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לש'אה בתקופה שב'ן שת' מלחמות העולם .
האנטישמיות הרעילה הסונ' קתול'ס בארצות

א'רופה  ,ה"תה למחלת התרבות הא'רופ'ת ונס
ה'  Iם לא נלעמה מהכ  Iף הנאוש' .הוקעתה והמאקב

בה הם מחוב ו ת'ו של האפ'פ'ור ושל מא Iת מ'ל'וג '
המאמ'נ'ם הצמא'ם דלבריו .
הטחב "וא 'וץע אדקמ' של
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ו ך ושס

}תמ כ ת בפעולותיה לע ו,ו

t

של

'הוד ' ס  ,מתענ"נ'ם

וע'תוגא'ס,

הקתול'ת ה"תה ממכחףoה וממפצו'ה במשך דורו.ת

בס'  Iע חברת קב'ת השלום השקעות בע '" מ .

משדר החינו,ן התרבות והפסורט ,

ס ועידת התב ו עות
fi1נ והסוכנות הוהורות לאץר 'שראל .
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במ'Qאך כשוחרחו ')נקים מסחריים והשואה
בגנתנונרנםן  : 1945-1939 .ברנר האחרון )דד(
לש t-יד ושם  -קובץ מחקרים  ,יאננ  Iלוזה מחחקה
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במהוחו באמצעות צווים וטרור  Iשנעשו בו פשע'ס
שאי אפשר לשער אח היקפם .
יתרה מןכ .הבקנים זעח נביהיי הכלfזכ ובממיון

" 'ת

של צרח היהוד'ס במבצע ריי)הח .לא זו בלבי

:ו

שהם קיבלו ליייהם סחורוח ננובוח שהיהודים
שנצרחו הוחיר! מאח  Iריהס  ,הס גס )קטו יוומות

~~
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בכל הקשור להלבנה ולטיפול בדכוש  .כפי שלוזה
מדנים באיפן משכנע למיי  ,אף שידעו היטב מה
מק Iר הכספ'ם  Iמה לעה בגורל היהידים  ,בחרו

ושם

הבקנים לה'יח פיWם עוד יוחר בתהליך .הסכומים

קובץ מחקר י ם

שעבר tתחת יייהם הניען עלשרית מיל' Iני מר ' jlם
של הרייך  .ל  IIה מוטיף כי מהמסמכ'ם לא עולים

נננרלניברנמן בפולין הכבושה

;נ.זי~פ1ח המלחמה  .העיברה שיחידים  .בכיר'ס ,

ש Iם מצמאים המכ·tחים כ  Iבנק שלכהי שלק למשוך

משי'Jס יחברות j .פ ו ל,ן הכב  Iשה ניהלי חשבונ ות

את יייו מעסק'ס אלי אף שהיי עסקים בלחי

נבנקיס ":4
האחןינה עזifש 'tחמ jlנ '';q.ני. -השיפך אור \.ו IדTו

מוסרייס  .בלתי חוקייס יפליליים בעליל  .בהערכוח

מניים אינה מיטלח בספק  ,ןא רק בעח

הסיכון יבניתיח' הרווח וההפסד שלהם אי! ילי

,

......
ה'iגקסן~illi:זעl.עית .
_
הפעולה של הבנקים נהיסקו
בנקאים שהם משחפי פעילה בצרח עום "w 'tא .......... ,- ....

התייחס  Iת אחת לאפשר  Iת כי שיקילים מוסרייס

ע

טבעי לתאר כך בנקא'ס  .אפילן לא בהקשר של

~-

באשר לנירל היהיד'ם ישפיעי השפעה כלשהי לע

-

החחשיבים העסקיים .

מטקנחי של לוזה מחרידה  ,יהיא נם פותחת

השואה  .אן זו בד'י  j7המסקנה המטרידה העולה

ממאמרו של ל  IIה  .לא  ' 1בלבד שלבנקימ גרמ)  IIם

ציהר לתתים חדש של מחקר על אורות השואה.

ה'ור 'דע םק'ף על המד')'  Iת

חקר ההיסטוריה של הבנק'ס הנרמניים בפיל'!

הא)ט"יה  Iך'ת של הנאצים  ,טוען לוזה  ,הס נם

במלחמת העילס השנייה צ ר יך להתחיל  .ייבריו ,

היה Iףם  Iהפ Iלג'ם .

