ג'ל'ון

'ום

',.כרון

ל.וא.

ו

~~' -------~--אאד' י rוג'ה

םמYad Vash

ןו Oשו

רשית הזיכרין לשיאה ילגבירה
.,יר
סג)' ' " Iר

המוצעה :
המוצעה :

פרופ' שחב

0" 1

רר צ'חק אדו

הסוזאון הח שר .סחאו ר ' הקיעל ם
לסןע הון'pם

27

))'ואר

2006

בםעפ Jה\'Kשר ן"צ לועהם זע< יr OIטיזה הבז-ימואל

באנר שלן

שלואה

נת י אותו

ראש המכןי

ח 'ב ון

·' 9

חיזוק קשרים אנ'רפוה

השואה:

פרופ' ,ו ,בבק'י

פרופ' ין וככזכו

הה' Oט Iר'ין הראשי:

פרופ' 'הורה באואר

פרופ' ישראל גומטן
ל'דנה אולמרט ,דענה

I

ב -ח  Iך'ן .בזכר,ד בקרו.
סטפן גאר"ק .אברהם

רודבבג' ,משה הלעיין,

עוד" שושנה 'יינשי ,א'ן'

זב  .וובסק '.דוך' זילברשלג,
ר·' ישראל ' Iנגר ,אמורה

העברת להפ'ר של ז'כרון השואה

10

מגאר ה שמ ו ח  .השבת אמה

It

פ רםו מ י ם ח שרי ם

12

עמנולא  '1ננלבלום

אםת' 'ער'

רכזת מערכת:

ל ' לך תמ'ר-א'טח

ער'כת הלשון:

פג'נה לו'

תרגום:

הקייקטוחת המשות גו 'j/tתא השוהא פשתח ה'עתו!

'0

לדמיק' המשואוח תשם"ו

נעשר נ)' ~ Iר' -fIW/oתaנשrנ:
0יi7מ צדIיה תrל  i\Dומנסו
>'פק ב מחיה גכ"1ןב

מח 'OI
M

ה'הrןזם ו'שראל הם המקור ללכ תולחאי

וחנ חןו  I!':'M!Iמתגנo
;ח"i1

nnפOונ לש  1'1'11.,,.נסtr:פIא

ששע~ה מ ' Vא\"  Iח וש וני

מאחור' הקר'יטןורות ואם פאשר לש'ם ללגע את

ובה

IDj11

אם'ר  Iת

r:וקףצ I:תא שג $I'f'IIIתWrנא

O'YXI

לע ~ ר.רנnמ;o

שופר ש:ג"ו

משה ' Iנםרםו

'1ו iרnא ר'Oמ'ו הנםיאו תנשב
חTש .ב ט ד נה דבעש בה במנח,ן ו;מ·~יi7Oר I" O'1ר~ לע פי
בקשטר וש האיסו" שזזומyי השח- oסאר בבחסה;
פס"ן מתומ'ס -םפoיח! נ"ו כשבחה 'ה  Iך ' J1רפוא:כ 'Q-ג עס
OItירJV

חא JV1

ח  Jבoי 'j7

ם'וע:

פרפו' רוד בבק"  ,רחל

קרבא! דר לבה גטורמן,
'לדה הכןx ,כאת '.ו tפארת
'ו fא'ןooה זמרח '' ,לא סאק •0

ה'fl

סולומו ן  ,ל'מור קארו,

לילך שט'חר ,א'רנה
שט"גפיי ,דר מ ו טי שלם
צ'ל ו ם:
הפקה;
עיצוב:

'וס' בן רור  ,צ'חק הרר'
רפוס קל
םטפני ורות' ע'צוב

fכ אפשר צלטט ח  Iך ציוו המקור ,

ISSN 0793-6971

בם'וע חרבת קג'ת השלוס השקעות בע " מ .
כתובת המערכת

כתב העת 'ד ושס ' רולש'ס

ת·ר ' 3477רושי'ס 91034
טלפון  ,02 ' 6443413פקס 02-6443409 .
Iו  dvashem,org.וefUvaazחyv.mag

www,yadvashem,org

אידאולוגיה הוסנית
רורבס
מאח ר · ר
רוזס• ______________-C
~~
~~"'=c

ל

עח'מ תכופוח מר' מרזקע'ם אנשים ברחני

העולם :שואהן הם עזשים זאת לתפארח
המל ' צה ו מ שתמשים במונח כבר משקל
ומשמעות זה ')) ,טחון צעמי 'o Jוקגלות אשר

אל  uמא)ג מתון חרס rהבנה עמוק לש השוןא~ אולם

א'ןר אחמ  '1נ'] ' א,ר צרע' הח'םוש הנר'ענ' הראשונים

לש אצרו והאיר Iע'ם בקעבות פרסום הקריקטורות

דהינות הס!'זעבו" לע Lאחת הכביא מורמח

-

לכ לאה

ח"נים להנהיר 'tוא צל של ספק כ' ה'וס  ,בפעם

הארשנוה מזא תום לממחת העלום השנ"ר~ נאו ]תבו "D
בצמב הלעול להוב'ל לגרסה חשרה של הש  Iאר~

לסב ו ירם כי עדייות שנש'א אירן מב'ע א'ו הנו קמ
לש ממש  ,התפצרות האמילות וההסתה רבח') העלום
רשות הזרכיוו

J,
y

q
2

l' -

ושם

נתמכת בפעולות'ה לע 'רי
משח החינו.ך התרסת והספורט,
וע'ךת הבתיעות

ורDווכנ Iת ה'הו רית לאץר 'שראל,

הל'Oר ושותפ'ו הצויאו לפולע את הש rאה מכייין
שהאיראולןג'ה שלהם שפעה ש  Jאה וצקד)ות אשר
ב ' j7שה צ"לור חןבה אוטפ'lת םא כ' לה'7ט'ר אל ה"תה

תכניח מר  Iרה לרצח ה ' הור'ם עם לעיית[ לשלטו!,

ל'P

ר~'הת ת"j7.מ ןכאו השנרולש' mרJע]"tים

הובליה בתוך שינם פסורות למיר}יות רמוכ Iזבת לצרח

השצף הנהאו לש רירנ הטיףח .רמ'ותהםיס של בשיא

כתב העת מתפרסם

הננ',א הrו פאשר להלק ראש )שואר~

הרשפאות

ב"עמ
'חן אזנכש' '.עשה בן iו'ךןה.

ממא'' Jס

)'

החןבה; לפךכי  ,לע פ' ש ' Oת.ס ה'ה  D'1rהם העו  '1Oם

נאצ',

במנחה

הךב'ות בקרב מאמ']' האסלאם .אף לע פ' כן  ,כמו

הנאצים לינפה.ם הפגמרנו''OOלטם רמא'וסאו"ם הצ'7jנו'ם

חבר המתרגמ'ם "ז(נ'ב)
לאכדנסר רבאהם' ,ב'ב אוןר,

האיר)'

n

משאר' צהר'קה א'ר! בטע}ה שזו תנובה

קשר הג'ובי בין השוהא לב'ן רבאג שנרמ ו הקrוקטורות

גודלשט"I

נצב' קלוגגט

הפובדמבטליזם האסלאמ' הק'צ  tני  .את תחרות

כל קשר שהוא קלריקטורות הרנ'ות  ,ורנור שאין שום

א'ר'ס רוזנברג

חבר' וכערכת:

הנפצו'ם בoלכ התקשורת בלכ מקום שבו עלוה פוורח

'  0 '1'1וחומכ'ס ברחב י העו ל ם

מערכת בתכ העת

אוי'ת גוטל
ם'נט'ה  IIר  Iצ'ןנסק'

א'!-פסור  ,בסאמר'ס  ,קב  '1קטור rח ובהפlעות לטוויז'ה

יו 19-

דב שולנסקי

עורכת בפולע:

של אחמ ) '1יג'אך ושל חבר מרעין  ,אלא נם בהצהר rת

הולמת ק'ור ' קטורות הרניות ,י'rהו  '1ם" לא ה'ה כמובן

ריו-פדר-עמ'ת ,פרופ' 'וחנן
זכoטש ./מא  Iרה טשרו .ועז

יפעת נכרך-ריי

ועלם זן .רבר זה החנז

-

שוב ושוב  -אל קר מירגהם

ח שר וח

ח"ס' .חיאל קלט ,בח

לאה

-

הארם וההטסיו  '1ון

האנטימש'ות טובעה עמוק בלב לבה 'וש השקפת

16 ' 13

פלוג ,ח"ס צ' Oי" גל'לה

עורכת ראש 'ת :

7-8

ההתפצרות

הג'י-לאומ' לחקר

חברן הנהית
'ד

•.,

הOשא רvגיזכ לש 'וr Dסיrה האושל לורoגה תחכש

שש'זערם נלח אל'! רעוך מהסיבה הארשו')ת לתחלית

וכנ'ויכ:

ושם :

לצם הדאם צבי הזכו Iת

3

פרופ ' אל' ',לז
דר 'שראל "בגר

ר" '.ההנהלה:

'  Iצע'ם זכךע"ם:

ה'ןםנ,ת. .~---------

. ~------------------'-

ר~א ןמ' Dןןב כ' רiוODו צחהת זה מרע תא ולובגתיה
לש נOrדמ פוונמביט'oלטם מאלסא ~ ס יצזן]נ'ם הפנ)'ו

שוב ושוב שנהא ואי ' סולבנות מס  Dlו.ת  1011זעיית לע
גרותיה! כשהן מלו  Iת בצקדנות ובאל'מות חסרת
מצעור'ם  .לכ זה לע Iל להתפץר בארס'ות  tבה'קף

המן)' לש לכ היה  '1Iם בשליטתו  .בםפrו 'וש רבר היה

הלט'ר מסוגל להוציא לפולע תא הצרח מכ'יין שהיה

fו מנעי מוכיוו! שה'ו fו רםoעצמא, rךן·תה fו ר iltרזסנתו
העולם הפונדמנטליטסי האםלאמי הקצ'ובי מאמי! כ'
יש fו לכ רס'.וגת החנצוות ול כ '1להתח"' שוהא שדחה
המתמקךת בהשמדתה של מרי)ת ישראל ,ואף 'ותר

מכך  ,אם אחמריג'נ'אר ו שכמותו לא יילבמו  ,במהרה
יה'ו ביריהם האמצעיס ,ואם העולם לא יצע ו ר ברעם ,

הם בואזז' 'ייח נם את הדזהמונת  ,לע פי מאנר הנשק
שהם מנסים לבנות  ,התבערה לעולה לה'ות נוראה
הרהנ 'ותר והתהאצו לtזעה לה'ת 4ףא עחגה סראו'חע

הה ' OOו '1

הבואר ב'וןת דע היזם

-

השורא~

בקעבות ב'קורה של קצנל '1ת נרמביה החשרה
נאלגה מלקו ךrב ושם ה ' א הש Iותה ) !Iהאיום לש אןרי

ולש שניהא ינידזכחאראר לrכ רנמב'ה 'וש ה'וטיר  .לקומ
משעה את אימויו של אחמ:ץך ' ג' אר למחוק את מr:ות
ילארש מן רמופר~ תא רחגתש השוהא Iלש ותא תמיתו
הקחהנ להש'נ תIוטי נ'1ע1יות 1Iס.ךוהן חא םסק) Iתיר~
לע מנהיגי העולם ללכת בקעבות מקרל ולא להקל

בחומרת ההכרה כ' בעולם צמח כוח חרש  ,רומה

לה'וטיר 'ועבו תמהכי מוצער~  "f'Iנ' 0לעטמ סממ נלוסת
להרסו את 'שרלא לוהח  '1ב את העלום ,
הסחב הIא 'והנמ ooפnוrר נ"O. 1שו

){,,

הצטצממו התחומיס שבהס 'לכו היהודיס לפעול וצ'לור,
אך נם שס פאשר למצוא דעות לשרייד פעילות ר Iחנ'ת
שבעזרתה פרצו האמירים

-

ולו בדמי ו נס

-

את

גבולות הכרת האטיר ואח נכולות ת y lןת המחנה .גם

אס קר מטע'ס השתתפו בפעולות אלו ,הף איו חשיובתן

]התוות

בכמות לאא בצועמת הרוח שדנשרה לממ<ושן בצמיאות
הריכוי וההשפלה .כך 'ש לבחון נס את מעש'ה של
המחתרת המזוינת  :על אף חוטר האוניס הברור של

הנושא התרכזי של יום הזיכרוו ל  Wואה ולגבורה תשם·"ו

היהודים לנוכח עוצמתם הצבא'ת של הגרמבים ולע
אף קהות החושיס שרב'ם קלו בה ,ה'ו שמצאו בתוכם
כוחות לפעול ולמרור.
במצ'אות ח"ם דורסנית לכ כך ,אך טבעי שאנשיס

יתססז נתזך צעמם ויארגו לנופם קלורוב'ם להם ב'ותר.
ואכן ה'ו רביס שפלעו כך .אך אפ'לו במציאות הקשה
שבה היו נתונים יהורי מזרח אירופה ומערבה ,הוקמו

מפילע Iערה הידדת ודעס ,ורב'ס התג " Oו זעלרת הלחש
מהס ,במחנות ה"תה הrערה ההחית עלתים קרובות

שאלה של ח"ם ומוות ,והיא לוותה מ'למות מוםר'ות
קשזת .הטיוע לאחר במז  Iן  .בלבוש או בעבודה פגע
ביכולת הה'שרדות של הארס צעמו ,זבכל זאת ה'ו
שעשו זאת .יד זשם זוכר ומוקיר את היהודים שלא
התרכןו אך זרק בהצלת נפשותיהם הס אלא העמ 'דו
את צעמם בסכנה נרולה כר' להצ'ל את ח"הס של

אחרים  .עס היהודים האלה נמנו 'חידות פרט'זניות
'הו  'lות שהגנו 'וע כוחות לא לוחמ'ס  ,בהס בש'ס וקזב'ס;
ברחבי א'רופה כולה ,בנטאות ובמחנות ,נ'םו 'הודים
להנן לע הידל'ם ו'וע עולמס ,חקל מהס ש'למז לע כך
נח"הס .למרבה הצער לא כל מ' ששימרו את צלם
הארם בצל המוות הצליחז לשרוד מאימי השואה ,אך

מעש'הס צעמס הס נבח'נת תזכורת לעוצמת רוחז
של הארם.

הצרח של ש'שה מיליין יהוד'ס התרחש לבב לבה
של אירופה הנוצר'ת ולנגד עיניהט של מ'ליונ'ט רבים

אחרים .פעמ'ם רבו ת היו השנאה ליהזדים זחיפתם
ןOפ'ל' 94(-I9<M ) 0 (1001 ) 7ו  ,Iר'וקו טג ונח' מזוהה  ,נר'ןסו  ,ו (  9ו  ,משו לע דב
רתמות מפשתת פרו'דג' ,רולש'ס  ,רכזל הך'pה פרודנ'

מא ת  - 1ר חו' בו ששו ו

•

לנורמה מקולב,ת ומי שניםו לםייע ליהודיס פ'ועו בבינוד
למקובל בחברתס' .כ ולתו של הארם לפעול על פי

'מי המלחמה הציבו את יהודי אירופה במאבק

אמות מידה מוםר יזת גם כאשר הנורמות הצ'בזריות

גבר'ס  ,נש'ס

מחמיר לע צעם ק'ומם  ,ובמשך שניס הלכה המצ'אות

קרטו וה'ו כלא היו אינה מובנת מאליה .חם'ד' אומות

בבי האנוש .הצדעים הראשוב'ס

המא"מת וסנרה 'וע'הס מלכ עבר .אולס פאילו בתנא'ס

העולס שס'כנו את חייהם ולעתים אף את חיי ה'קר'ם

של הפל'ה נזעית וטרור חוקתי היו לימ'ם למסע

הללו היו שפעלו בחחומים שמעבר לק'ום ההכרח'

להם מכול הם ה'וצא מהכלל  ,מעש'הם של מ' אשר

השמדה מתוכנו ,ובס'ומו נמנו כשישה מיליוו קרבנות

 1))' 01אח ח"הס

למען

נס בתופת לא התנערו מהמוסר האנושי הם תזכ ור ת

יהודים ,בהם מ'ליון וחצ' 'ל ר'ם .מול הא'דאולוג'ה

ערכיס בלע'ס :חיבוך הנוער  ,פעילויות תרבות ,שמ'רה

הנאציח אשר ש  't7ה את אנושיוחם של היהודים )יבצה

לע ערכ' דת וממורת ועוד.

ב

ימ' מלחמת העולם השנ"ה הוצ'אה נרמניה
הנאצית את הצ'בור היהור'

וטף

 -מכ 't7

-

חת'רתס של יהוידס רב'ס ברחבי א'רופה כולה לשמר,

-

מתמדת ורבת תפארת לרוחו של הארס.

