםwשמו האשיי)[ rוש וmע nאנ רשפ םש ג'IשפiY'Iר ~ ושliא אשנ ; ןכפן Kוש

 -א'ה הגאד רלfrוסאו רוהבג oךועםו ןא

עד' המ ומש ז:והו ולr 'J!.I :oןבוג היספור

'01'1

-

וכפ רלפ UTלעב 1וע' D"JרYJו'או) ךrמ"חמו

דוש ןואש jת ר"Uתאלא םג מTIJYlIף ;tןiךנןב  -םי Dןבא רחא ןבא תא רופיס רםייי\f

הדזו )Xמ'ו ~ iיגשב רםין'וו ,וWוrנC:

םג דיזi ~W:זס'Yוו .םזוא רא'ו Viנליש בorכ מ ,rיס ן'7ע1ל ~ יdJז הrן 1Yfוואנו

םיזוה !' 'Yלעה הריב  0CFbב ,mלש הנמןםינ םש) רבעVו 17Eכ.w 1

לש ד mרוג 111 rU-ר"\עג ררwמו םש הנא רכמ דנםירב דש;wן חא ומא rm
'!תפ i ..,.יה ראואב roב  'OI" :דוש 'Dקמ  roהבצמ  [-1ה!Xגר הrה הוא Vמ 'זצi:ז ריה,..

~ שגררהמ Iת jדע aשל" \!.Oאiת ,Dרזj7'JA,ם

רנאrות rטיז לדגאת 'זגנמךן.

ןrןישמ ריawםו לש ש 'DIוiז,ry

אmIפ ן:JfזJ

ובו בrט הלוך j7V

תא 1ג!\''lנr, lכמ ~ iנIIר רהיו '7ו )'Iצ'J'W'tר רז.Vנב~ הוא בוט תא תOיט םירישה לע ~7

רזובז'iI oא ר:nוIלוr..\1I rרכח רתיש<\ לש ר\'/Qtiה

ןr;jדn,

בTWJjTל ותדו הוא )הג frןקדן

דו Itלש '00 l

ד " ר 'וםף קרת'ש ז"כ )  907ו ( 2005 -
הOשא פ"ןילו

 -םףגתא לצב .ורנער ,תנתיס הIעזתוגתי השתחtפ מrתרות

פמוח ' ות הפה לש ' rT"lרמת P

לע םש גוג'ת הוזמרת שילו תג.j

 24בנובמרב ' וס ע'ו  jלרלג ההוצאה לאור לש פסר ו של פרופ' אר ' ה

כיע' מאונ  Iרנסיטת חיפה

Germany

ZiסlfI N

the

8 roin andח p CMty.סn( IJng CסCOI1 r

.Unlced States and rheir PQWs

ב 'ו ם ר'עווj

~ופ ןן('!Rר.הו,.-oר לש ןו םשו וrפ !nגמכמ )( ltRרpג רמאלf-בo

לדחו הש Iהא ךזב !ש Dח>!'פ

m

ךנב'!ן; רד ולא Jרמחמיוב פו'פח וא\jr

J'l ,'IUשםו ינואמרבnכי oלת oבא,ב '!Xרפו הrרא .כ'D
 19דבצמרב 'וס ע י ו  jלתלמ י דים בנושא לול הדבולח ע'ת הספר

רומו 'Dלר hתאר השהאו ישבףm

מ ]iK

הרOורבה ידUמו o-- ,סכ 3לתמםידי

"Oח במחואן הדחש צוופ הגצהב מען לא 'ד י ע 'וש תוטאי Jה 'I.7ן'בל ~ם
העיי הזוסIנ" בךטOן רכזאה להואב רוכ.r
 29דבצמרב ט  j7ם הענקת פרס הז'כרון של קר' Jעקב בוכמן ז"ל
תנשל  .2005הפרס ה  j7Mלספורת הנולא פ'וקת לע רפסה הדלו ךלךר

מלכי אנוגר לע פס ר ה לוח '

י

ד ש!ם עונמ  NIחעצ לע מתוו לש רר 'ףסו 7ומ ' \!Iזז ,המO1י" ווiמmל הראשוJ

לש פואון ' lשו.ם'ףסו '1J7שו ]רלו 'ענירה יקימ'ח במחח תטפול lתכשנ .1907
תנשב  1933הוא םייס תטיייטכ m.מי'ן  '1Iתנוא rוש פ'לIכIIכ"i1ב ינואבnכיסרב השר!
!Dו:tוו  1937וניס תא תדבע ~ tוש אשf Dןנfו דמ m .סינשנ  794- 1788ו .