בעיברה שבלעדי שיחוף הפעילה החקל למיי של

רבכוש  iר )לכומך

הבנקים עם הרשי'ית לא היה אפשר לה  Iציא אל

חרמו הבנ ' j7ס תרומה )יכרת להתרוששות

המדינ י ות

ננברלנונדנס I

הרוויחו ר Iוח קעוף

באמצעות

'ה (, 'lI

ויש'ך םפrדוn

ה'ו'שוס'  Iה""'19IO

המה'ר,ך של ה  Iה  ,O'1Iולפיןכ ה'ן שחקב'ם פ'על'ם

הפיעל
בפולין והציע  Iרע'  I)Iת  Iצדעים שיבטיח  Iלהם ר  IIח

את

הכיב  Iש הנרמנ י  Iאת

האנטי·יהודיח של הנאצים  .בתהליך זה רשמי

)אה מרגנטוח החיפה והגזל הגדול  .ומכיוון שהיו

הבנקים לפניהס את

מצוידים בייע מפורט על כל היבטי המדי)'!ת

במעשיהם הפל'לייס ח  Iך שהס נירפים ר Iוח'ס של

שלהם נג  Jלרג  Iנרנמן ] .גק'ם אל ,לא רק פתחו

הנאצית  ,בשיתוף הפעולה שלהם היה להם חקל

מיל'  jנים מהטבח רחב ההיקף שהתרחש סביבם .

חשנונוח לרכיש ג)  Iב ולרכוש 'הוד' מוחרם אלא

לבתי נפח בהרט הקיום ה'Dיfזכ לש היה'דtם זאנור ,

נם דחרו רענהמ ללכ'זבה הגרמנ'ח המלצנת החהשד

א י ן להמעיט בחקלס של

צבדע'ם שהוב'ל ,לצר'חתם ההזכו)'ת .
באמצעות הסג'פים

המק Iםיים והמסונפים

ובםופו של דבר

בחיט ו ל .0
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ננרל ה'ה  Iדים והמשיכי
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מכחב מרגש זה הניע אל המרכז"ה הפרגוג י ת של

ג' n

הספר המרכוי להוראת השואה בחורש מאי .

המכתג מ'ועה שאלות רבות :כ1צ' נעלות י'1ןוהן היכו
להתחן'וו מה לפסר ומה א'ון ''lוא חמונות של!לח להן
מה המטרות החיניכוות לש ת)' הספר יזגרמי יר~תאר

רש iV'(1 .תבשותבו יהן םע ז.תא )מבוט מטונה חשוהנ
ישזאה אחרת שרבום מתחבט י ס הנ  :האס 'fןמך לע
השואה ונכ בג'ןו הרזו

רח ווה של ה  Iראת השואה תהיה בבחינת הזנחה

השגו ים שהתמrחו מעם תבקפות השוהא מונע רלמות I

משום שהיירלם יב י נן לשא כהלכה את המושני ם שהם

של היחיד  Iללימור ודיוו ביחסים ביו קבוצות אנש'ס

שומע י ם  ,והשואה תמשיך להיות נוכחת ב חיי הם אך

בתק ו פה ה ק שה ה  Iאת .התרנזות במפשחה מפאשרת

הנב תה תה יה ן(ן מועסת מוועותת לע המורה להתמןןן

לנו עלסוק במסנרת נאושית שמוכות ל ת למ'  '1ס ושהם

עם האתנרים החינוכיים והערכיים ה נ ובע י ם ממוערות

יב ו ליס להזרהות עמה  .בשלב  011אפשר גם ל התחיל

הירל לשואה :

להלעות יד למות נססיי ו ת ש' Iב) Iלתלמי.ר מתוך ע ו למס

אם כן  ,מה י כמדו התכמידים הצ  Uיר ' ם ?

לש הידליס ולש המפש nר~ ךכ נרחיב את מושניהם של

מבנה ההוראה שלנ ו פסיתי ומודולרי ומתרחב לפי

ניל הלומדים  ,בשלב הראשוו של לימור הנושא אנו
מצילמםי Yוומ תא השוהא ררך הדגשת רזגומ החווייית

לש היחיר וי'ונוי מושני סי 1Iביסיo.oי מוםילבג נמIוקירם.
את התלמיידם ילמד מורה או םבוגר הםכורים להם

התלמי [) '1

לע התמוחויות י וס'יוםיות בשואה  ,לרבות

 '1וו באפשרויות העמיךה בתק ו פת משרנ  .תפיסה  Iו

םימשות תבימות מילהדו רrג?פ~Iת בנח' ר!)Xןר המרסי

להותאר השורא~ רתאנ האנירטנט )jמחjt1ת ההרר;ס:
איכו תכניות כימודים והכשרות מורים

ושיש להם קשר וטב מעם  .רמות םו ~mוה וענו חסינוו

כתכמידים צ ' Uרים 'ש בבית הספר המרכזי

בריא'  Iן מיוחד מסבירה המנהלת הפדגוגית

לתלמיר ותובלי אותו הברכיות עם הנושא השקה זהה,

כהוראת השואה ?

של בית הספר שוכמית אימרב את התפיסה

בלכ מקרה ,חשפית ר'mמrןoם לנושא הכירצ להשעיות

זבית הספר מגווו לש ו'וזעפיות נשותנות מהנע צלורך

החינוכית של יד ושם ,

מרך שמוחאמח לי כולתם הרנשית והק וגנ יטיבית ,

סעלקו ששא זה נם גנ'Oל' (ןא וס דנב בגו Iת תשתיתו

" השואה הוא חקל מהזהו.ת קלח מה  Iר II Yהקת'jוטיב'.