בחינת צלם הארם בצל המוות והכרת מעש'
רוחנית

הזוועה שביצעו הנאציס ושנעשו בשמס ברחבי א'רופה

מרש'מה הוא חתירתס של 'הוד'ם לתיעוד ח"הם

מעלות גס ה'ום שאלות קשות בדבר התהומות

עמדו ננסיס הקיום ה'הורי זה מאוח בשנים .אמנם

בנטאות ובמחנות סאנ'ם ואנשי רוח ,ן 1'./ידלים ואנשים

שההתנהנות האנושית יכזלה להתדרדר אל'הן  :בה

במצ'אות שבה ה'ה הצרח לנורמה ובעולס שב Iהוליד

מן השורה ,ת'דעו בכתינה ובצ'ור את הא'מה והשנר

בעת ז  IIעזתיה

הן שמא'רות את פסגות העש"ה

הכוח מעש' זוועה ללא חקד'ס  ,רבים נסחפו ולא

של החברה היהוד'ת ,פעילו'ות אלו אשר שאבו את

וההקרבה שאליהן הניעו הקרבנזת' ,הודיס ובני ארם ,

ולו במעט ,ערכים אנוש"ם וגורמ ו ת מוסריות אשר

אחר המעשים

ס'כון מוyן ומתוך nב'רה

-

אשר משקף הישרדות

הצליחו להחרומם מעל המאבק התמיד' לקיום  .אך

כוחם מעוצמה נפשית ומדפוסי פעולה שהתקיימו

בצעם ימ' השחור .מחויבותנו להתמ Iרר עם המשמעויות

גם אז היו שנהגו אחרת  :בחיבת התנ ו בות של ב' J

בקרב החברה היהורית נמשך מאות בשנ'ם לא רק

הא Jזשי  Iת של השזאה ועם השפעות'ה המוטריות לע

האדס לבוכח השואה חוך הבנת המצ'אוח שנה הן

ס"עו לרבים להתעלות מעבר להשפלות ולפג'עות

האדם והחברה )גזרת נם ה'ום  ,יותר

שנה

התחוללו מדנ'שה את תעצומות הנפש שנדרשו

שנחתו לעיהם אלא אף נוצרו לפעמים מי להזעיק את

לאחר תזם השואה ,מתצעומות הנפש של מ' שח'ו

מהפרט ומהחנרה לשמ'רה על צלם האדם בצל

העולס החופשי ומי לםייע בעת'ר לחשוף את מציאות

בעזלם ללא מוסר ז'כלן לו.

המוות ,

ח"הם  .במחנות צעמם ,בתהליך הרה'הומנ י צזיה הקצ oונ,י

הכותנת ע)נדת נמנמת א'רפlה ננית הפסר המרנז' לה ו ראת

מ 60-

השואה.

ז~ em , or

YIfWW,
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הקל Uיס

לנ  Iכח הוזועות הא'  Iם  Iח שהתחולל ו םב ' בס ,
היו 'הודוס רב'ס בתקופת השואה גמוש'ס

לשמור על אנ  Iש'  Iתס ודלבוק בדסך י העtןפ  I' Iח

המוכריס ל הם -

למ \)I

ק י ום דת ם  Iע'  IOק בחחו ' D

העג"ן החרבת"ס  Iהתרב  Iת"ס שלהם  ,ת'עיי
התנם  I'Iח'הס  ' nlנ  Iר 'יי ' הם,
המוזאוו החדש לתולדות השואה מספר
על כך כאמצעות א ל פ'  nפצ'ס ומאוח עדו'וח

הי

א ' ש'.ת ה  IDצג'ס לפי םיי הזמנ י ס של סיפ Iך
השואה  .אחת מאכ ג ' ה'ם  Iד של המוזאוו ה'א
נקודת המבט הא'ש'ח הפותחת למבקי'ס