rnויע ;וצו המסרפ תא ונעת טרוqוrזר tוש ג.I :rOן] Iוזופ רה.rזולזג ט'חכנ rק ן.םtrו
םש rרjןlן מרוה לרהיוני'>x.ו Iאו "Yןכ להנמ ת .Pדוא ירוממ תיב הספן WIב 1ם רתוג"

ותוא רע  1944םע נוש ו1זD'tר זאלרו ,תנשבו  1950הנא הלע ן YWרrרוג.nר "iמר rק.
בעj7מ Jהה'וחנן iלע

והjמn

' lוםש ] 1953-צהרטף רר קרמשו דובעלה במ"WכI

!"כ Q "Wתא ר~ תא רהףפס ,תאו החמלקה הביrו'!כרעלב םע rnנ: Pומו'וב'.יט .ותויהב

..

j7OOימ' היירעה ריי' OO"iז רריד~ שקמה בןילופ מןו םע סtת ר'חגהמח ) '1ל~ תא
יעשפ הנאצים Iכ '1לרעת  NIהקרווולו .רחש.ם ר~ -חר 7ומשו נ'ס'י אבףוסי םיכמסמ

Iנ'j7א J""IחOעפנ 'בJט ' lמהוו .D'iהוא רבצ )' 11'0רב םג הבקמת ר1וrומו~ ~ ת W
יnעrת rו rJdדווגיהת פ DYC!Jtםייצאנ בועויס lכ'iת)ה 7ה Yrר)pמו רריד ....ויי..--.ooו1ר ((וופנ
זו'rוב שם הנא מישש סןג ר'והנrג נשבםי . 1950-1 1)48
במםרגת

רונעm

)'O 1שו !אצ' ואלר ש'שה םיכרכ לש עיתונות ה מחרתת בגטו

אחרון הגטאות נפול  ~ tהטקס התד~יס

השר  .הנא רה'ו רועהך ר'lVמו לש יזע י'םשו להנמו ררrnג jrן"נ4JNלמהמח תנשבו 1958

במדמע ' ו שב אר ש הנהלת ' lו שם רנבא /זש פפח' חד קנב ' ר ,פרפו' ןר

החל בעלרו לע 'מונו 'וש דאם '1צניךא~ב בנשת  NI 0 ''0 1978תקפ' 1מנהל האךכיין

כ»:כ .Pועו 'מןוא 'ןש ןו םש! rגופ לא"'ש .קג.גג פr !nו ןו(] rוכיסרנtגאמ

רוrו.רוכמ זזוםעל ר1והנג 17חאן םוסרפ הקבצםי ,-נואמ גנע' רטש 'וש לאנ:ווג Iלג:ווJr.זנ.

-

לת יבאב וצני גת דחו מכוב jוזחן ~נn

ןו םש rמ  1'(7Iתא !לעופ rוא rמחתuו לש רד <ק 7ןמ 1!fןrסז'ו השואה לIרrו.וmותפ
לש וא') י ן ' lשו.ם

15

תבקי  'lס ב  'Iד ושס
תערןנת צ'ןר' תלח'ד'ס חצ'נ'ה
נ

חושר )ובסבר נערכה עית הספן המרכזי להוראת השואה ב' l
ושם תערוכת ציורי תלמיייס מצ י כיה  ,הציירות היו מנ Iיו געודות
ש'צ r1לn nר 'll" nםף' 1 oצ'ח 11מאנדוו rrמלת זטי הספר רDייע'\J
צב ' כיה שהשתתפו בחכנית 'rומ  tךי השואה לגוער בסוואון בנטו

טח"גשטט  .תחרות זו היא פרי ',זמתה שי חנה נרינפידל) ,יצולח שואה

וש'א סרג'ה

ט'י' Y

בור'ס

םייך

במו  Iואו החשר

לתוודלת השוהא
בבקיורו

ב 8-

ג'1

ושס

ב)ובמרב

שה"תה אסירה בנטו טח")שטט  ,והיא שהגתה את הועיין להבוא את

העבIח n

ילשראל ילהצינו תבערהכו .