צוהר אל מציא ות ה'  Iס  -י  Iס שכל אחד מן
ףופ הי"ש  .פר.גא י  4י י

הקרבנ ו ת ה ת מודד עמה ,

דים

מאת להא גשדלוט "ן
. ,______________LO
~~~~=

"

פא(ןו ש .Oלע 'י .הםחא.ת ההי רבוויח ה I Iמ
שביו ה!כ"  Iר'ס משהו שהיה ד Iמה לאושר
ו __ ן כשב'יי אוד' ר"קא ואת תה'ה הח ' IIה

שת'חרת לן מכ'ר Iי 'ותר מ'לכ .
א  Wה קישט K ,ור ג'זרו

יגפן שעכר נש'  ,Qאכשר צארה
ףגא T1אD'JIמה

ג'1

יה  '1Iת רבנע ' ,והבמn

וo.ש חא ההכחע nא''י מדחשלס

ידל Iת"ם :נערר מחקי לע א'ש 'וצא ךפlן אשר
הדקיש את ח"ן יrערה ל'דלים בתקופת השואה ,
"פחי היה אחד הגיבוידם הייחודים בתקופת

השואה :אומדת ענבר  " ,דווקא מכיווו שבתחילת
דרכו התבלט בעיקר בשל כישוריו הגופניים  ,הרי

ממו הרגוע ביותר לבב התפות לש השואה ,במחנה
אוש  IIיץ'בירנקאו ,הוכיח פחי אח נדולתו בהיותו
אדם פודנונ  ,ו םכותו זכו מא ות ידלים ברנעי אושר
אחרונים:

פחי )אלפח( הירש נודל אבאכו שבגרמניה

ב' 1916

והיה חבר בתנועת הנוער " מעי הצעיר ,

בעקבות הרהגה הרמשית לע חךן~ הנעז ר~א ונע

פלעח שס הץ  iדמןר פסורט ץוVנ ! "i7ם בייבrעית
אירויע התמעלות ופסורט במגשר "הניבור ביער ,
ףןפ ח'ושנ tןינ mכ וואנ רoJUיטומכ וO'WRf'Iר

nנורף  ,1!M1שם האנ רiר'ו סגן ארש מ

"m

ררנu.

ושידקה תא לכ גמזו ידלילם רו'וגאיס גב.וט הוא דנע

וttו אלתו גבוט יס UJTורו לע רשסס הנינפו רושפנ.
של בני הנוער  ,תוך הד נ שת הלשיטה הצעמית לע
גופם ו נפשם .הוא השיג זאת לע ידי יעחד פעילות

נפונית לע חומות הנט ו הרחבות וידבקות שגרתיות
לש נקיי)ו הrך'ןoס סוביבת מגוידהס  .חרמותו הצעמוה
של פrךך הירש בנטו טח'ן מומחשת בתעכnה לע
טחיו במ  IIאוו החשד לחודל ית השואה .

4

הניעו ')  1,200ילד'ס מנטו

במנעיו עם הנרמנ'ס :היה כאן רמי! ן בלבוש .

בקיץ  9 43ן

ביאליטoוק לטחיו  .לע פי פקו ד ות האס·אס הוחיקו

בהתנהנות ,בח יתוך הריבור  :היא כתבה בספרה

הידלים עירו,ד ואנסר לעיהם קללב מבקריס .פחי

שורש י ם עקורים  :פרקים בתולדות י הודי צ ' כיה

צרה צילור מעם מגע אישי והפר תא הפקודר~ הוא

. 1945 - 1939

נתספ וגשרו לבירקנאו במטooרב  943ן ברטנפס ו טר

'זש כ 5.000-

ירבג.םנש'ס

וrך'ן.0 o

לבוק

ו .3

הלבוק האחרון ממשאל שמול צרפיי

שכהגי!ע ל'ברקנאו .

המרפאה  .השק י ף אל ארוב ות המשרפות  .לע אף

הם אל חבע צקל"oה כרנלי אלא שנכוו מ'.r lמiרנח

התאג'ס הקשים  ,גאד פrךך למיין  ,לחמיום ייפול'ע'  Iח

המשפחה  :נראה שאת המחנה הזמני הזה צ'רו

חברתיות עבור

שניס .

הנאצים ל·  17 ,000אסירים מטר  Iין בספטמבר

הrך'ןoס טולפו ךן~'Iמ רזדיע וצמתו חננר לש '1כ'Oמד

 Iצטמרנ  1943ובמאי  1944צבפיייה לב ' j7ורה לש

ציערים הנחוש'ס לשמור לע רביאות הנוף והנפש

מלשחת מטעס לצהב האדום .

של היידלם מאבצrעת מגוון פעליויוח ,

500 ),

'1לים בבי

8

רע

14

פחי הכיר מיד בצורר הדחוף להעסיק את

יום ·י וס ייחרו היידלס  Iמן להתעמלו.ת לרצחה

מואת הrך'ןoס במשך היוס  .םע '"וא י נאובו" :רrג  lיכר

פעילות חיוניוח להישחוחם

הrכr'"t

לש מוצעת היהוריס בגטו טחין  ,הוא ןעט כי

ולביקורת םי]')

-

הנפוני.ת "אס בפראנ נבגטו טחין היחה השמירה

ב  Il)Iות הrך'ןoס רצבפיים מפהעיר בעלרות רובrגףגס

לע בידאוח הנוף ק'זח חש  Iנ בחינוך הנוער היהידו :

וקליים הממשעת במחנר~ הוא הילצח נכשלע בכך

נכורת בודוי )' .או היא היתה המטרה העיקריח ,

את רר מננלר~ ומנגלה פנה למדקפ רrגחנה ויבקש

הקיומית ו _ ו המררכיים היו חייבים לרבוק את ניק' Iן

ממנ ו להרשות להס להשתמש באחר הצריפים.

הידליס [... 1 .

קולב ו..בכמעון ידלילם  .רות ידגוב שהניעה ליברקנאו

מקר  OOיך יותר מרrגקר קשי'Iמ היסארים הרנליים ,

זוכרת את דמותו רrגרשימה

וכ ן מכות כופסות פשח י השיג למעכס כגוו טאריות

של פררי " :אין פסק שהופעתו החיצ ונ ית סייעה לו

מבושלות בחלב  ,לחם לבו  ,פירורי עונה ומ"ן

מטחיו צטמבר

1943

הררנשיס ו )לי הא ו ל")  .הידל'ם קילבו

נשלשחו יסאלrןם רבכש מתג פסאקת הזמון ה)ףסו

אב' פ'שר  .ש'ר ה'לר'ם הצרפת' אלואס ה'ה

לא ה"חה סו'רה  ,אולם עם ההקפוה לע ה)'ק'וו ,

אהוג 'וע'הם גמ'וחד .

ר  Mר'ם ורדמוyoןם מטרנפסוטר רבמטפס

פידר

-

-

נבהם

בחא' הגז'ם של אושו · Y'Iב'קרנאו .

ה'ה בו ף rןכ להגט'ח כ' ש'זער התמותה 'מם'בוח

' ה'ול'ם אהבו לה'וח גמעון  :קוגעת בוגו'.

rלכרם מוכ'ר'ם הנ'צ Iל'ס המעט'ס של מחגה

כ'  22%מללכ האם'ר'ם

' ר Doור ' Yם לא שאלו את צעמם שלם מה להורות

רמoשפחה ש  Iב ושנב תא חש'ב  Iחן לש הרע,תו לש

ה'ה ז'ער קברב הrן'ןoס  OI ) .ף

אח האלף'ג ' ח או 'tומד נ'אונרפ ' ה  ,לשם מה של)ו

הזערה ההח'ח ו'וש הנכונוח להסחכן למען הלצח

לע ךכ ,פידר סאר לע רדמוyoןם ןr»tז' מזמוו הrן'ןoם

אח י'tמ הקדווק הכ'צ' או 'tומר לע כוח המש)'ה

חרב ותא דמוחו לש פח' ה'שר  .לכ" אלה; כובתת

ואף הע) ' ש את מ' שהפר אח הוראחו בם'לוק מן

של מור האyר  ,כאשר המווח אורב בפתח  .להם

בונד ' '.ם"עו להם להחו'ק מעמד  ,לא להת'אש ,

ג)ב ו.n

ה'חה ההורכה נחוצה לא פחות משה'תה ררושה

לשרוו  ,לחוור לל'מוד'ס  ,לרכוש מקצוע  ,להק'ס

לא נ'דופ'ס  ,לא מעש' אל'מוח של חזק'ס כלפ'

לחנ'כ'הס  .גם גשב ' לם ה'תה ואת ורך השכחה

משפחה ולא לאמ אח אמונם באדם:

טב'עוח' )מחל ו ת ו(בער
גמחנה המפשחה

-

-

רמoעו~ 'במעו ן  ,בנ'נ  l1מוחלט לם')בר~ לא ה'ו

ו (...

חלש'ס ; ם'פרה ג ו דנ!

היו למעון 'תרונות רב'ס :צר'ף מוםק ,הרחק

ה ' ול'ס ור Doורכ''ם אף ק ' טשו אח הצר'ף חסר

מ ן הקאפו המצ'קים  ,קרנתם של חגריס ,מפקד

החלו נ ות  .לבקשתו של פח') '.ו ה גוטל'ב ואחר'ה

מס'בת

_v

,-,

."""/-

ב"ו עמ'וה בגשם ובכפור וה נ אות קטנו ת

,-

-

!~\s

~\,

~

~

מא Iז' הרמן'נרנט  ,מדר'כ ו ת במעון ה'ול'ס  ,צ"רו לע

ל'ל שבת  ,אפשר  Iת לתקן נגד קריע

קירות הצר'ף חמונות של קסא'מוא'ס  ,לש א'  '1Jגא ' ס

רע'ם  ,תחושת מקלט  :מקוס סגור קטן בב'תן

!לש פארויjם')  .תמ Iסת נוף ךןמ' Iות רא~בות מספoוrןם

ש ' מש למחתרת של אושוו'ץ מקןם מפגש.

למרות הא'סור הרשמ' של הגרמנ'ס  ,ארגנו

ו (...

ש'חת

נולת רוגתרת לש הפoעיי'ית במעון ה"תה ערב
שבת  ,אז הצ'נו ה'ול'ס והמדר'כ'ם הצנו.ת ההצנה

ה'וצע'ס פיעלו'ות ח'נוך  ,לרבות משחק'ס  ,ס'פור'ם

המרש'מה מכולן ה"תה שלג"ה ושבעת הגrכד ' ס

ומערכו' 1ס  ,הם גס הק'מו ' ספר"ה' קטנה ובה

שהופקה לרנל חנ המ  Iח בשנת

ה'ול'ם

ספר' ה'סטור'ה  ,מדע  ,ספר' ם ' פור'ס ואסופות

ערכן קלראתה חזרות במשך שביעות רב'ס ו'צרו

.1943

מאולתרות חתאח לש ש'י'ם ולש זפמונ'ס לשיקטו

את התמל'ל'ס  ,את הש'ר'ס  ,את התפאורות  Iאח

רדמוכירםי במזען  .משקח זרנ'ון שר'צ,)'tהא רדמוהכף

החלג Iשות  .האר' קרא Iס  ,א  Iנו

'שב בקהל

חגה פ'של ה'ה )משך שעות וס"ע ליידלם לפתח

הצפו'ס שבן ה'ו נס ש Iמר'ס מו האס'אס ' :האדם

. 12

בק'אות גרמו'ות ה'סטור'ות  ,להגב'ר את כוח

והרוח ח'ה ב כ ל הסעק הזה ה'ה פחי ה'רש ; הוא

ה ' Iכרון שלהס  ,ל'הגוח מן המחח ולשמור על

מפסר.

הענ"ן  ' .לא גערכו 'ש'נות םגל עס פח ' גרנר

)f

-

מיא ן' ן מ ו ןא' ן הו מ  ' Iנרנט  ,דמהYו בנ ' תו ה 'ל .D"Tצ'  Iר' הקר' 'בבחו הן'ן' oס  lm\!l ,ר לע פ' ה  IU Iו

מצו'ר'ס.

1ר

."'~ .~~ I
~~

Oרטיד ץוופ j7רא , 0cנפ 'ס זמו 'ל'1ה ס , ,םןשףוךחע ~,ןYן~

בממארן כ 'ד ושם

-

קובץ rכחקר'ם  ,כרך

•24

תכב'ת הל'מוד'ס; נזכרת בונד' '.הכל ה'ה חלו'

שמעון אלרר מחאר אח ח" ה'  OI'·OIבבלוק : 3 1

במדר'ך ובכ Iשר האלתור שלן  .ב'כןלחו להעס'ק

'א' שבן התק"מו חוק'ם אחר'ס מאשר ב'ס סשער

את ה'לר'ם  ,לרתק אותם  ,להפע'ל וללמד אותם

סב'בן  ,הבלוק 'צר ח" שעה ל'ול'ס ולמדר'כ'ס

בל' אמצע' עור מלבד ' Iכרונ ן  :ה'לד ' ס ה ו צאו

שש'כחן אח הכבא והא'מה אשר ה ' לכן מח Iך :עם

הח ו צה למשתק'ס ול ' צ'ד אוצרות :בפ'ס ו ת נ"ר

זאח לא ד' ה'ה במע Iן ה'ח'ס כד' להבט'ח אח

של'קט ו השתמשו אחר' כן בפע'לו'י ת אמנות .

ה ' שחוחם  .ב· 8

ה'ולים אהכו במ'וחד את הש'רה בקב Iצות שארגן

שהג'עו למחנה  ,נצרחו ה'ול'ם  ,רו ב בג' המשפחה

במרס

, 1944

em.וyadnstןwww. Of

rזעות דמ הYו !)U)Iקןח לע הOפ oיר בנ חי ו ה oל)I I/.I' ,D'1ן;

ל' 1דמ ר הoפo,ף ל!ו  Iהיל  Iו ג " ס iט '.D

ש'שה חודש'ס אחר'
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27

ביננ Iאר

2@)[) 6

הראשונה

בפעם

צייו

העולם

מאת לאה גדלדשט " ן

·ו ))ונמנר  2005החלטיה האפסה המו'ייח שי האו'ם ש-ון בי)ואר יהיה ' Iס הוינךון הגיו-לאוחי

כ

rלכר קרנגות השואה ,ודעת השריט 'ן' OOלם  OIיי' D'Oוש ישראל ,בראשותן של השר ')ד נווה  ,ציינה כ

I

אף שיוס הוינןזן לשואה ילעורה בישראל נשאר כ'ז בנ'סן  .ישר Hל תביע טוילךךיות עם מיד)ות אחרות

המציי) Iת את 27

בי)ואך .הוודעה אומצה את המצלותיה שי קבצוח העבודה הביו-חשדוית שהוקמה בראשות

יושב ראש הנהלת יד ושם באנר שלו להתמקד במיוחך בפעולות חינוכית לע המשמעות הביו-לאומית לש ויכר Iן
הש וא ה,

לקראת  27כינואר הלעה  Iי ושס באתר האינטרנט הראשי שלו תת·אתר המיורע לספק מי רע לע אודות
השואה ' tןםייע לנתי פסר ולארגונים אחריט בלכ העולם להתכונו צליין היום  01 ' 01 ,צעמו צויו באירועים n ,נער  I) Iת
וביוזמות חינון  ,והן זכן בתשומת לג רגה

 -באו"ם ,בישרא'ן ובעשר ות מרינות )לכ רחב י העולם  .פעולות רבות

נשעו בשיתוף פעולה עם 'ך ושם_ להלו כמה מהאירויעם העיקר"ם צליון יום ה Iיכרון הב'- Iלאומי הארשון לשואה:

נינדאנ יכנםה ממשלת ישארל ש''הב מיחורת ביד ושס  ,יושב ארש

ב-ו  2בינורא פתחה האספה הבללית של הא Iם"' ישיבה מיוחרת

ב 26-

בשתי jז1ות רומ"ה חכר קרבנות השואה  ,שנירר 'שרלא אבו·ם רני נילרמן

ה)הלת יד ושם באנר שלן השתתף בישיבת הממשלה והדריר את השרים

נשא ררב'ם לפג' הצניגים  ,והיוץע האדקמי לש יך ושם פרופ ' יהויה באואר

ביסור מיוחר במוזאון החשר לתודלות השוארג ממלא מקום ארש הממשלה

היה הונםא רמורמ '.משתו'רOז 'IDלצתורOז לש קרחoב שוהא מהמאגר המרמי

אה Iד אולמרט הודה ילר ושם והביע תא תך~ותו כי צ"דע זה ינחם להפחתת

של שמות קרמות השוהא לש ' lשום הוקרנו במשר האירו.ע

האנטישמיות והכחשת השואה שבשנים האחרו)ות ה")ו רעים להן :חורה
משועררת דאגה עמוקה' ,

בישיבה דווח לחביר הממשלה לע הl:אטישמ'ות ברחבי העולם והוחלט
לפעול לח ' 1וש הביחו היהודי במזואון אושוו יץ-בירקנאו .לשם כר הקימה

רמומלשה ורעה ב'- Iמשחית רבאשות מזכיר הממלשה ובהשתתפות די ושם ,
מרכז הארנונים של ]'צולי השואה בישראל והםונ)ות היהורית .הממשלה
הפקי רה אח ' lושם לע יישום תירוש הביתן ,לע פי התקציב אשר יוצקה לן
שלם ךכ ,תניאום עם הנהלת מזואון אושווץי-ביקרנאו וממשלח פו"ון ·

האו'ס הקריש שבוע שלס של אירוע'ס לרגל יום הזיכרון הב '' Iלאומי
שלואה  .ובללכס צהגת התרעהכו של יר ושס 'א'ן משחק'ס ידלות"ם' בננ"ן

האו·ס בניו יוקר ,במשתתפים אבירועים היו תת-מוכיר האו ' ם געל"ני יח 'O
צ'בור שאשי ת ' ארור תב)מונה( ' .ושב ארש האנורה המאזןקנית למ!ע יר ושס
איל יבורובקסי  ,םגו י ושב ארש האגרוה יונ' ן גל  ~71חרב ה)הלת האגרוה פרפו '
'ומוויו בוק"ה ואצורת התערהכו ומ)הלת אגף המוזאונים של ' lושס 'הוףת
נעבר,

ב'ום זה הושרקה יש'הב במילאת הננסח צליון  27בינואר  ,בישיבה אמר
ממלא מקום ראש הממשלה אהוד אולמרט כי מי שרוצה שמה שהתחולל

אבושווץי וtן חשהב א')ו 'ןס Oלמסור לע טב!ע לש הואם  ' :יש להליחם מלמחה
מחרמת נאבט  Iמשיו.ת בגזנעות נננשאת השונרג ולע ממלשות וראגו)ים בעולם
למנר תופע Iח אל , ',השרים מאיר שטריח ואברהם הירשוזן וחברי הכגסח

בנימ'ן נתניהו ,עמיר פyך  ,ציחק ראהן ויורי שטרו ר'ברו לע הנושא בהרחבה .
השר טשרית צייו כ  Iחיבה קל יים הלכה למעשה אח החלטת ממשלת ישראל
שלכ ייי יניע ליי ו שם וכי הוא מתכוון לעשות זאת  .חבר הכנםת ט Iמי לפיר
רינש את באי הבית בם י פורו האישי .
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ת

הבין-לאו מ י לשואה

הזיכרון

יוס

)  26-ב'נואר פתח ' lושם תערוכה חדשה

-

סופה שי סאגולת '['רפ

-

' )'רוש מ  Iנפר)אס

-

באתילדנ פחת שףגר ש'לאר תא תרעתכו די ושם
'אושוויץ

ובעשר~ התהנחע נפחתה במומ רםיסtנ'ג לש הםדא

סחבזתה לש שגחירת רצפת בש-לאר שבנ'ת Iף פלועה

בבננקוק בנוכחוח אורחיס מממשלת חאילנ.ר מן

עם מוזאון מ Iנפרנאס שבפך'ז .שר הח')  Iך  ,התרבות
והספורט מא" שטרית  ,שגו'ד צרפת ז 'ר ן ארו

יום עיון למנהילם ולמפקחים של משח החינוך

ושם ו האצורת

נערר עית הפסר המרסי להוראת השואר~ ניום העיוו

הבכ'רה יהוך'ת ש- Iדר ושערות שגר' Q',וחבר' הסגל

השתתפו שר החינור  ,התרבות והספורט מאיר טשירת

)תבמונה( ,מהנלת מחקלת האמנות ]'1

הריפלומטי  Jכחי בפת'חה  .התערוכה ת'משך דע 25
במאי

•2006

))תמונה( והרב הראשי של תל אביב'>!-ו הרב ישראל

jוורות ח"הס לש מאנ'ס יהו  'lם שח' .גפר'T
נצרחו במחנות המוות

-

האו'ם ומשנרירות ישראל ושנרירי מדינות אחרות ,

עמותת דורות ההמשך -

נושאי מורשת

ה שוא ה וה גבורה ערהנ כי)וס ואפסה כ'tויח שנתית

 Iה'א מצוגה את 'צ'ךות האמנות ואת

-

-

עומק התה Iס ' שהצונה באו"ם בשנה

בערג ' Iם הזחניו הגיו'אלמוי להצנחת קרנבות השוהא

רונס

בלשוחת גית הספר המרמי להוראת השואה גה'ןכo

דצב תציימ'ס  tמ  OOכ'D

יהד ות ווהליו שבנבעת"ם _ בכינ Iס השתתפו כ3OO -
גאשים  ,בהם נבי הוה הדאשוו  ,השני והילששי  ,הנושא
המרמי לש הערב המיוחד היה 'שימור הזיכר Iו" ,

בברכה שנשא לגאי הכינוס  ,דיבר יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו לע החשיבות של בני ד ו ר

ההמשר בקלבם את החאירות להנלחת ז  Yרוי השואר~
הוא ציין שהדרר הטובה ביותר להחנלת זכירוו השוהא
היא מתור התחבר Iת אישית ודזההות עם ספיור אישי .

מאיר לאו  DI ,דנונו היבטים שו)ים לש הלחטת האו ' ם
צליון יום  Iיכרו ו בי ו -לאומי להצנחת קרננות השואה ;

מקומה של השואה בתודעת העולם  IIיכרון השואה
בתעדוה הישראילת והיהויית .

זלש הביטח שדי וםש ' Oיעי מעלוהת בחילשות דש~לגה
ילעה ,

חרב רנכוסת ושר החןוני רבעשל ' '01

שדיר ,.רב

הוא ל א יVו א ת שמ ו

חנמה

לע פסרו פפ י צ י ק

-

-

לספיויר נציילום המראיס כי א Iש Iוyי והשואה התרחשו

מק  Iר"ס הקשורים יאמ)'ס צעמם  ,בא'ר  Iע מאר יושג

ראש הנהלת "

המבוו הביו  -אלומי לחקר השואה עיר

ישם נאנר לשן  ' :האמנים מאטכולת

יוס יעון מיוחד נ  26-בינורא צליון הלחטת צעית האו'ם

פריז הדק'שן את ח"הם ל וב שבננ' הנאוש  :הס צרו

ולרנל ההוצאה לאור בענרית של הספר שאלת

לבטא את האהבה שק"מת כאנושות  .יצ'ר Iתיה Q

ה אש מה מאת קרל יאספרס  .ב יום העייו השתתפו

o

שמוצנות כאו בתערוכה שחו  ,ואתו גם התקווה

פפח י

עלתיד  ,החערכ4ה הוצנה בזכות תרזמתו המ'הב לש

כוו מ  Y1ים מהאונירבסטיה הענרית ומואנירבסטית בר

m

נבקיי; רשא המסו הביוי'מואל לחקר הש Iרא~

קבוצת סנולה טכנ  Iל Iג'  Iת צרפת ; ס'יגיה  111ו' 0

א(.זי הרתואצר .תו שבלאת המשאה ראוnיש ךהן~תוצונ

מסוילובyי ' זל" ; אנךןת ידדיי יד ושם צברפת ; לאומ י,

נמחקר .של יאפסיס מנקודת המנט הפילוסופית ,

ישראל; וצנינת קרו בוכמן רוזיו ברון.

הסוציולוגית והפוליטית ,ההרצאות לון בריו)ים
בהשתתפןת קהל השומעים הנדול .

יושב הארש הבלגי של  ISCEא)רנון לבטיחון
ולשיתוף פעולה באירופה שחברות בו 55

מדינות(

ארנן אירוע ז)'רון קלרגנות השוהא אנרמוו אנמוגט

ערילס ב'  27בינואר _ באירוע הושק מדריר למחנר
אשסב הש Iהא נשבתנ ?תישנ די D.שו

בוט0i

השתתיפ

שלושת שרי החינור של בלגיה ומנהל בית הפסר
המרכ ',להוראת השואה בדי ושם דר

מ'm

לשם_

אכו ,בקרב אומות העולם הנאורות  ,ולא לע 'פלנטה

אחרת'; ומשום שהשואה לעולה להתרחש שו.ג לא
קר ?ה.םידו שי 'שחםת רבחגה לע יום זnכיו rב-מואל' ,
ילע'נו  ,נבי חחת ה);משר ,ייקס במסר השוהא בהיותו

מרס לועמי שיש לה)ח"' לrע'ום ר'זוורו.ת זה גם הנקש
היע"' ביותר )נד מכחישי השואה'  ,אמר שריד.

יושתג ארש ודעת רטתס להשתג רסש הנפסיס

בשהאנ .7וז crלטיבא הטריפ תא תואלת ר1עhIה להשתב
הרכוש למפשחות הנפסים והנילוצים ץואנ צויהני את
חשיבותה של העמותה ביצירת לחץ ציבורי ואחר
לטיפול ב)ושא זה ובנ ו שאים נופסים ,
יושב ראש עמותת דור ו ת ההמשר דר יוס' שוב

בטקס רשמן בספח לציין יוס הזיכרוו

r

הנ -מואלי שלוהא השתתיפ רלזגר חוןא קו'זוס רtלזגהכ

הבהיר את המחויבות של העמותה לשימור הזירכוו
ולהעברת המסר של הדור הראשין דלורות הנאיס .

סופיה ,ראש הממלשה  ,נשיא בית המשטפ החוקתי ,
שניא הק Iנגרס ,שיר ממלשר~ ראש היער דמדיר ושניא

אנךןת ' 'l'1די וoש בפסח ציקח קר.בו שאו רמומלשה
הגיע את מח  Iיבותו לשחף פעולה עם יד ושם ועם
כוח המשימה הגיו-לאגמי לחינור נ]  Iשא השואה.

ממשלת פסח ב י קשה כי החערוכה הנוחת של יד

ושם 'איו משחקים rדלית"ם' תמשש נלכ רחבי פסח
מוקד לפע'לגיות חי)וכיות וצינוריות בנגשא השואה ,

7

הא'רוע'

הטפר

ב'ת

יונן

ההרס' הלוראת השואה

,-;"::

'נואר  -מרס ו; סס !;;
כ

מאת לאה ג ו ולשט"ן

•

'מ יס  2 8-15בפב רוא ר התכ בס ביד ושס

ר},וג"עס להוראת השו אר~ לרבות חש'בוח ר '11'OOoס

מנח'  0 " 10במסרגת המדז ,החח '.נשבוע של

הפורום הב 'ו'לאומ' הר אשוו של הוועדה

להכשרח מ וריס ב'שראל  Iבא'ר ופה והפק ח 'חי דות

קובצות מראג  '}Iם

הביו-לאומ 'ח לח ב 'עות ב'טוח מתק ופח

לימ וד מיוח ךות ב'ד ושס לש'מ  Iש במד'בוח א 'ר Iפה,

אנודת י שארו ,מ'tמת rבת ןקבך~ מטן

השוהא  ,OCHEJOוהשחחפו ם צניג'ם מ12-

זולטו לוב ודה ממשח הח'ןוך של הוןגר'ה ך'בר לע

ם Iשרח ע'ק.ב דמשרת

ירמגוח; א ו רטסיר~ Yצ ~ר' קר וטא'ר~ רגמן ~ר' ה ובגר' ר~

הצורך בהבהגח ש ' נו' מ הפכן' בהוראח הש ואה :

חש ' 11בואר )פתח גו' ושם קורס ייחוף להכשרת
ר נטחב רו'?) בנ י ת

ר OOר כס2 -

חrךן ם -
ע'קב מל , I1Iת רני OOנ ;1Iמn'm
l

'ג ח

"כ"':'"'" --::זד:

:-')(-

ס"ו Iעלם ,כו ן lצ  lחי הן רiוא לש לתמויד תורה ועור.
חבrושפו הO:ו ךoביו )'001

כ  ,400-ן מIר' Oמשתתפ'

ה ק  Iר ס'  Qלש ב'ח ה ספ ר הוכרמ' ו ה  Iר את השו א ה ל'יס
יעו ו מרrכו ,במטנרת ישחו ף לועפה ע ם המרמ ופי תחו סג"ו
הוראה )'יושדום התק"מן ' מ ן ע'  IIיי חן  0 " 1י'  Iצע' בת'

כ

חיזוק קשרים

ספר ת'כן]" ס  ,וגננות הח'נ Iן הממלתכ' והממלכת' דת'

בא  Iרו

ם'ך Iשו'ס  Iםהפפירי'ה .למנה"ו בת' פסך ' ,0 ' '110למנהי'
תב ' פסר וכהח') Iר הזגיוחך י עןי .כמן

P

הקת"סן

') ' 0 ' 25

ע'ין לפרח י הוראה ממללכות שונות נ'  lו שס ובמכיי,ת

ה

 I'Iס עיוו צלווח ם Jניי ממללכת חופיו,ת להנהלת מערתכ
הח  Iנ Iך של ע'ך"ת שדרות ושל נס צין]ה  ,צווות ה )הלת

מ '·m

ולמנ'לה תב' הפסר לש רשת אורט.

בחו  1ש"ס הר אשןנ'ם שי שנת  2006נערכה הכנה

ליטא ,

איטל'ה ,
פול'ן ,

רומב'ה ,

רוס'ה ,

בריטניה

למלשחת לתמ'יי מערכת הח'נוך לש משח התעש  IIה ,

L Iאקרא' Jר Jהפnוס

המסחר והתעסוקה לפול'ו בארעבה מפגשיס של יומ"ס.

החכנס במסגרת

כמי כ ן נערס 'מ' ע'יו קלבצוות ביכר'ס מצ'זרר; למלשחות

הווע ךה

קלתאר ]ס'עתו לפול'ו צ'וויער '

הב'ו-ל אומ'ת

בהץ ו אשר פוידקם את 'ד ושם לפע'לות נרחבת' .ו ת ר

לתב'עוח ביט וח

צהל"

קבצו י ת בג' נוער ביקרו ב'ד ושם במסנרת פרו'יOו

מחקופת השואה

" תלג ' ת  ".ב'נורא דע מרס התק"מן כ ' 20-מ' ע' י ן למ Iר'ס

לח'נוך לע השו אה

ולסטודבט'ס 'ה  Iד'ס מרחב' העלום  .עוד ה תק"מו חבשדו

בא'ר  Iפה

-

מ 200-

" דע'ם במד'ם"

חכב'ת

-

משתתפ'ס בפירוס לש היודעה ה)'ו'אלמו'ח לבת'שח ) ' Oוח מתךפו.ת השנהא ) ,IICHEICפרננרא 2006

תJוn!IכDיפ

פרויקט מיוחי שמטרתו לשמר  Iלהנצ'ח את זכר

 'rסמ'גר 'ס של 'ך ושס ה"תה השפעה אך ' רה לע

לקראת '  01השואה ה פע'ל בית הספר פרו'קטיס

בעלייח

ררכי הה Lררא~ והם mזע מחנכ'ס "ישם מחולזדוניות

ראס' מ I oונ חווף 1)'00

יחפס ,נבהס ר"י

כ6O-

הש וא ה

ואת משמעו'ות 'ה  ,להילחס

ייח  Iד"ס בש'תוף גופ'ס שונ'ס מתח  Iס ה'צ'רה וה אמנ ו ת;

האנט'שמי ות  ,להבט' ח  )Iו 'וח ארס ולמנוע גזענוח

תחחת סטריס מושא הש i lרא ש!נ'קין

ושנתא זירס  ,במסגרת התכבית  ,ב'ח הספר המרמ'

המשתחפ'ם רגו נס בחשיבות ש בהקמת רשת

פרו'קט

לה וראת הש ואה ב' ך ושם מק" ם מגווו רחב של

א'רפו'ח לש )')[בחמ ובפ'חוח ש " Oות פר ')Qות ריעלוך

מש ו תף  11השנה הרב'ע'ת לתלמיד' בית הספר און

מסיבירם להכשרת מוירס המוחאמ'ס למח Jכ' ס מלכ

פל'עו'ות המשך ל  ooןנ'oס ,לאדגסרה צ~נפא rמהמכ ון

שבן

רח ב' אירפור~ ובהס גאש' ה ח'נוך רוכש'ס אח ר'oןגס

לה'טסור'ה של תבועת השחרור אב 'טל'ה ב'רכה לע

פ ח'יטן "מארו"ת

-

בנ' נוער מת'כ Iנ' ס שוניס; " מפגש עולמוח"

-

לתלמ'ד'ס גכ'ס ולסטודנט'ס ממג ל לח שנקר

-

אלחר תילהך צ' ' רה משוףת יצוגו חנות שצ'ח המשתתפ'ס;
אסכולה ממד

הרר Iש 'ם להוראח השואה במן'נ ו ת'הם,

חשדות בחחומ' הוראה אחרים",

ההזרמגות לפ גוש מחנכ'ם מ)ל רחב' א'רופה ודלו ו

מפגש עס סטודנטיס לע ' צוב חז  Iת' מן

הפורום אפשר לאנשי חינוך מאירופה ולאנש'

גב'שות פדגו ג'ות שונות :יאנ' סבורה כי הקמח שרת

י צ'רה של

קשך ממשדרי ממשלה ומ א רגונ'ס לא ממשלת"ס ,

של מור'ס איר ופ " ס חשו בה מאור  ,ה 'א אמרה  .ש'"

בב' בוער בחחומיס ש וגיס כ גו ו מ  Iז'קה  ,שירה  ,תאטרון

צנ ך סגל י ך ו שם  ,להחל'ף רעיונ ות וקלדם ש'חוף

קלשור את ה ו ראח השואה לנושאים כמו ז) Iיות אדם

ו אמנות ח זות'ח.

פעולה ,המשתחפ 'ס סקר ו מגוון רחב של גושא'ס

ומוערות דמוקרט'ח",

-

המכייה; ו " מ  - Iזיקה

-

נוער נ ונע בש Iאה"

-

"השואה ואגי"

ערבת ברזות תד i l!Iו לקראת יוס iוזיברון

מאת  Uנבל קן " ת" בן דב

ז

ה כמה שנ ' ס מחק"ס ש'תוף פעולה ב י ו ב 'ח הספר המרכז' להוראת השואה ב'ן ושם לב' ו החונ לע'צ וב נרפ' במלדגח
שנקר :הסטודנט'ס מצעב'ם סדרות של כרזוח הםב'אות ל' י' ב'טו' א ח 'חסו הא ' ש' ש ל כל אחד ואחח מה ם ל נושא
השוא ה  .הסטודבט '  Qא )'  Qמונבלי  Qב בחירח הבושא'  Qו בע'צובם הנרפ'  ,עבנ דות'ה  Qמ  Iצגוח בתע רוכת קבע בבב"ו ב'ח

הספר ב'ד וש  ,Qוהגח ות שע'צבו חנרמוח לע'צובן של חיי בית הספר ו'וצרוח ש 'ח עם קהל המקבר' ס המנ נ וו הפוקן אוחו ב'מי
ע'וו ו בחכנ י ות ח'נוך,

ברבות השנ'ס הצטברה בנ'ח הספר כמוח לא מבולטת לש כחות א'כות'ות  Jב'ועוח ייחוד המבטאות ררכים שונ Iח של עצ' Jב
זיכרו Jהשואה ,בשל כך וקעב קבשות של מקבר'ם רב'ס לר)וש את הכחוח  .הוחלט להפיק ערכה ובה כ  22-כחוח נבחרות אשר

'ולכו לס"ע ביר' בח' הטפר ו נופ ' ח')וך אחירס בצעל חערוכות במקומות'הס  ,וכו שעלות בהו ש'מוש ח'  ')l1אחר ,

מיעו )וסף בטלפוו 02 · 6 443654
),ר ובתח ' o1א מנהלת מגמת דהרהכ בנ' ח הטפר המרכו ' להורתא השוא\;
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רבעבוו הראשוו לש  2006התרחבה אבירפוה הפליעות המשותפח של יד ושם ולש ידמנוח א'חפה .דצב מסי) Q'1
וכ'קור'ם רשמ" Qשל םגל כית הפסר :
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אילטיה היא אחת השותפוח רפ".עלוח ביוחר של ' lוש Qבחחו Qהוראת השואה  .בקעבות סמונר
להכשרח מויר Qאיקלטים ב'רו"ושם בפסמטבר האחר ו ו  ,השתתפו נאשי הח ' 1וך של יד ושם בארברער

סמינריס שנערכו גא'טליה מראש'ח השנה .כמו כו מוריס מטגל ביח הפסר שוףק Qלע פ י חוח חומרי ל'מוד
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לסובקיה .המורים הניעו מלסובקיה ,מגרמניה ,מרוסיה  ,מרנ טנ ך~ מ'  •111ממלטה  ,מפילנדנ  ,מךPור סין \ 1" ,נ
I

I

I

מקרואטוה  ,מצ'כיה Iםר Iםניה ולמדו בסדנאות חינוך לע מנ  IIו אסטרטגיות בהוראת השואה  .בקעבן nר~ןאנIת

\ \'~e,

המוצלחות 'תקייס סמינר נוטף למשתתפיס ביי ושם בחירשים הקרוביס.

Pר Iאט' ה

~ צוות יד ושס ניקי ניאם) Iבץ  .אח ר של מערכת מחנות בקרואטיה העצמא ת )ז
I

10

\.-

~Cכ"\

~ שמאות אלפי אנשים ,בעיקי סרנ ם  ,יהודיס  ,צ Iעב'ס וקרואטים מתננדי השלטון  ,נצוחו ~~ ~\\
~;f\.\ rז
הסמ י נר )קרואט ה התקיים בשיחוף פעולה שי ך ושס ,משדר החינוך ומשדר החרנות שי קךיאטיה'
I

I

I

הפדג ו ג'ה של קרואט'ה ,מוזאון יאסנy Iב  ,הקיו להיטסוריה חזותית ש"סר טסיבו

וכוח הסש'מה הב'ו-לאומ' לח'נו,ן ה'ברוו ולחקי השואה
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הביקור ברפולביקת סרפקסה שבבוסנ'ה-הצוגובינה היווה הדזמנות חשוהב nודש ( את · ה~שר עם

מוירם שהשתתפו ב '11'OOם ר')ןו-מואל"ם 'וש ' lשום כ '1להרחיב תא ר~תאר ,ךש~,,רגתנ ~fזג, 0 .
"~ fן tב \'f
ההתעניי)ות הרהב ב'ד ושם אבה לייד ב'טו' במפסר רב סאוד של משתתפ ט ~rנ ת החי}וך ~

השתתפו בה ן(ן קר מחנ')ס Kזא גט יעתונא' Qושנא'  Qמקמו"ם אחירם  -ובמיודח הבצרהא ן~~iתHק ,

נאולם של העיר"ה  .כנראה ון ה"חה הפעס הראשונה שהמשתתפים למדן עלומק לע ;~~:בלם -~~.;t