~~ר~ [j] ~ri

~

בביקורה גין ושם

ב 25-

ב)ובמבר ם יי רה

שרת החיגוך של אוסטריה
או'זגת רגר )משמא('ו
בבית הפסך המרמי

להוראת הש ו אה לנIויית
צ'י'ות oאנnו מתחחת צי'lו

O'l'o'm

בצ')Iן'; rכנrו  lת lנ JY.lהOפר המרrכ' דהIראת

 I1/101א.....

נכל שנה משתחפיס בתכנית ייסורי השואה אלפי גנ י )ועך מ' Iחר
<)(מ ' 6ב nפסר חגסי"ם מלכ רבחי יכ'צר~ ההנש השתתפו nבחחת חשתמה
חא התכןית יותר  300-0לתמידים I ,ייעבחוח ושט

תנחחn

'ר'ב ופ'ד ממחקלת קשיר
ח'נון עם אצרות דובר Iת

גרמ)'ת לש ב'ת הספר.

הצונו בתערנlה

גיי ישם .

נטקס פתיחת התרערכוג מחכוות שנףר כ'צוה בישלאר מו Iףס יYצמה
שהשתתפו ] 1)'00בנית הספר אבותו הזסג מאר מנהל יבת הספר המרמי

להותאר השוהא רר סטוי לשס " :תערהכו זו 'צמגה תא פרוחיה

'ושפIלזעn

)'ח ' )Iת נששעהת קברב מ' נועי צב י כיה מוהווה חגסה שלימוש צמאניעם

I

ב' -תחומ"ם כמו מאנות  .הנוראת השואה:

ג 2-

ג]ובמ)ר )'קח

רrכטכ  Wל רגמ) ' ה

"לפגגג שנ " דרהן ) שנ'
ממשא(ן ו הרמטכ " ל

רב לאףו n

לחוץ )ממ'ין( םע

יערותיהם )סזואון השדח

ות m

ת ה שואר~

הןנגר'ה חענ'קה ע'  Uןר נבןד

ל'ד ןשס
נ

'' 4

בבובמבר ב'קו ש ר ה חוץ שו הוננו'ה ו'ר

חבר ' פורוס סבן

פרבy

שומו נ ' )שב'

משמא(ו ב'ך ושם עם סגנו וסאו ו וקרונ '.בב ' קור העג'ק דר ש ו מו ג '

-

משלחת אמר 'ק נ'ת
ד ו-מפונת'ת שו בכ'  '1ם

ויושב ראש הנהות יך ושם אב)ך שו ו ע ' סור כבוד מסעם ממלשת

וקנג'ע תעו קהל ומע'תיהם

הוגנך'ה לע חךומת יר ושם קל'דום הוראח השואה ווהגחות וימוד

ס"ח במ  IIואן

ה'שילאוס

-

החשר לתודלות השואה .

השואה בהוננד'ה .

אותות עוד מטעם הממשוה הוJעקו גם ולשוש עודבוח מיך

ושם :

)תבמונה  :הבס השסות(

חוה ברוך )מימ'ו(  IIיטה תורנ ' מן )שנ"ה ממ''ן(  ,שת'הן ממנמת א'רופה
הספר

בב'ת

המרמ' והוראת
השואה ;
ראו)ג'

ושך'

מהמכון

r

הב 'מIאלי וזחן
השו;ןא

דגתמוffi

בוועךה
חם'די

הע'חם .

וציוו
אומוח

ב 13-

צדבמבר ב'קרו

י ושב ארש הסכונות ההיו'ית

ובא גלוסק' ) שג' ממשא(ן
ואנש' צוותו )מ  IIאון החשר

לתן'ןן rת השואה לנוו"ת
' ושב ראש ר}>להת יד ושס
עאר שלו ) משמא(ן .
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ידידים ותומנים

-י

העו ם

ארצות הברית
ב 20-רבמבובנ זטרע הדוגאה mקrםכאה ןעמל ייDשו תא ~ 7lוoIהן
רר f 21חנב קתש )' ~7Y 1םי J\J'"IImופ ןןוו מ» !Xן nים.אI!.I' "Iנ שאר

רלהג,. n

םשי רגבא rוש בUיו שאר הוגאה 'לא <קסנחב ~ rר"Dט

ן rEJיאב רmיא .ןופס ליח רר'Iא Iר~ דעילא ףקש · P

11צfל ראוש~

היה רםאוJ:ו ואהת 'Iשב' ר\ I!R'fלש הא/זרע ר!'ו "'י ןרפלה נrוגוי18ס ףליו.