לע דר') הצנחר~ הס החענ"בו אביסוף שמוח קרכנוח השואה ודיברו בח'וב לע מ'מוש פרויקט דומה 7jלרtב"ת
הטרביס.
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מ'ושחת בב'רה לש

g History Fon.rnר lMרThe SwecisI

)הפור ו ם

השוודי לה ' OOו ר'ה (,ב'וזמח ראש הממשלה  lור!א פרשי ן  ,הג'הע

ליד ושס והשתתפה בשלושה 'מ'ם פ  Iר  Iiס של חילופי רע י ונות .

הפורוט הוא שוחף של הוודעה הג'ן-לאומ'ח לתב'עות ב'טוח מתקופח השואה גסמינר הסקבדינ ן וי להכשר ח

מוריס הראש Iן מסוגו שיחק"ס ביולי  .2006הסמ'נר אורגן עם המכוו הדנ' ללימןדים ב~זו " fס וע ם ה מ רמ
להוראח השואה ומ  Iעוט'ס דת"ם בנורווג'ה  .כמו נן אבפר ' ל 2006

?.ג•~\f

S

יחק"ס הסמ'נר הראשןו זונאי' ח'נור מ פי 'מ}1

גש'חוף המכון הפיני במזרח הח'כוו .

1...

תכגית  Rדשה :יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה מאת'ערר'צ'רר
חשדו פרבורא הצי'א אלור ב'ח הספר המר  'Dלהוראת השוהא

ב

ידונ'ס לע זרנ' Iו ולע הנצחה א  Iשיח וקהליתית

ב'ד ושם ,בשיתוף משח הח'נור  ,החרבות והםפורט ,תכניח

החכנ  Iח בנויה מחמישה ש'עור'ס ,ובהס הצעות יי'ון בכ'חה

חדשה לע 'הוד' צפוו אפריקה בתקופת השואה  .החכנ'ח

ולפע'לוח 'צירת'ח של התלמ'ד'ס  .עוד בתכנ'ח סק  Iרה ה'םטור'ח ,

מ'ועה דל'ון את גולרס ה"ח Iד' לש יהוד' צפון אפר'קה ואת השפעתו

מאמר'ס והפנ'וח לקר'אה נוספח להעמקת הידע .עם זאח ה'א

לש גולר זה 'וע הגנת חקופת השואה גנ'ח ,וצמינה לפני החלמיד'ם

נותנח למחנו מקום מרכז' ס'ונ'ם ובבחינת משמעוח הממצא'ם

מושגים

מרכ Q"I

וגס'םיים בנושא זה .

שהלעו התלמ'ד'ס גפע'לו'ותיהם  .התכניח מ'ודעת לתלמיד ' חט'גח

התמJר' טבהי לפ' התפהסי הח)'זמו לש גJר' הפסר לופךכי ומגש"ה

הגינ"ס )אפשר להחא'מה ג Qלחלמידי התיכוו(  ,וה'א מאפשרח

את פנ'ו האנוש'ות לש הראס במצ'א Iת לש רוע ושל דה·הומנ'צrיה.

לימוד של סונ'ה ה'סט,ר'ת גצד דיונים גענ"ני משמעות  IIהוח

התכינת פותחח בח" ה'הrךןם צנפו Jפא '1קה בבש'ם דקשמו ללממחת

המתא'מיס לעולמם המתפתח של התלמ'דיס בנילים אלו.

העולם השנ"ה  .כמו כ ן היא

מלש m

דעויות אישיו,ת מבתססח לעיהן

מוך~ וואצ~ 'Iול '1היא ףא מוחתת ך~ לא ")[וrה רחאלש השהאו תועצמאב

הנתותנ ה' Hארש רחמור 'פלתוח ת I'Dת מ"וידום ירבעבת מבגמה לרושגת מוףם
זמנ הספר המרזכי לר~רתא השו\א;

!

I

I

ל זיברוו iו
מאת א ו סבת ב י י זזיי

כ 26-

•

בפברואר התכנס ביר ושם בפעם

הראשונה קוננרס תנועות הנוער .בקוננרס

ומעבירי מסר הבונים נשר חיכרוו השואה בחברה
הישראלית המשתנה במפנה הוורות :

-

המנהלת הפוגונ י ת של בית הספר שולמית

ח'ל ו נייס ודתייס  ,יהודיס וער ב ום  ,אנשי

אימבר פתתה את הקוננרס ודיברה על 'תנועות

החברות במוצעת תנועות הנוער .

הנורע בשואה כמקור השראה  :מנכ'ץ י ד ושם נתן

השתתפו

שמאי ו  Iמ'ן

-

) 350-

חברי תנועות הנוער

במ ו עצת תנועות הבוער יושבום בצ'גים של  4ו

איתן נשא וברי רבבה  ,והרב ד ' ר בני לאו

תנועות הבוער בישראל  :אריאל  ,נית י ר  ,בנוח

צור יררבו לע ערכי בכ Iו הואם וחירותו ארבי הש Iהא

בח'ה  .בג' קעיב.א האיחוך החקלאי  ,הנוער הלאום '.

בפאנל בהנחייתה של ס'  IIן רהב-מאיר  ,כמו בן

הנועך העונד  Iהל tםר ,הצופים  ,הצופים הרת"ס .

היקתמ'נ ואנדסת םש1א ציענ Jזחגין השוהא ונטיוייו

השימך הצעיר  ,מח)ות העולים  ,מנכי ציער  ,נורע

באמנות  ,בפסרות ובמריה כעשווית  ,הוקרנו קט'ע

דתי לומד ועזיא .

ומוק'

סרטים מפרויקט 'מו  -זיקה' הע ' j7OIס במשמועת

הקוננרס יו בתפק  Iרם שי מנהיגי הנוער

המיילם  ,הצןגו כחות שהכ י נו טס Iרנ  'Oם ממללכת

תננ  IVIח הגועי בהרבעת הלפיי לש זן Ir yהשואה

שנקר והתקיים סיור בנושא החברה הישראלית

נחנרה ה'שואלית ה'  DIונעיך כש'חוף מוצעת
ת)ועות הנוער ומ'נהל חנוה ו)יעי נמשח הח  I)Iך .
יבקונגרס ייחוךי זה שוחחו )ני הנוער אלו עם

אלו  .וכאו ]יתנה לנועי  ,על כל גווניו ודעותי ו .

והשואה

-

מושני שואה  IIיכרון במפנה הדורות .

עוד הי .בקוננרם קבוצות ד י ון בנושא תפקיוו

של הנוער ותפקירו של תנועות הנוער בעיצוב
זיכרוו השנאה  ,בםימן "שרביט הזיכרון

-

כיצר

-

ולאןן" במושב הנעילה של הקוננרס התקיים ריון

קיום זיכר,ו השואה  :אמר מנהי נ  Iח הספר

רב יווצ של לכ צניגי התנועי.ת ובו שוחחו הצניגים

המרכזי להוראת השואה ו ' ר מוטי שלם  ' ,קבוצה

לע תפיסתס את קיוס זיכרוו השואה ,

אפשרות לשוחח על מה שמאחך את כולם

איכותית  11עומות בראש תהליכים בשיח
הציבורי הישראל '.ואנו רואים כחבריה שנרירים

10

ו

iו

הכ Iתגת ה' א ראש הוכר Iר הגלת י פ  Iר מל י גמגמת ה ה ררנה

נג י ת ה פס ר המ רכ  ' fל הו ראת הש ו א ה

מחאגן השחות
מ את ' פעת ברנן  -ר ו י

ם
ספר הינסג' י ת חזר

•

'נס אחך התקשר אי" ארם rכא  Iסטר'ן'ה ,

טבת' )הנה לפקדו תא חנוחס ילקנות מהם אףג'ס

לינספחה

'ייידאס קנ']גה  Qמשו  ,ומאר ן' rש'ש ברשותו

יבגד  Iם  .ה'oח'ס ג'ן מפשחת סלנג'ן לםבתי לא ה'ן

כמה מfזכ יכוףס לש מפשחת '.וtו המאנת'

ם'ח 'Oרג'י'ם לש מרכו קלו'ח :הם '.ה ' 0'l'1טיבוס:

ל פני כמה חושדים החליט הגבאי בבית המםת
בלת 'Jאב ושב כטננוים מת'tופ  0להבערי כמה

-

פסריס ישנ'ס לנניזה  110 ,בוים נטל את אחד

"זעת' ן(וץו ) r 1935-כ ףגה; מפ"ר ס'  I)4ה 'וסו)'ן

להש') ל'ט מפשחת Iלס)'ן חא לכי יכוףס שהפקדיו

הפסריס  ,פסר משניות שהודפס בפוליו גשנת

שגא'וי ' lוDש  .הקשר 'גן  1י''7םא נק' 1גהס מילרooאה

לצאה לממשרת מהרנע שמשע לע ספ Ioר  Qשל 'לכ

תרפט" )(.. 1929והבחין בכתובית שדבף הראשון :ימשה

יסוימה 'Iזסיבן נצור Dמת המאגר רמoרמ' לש משית

הכטף  .פ'זע כד' לאחר אח משפחת םלוב'ן .לאחר

שמואל ערליך  ,לאדזש :ע Iו ראה ט  11בויס חותמת

ש]'ס ח'פוש'ן נשאו פר' :הוא מצא במאגר

רזגסגירה את מקור הספר  :ימשTו הדתו,ת פסף פילון:

"

r1iJעמן' rואי']P .ש ינא רrו'וןו גשותך מלכ  'DיזVופשמ

-

קרננות הש Iאה הנמצא מנובמבר

2004

באתר ין

אoIDו fחש "ועש ,להשילם חא הממישה לש סותב

) 10-

המקוון של  Iך ושם רף דע שמילא ס' r lכה לסו)'ן לע

ושם בא'גטרגט .

',ליאם נק')גה  Qנודל באוטסלריה ')  ,1958אמו,

הס
א

מאכן הבין כי הספר שTו מן השואה .

משפחתו ובעזרתו האר'בה של צווח יי')ל השמות

ץל\rיתט מןות יסגוות לקnב מי הא Io!1ומשש תחום

הצליח לפענח אח הפרט'ס שניף הדע" .שמחת'

בפס ר ,סיפר  )Qנבוים  .ינ)נסתי לאתר האינטרנט לש די

לשמ  Iע שמצאתי את הבעלים האמת"ם של כלי

ו ש  .DחJפיתשי חא השם מברגא המרימ לש משות יר!םת

הכםף  :אומר ויליאם  .יבשבי 'י זה הדכר הנכ Iן לעש Iת .

הש Iרא Jרננע שהדלקתי את השם ,צמאתי וף דע הגושא
חא השם משה·משולא עילו ך ולמדר .

אגי יודע שזה מה שאמי ה"תה רוצה:

סיומה סלובין נ Iדל בריגה בשנת  I , 1916כשהיה
לבדו

בשנת ו  92ו  ,התנ Iרר בלווז ' ונפסה במחנה ההשמדה

בסרטיפיקט של טסודנט דכי ללמוד

חלמנ  Jאת וף הדע מילא בשנת  2(K).fאחיו לש משה

בן

19

עלה

לפלסטינה

מרף הדע למד ט1ננו' 0

כ י משה שמואל עתיך נודל

בטכנ'  Iן .עם פרץו מלחמת הע  Iלם
השניהי הוא התדבב "לrךבדבהי ל::ווחם
mביח בfן ב  1944-הוא לשבח ל'תבג
אוםטריה  Iהבריח יהודים אל ת  Iך
אY1IJג Oשמ ר[)ן הנבאו Yןןtו K'wJ'.ל

יסהמו לעפ ש מj70iמדגי

-

קב :dה

לש חrךב ך"'.Jlוגדהי שנקמו ם.ב1Oצ'

בפגישה םע חבר של אחיו נועד לו
לע גלרו מפשחתו ; כ"ן :שכינא קסוע

בהברחת יהו  'lם לץרא ולנחם חבזית
נגד הגרמנים ,מתברר לי כי נותרתי
"וטה אט'ן" )מימי(ן ואהנ'ו' ש'חמ~ לע השח'ןח  Dנוח'D

ו):פשחm

שה Iשט 'לאן בכזוח מאנר הוכש  Iת ,ךזכך~ ו ~

ורה בקינגהם לבית קרומם  ,גולוה ברינה  Jהיגרה

אך נמלתי בלבי

לב  'lבעולם ,לכ משפחחי הושמרה

חשתי כי עולמי חרב לע" ,

שמ Iאל

בשואה ...
 -אני ממשיך

לח י ות  :כתב סלוב'ן .

הרבית .

-

יוסף עתיך

-

המ תג  jרר בפלורדיה באצוית

לאוסטרליה עם אמה םאלמה קר Iמט ב'  , 1949לפני

לפני כמה שבוע Iת התכנסה המשפחה לפתוח

בשיחת הטלפון המרנשת בינ י הם סיפר יוסף כי אחיו

כ'  10שנ י ם הבחיןויליאם כ י מצקח כ 'rהכםף שבגיתו

ביויים רועו ו ת את הימתנהי מהעולם שאיננו .

משה שמ  Iאל היה חלמיו חכם ומב Iגר ממנ ו בשנת"ם

אינם מםומנים בראשי התיבות של שם משפחתו ,

' הרגשתי כאב צעום  ,געגוע שכבר מומן לא ידעתי

ו חצ ' .דב שלח ליוסף את ספר המשניות של אחיו וחש

י מאי ספירה לי כי מפשחה יהו  'lת מרי נ ה גתהנ אותם

שק"ם בי וצביטה בלב :מטכם ט  Iימה בן •90 · 01

כי נטנר מענל .ל'ולא מסר יוסף עתי ך את דף הדע ליו

לטחבי םלאמה ממן רגיבוש הנאצי ידכ מש'זור 'לעהם

')זכרת י בהחלטתי לשרוד  ,והעד ות לכך היא שתי

ושם  ,לא ה"תי יכ Jל להשיב לו את רזגזרכת הצנועה הוו

מפני הגרמנים הראוףם"'  ,מפסר ' Iי'אם  ,יהיא פיסרה

לי גם כי השם של אותה המשפחה היה לסוב'ן ו כ

I

בנ  Iתיי

-

להו א  Iכל להוריש את ה ' מתנה' מבית

מאח' Jשנצות ' ,סי)ם ו.ב

אבא ואימא:

ם עכשיו ברוסית

מא ת ס י ב סי ה ן ן רו צ לגסקי

מירןץ נגד ר,ומן לאיסוף שמות של קרבנות

ב ש Iאה טשרם תוחע  ,די Iשם מ"עד אח מץמא
אסייף המשוח בשנת  2006לקממ1ות שבהם

נפסו ר)'ווי אוכלוסייה יהו דית נדולה שטרם ת  Iועה ,

משלושה מיליון שמ  Jת J ,הסברה היא שמקורם של

ירבח יסחת יrלכו ןחע'ו חפוש lבמגאר השמ  J1Iלוהנ Io!1

הרוב המרכיע של הקרכנות הנותרים הוא מאוורים

rכיאנ ווקמן uכשת םיפ OOלש ין Tmתאו תמחמו יה.ם
1וrךב בוסף צפמרי העודמ ארבש הימןrיפ אלירtת

אלו .

מ' לאס Jף שמות רב'ס )לכ האפשר  ,י ו  Iשם

שמ Jת במגזר הר Jסי  ,מיובר יבשלב המ)ר'ע הבאי

הפרויקט ההיסטוךי של העם היהודי שהחל נשנות

מתעת,ו בשית Jף ארגוניס מקומ"  ,Qצילור קשו עם

אבסיוף רזגעדי הסחר  .יגאחנו מתח'י'ם חא הפחיייט

ה'  50ואשר חרת לע דנלן לתת שם ללכ אחת ואחר

'הווים אזרחי בר'ת המ  Jצעות לשעבר המתנוררים

הזה ביקה

יד ושם 'םתייע בכל הארג Jנים

מקרמות השוהא לוהנציחם יוץא כעשיו אבצרות מ rרח

בנר'ת רזג Jצע Jת שלבער ,בישראל  ,בגרמ ~Jר' אבצרות

היהוויים הפולע י ם באוקראינה  ,במ Jול ו גה  ,בבלר Jס ,

תו'lJ.ר  Jכקנורג קהולית מקמ I'lח יקרא Jלחירבהו ל'{)יע

בליטה ,בלט  JIיה  ,באסטוניה וברוסיה  ,כמן כן יהיה

ופי רע דכי שופ י הוע

שית Jף פעולה עם בתי ספר  ,עם א Iניברסיטא Jת  Jעם

יצ Jרפן למא נ ר השמ ו ת  .בשנה הקר Jבה ' לעה 'ד  Jשם

מרכזים י הוו"ם להנצחת הש ו אה .בישראל יתפרס

לשעבר  ,הרי רק  25%מהם תועדו בדפ י ער .כ' Iם

לאינטרנט את מאנר השמ ו ת שתור ג ם לר ו סית בזכות

החפי Jש במאות מדקוים בעףס משחג Jרףם בהן יב'ס

יש במאנר המרכזי של שמ rת קרבנות הש  Iאה יותר

סיועה האויב של קרו נךב הישראילת דכי שיהודים

אירופה ,

אף ש י ותר משני שלישים מהיה  Iדים שנרצחו
בשואה חיו בשטח'ס הכבושים של בר י ת המוצעות

לז Jכרים את הנספים

במיל'J

ה· .90

מו Jכרי השפה הר Jס י ת:

11

-

עמנואל רינגלבל Jס

260 , 2006

עמודים ,

האדס

 Iהה'  IUOר' , IJ

עזרך  :פרופי דשראל ג 1lJUI

ש י חי

63

חאת פרופ ' ש'ראר ג.ו  uמן

צ' Iו ן  6גשה לה'צרח rלש מעטא"ו  '1נג"ו'rמס

ל

שצפו' ל'ה  Iדים בעתיד .הזא ר'כ  Iסב'בנ קבוצה של

ביד' הנרמ' .0 ' 1ד  Iש Oמ  Iצ'א לאור מבחר

נאשים .

ממארים מהכ'נ  {)Iרב· I'.לא rמי שהתקייס ב'ד

מתנדבים

ושם במרס  004ן ושה  Iקדש לעמנ  Iא"ו

 ll'1למ  OIופיעלי הארכ' Iן לא הסתפק Iאביס Iף חומר

 '1נגלב"וום ולפולען.

מסו O'1

-

כמור~

-

ספוירם  ,הtכ'Oויר Iנ'ם צ'iעירם

כד' לתאר את קורות תושב' הנטו.

שוטף אלא ניס  Iלתת ב'טו' לתמורות שחלו בח"

עמנ Iא"ו  '1נג"וב"ווס גמכה עס האישים הבו"וטים

הפרט והמשפחה והנוער  Iברבר'ס חברת"ס שונים ,

והפעילים ב'ותר בחברה ובמחתרת של נטו ורשה.

לפע'לות הרוזחה במחתרת .וכו לעב  Iךת ה'  Iדנרט

ננצ,Y r

ה Iא נ Iר'ו בשנח 1900

ואת עבודת דה Iקטורט

כתב בח  Iג להיטסור'ה ש"ו אוניברסיטת ורשה .בשנ'ם

נהמטשרה

ה'ה Iף.n

עם הזמו ' ) '1 01נללבוס גס אסווף

יומנ'ס שכתבז אנשים בנטו .עבורות ספרות ועית  Iני

שדקמו ל'חכחמה שמ'ש מורה  tמע גם במשרה יק'תרח

המחתרת היהור'ת  .ובכך היה הארכ'וו למרכו תיעוד

את הערב'ם ה'Tן7ש "ומשימה

רב פנים של תור'ו Iת היהוד'ם בפנ"וו ב'ו'וכ ושל הנטו

במוסר זעלרה

םצrיא"ו.n

שהייתה בראש

מעייניו :

עב Iד Iת מחקר לע תור'וות