סרפ  00 ,.וrכלזro'i

' rD'Dזא!א : hדופ
. 1"1ןמ

r

המצעוה

נש שאו

,ןאDוoןtl'lj

יךצגVJ.ן רlשוiוא
נ1IQםוש :rרןoנ,ה ;
ם 'ג '1ואהרי סlצIר ;

דיIך הפלזי

ריעצה ר j7Mהגשה זiוrס אוהרי מרנצ' mפשמ

מ'צ 'Uפו"Oן' H oל'א Dקמ מDמ' תא פיש'ז" רכיכ נ ) II,רשווג רפס די Dשו
ןחכיז'ו ר j7Mלfןירמ ידנו ניגחטש  Uן תשוכמ -nםנ rמ רmnג רשn

)'.00 1

' ~'." ,ו.~ ' ~ i
זז

('גj
"'.

ב I7 23-א)רבlטן רענן וטjס ההקרשה 'וש רשרת ח'1'O

יו לש מוק ס אם 'נ ג' ! )'גשוה ו ישילש ממ" ' ו (

חtמIא 'וזעהם רJרצפIשמו דמעמב רש התתוריי "Qאהם

"OרI 1') Iשn Dייוfמ רר רחהטו נוח ולפ,ג
Oשו Jשי Iשאר סומ םיגתאה

הןrזשרי רו.םימר mהשדרה הצפוש וכמת rןנםת aלש

ןצן

סיn'1ו r DOIפלה תנכהJ:מ םע  'Dתחפשמ (ןרפלה לשו

לש )צ'ילו השוהא שיבלאר .

הוא Iאr'Iה לה.ןרפ

תרמו להקמת קנוית תצפות זלרכ 'י'nס

רתלiוג,. o

נב r

זהוג :ץטאrl

אמוות העלום שצה'rןו את ומjס וחא חאיו .

nבס  :iUlםע רר  nהטח )מ(.ואמש חנ חפג
מ'מ') Qוגבאו חש

,

ש'ראל

עיס הרבחה לתיפחו קהירסי עוידבו קיו קו''oה

מדאדנו ממי'ן הד oחשרל' חי' Oגמ  IIואנ הדחש
וiזו rrt1האנשו מrו 'וניהב ~ רש\Tו שWט
רנמבם .לכיה ~ החיש ךןה~ וחמחזט רה:ןrם

לש r1מו דלש.ת תועצז.ע Oיח 7ריר'oןג

שרnב רבמצד ש"א םיקסעה jו"צ'א רשיפ )(.לאמשמ ~ם וtז ונכמ
ךiו !ש .Dרעך  'Oרנ םע נב' מפשתחו במחואן הדחש n'nnתל השוהא
o1lשJ1TIף וטגiס רטרוג ה OOמטלש הןliךןה nmפשמל JגrAITד רשח
החניןו מילד לתנב
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ידידים ןתןמנים

ברחבי

ה ן ם

קנדה

ב  20-רנמבסב זעהכ דוגאת ' '1'1ןו וםש קבדנה אעחי לאגה ייOנ
יחלא '"VO) jTVצט.Jש שארב האיעור חמע הירא ןןךןה קדמיf .ו

אבנירגן ,o

rןב mrקסי  .מ'לאוג ''Iג' "Uלשו יי כולפ

האעח' רענך ירoכס לש ט ינ ' נrלאו ת ק  Dlרפ  .מ " '1OדFAS

חמ'1Dמ' תוימשיטנאב 't'm

ווD'JOOר רTIoש' Dנ' lובשו ג ' ן קרנדטוג

]דא םוכש"ן י התמlיכ ם הוות יקים אהנ

לו'לוכ Il00:1'1 .f1

'נוט ופrנוק ''Oו!Iמ

 ' 0צ ' צר ' oו'

ו 11 'Uוןקס'

ה;ץ רבודה ייע'rj7ן אבי,עור נוrט ג tמנהל האגף ייrרשן ח יי גןו Oשו
שע 'ה בן ' ההדו  .אבורוע ג Iסיו נםOכ!' ללמג ו ת למזע מ Iףס קדנ"ס
הurכ'rום בx.rכףנו' Qבבת ר!Xכור יוגרימ להוראת שה ו הא )'O. 1שו