בוורשה בפרט.

בימי הנירוש ההמונ' של 'הוף ורשה לטרכלינקה

זיכרונותיהם מו הגטו  ,מפעולות הגירוש ומההסתתרות

עם פרוץ המלחמה נ'סן ידיד'ו "ושכנעו להצטרף

ב'  942ו שח רינגלבלום עס אשתו ובנ ו אנרי .הוא

רצנ הארי ושדק לע ח'בור'ו  .למעשה היה וה המשכן

אל ' הס  Iצ'ואח מזרחה .אך ר'נגללנוס סבר שמח  Iבחו

הצל'ח צ'ואת מו הגטו עם אשתו  Iכ)ו בזערתם של

של ארב'וו "עונג שבת".

ה'הו  '1ם בפ " Iויו .

חקל מהמסמכים החשוב'ס מו הארכ'וו נמצאו

קשה "ותאר במשפט'ם פסורים אח

רברבה ב)תיה( ורבאהם ארלדף ברמו שבערן ד/:ן האיר

מלכזל פoעל tתו לש ) '1גללבוס בתקופת הכיבוש בנטן

מכות חבר'ם פולנים .נס כהיותו מחוץ לח  Iמות הגטו

 Iרשה .עוד בעת ההננה לע הע'ר  Iרשה .בפסמטבר

ניסה רינגלבלום לשמור לע קשר צר'ף עם היהודים

םתנש מענולא ו'ה  '11ת ירננלfמ.ם ב ')' 'Iשהתוס )) Iנקר

,1939

ה  Iא נרתם לסייע למי שסבלם היה הקשה

האחרונ'ס כגטו לאחר הג'ר rש JI .ן השתתף כפעולות

דע שמלשיכים הבציעו לע מקום רזגחבוא כ·  7כמרס

ב'ותר

-

נאשים 'tןא קורת ננ פrליטים .בע'ר נותרן

להסתרת חומר הרא')ןן כמק  OIות מחםא ש Iנים .כ18-

 .1944המכתבים האלה נמסרן זלונ ברמו באצמעות

כמעט  400,000יהודים ובהם מנה'נ'ס ופע'ל' צ'בור

פאנת  ,1943רעב חנ ר,תoפ.נמם ש  Jlלגנט למחרת

קשר ' ס ,

בכוכקר

מ'Oטע לגמ; ו לגכירIלנם היה מיחמ' הקמ!ת לש הראטו

החל הלשב רזגפ 'rשל הגיחש פוyר המח רזגזויו לש

ומשתקפיס מאמצ' הזערה הצעמ'ת של רינגלבלן 0
ונעורתו הה'טסורית הכלתי לנאית .

"והישאר

במקן .0

iעלרה יהודית צעמית ) .(lSSפע'לותו

של zss

ב}ש'ם

 1946ו 1950-

וכהם

כ'ו חורכות

מצטיירת

הגטJ

תמונת

ורב{) ,רזגגתכ'ס

החיים

ה"תה

יה  Iד' גטו ורשה .ריננלבלום נתפס והועבר למחנה

במירה מסוימח חלופה ליודנרט אשר בלחץ הכובש

הmעה טוךו)' ' j7אנזור לו1מ אכשר כועד דהבר "וףףו

מענואל ירנגללבוס ה'ה אוטפימtכ I 'Oהאמ'ו ראבם

הנרמ)' התדקמ ב'עייר בעוידבס שהיו תנופם לפ'קוח

בווfiIור~ אצ'ו ש'ב "1שח'ס מם wרזגחתר,ת והס 'וצהחו

כמעט כל חייו  .כאחרוכי מכתכ' Iבתב שסיכוייו שלר,ד

להוציאו מו רזגחכה ילהחז'רו לוושוה .

אפסיים .מכתבו מ-ו במרס  •1944במה 'מ'ם לפני

הנרמ)'ס.

אבל הישנן החשןב ביותר  .בלע ערך ה'סטור'

בחורש' ח"ו האחרונ'ם הסתתר ר')נלבל Iם עם

שנחשף הכו)קר ששהה ב  ,Iמלמד שע'קר דאנתן

ממדרנה ראשונה  ,היה הקמת ארכ'וו המחתרת של

משפחתו ועם קבצוה לש פ"וט'ם ))ונקר תת'קקריע

ה"תה נתונה לנורל החומר הה'סטורי שאגר ובת,ב

הגטו

-

"עונג שבת :ער ב'מ'ס הראשונ'ס של

ברחוב נרו"צקה

)(Grojecb

בתנא'ס קשיס מאור של

הכ'ב ו ש הנרמנ' הביו  '1ננללנום שאיו תקדים היטסו'ר

צפיפות צעומה ושל חנק  .הוא )רחס שוכ לעב  Iדה

להתרחשויות בכי  Iמ)ו וא'ן הדמ'וו יכול לשער את מה

מא  Iמצת  ,ע  Iח את הש,תפ'ם למחבוא לתער אח

(r

אחירה )לבק וב

רוס )עורכת(  ,נף

134 , 2005

ע  IDד'ם ,

55

נל'

ש -ח"

שלז'נגר

מוויכקובצי

שכ'וגוסלוו'ה הייתה בת 14

נם קטע' ז'כרונות שס'פרה בשנות חייה האחרונות.

מן ה'  Iמו ומהזיכרונות עולה דמותה של נערה כלעת

תע  IIה וכוח נפשי רב .נל' נפטרה ב'  2בצומבר 2000

הנחונה בכ'בוש הנרמנים .

ממחלה קשה .

ז'אק ב"ל"נק; עיתונאי 'הוד" בפר"'

-

שכנפחה מהוירה צtורפה ך'וiםצה

"וחן,

~=....---

ם  !!J"rו !!J ~,, -

320 , 2006

ו .עורכת ,

ע  Dן ד'ם .

69

ש -ח

יקא *ל''j7Jפ J .ו'ע  .'IOIבמקר מאובת
ורושם הכר,ניקה של ח" החכרה

נלי עס ידל' וילה אמה אחריס

לש היה  'llס כפrף לש'גפ רלמtמrור~

מtשם לעהת Yוו(ן ש''ואר

נ Iר'ו ב 1881-בו' Iטבסק שכר Iסיה

חאלר ו'1חכמnר~ ןאנ ש '7מrה תא ח"ה והק ')' Iה מפשחר~

הלכנה והנ'ע לפירז כ  .1909-מ'ו"ו

עגת שה  Iתה כוו'ןoה מאה הלחה ילב לתכוב יומו  Iת'יאה
ט תא קוחת'ר~ תא חתושות'ה ותא געג'עIה למפשחתר~

ה'א העתיקה ב'ומו נס את מכתביה .בספר נכ'tןיים

12

שנרת" Q

המשטרה הצרפת'ת צערה את כייל'כק' בל'לה

לש ם'ל' '1ה  '11ם שהוסתח הoן'"),

שלו.')"I

• ••

להחועד tלה'בטים דרמט"ם מאוד ונס להיבטים

הכבושה

לאחר הכ'בוש הנרמ)' הנכרחה

חרי  Iס rכפ Iנל'ח  :לאה

m

ר .ואכ' Iו ' I lשם

בח" ה'  Iם'-ום של אינטלקטואל יהודי צרפת' בפר'ז

רנה פן ז ננםקי

~מה" ככפר נ Iננטולה שאבילט'ר~

. _._--

הוכבת ה Iא י ץעו אוקrכ' לש ' I lש•D

•

ועוו חוש על המוף ...
תחונות חח"ה של נערה חווילה אחה

בבחינת צוואתז של עמנואל ר ' )נל'מ .01

1940

רע צומבר

1942

כתב יומו ,

וב ן רשס כמעט 'ום·יוס רש'מות

קצרות .רש'מותיו מאפשרות לנו

שב'ו  11-'1 10בפברואר  .1943ב'  23במרס הוא נשלח
למחנה ההשמדה סוביב  Iר וממנ  Iלא שב  .הוא לא

הספ'ק לתקו את רשימות'  Iאו לעבדו  .אכל עד'תן
מציירת תמונה אותנט'ת של המצב'ס הא)  Iש"ס
המסתתרים מאחורי הטקסט'ם ההיטסוריים ומפסר'

הנפס'ס כשנאה .

•

מח'ר מיוחר

לפרט'ס נוםפ'ס  rלהזמנות :

םפר' יד ושס  ,ת " ד  , 3411ירוש'oום 9 1034

לטפוו  ,0 2-6443505פק 02 - 6443506 0

publications.marketing@yadvuhem.org.il
www.yadva.shem.org

ע'קר' הפע'כות שכ 'ד ושם בשנת 2005
•

ח'גוך והוראה

•

) 'm 163,000-מrןו Qמ'שאול מוחו'ץ  1,454-1קבצוות לש ח'  "rם השתתפו

'

כ ' Dיעיו

בנ' n

בשנה הראשונה אח'י הלעאת המאגר המרכזי לש שמות קרבנות השואה

אלינטרנט גשלו תאבר האינטרנט לש יד ושם יותר מ·ד מיליון מקבריס מ· 21 5

הפסר הrכרכזי להוראת השואה ןזב ושס ובשלוחת ב  Iח הספר

מידנו.ת

בה'מי 'ההת ווה'לו שבגבתע"  600 .Dתיכות ש'ר'לא Iת השתמשו בולשש תעיות

• יו m

")ה1#ת החינIכ'-n
•

לש נ 'ח הספר .

מ  46,ooo-דפי דע חשרים הונשו לה'Tכ' המשות בעקמת העאלת מארג

השמות לאינטרנט ,במאנר היום יותר מ·  2מיילון דפי רע ) כש ' Jשליש מללכ

כ'נוס המוירם האת' הראשיו נערן נןו ושם ') .2005 "11והשתתפו בו 450

אנשי ח'נ Iך מרחב' האץרr 17,000- ) .כחג)'ס 'שראיום

השמוח במגאת ,

ובהם  4,700פרחי

•  3,400לצתומים נפסוו ראלכיון התלצמוים והסרטים  1,200 " ,ולצתמים נפ!Qו

הוראה ממכללות להגשות עונ ך ' הוראה  Iכ r 1,800-כ1הל'ס וחגרי פיי ו מ ' ס

להיכל השמוח  ,בי ד ושם היום כמעט  OO,OOOב חצלומים ויוחר מ·  15,oooו

'))0 ' 1

-

השתחפו כ' Iתר

מ· Oן 4

-

'כ 'rעי ו ו ביד ושס  Iנrכק r lכ  lת שונ ' ס באץו.

)  800-מודיס השתתפ ו )  26-השתלמי' Iת שנחי ו ת גלכ רחבי האyר.

•

 .מגמת א  Iרופה החישה ננ  Iת הםפר שנפת ח ה נתrכ ' )תה של הווע ד ה

הג'- Iלאו מ ית לתבועות ב'ט ו ח לע תקופת השואה
ג ' ן ושס  ,ונהס השתתפו 4 30

(K:HEIQ

ערכה  18םrכ'נר'ס

אנשי ח'ניר מ·בן מר') Iח בא'ר Iפה  .כמן כן

התקיימו מסינרים ב  2-ו אצרות ברבחי היבשת  Iצoא Iלאור 'ח',ות '"מוד בפשות
שונות .

• 9

םמיגרים

r

נערבו

ממדינות מחוץ לאירופה ,
ובהם

היו

משתתפים .

יו ת ר

מ· 4 4,OOO

דעויוח בוו י ראו ,באוריו ובבחוב י ם,

•  4,200כותר י ספרים נרכשו לספרייח יד ושם  ,היום יש בספרייה יוחר מ'
כותר י פסרים

112,000

•

במסגרת

/kaK>nS

•

זן

" סת- Echoes d

בארצות הברית בשיתוף

on ADLוdatו'Fouו .5hoah

מ·  S,OOOו

אנשים באולם

ך;ןהא'"\ לש הספהף והאר')ון תנעוה

•
"\ cז

•

•

-

למערכת החינוך הכייית

,

L

,

......
\

-

'

~~-

נערכו  3מסינ'ים לנאשי רעו.ת

כ'  70מורים ומחנכים השתתפו ב'  2השלתמויות מקוונות  ,והופקו  6יחידות

ילותר מ OO -ן  ,ב פניוח ב.בתכ
יצירות אמגות וחפצ'ם

•

ב 73

צפחים

' 205-

צ'ירות מאנות

נפסוו לאוסף אגף המוזאונים לש וי
ושם  .אבףסו

החפצ 'O

ה~ס

פ'Oרים  ,ובאוסף האמנוח

מחקר ופרסומ'ם

יעון  .הצראה שנחית לש ק  mרת מחקר 2' 1

כי נו םים

בי ן ·לאומיים.
•  6חוק  'lם בכ י ר'ס התארחו במכו ן במימון מלנות

חסוף אוםות העולם

ב 56

בני דאם הכורו חסויי אומוח

"~ I ,,:,:C
~~

"ז'.if-
.J- ,

•  42פ'oים חשרים לש וי ושס אציו לאור ,הנם

"'- - 1 ( - - .~-- :~. ':

תואר שני  Iול Iקטורנטים  .מלנה ולוקטורנט צמטיין
ופרס לחוקר ישראלי לע עבודת מחקר בנושא

&<

השואה .

בני ארם .
אריועים  ,קטסים וקרש עם הצ'  Qר

עמית מחקן :המכון גם העניק  16פרםים ללתמ ''1

•

במהלך השנה נחנכו כל המרכיב י ם של המכל ו ל המ rו אונ  Iהחרש :המוזאון

לתויי ו ת השואה  ,המזואון לאמנות הש ו אה  ,ביחן התערוכ ו ת  ,מרכז ה צ פייה,
הלמידה

מרכז
הכנסת

ובית
בטקס

החדש .

חנוכת המ  Tlאון החדש ,

•2005

השתתפו

מ 2,000-

אשי  .הנם

במרס

יו m

לאבום המזואון החשר למען ייעד ו חר אחר ו ן וועד

נשיאים .

רכםיכ לש קלסיק ו ן חס'  'lא ו מות הע'ןןם לשו רסרת המחקר רקrגפ<ה תודלIת

מו'ושחות מכ  40-צראות

הש ו אה .

ניצולי שואה  ,תומכי יד

מסמכים  .תצולמים  ,עד ו'ות  .שמות וספרים
 6,oooב  . 6ב דפי מסמכים ח ד שים

מתקופת השואה התקבלו ביד ושם .

כ 68-

היום שמורים אברכיון יד ושם

מיליון דפי מסמכים.
שמות

מרשימות ו ממסמכי

כIO,5OO -

ר'זtעו  Dדע ר~ Iם טז תב1א Iזה  20ב 21 .

המכון הבין-לאומי לחקר השואה ערך  4ו סדנאות מחקר  5 ,ימי עיון וערבי

• כ· 150,OOO

כ24.000-

צ'ירו.ת

•

לימוד חשרות .

•

ב' 50

שפות .

היחידה שלירוחי מידע ויץע השיבה לע כ 2,ooo -ב קבשוח לש הציבור לחפ<וש

יוחר

~ ..
, .. ~J
~ .

כ 230-

הפוקה תנבית מיודחת

•

יותר מ-םד  5דעו'  Iת חדשות של נציולי שואה הוקלטו בווידאו  ,דע כה הצטבר ו

שמות ומידע ,היחידה נם שירתה

למחנכ'ס יהודים ולמורים

•

תלצ ו מים המצורפים ולפי הרע ,

מ ד פי

ארכיון

עד ,
נוספו

למאגר השמות הממוחשב.

היום

נמצא י ם במאגר השמות כמעט . 1ב

מ י ליון שמות של קרבנות שואה,

ושם

ראשי מדינות

וחסידי

אומות

העולם .

•

פתיחת המלכול המrואוני החדש והנעיין הציבורי הצעום בו הלעו את מפסר

המבקרים באחר ' lושם .בשבת  2005הניע מפסר המקברים לכ O,ooo -בI ,O
איש  ,בהם

0,000

ו ק)וצות מאורננות .

 .כמטע  10,000ניצולי שואה ו)ני משפחחם מישראל ומ  12-מירנות בעולם

הגיעו למפ נ ש הבין'חרי ההיטס ו ר' שנערך ביד ו שם במאי .2005

•

נ  OIף לע האירועים האלה ,אגף ההצנחה וההסברה הפיק  75איר ו עים !ערך

 283טקסי זיברו י  .הא נ ף ערך נם  971ס'ורים מ ו דרכים לאורחי יד וש ם מתוך

 2,595הדרכוח שע ר כה מחקלת ההדרכה החשרה לי ו תר מ·  50,OOOמבקרים .

13

בזת

כ

הרחק

 IJן

הבזת

מ אמ ד"ר מ רדכ ' דלפ' א ל

לכ שנה 'ד ושס מענ'ק למאות אבש'ס את ת ו אר הכנוך חס' ' ,אומןת

נ  OOור גרובר מת ב·  1979ונקבר בנ'ת הקברות ר :hצ\ר' ב nפיר~ במשך שנ'ס

לארץ  .שנ"ס

רונת משרה נאטו)'ה תא ספ' Iו לצהתה בטדו  .איים בנשה שבערה ,וה'א nב ,88

ערבו ל'ושאל עם האנש י ם

הלת ') Iה לקבש מ'ד ושס להנע'ק לבלעה הוכנוח את תואר רנגוד חםי ד אומות

העילם  .למעט ח  1יג'  0מעס'ס  ,זכ הםצ ' ' '1ס ח"ס

םהםעט'ס הלאה  -שב'הט םא  j7Iרא'נה -

בחוY

שאת ח " הט הצ'ויו  ,הת"שבן Yראב לונטוף הלכו בה על'חמ.ם ם ' פיר ' הס

העולם .

•••

נ ז עדו רק גשנה שערבה .

נפרוץ מלחמת הע rלם השנ"ה

)  1939-ה"תה אגט Iב'ה גרונך םט  1Iנטית

וכדי חאף שבכשו הוגמירם

לפיל rס Iפ'ה נרםג'ת לבנ Iב נפ  Iל'ן  .ה'א למדה גם לננו בפטנתך בקינםרו Iטוי'ין

תא דנהנרם ב(.וזפ ב' , 194 1

הטמיך  .שם פנשה סטוךנט אחר  ,ג ' ווף נטטןר ס)  Iאר)  .1j7מיך אחרי פל'שת

)האלכ הא'מ 'OI Iייה ה'הrךןת

הגרמנים ')ן'ב  1941גורשו אנטוניה  ,שת' אח' Iת'ה  tאמה האלמנה בטח מב'תו
לג'ת ש' Iדע "וה Iך'ס  .נטסור ניקר צאל משפחתה של אנט  Iנ'ה )י'רתה הצפ ו פה

ואחר כך בנ  Iת מנור'ה בגטו ,הניא לה מז  Iן  rםצרכ'ס שהיה קשה לחש') והגו
על'ה מהתקפות) 194 2- ) .מ ל טה אנטו) ' ה מן הנטו ומצאה מקלט בניתו של
נםטוו דע השחווו ב  . 1944 -אמה וש ת ' אח ' ות ' ה שי אנטוני ה נטפו .

ב 1945-

עו וות  ,בא ק צ"ה .ב צד מבר

לשעבר ע ו ור ת הבית של

האז ו ו  Jעלב ו ו מעובהr .ןכ

משפחת בליצי  .וב'קשה

אלש להסתכן  .הם המש rr

ממגה להצ'ל א ת גכדה

תא לכ ממס')הם הא''ש'ס
ונסטוו

הע'ר ובעל ח בר ה ל ע יבוד

הוערה דחופה לפרנ יה ךןן~

ונטסוו  Iה nל'טו לזעוב את

ש'נה

האלמן דב בל ' צר  ,מעש'ר'

 1 941ש ל ח ה אמו ש ל דב

נש'Iא נאט ו נ'ה

את

בגטו  .באותה השנה נצוח

))')'1' 1

שם

שה'ה זא בן שנת"[)

וחצי ; א ח ות ו םוג ' ה צרתה

משפחתו לשם המשפחה

לה'שןא עס סnבר~ פרניה

נוובו .

לjוחה חא הך'ן oובנחה מיעו

ב·  ' 1947לרה אנטו)'ה

היער

הסמוך ,

שם

התחבאה

)בורות

וב'ן

של

את

אשתו

-

ב)ם  ,פוד' ,

אל

במחנה

העך~םף חזנה  Nס וגנ'1נמ~

הל ' דה

אחר '

ם''Oן רצ'לנ נמ 'O. ;mר1ן7עחנש  11.8ךועד

הש'חים במשך שבעה חשדויס  .תוך שהיא מתחוה לפולעת חקלאית איקאר')'",

עברה

חוה פרביה עם ))'מיו ממקום למקום והסתירה אותו בשדות שעדבה בהם .

מפשחת נרבח לשלפת'נה

אחף השחחר לע ' '1הצבא הרוס',

.הת"שהנ חנפיר~ אנטו)'ה

קב 'Y

 . 1 94 4קלחה פר)'ה תחת חסותה

עו ד ' ו -tיתום  ,אל'rער ארט  .אחר ' מםע י סיורים הנ'עו פ ר ג'ה ושני ה'יד'וס  .ב)') ' 1ו

חורה לעסוק במוז'קה .

ואל'זער  ,ל'שראל בפברואר  194 8והשתכנו בח'פה  .שס )ישאה פר)'ה לארבה ם

ולבסוף ל'מדה פסנתר

ב"לסק ) '.יצ ו ל שו א ה שאידב את אשתו ו ו'ו . '-tה'א התנ"רה ונ ' תה את ה't-וים

קנ  Jlר oו  Qlוףון לע שס r.נח

בסיבהנ דת ' ת עם מם'רת משה יי~ת ה ת ואר חסיד אומות הועלם אמרה סארת ,

בלעה נטטור מצא עבודה

כל ת ה ש ל פר נ ' ה ב "לס - ' j7חק  ' :ייה ' המעט ' שביכ ו לתנו ל עשות כ ד' ל נמול לה

בחנרת הנטפ פו  .שס מע

ו לכדב א ת זכרה :

דע צ' ' אח  Iלגמלאות  .פח'
רג ותב ה 1'I1מ]לה מתקלח ח'1'O

נרובר נעשה כנת טל Iו 'ו'ה

מואות ר'וזע..o.

וכפ ו רסס .
נא Oו הף ו  OOרו ]ר Iבר,

11.8

•••••••••••••
בזנןס ראשןן בנןשא הקןלנןע ןהשןאה בחןדש  IJאז
ל צ'ון הקמתו של מרמ הצפ"ה החדש לש י ד ושם ' ,רעכו המכוו ב'ו·לאומי
לחקר השוהא והמ'ולכה האדקמ'ת לע שם פס' ר כ)'סו ב'ו'אלמו'

-

קולנוע' ות'עוד  .השואה  -הו'לווד וישראד  .הכ'נוס 'תק"ס ) 22-

·ת'אור
)מאי

אנוד ' Oור'ום המרמ' של 'ד ושם .
סרט הקולנוע  ,י ותר מכל אמצעי תקשורת אחר  .הוא שהביא את נושא

פיתחו עש"ת סרטיס ה Oשקפ'ם את יחסם של ,רמ'ס בח)רה שכה הם ח"ם
כ לפי השיאה.
ר' OI)')oעסוק בשלושה נושא'ם יעקר"ס ' :הוליוור ות'אור השוהא· :השואה
דרר השדעות ה'שאר'לות· ו·ישראל-נרמניה מות

- 2004

תס ןא לא )שלם :

מצר'ס מ'שראל ומחול" הועסקים בהטסיוריה 'זש השוהא  ,בה'טסור'ה של סרט'

השואה למפסר האנשים הנדול ביותר בעולם ועור ר בהם אח המודע ו ת לשואה .

הקיינוע יבהפקת סרט'ס 'פינשו rןכ חלן ))ושאי ר' )oג  .00כר מרמ הצפ"ה ח ו תר

א'ן עוד מקום להפקת סרט י קולנוע שנודעה לו השפעה רחבה יותר מהול'וו.ד

לא רק ייקט א ו סף מונדר של םרטיס הקשור'ם שלואה אלא נם לחקור

-

במשך השנ ' ם שיפרה תעש"ת הסרטים בהו'לו  Iד במ'דה רבה אח סיפור השואה

צמאבועת ניכםו'ם לאכה

שס'פ ר ה צלופים  .מת ' אורים פשטנ"ם היא התפחחה לתיאורים מורכב ' ם יותו

את הש ו אה  ,את המאורעות שדקמ ו לה ו את תוצאות'ה .

ולס'פור י ם אמח"ס  ,אם ב ' עלתים קריבות הס נתונים למנבל ו ת המגמה השלטת
בהפקוח של הוליווד  .באyר תמי ד התענ"נ Iאנשי קולנוע ' שראל'ם כשואה  ,והם

14

-

חא תקפדיה לש מאנות הקנלועו )החפתחות הםתנן

למידע :ףס ),וrg . iס  . center@yadvashem .ו  suaו v

ו research.institute@tadvashem.org.j

או

א'רוע' 'נואר-תרס

>2001

ב'ת ה  90ר התרכז' חונך תרכז
חדש

 9ב'נואר ערב לצ'יו '  DIהjוי 'ש הללכ' עשרה בסבת כש'תוף מוצעת
'שראל הצע" ב'שראל  .הערב נפתח נסיו ,מוךרך של חנך' החנועה

פגרואר  2006נחנך מרכז

כ

כמו Iאין החרש ונמשך נפע'ל Iת בא Iר'  D,"IOקלהל הרחג בהשתתפות

החינוך לנוער לשואה וגגורה

חנך מועצת 'ך ושם פרופ ' מא' ,שוורץ ובהרצאה מפ' הךב 'ובל

על שם דוד ופלה שאפל

שרלו ]נושא "קריש וקדושה :בא'  llע גכחי )  300-א'ש ,

ומשפחתם

 10ב'גואר אידוע לצ'י[ '  Iס הקדיש הכלל ' עשרה גטבת בש'ןוחת

בהשתתפות הרב הראש' לתל אב'כ'יפו הרב 'שראל מא" לאו ,ונן
הושמע ו קטעי חז)יח מפו חזנ'ס ב ל'  Iו י מ  ' IIקלי של  1יימונד נ " Iודשט"ן.

) 250-

גא'ר  Iע ]כחן

 22ב ' נ ו אר עצרת זיכרו ו מרכז 'ת של ארג וו

 ,ומ ב 'ה " לצ'יו  65שנה לפונרום בוקרשט של יהודי רוםב'ה החק"מה
בהיכל ב ית הכנסת והמרכן הקהילתי י בית יעקב 'יסף

-

הרב צב'

נוטמן' בתל אביב  ,בעצרת נשאו דברים רב קהילת יוצאי רומניה הרב
אפרים

פרופ '

נוטמ , j

 ' IאI

אשכנ ז י מאוניברסיטת תל אביב  ,פרופ '
אביב

יצחק בן צבי מאוניברסיטת תל

ומהטכניוI

ורוניח פישר

מאוניברסיטת
חיפה .

24

ביבואר

טקס

מסי ר ת

יומן

מקור י

כ

ה

ש

ב

ת

באיטל יה

נלי

אמהי ,

י וילה

נכחו

נלי ,

באמצע ות

•
•
I
I

-

בשואה

הודאת

הנבורה

ה  jהרוחנית ה j

היהודית

הנופנית

-

המרכז יאפשר לחוק את מח ו יבוחם לערכים אוניברסליים  ,לעס היהו רי ולהמש)י ו ת
היהדות ,

דוד ופלה שאפל עקרו לאצרות הברית לאחר מלחמת העולם השנייה  ,לוונ
 3יחים ו' 10נכד'ס .

•

• ••••••

•

חדש אבתר

www.yadvashem.org

כ

קעבות העניי Iהרג שעוררה החלטתה של אשת הטלוויזיה האמריקנית
אופרה ווינפרי ללכלו את ספרו של אלי וילז י לילה י במורעון הפסר שלה ,
הקים יד ושס חת·אתר המודקש לפסר ולמחברו  ,האתר מפסק לנושלים
חומר קרע רב להעשרח הקריאה  ,לרבות אלבום א ושוויץ  ,קישור'ס למידע

מאת'ס לע הש ו אה  ,חומר לימוד שהפיק נית הפסר המרזכי להוראת השואה וקטעי

בכינ ו ס הב'' jלאומי למחנכ'ס ב'  lושס ב'  2002ובאירוע צליו jהלעאת המאנר .,.

לאור

ר י ר בלה נוטרמן  ,מנהל הארכיו  jדיר יעקב לו וב יק )משמאל( ועורכת
פנקס קהילות איטליה ר י ר ברכה ריבל'ן  .את היומן המקורי ערכה
)רא ו עמ'

תלמידים יהודיים מחו"ל המשתתפים

גישה מבריס שנשא אל י ו יזל בטקס פתיחת המזזאו Jהחרש במרס .... ,2005

מנהלת

כתה אמ י רה )לבקוביץ( רוס

לסמינרים מקיפים של יום אחד ולארח

וריאז של רעויות נציוףס שנעיינם האירזיעם המתואירס בפסר  ,כמו כ ן יש נתת ·האחר

ילדיה ו נכדיה של

ההוצאה

כי תות 'יא להניע ליר ושם מדי שנה

בתכניוח י מצעד הח יי םי ו"תנלית'.

••
•

שלזי)גד  ,ילדת

בטקס

•

••

בתקופת השואה

בבית

יאפשר לכ·  10,OOOישראלים תלמירי

איש.

"  1ז'כ ר ןן ל'הר ו ת

הםפר

המרכזי

להוראת השואה ביר ושם  .המרכו

ב'ח הטפר המרכזי להוראת השואה נה'כל ' הדוח ווהל'ן שבננעת" ס
כש'תוף ע'ר"ת גבעתיים ומכן[ תל אני) לחזנות  .הא'ר  Iע החק"ס

n

'נוך

)מימ' (, j

ו הוא יצא לאור בהוצאת יד ו שם

המרכזי של שמות קרבגות השואה לאינטרנט ב)ובמגר •,200
ת

ער  Iכה מקוו]ת "רשה  -י בקדושה ובגבורה י  -מצינה את סננונות
החיים ואת המנהנים הדתיים של היהו ' lס האורחורוקס"ם גשנ'ס שדקמן

.( 12

לשואה  ,בשואה ומ'  1לאחריה  ,התערו)ה היא הצצה נדירה לעולם של

בפברואר הרצאה שנתית במסגרח הקתדרה לחקר השואה

גאש'ס ב'לע אמונה רתית ארזקה  ,כזן מבט לחוויותיהס מתקפות המלמחה

על שם ג ' ון נ"מן בנושא "עיצ ו ב זיכרון השואה :גרמניה  9.5ו· ' 19. 7

ולנורל שפקד אותס ,רעות הוויראו בתערוכה קלוחה מיחירת הלימור שנות ראינו

מפי ראש המכו  Jהב'' Iלאומי לחקר השואה פרופ ' רוד בנקיר המופקד

רעה שהפ ' j7ביח הספר המרזכי להותאר השו;ןא ופשותחה בוכות תרמותס הנדיהנ

לע הקתררה לחקר השואה לע שם ג ' ון ניימן שהעניקה משפחת )יימן

של רודולף ואידת לססר  ,היחידה מתמדקת בספ'ורם של היהורים הרתייס

מבריט)יה .

בתקופת השואה בהקשר היטסורי ויהויד רחב יותר.

 28בפברואר מפגש לרגל ההוצאה לאור של הספר י ש י רים

•

13

מברנ  - Iלבון  94 .. ,ן י )בנעריח וכפולנית( מאת אורי אורלב  ,בהוצאת
יד

ושם .

האירוע התק"ם במעמד מחבר הספר  ,ראש

התכנית

הב'' Iתחומית ליהרות זמגנו באונ י ברסיטת בר אילן פרופ ' ג ' ודי באומל ,
)ציג ת שגרירות פול'  jבישראל אלכסנ ד רה בוקובםקה·מאקאבה
ומנהלת ההוצאה לאור דיר בלה
ננינה בפסנתר ובצ'לו .

גוטרמ , j

במפנש הושמעו קטעי

1

•

'ש'בת תועצת 'ד ושס

כ

תחילת חודש פבר  Iאר התכנסה ביד ושם ישיבת המוצעה בראש  Iתו של

פר  Iפ ' שנח ו"ס  ,נישיבה הציג יושב ראש הנהלת יר ושם אבנר שלו את
סי)וס תכנית העבורה והתקציב של שנת  ,2005חברי המוצעה נפררו
מישי עמרמי  ,מנכ'ל י ר ושס היוצא  ,וקילבו את פניו של המנכ"ל החרש

נחן אית  . jאיח  jהצ יג עס אבנר של ו את תכנית העבורה ו התקצ י ב לשנת .2006
כמקובל  ,נ  1ונו בישיבה שאלות שעניינן מורשת הו י כרון ,אופייה והיקפה  ,וכהרגלס
התעניינו חבר י המוצעה

נד' jl

והשתתפ ו בו ,

15

תבקי 'lס ביד ושס

ג'צחון כגגד ככ הם'כו"ם
ד ושס אבל לע מותו של חנך ותורס יקי

י

-

•

ראיה הלרפו ח'1 ,לי  9ISן חב Iר ~7OOIנ שנפ'לו~

~

מפשחתי שי oןאה ה"תה שוםרח צמוות אךיקה

והקפירה לע ק' Iס צמיות הכגסת אורחים  .אלחר

l

j

,~.

r Iנ !,

שרצחו הנאצים את הוריהם  .נשלחו אר'ה ואח'ן סם

למחנה הענווה קם'  Iנקה  .בקעבות המורע לע חיסילי

_.

_-. '-

הקרוב לש המחנה ,ברחו שני החאים ומצאו מקלט צאל
משפחה פו'ונית טונה  .המשפחה טיכנה את )פשה

-

_

~ז-~.- .".

- J

ירבת I .הא אוםת במבתו סאבם לשה נמןש משונה חשדוים

צחוו דע השחרור לש צהאב הnאם במרס •• 9ו .מ 2,OOO-

__

קנרלצוץ  'Uמנ;ץ לגנאה לjורמ ךזבייה ג' 1ושם בס 3 -בביווא סו"רה

היהורים של קהילת ח.ר Iקטס Iנ שחו קר .26

אףה הלפרו היה דוגמה ומופת  lnY'J7י כנגך לכ הס  IYיים  .אחךי המלחמה הקימו

במחאון השדח לח rm

ח השוהא לנו' Iיית מאר שלו .חאלר ניק Iרה לש

האחיס ה'ופך[ עסק של טקסטיי בגרמניה ולאחן rככן עקרי וארצות הנרית  ,שם

הקלצנרית ביקר גיד ושס בחושר פרבואר גם רש

עשו חיי בעקסי הבנ"ך~ אריה משר אמונים ףהך  nrן והקדיש את ח"ן 7'jלהילה היהוירת ,

רפנק-ויירס oשיינםא"ר .

התוy

לש רנמניה

לחינוך יהו ר י ולמפלע הציונ,י Iכ Iלז  Iכר ון השואה ולהנצחתה .הוא ס"ע ) מימ  Iו גנייח
בקעת הקהילות ביך ושם ועם אח י ו םם תרס לשיפוץ שררת חס י די אומות העילם
בי ו ושם ,כמו כ Iאר יה היה חרב בוודע הפולע של האנווה האמריקנית למע Iיך ושם ,
אחרי המלחמה ניש א אריה לבחירת לבו פריךה גלר  .ו נולד ו להם של ו ש בנות.
פרירה נפטרה

יל'מים נישא אריה לאווה )קרנקל( שטיין  .מכרה ותיקה

ב , 1965-

ומהנ'צולים המעטים מעיר הודלתו .כ  1995-חזרו אריה וםם לעיר ה ו דלחס יהק'מו
יד  Iיכר Iן חכר יהורי ה'ער

הדעות המ ו חשית היחידה קלהילה שנחרבה.

-

אריה הותיר אחריו חמישה יולים

-

בן  .בלה  ,של  ,.הנרי וננט

-

ונסיס רבים .

הוא יחסר למי שזכו לרגירו .

יך ושם אלב לע פטירתו של וויליא ס

הרשקוב 'Y

" Iל  ,תורם ותיק ".בונה" יו ושם .

וויליאס ברח מאושווץי ב'  194 2וסייע בהקמת המחתרח הבלניח שהצילה מאות
יהוידם  .בשnב  2003פרסס ' lושם תא החיבור רביחה לחייס

 !>'O -ור חייו המתאר

אח קורותיי בשואה .

יר ושם אבל לע פטירתו של אב קרגזה

.'rl

שלבער יושב ראש אנוךת יו'  'lיד ישם

.... _-----

בהולדנ  .א.ב )יצול שואה  .תרם רבות חיכרון השואה.

••••••

החוזאון החדש  :ח'דע כחבקי
אלה שעות פתיחה ש ל המלכול המוזאוני החוש ביד וש ם :
ימים ראשון דע רביעי בשעות
יוס חמישי בשעות

9:00

דע

יים שישי וערבי חנ בשעות

9:00

דע

17:00

20:00

9:00

דע

. 14:00

ב 21-גnנפרא ייסרה נש\1א' OlIל;ןoאודה וiו"'-ירפ'רבהג )(לאמשמ

במוזאון התשד לתודלIת השואה לנוו"ת ה  U/רר הראשי של יד ושס
 -קyב lמקחירם רר '1 mזילjוןבנ) )ממי'<ו.

•1
....
.

~ - ~.,ייי _.
~.
ז' ,ו -

',.

,
_ , .".
:..

*
y

'

נשיא לoגבנ'ה ד"ר ינאז
ךרנונשJו ) מ  Iמין( ם'יר
ב'ד

ושס

בלוויית

ב 7-

במרס

מנהל מגמת

,ןשות'מ~ Iת למםףן ירבח
Jו'לגנא זניnלור יהו 'lונבת

"

I

הספר המרכז ' להוראת
השואה

אפרים

קיי

)ממש(לא,

רגניסה תחפאשר דע שעה לפני מודע הסנירה .

יד ,שס סג  Iר בשבת ובמוידע ישראל.

•
•
•
•
•

ר O'Doה לאתר א'tו תלשוס.
פאשר כשלור שירותי הדרכה

רגנסיה למחאון

לתי'nו n

במקוס.

השואה מותרת לבני

 10ומלעה.

ביקור במוזאון החשר לחוולוח השואה אורן בממצוע כשעה וצחי דע שלוש טשות
קבצוות מוארעות ) נם קטצות פטריו(ת חייב,ח לתםא מראש את הבק'ור עם מרמ

ההזמנות  .למיוע נומף :לטפון  ,02-64 43802פקם  ,02-6443803וואר אקלטרוני

~ d\'lih ~ m.org.ilי' group.\;si
•

הדרהכ חjב  Ylות מפאתשרת צמאבעות מרעכות משע ) אזוניות( לנדב .מערכות א(ן

פאשר שלכ ו ר לדבפק הקrבצות בבניין

•

המנ וא ה.

לס'ור וירטואלי גמוזאון החרש ולמידע נוסף יש להקיש "המוזאון החדש" באתר יד

ושס }, dva.shi:m.orgג'י,,\"",

ראש המהט הללכי לש הכוחות ה mו'נים בדרפס העלר jוילפס
םנז רדלון )ב מרכ(ז ס"ר במוזאו Iהחשר לתודלוח השואה ב 31-