אוסטרילה

 !JOרT

-- - -----

.-לופ סדכ Oךזכ~ה (ואוכMכ) ק'נ Iקומס

ב)ומ(מ םיnrשמ םע רנבא ('ןש Vבב
ועשט תעג האחרהנו ברי וDש rלב tי תי

רתסא rvג מ'מ' ).fIתכXrת לש ' ~ lבגו ררג דבמrון

"'" 1':1
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םירבח )"\I(Iג~

ייניש ([)I/

םלועה'.

ונצוארה

....

וס.ו ;;;" -.-,. ,~.

_-,

..,וoCU , ... ro

,י'"I1a .... "--י

I,.

t\" - 1IV:tוIiז > tוןוגao

M1 __,,

....

,וou.מ.וiי'" bLW
w a-.eו • • _ "-1&0

IJIם \ \U:.'I1'I. ~1יlוtIOדז

חקסיקו

: O"1II ~ 11;5<1מ5 uזסו:ו
י  It."J:b\ Iת

להנמת קסדה

הא' · mמאךףזנן לרפה Im
תמוכן

....

מIנ'rכ ' lושס rאר ישי

ושם יזגמ) Iט י גא' ררטו 'סי ח ןונ Oשו םע חנם

עמרמ' )יגש ממש(לא

וא'ל'ל .

ר'7jנעון ל nמוrכס חךו ו ג ' בי
וסור )ממיי ~ תא לאנוס

,.

שוס ל"ןעמ "lע tןן חחאך.
,ום"ה

s

j.

.

יי
n
 . : lו "iם
\~ יי
l!Rf1

ז

מולסון jתמ  OIצרמ' IdJו'ש משמ(לא יגבו mtפשמ הורג מצרול' סיורג

'!<מימ) רו'7jבבס ריב םש! םע וננא לשנ

וגנקס דהח'ויiן ן;ןאר!ב'Jג רר'וםףן ,היסחב rןקרא קמרWג )ממי(ןי

 ")' '0ןונ שום חבשדו בoרבמ םע ך~ויעי רזג' Iר' nליש) ארש ה}להת 'l
שום Yiרא צקורמן .

וד ושם מניע את הערכתו לתווככיו
גרחנ"ה

-

תרו מתם מםייעת לנו להמשי ך

במשימה ההיסטורית של הצנחת זכך הגפס'ס נש Iאך~ של הרחבת היעד לע
השואה אבמצעות מחקר ופר ט ומים ושל העמק ת ה ח'נוך בקרג הדור הצעיר,

יך ושס 'ודה יך לע הלחטתך לתמוך נפtע 'lוחנ  .יח ך )לכו להמשיך jזצ'ו ת ת וגן
)זחניו השואה לוהמעיק) לריג ו חא החר,ת האני ס יי) j7!Xלהם "מס משלירה
לע המשך ק'  I')Iנ לש העם היהידו ו'וע ערכי הסי דו הוכקשדוים לחרבה הtנאש'ת
כד' לתרוס' באמצעות כרט'ס אשראי או באמצעות

המחאה ' ,ש לפנות לכתובת : 11
אגודת נאמב' 'ך ושס ב'שראל
יך ושס

-

רשות ה rןכoו tשלואה ולגנורה

תץ  3 477ירולש'ס 91034
לטפו02-644341718 :t

נשm \!RfI 'Iעסכ nווO"Tר לש ?וו הרווwש oדוחב !IJ'Ilוi

פקס:

Oוקלט רר סואלק ק'ןקנ oרמג)(ם .שוב  \!RfIרנ nרםינמאנו

לש חש\)'ה דזט~ס רר קת-רגהדר אjו" )מ(לאמש םח"
נמחlא tהחשד עם ה 'צע Iת הנטה 'ל ושב ארש ר)הלת די
וש ס

ארהנ טש'  )Iר'ופ )מ מי'.U

דואר אקלטרוני:

02-6 443419

tsraet.soclet)@yac:lvashem.org.il

*ה תרומה ל'ד ושם מוכרת צלורכ ' מס לע פ' סעיף  46א' לפקו דת המם ,
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