16

ב ינ ואר לבוו"ת מנהל הילכ השמות אלכסדנר אברהם )ממש א('ן ,

ירירים ןתןמנים

י
ארצות

העו ם

הבר· n

~ ~
~\ " ז\

•

~

L

\-

ן

,

]26-

מ ו וא נפתחה

במ ו זוא ן פןל oנקושנן
"אלבוס

תערו כ ת

אושוו"'(' 'וש ו  lושס

בק'ובת פגום שע רכו
רבה

מ שיח ת ש ל ה ב ו דנס הושרא ל י ,

קראון ,

כ "Y

המארח'ס

ילסטן

בתמונ ה ל מעל ה  :יון

תומכ'ס של ון ושם ,

)מש מ א(ל ו' ושג ר א ש ה נונד ס

נגנ' מפשחתם  .מאו

הישראלי דוך הלפר ו  ,בנם ש ל

נ'קרו

תוםכ ' ו  lוש ם סם  Iגלד ' ס

תך

הלפרן  .בחמונה למטה  ,שנ '

 10,ooo-Dא'ש  .התרעכור~ סחבות האגודה האמריקנ'ת למען  Iי ושס  ,תציג לקהי

 Iשףשית מ'  :I'Dנ '  I ,ס Iז Iצוקר

הפח'חה
בתערוכה

דע ' 'JI

.2006

'I

מונייס בא'רוע הפח ' חה היי לסטר קראוו  .יושב ראש האגודה

האסרוק)'ת למ  l' [\Iושס אל' ובודונסק ' .הקונטול ה'שיאלי השגף ,רבוך ] ' )ה

יא'ש הח'טו ו Jצ I-י השואה באז )IDm . 0 " 1ה .מ '  I'Dימשלא ; "וא זב רו tב  ~,70רנה

'"טסר קיאוו  .סנן 'ושב ראש האגורה מארק פלמר מ!נהל הפ'תות לש האנורה
רשגא מלק

מנהל האנף קלשר'
תyו שעוה גן 'הןרה

)ממשא(ו אירח את
ח יה

ו ג ' ימי אבירם

מ פלורי ר ה ננ י ק ו רם
בי ר

ושם

בחודש

י גו א ר ,

המשפחות א'וכק  ,פרייבורג ו רלסר נניקור ביר ושם צדבמבר 2005

שעיה ב ן יה ורה מקבל
אח פג י הם של ג ' פר י
ב  Iגט' ן

•

בםי ו 1

טום שפיגל מקליפורניה ב"יד לילך"

דויר ו רחל טסלר )משמ א (ל

שנתרם בנריבותם הרבה של הוריו אב

ןf1ב' "7במרrכייה הפדגוני ת נני ח

ואריסה שפילג  rז

הספר המר rכ ' לה ור תא הש ו הא
גיד ושם .

ובגי

משפחתו

בי ר ושם

בחנכוה.
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ידידים ןתןמנים

ה ו ם

ברחבי
ישראל

נשוא חרבת כוך דני בייו  ,צניני

ךןrזן'I1סןי
בחודש

ilוהג'וn

' 11'(11

החברה חייס

בסוזאון החרש

לתוודלת השואה .

יך ושם משתתף צבערה של
בחושד ' 1ואך גערן עב"ן הארכ  IIן

רית סדרמן ע ל פטירתו של

IהOפוףה נדי ו שם טקס ורסרת הלטו

נ'ועה שמואל )ססין סדרמו

מלע dוש הרהווצוI .ההIךןיי לאומשל

ו .'r

ה"נר י ך  -וינוגרך

ז"ל ,לדנורה

רת ,י ה נמשחן צרורה צנחך

.כ"rח"

ם'rןוI-Iינ  Iזרנ ) I'D'Dעם רגבא ולש (

-

אות תורה לע תמיכתם הrדגהנ

טi .פ'ועn

מדבעת השמ' 1ר והשיקום

של די ושם ,

קנדה

משפחת ודגנ  Oקי מטורונטו ביקרה ניך ושס  ffiמבר

•2005

 mםכח יד ושס אפ"תן עלד ,עם ננה אאי ן  .לכחה ילנדה ננרכה ןזל
ש'ןזב הג'  '1Oס  .מחתת
צדבמרב

נ ' II

"תאפIן לדגנ מופשתחם ךזבנ~רם בןו ושס

.2005
בריטניה
צדבמרב

2005

רעהכ אגודת

.".,

די

i

ושם רבבינטיה וס ס הIט'Oף מורגש ,

 01ה  ~7Mואתזח nס' '1אמוות העלום
לשארים ממפשחה הולדבית ומג  Iת
רייי"ס

')01

בבטףניה .הטקס ייקח"ס

חבדר משה בנית הלוחום בנוכחות
הניצולים  .את האותות העניק שגר י ך
ושראל בבריטניה צבו חפץ בנ ו כחות
שנרורו צרפח  1ה 1לגר.
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אגודת

'l' 'l'l

ושם במקם ' j7ו ציינה חא הקמהת אביר ו ע

הוקרה בינואר

ליכטנשטיין

2006

במקםיקו םיט '.בארוע נחנכ ו

המשרוים החרשים  ,והשתתפו בן הקהילה היהודית
המקסיקנית ובני הרור השני  .בתמונה  ,מימיו למשאל :
נשיתא אנדות ' 'l'lיד ושם במקסיקו סטפני פסלט י )ס ,

מנהלת רקס מאריקה הלטינית של האנף קלשר' חץו
פייה חזו  ,הרב ארבהם פלטי
מהקהילה הפסדרית במקסיקו ,
חד נןןוח י נסק' החורם Vו ושם

ונשיא

הקה י לה

הספרד י ת

במקסיקו רוד אשכנזי

ב ' 12

בינואר נפתחה לניכטגשט"ן תערוכת האמנות של  Iר

ושם ") l\,ארי ט'צ7jלוב rרעשב הניה ' Qם  :בדס"ס הפתיחה השתתפו
חברי פלרמנט וומינאים מילכטנשטיין
לשמאל :מנהל רסק

שווי 'Y

בתמונה  ,מימין

מימין לשמאל; הרב אברהם פלטי  ,יושב

ואצרות רוברות נ ר מ ני ת בי ר ושם

ארש רl:והלת י ר ושם באנר לשו וסנ ו נשיא

ומשווי '.Y

אריק רב-און  ,הנסיך ולופ  l1נ פון ליכטנשטיין  ,שנר יר י שר אל

בשIו י 'Y

יבאב שיר-און  ,יושב ראש א נ ורת י יר די יד ושם

ה אנו דה המקס י קני ת מרקוס מטה

נשוו י 'Y

ר ר רולף לבו,ן ש ר ת ה תו ץ וש רת ה ת ר בו ת ו הנ ם יכ ו ת ש ל
ל כי ט נ שט יין ר י טה קירבj-וב  ,יוש ב ארש אנודת ירירי יר ושם

מ·כטנשטיין מjתוס )יוצ'ץ ו שנריר ר וס י ה

ב ש ווי 'Y

דמיטרי

צ '  j71אשיו ו ריעיתו

ןנצןאלה

נחוס רטmו . j70י יערי ת ו אנט nבוס שרוו
מס" רי ס

ב'1

ושס .

ה ת ור ס ליר ושם רבי אל  I ' 1סירמו
)ממש(לא טנו jס הסרת הטrל ברכיכ
התקווה  ,ב לו ויי ת אבנר שלו

שעיה בו יהודה ומנהלת רםק אמריקה הל ט ינית של ה אנף

קלשרי חוץ פייה " זן עם משפח ת ויינשטייו ב ב י ק ורם ב יר
 Iשם

יד ושם מביע את הערכתו לתומכיו

-

תרומתם מסייעת ל נ ו ל ה מ שיך

ב מ שימה הה י טסורית לש הצנחת זכר הנפסים בשו;ןא  ,של ה רח בת היער לע
השואה באמצעות מחקר פורסומים ושל המעקת החי) ו ך קביב הרור הצעיר .
יד ושם יו רה לך לע החלטתך לתמוך בפיעלותו  .יחד נלכו להמשיך קYןת תוכ ו

בר".ל

מחכי ו השואה 'תהעמ ' ) j7ליגין תא nהחת האבים לופסק להם ילכם משלירה
לע המשך קימוו לש העם היהירו ולע רע') ה ' Qדו המקשדוים לחרבה הנאושית .
כדי לתרוס · באמצעות כוטים אשראי או באמצעות

המחאה ' ,ש לפנות לכתובת : 11
אגודת נאמגי יד וש ם ב'שואל
' lושם

-

רש  Iת ה ז יכרון לשואה ולגב ו רה

ת ץ  3477ירולש ים 9103 4
ט לפ ו ן02,6 44341 7/ 8 :
פקס:

דוא ר אקלטר וני :

פייה חזו ע ם גוםטבו הלרבייך  ,ע ם בני משפחת ו ו עם חבר'ם

02 ' 64434 19

ן . society@yadvashem.org.iן Israe

· ה ת ר ו מה ל י י וש ם מ ו כרת צלורכי מס לע פ י סעיף  46א ' לפקודת המ ס .

בביקו ר ב י ר ושם

19

אות

מן

יוס הזינוון

אה ולגבווה תשם"ו
תכנ'ת

הדי ) אנלג ( הירש

קלמו רבאוו

ושם

הא'רוע'ם ',ב

Oו'rך  •1930ך(ןrא~ לסטויךנ Aגיאמ

נולדה

בטרנובה

ערב יוס היזוכון שלואה ולבגורה  :ייס ב  24 :בארפיל

 1944שוג ונע וmפשמ התIrו

ש;ץקבולסס'צנ מלפשהח ד.תית

 20:00צערת הפתיחה הממלתנית צליון יוס הזכירון

ויישיא-דויבJאlן קכלק הופדר רמ~

ב'  1942נעצר האב ושולח

לשואה ולגבורה במעמד בשיא המרינה  ,ראש הממשלה

'ז.נfוו לא ':1ז(ק התאומי)ןJV'D ,וi

אלושוו ",'r

הגש'ס ברחו וילצהחו

שימש משרת נחרך המשמר,

טעלר אח הגבלו להו  nריר~ הם

ב 1927-

IהTlפ 1'j7רשפא rו ירא'ב' \fר'יש

התאחוו עם האחות הנדולה

א'מו ' j7יר ס') .ילו  944ן הבתרר

ידאת ננועט לבפרוטש בממסיכם

זמופי.םי םש בלכ ל'וה ן rfםוקמב

יקימו ש אמו ואחותו ה  tעברו

וא'וIשו ",'r

רגנסיה צעלרת הפחיחה בהזמנות אישיות לבבר ,

22:00

רב ש'ח בנושא ''rYס האדם לצב רמoווח

-

מושני

רטווב והער ארגי השואה ' בהשתתפות פרפו' אלה לגפ,ו
הרב ד'ר דניאל הרטמן  ,רר רחל כוחים ,ר ו מן פירסטר ,

צלףיר ל' J1מואתו '  01נה ג לר"ושoך לה ו 'מוא מרבע לגדר.

רחא ,כ·  1944צענח ידה 'UגIו iלשנוחו

בתע צורעת וזגוות הסתתר לקמו במשך שכבוע מחתת

הן נ7jלחן לאלטע tרג שכגרמניר~ עלב וד ה בנ י ת חחשת

ולרנש .חאיר השחרור הוא רדנ לrרנ נמשך חשד'1ס דע

לנשי~ עם החקובות חזית המלחמה  ,הולבו העוסות

אצמש חא חא Iנת מאו נרטפה ל'נפ השחרח .מלקן הגע'

צנדעת מוית ב 12-פאבליר הנועי ולtבת'תרג שם רחשר

יו ס הז'כרון ל שואה ולגבורה  :יו ס ג  25 :באפריל

צואה ) .1941-רחאל שרחורו אבצהמ דבע לאב לעl ,ל rג

אותן צבא אצרות הבויח  .הוי  ,אמה ואתותה חזח

15:00 - 8 :30

לסט'נדובקיר~ ב·  1949לעו היר ומאה צראה והח"שLב

מ  Iלט ימד ,ה' סיורים מיוחדי ם וסונאות ' צי רה בנ  Iשא

ילשח'ב.םידה ה Nתה nיאנכט .אקג .לה ל!לעבה  4םף'ןO

ה שואה -בית הספר המרמ י לה ו ראת הש ו אה  ,לפרטים

ו)ידכס ,

נפסוים :

ארבוו

2

מוס אתמו'ס ונדכ רחא.

אסתר )ל י פש י ץ( ב ו רשט ן ון
' " " - "...' - -לודת  ,1923ח'וז' .במטפoגר

ך· r

 1942נורש אנ'ה להשמדה

מנחם פר נ קל

ננמלחב המא )וכפה וסעכ הנש

'- nn'7

ש!'ת שת תnrד

נשרוו

ראבבע

ץחפ המלהמח רבהח המהחפש

)1944-

ולחם רצפת בי""  1942לשנח
האב דו'Oת IשIא'ודץיו ,םש רפסנ~

.םחנמ ~ ותוnא tלשנוור סלהת

רתסא  Iחא'  Iח'ה ואלשןן .,.מושס

ע ' Oיר~ מחנם וחאוחו היו

קלי'טoיא1שטט  .מחנה עבודה
דיל י'ורב~ ראזמ  1945רMrיו ןחסא Iאח''J'IIו iלרבןג'p.-מ

הטיפס lהכה גה ו  Jnl .ך~ אחותה לש סאתר  ,נטפרה מ'1
אחיר השחרור  ,הרפtא'ם יא המאינ ו שסארת תח  Iך~ ךא

ה'א הצויחה להני'א ולעתה לאץו עם אחותה מינה
גמאי  . 1946אטתר הת"שבה בחיפה ולמדה הנהדת
חשבוגות  .לה 'זולענה  6יייים  ,נידכם  Iס')') .

~_. .

מ loo-

•

'~

4

ז

t

בשס  tטהוף

נצערה

הרבבח ,

ארש הממלשר~ 'וש ב ראש ה)נס.ת נשיא בית המטפש
'לעהוג יושב ארש הסנכווח ה'הויד.ת הרמTכט ,המ'זרפ,
וקו הס גל הפ'1למו טי  ,ראש היער ירושיל ס  ,א'שי ציבור ,

ארנו] ' ה] יצולים והל וחמיס  ,תלמידיס ומשלחות מרחבי
האץו  -כ ' רכ גטוורשה

וה פרן  ,מוסו פרטי שניהלה

לא מפשחת הו) ווג חשוך '1לים  ,אחותו )לשחה לממר,
חנום המלהמח הג4ע' מאו תIא Inי  I)11ח ואח) בנרבוxכפס

ואישי ציבור  -משכן הכגםת

 1945הס לע ו יחד לאץו  ,מנחם היה איש ש'  IIק ויוץע

נידכם ,

חסיה ) ביליצקה ( בורנשטי י ן

.

.-

~

.

.",.

16:00-11:00

תנכית מ'וחדת  :הקרנת סר טיס -מרמ

הצפ"ה

 13:00סקס אזכרה מרמי -א ו הל יכזור

נרלוה

ב·  1921בנר 1Iני שבפילוt

למפשחה מטורתית '[)בי 1941

 19:00-16:00רצעח זכירון לש ארנון  jחיקי רמoחתרת
ה".וידת צנרפת -אroתר · eוס

צערת תנI Iעת הנוער בשיתוף מטה ההסברה ,

17:30

התניהסי למרתחת ברחנ)ו  OIזא

להנימ רבחה נורעו מוצעות תיעחת ה)רעו בדרשמ ר mיי;

רהoינג לניכ בשרגמ i'Iד'ט iינב

הרתבות והספורט -קבעת ה ק' nוoות

רעס בונרmת רxגמבת הJוIליעפ
במחתרת נשלחה לב י אטoילוי~

 tהנשים  ,בהן אמ t tאחותו של

א tרי  ,ה tחו ממנה  ,הגברים הולב tדע מחבה העב tדה

רחמ הפרויכםיר .זVרעיב ר~א גם

קאיפריננ לנדסברג שובבא ,tבתוך שב tע tת ספ tרים

הקמ'ה תא לש גרמנים oשייrע לפרטיזנים  .מסת מפה

פאבליר

שהבי;ןנ חטיה למןע מוקפי האבצ הnאם בשעה העיר

 1945ר~ולע הב Iםףת במח;ןנ לע רתבכ הרתבכ הרצצפו~

ן(fן rםאת ן /O'Jהאודס' ,ועו ןכ רקנעIו לה תוא ההצט)"תt

ואויר הילצח 7ל jפ  ytולהילצנ מהיירות הוא החתאב ביער

הבגוה ביותר הניחן אלזרחיס  ,פאבליר  1947לעתה סחיה

נלשחו דני ,חאיו הקטן לש א tזן ,ו'באו

10 :02

i

וט ס הנחת ה זרים בהשתתפות נשיא המדיהנ ,

קרבנות השוהא לע ' '1ציבור הרחב  -א  Iהל י זכור

שם מלואה תפק' lלש קשירת

אלוש Iי ",'r

צ פ'רת ד  OIייה

נברת שנו  ,כעבור שנה וצחי הועבר מנחם לכפר ר ו זאן

בםהס מפשתחו

פ tב tתושבי הנטו לכייין נ רמניר~

02-6443632/ 3

השואה חבט ו ת יושב ראש הכנטת וב מעמד ראשי מידנה

לגטו  .אויר היה "ושח  ,ןכו כוול

לפטריזנים ביערות ביוני 1944

עדוח ,

הrן'ןום שנלצי f fהובערו שלטאו

א ור י חנ ו ר

להתג"ס למחתרח ולהצטרף

מפגשים

עם

אנשי

םרנאות

''r 11:00זנ א'ש יש שס'  :ממער קהתאר מש ו ת ק רמות

ו· 21

Iאבג 1941 OOI

הלפרין -אוד י ט ו ריום

'r 12:3O-1(t.3Oדכ איש י ש ש ס ':ממע ד הקארת משו ת

חקלאי למערכות השקיה  ,חוג פרנקל נודלן  4ידלים

יליד  1928בקובנה שבליטא.

מוקי צור והסופרח שהם סמיט  ,מנחה  :עמנואל

10:00
דיל'  ,1936נאטו 1Iפ~ לבגןו~ םע

בנטו  ,ולע אסתר הלטו לפטל
שת' חאוות'ה

רבוqוואב

ויושב ראש הנכםת -כ י כר גטי ו רשה

דע שהצילו אותו ח"לים מאירקנים  ,עם אחיו שנלצי אף

צראה עם יותר מ·  500ידלים שהיו אבחירותר~ אנץו היא

הוא ,לעה אצרה ב ,1946-כיום אורי ע י סק בפעילות

ה"חה מחנכח ומורה לאמנות במכייח חל חי  ,לחםיה

ציבורית נרחב.ת זלוג חבוך r 3ן'ןום ו'  5בידכם ,

לולעבה  3מו.ת  11נירכם ו·  2נניות

 20:30דש'רת היל'ומואם'  :ציירה צליון  00הנש רrיnשל

הולדו -מרמ  ' ,ררא ברכ  I" ,י ,O ' -רג נ ' Oה חפlשי.ת
לה  Iמ חג רכט ' 'Oס ;

02 ' 6251139

 20:30ל"ר~תו  mח הרךשמו  :רג חOש לש nnומע rורn
הרמ.ךש

-

נושאי מורתש רהאlשו והשרה בהתתשפות

הסופרת םביון לירבכט  ,רע'nכיOפ.ית סאתי ילדר ,נישא
התאחnת התעשי ' :Iים אגרש שחב דועו,

ה;ןנלn

יר

ושס רנבא ולש -יבת '7'n

מחנה :

י שוב Uח

האו  Iי ר  ,הר הoלצ

לרב שיח מוזמנים בג' הדור השני והשלישי  .לפרטים

ולהרשמה :

@wal ta.comר'e<:lוdoroLhem st