ואיו לחשוף אותם בגילים הצעירים לכל המאורעות

חנירו רעניות תמאמיתו 77חאן רםעח החךכי בת)ר)'I

בלכ הנש הת'ןמ ' 'lם נחפשים לונשא אב ' Iעח '  01חכrזהן

 Iהמוראות של השואר~ כלכ שהדלי ציער יותר "p ,צרוי

הבי)יים ובתיכוו  .כמ I

כו בבית הפסר פותחו במשך

לשואה 'זוגב Iרה  ,הנישמע הצפורה הס עומרים חם עם

להצינ לפניו טפיור אישי שיש בו נס התמו  mת חיובית

השניס ערכןת לימ  Iר המתאימות ל נ יל הצע י ר  :תןמ .י

כל אזרחי המרינה .התלמודים הצ'ער  Iם שומעים את

כמו טיפור הלצה או סיפור לע חסירי אומות העולם .

זה מפני שאנחנו י הוריס  ,רציתי לעיף כמן פרפר .

והס

בלשב השני  ,ידכ להרחיב את היירעה ואת ההחכי ת

ילרי ס מבוגרים ועו ך  .מבנה הערכןת ספירל.י כך

צופים בחכויות ונסרטיס המשודרים )טל ו ויזיה ירגי

עם הגולרות השונים של יהוריס כשואה  ,אנו עו ב ריס

שהנושאיס ו העיסןק החינוכ י נהס ננ) ים נ ר ב ך לע נבי

'  Iם ה  Iיכר Iו לש  Iאה  Iלגב ו רה  .לע פי ר, Iנ סרטיס אלו

ייבר לע המשפחה  .ההיכרות עם המשפחה מרחיהנ

נרבך  .השנה יצא לאןר הספר בת כזאת רצי)ן

אינם מתאימים לרמה הק Iנניטיבית  Iהרנשית שלהם ,

את העיסוק ב)ושא רלמויות נ ) פסות )למצבים הקשיס

סיפורה של מרטה נורו לכיחות ה ·' ו  :קריאה נםפ ר

המושנ שואה במשך השגה בהקשרים שוניס,

4

-

הא'רןע' ב 'J1

הטפר ההרכז'

כהןראת השןאה
אפר'ל  I' -נ' 2DDIi
ל

רגל י וס ה ' Iכרו ן לשואה לובג tרה תשס ·י וב' נס הו)'רןן צעמו )ערכי בנ'ת הספר
המרמ' להוראח השנאה ב'י ישס אירוע'ס שינ'ס במנמח ההירכה  ,לרב  Iח 'וס
ע' ין לפורום מ ט כ ל" ו ערב ע י ון בנושא " צלם האדם ב צ ל המיית

-

מושג' הטוב

ו ה ר ע רנא ' הש ו אה · בהנח"חו של עמנואל הלפר'ן וכש'יור 'שיר בגלי צהל".
ב'וס הזrןכזן צעמו פלע המרמ הקה'ןtת ' הפתוח  ,ובו השתתפו 'וחר מ·  2,oooמ' נוער

ה'א מסע ה)'ריח עס קיריח'ה של
1ןoה ' "lIi1ה mאנשה  'fUיים בצמ'Iאח

קשה לש ןדבא ילש הןס ,צמהא תא

דרכה יבנחה אח ח"ה באyו ' שר'ןא בחקפlה של שחרין יחקימה .
ניםף לע החומר'ם האלה  ,המנמה להכשרח מיר'ם ק"מה השנה

בפעם הראשונה קורס מיר'ם עמ'ח'ם למיר' בח' הפסר ה ' Oוך"ם  .קנורס
וה ה י כשרי 'יחר מ·  30מיר'ם מבח' פסר שונ'ם בבאר שכע דכ' להטמיע

אח ל'מוד השואה לחלמ ' דים הצע'ר'ם בחכג'ח .רל'מוךים ובפע ' לו'יח ב ' ח
הםפר  .מ ו ר'ם אלו 'הי ו עמ'ח' ב'ח הספר המרכוי להוראח השיאה  ,והס

'שולבו בפע'לו'וח הח'נ Iן לש בנח הספר נם בעח'ד ו'ינ'מו למור'ם אחר'ס
אח החלח החפ'סה הח')וכ'ח של 'ד ושם בנח' הפסר .
מה 'ש באתר הא י נטרנט?

בתמ'כח יע'רח התבנעות

הנ ו ער השתחפו

כ 500-

-

נוער )וגע בשואה · ,מפנש ע Iלמ  Iח· של בית פסר און ומכללת

הבס ערב י מ ' I·Iקה "

שנקן ופר' Iקט משוחף לש יבח הפסר עס מכללת "אכ toלה

-

מ'מר  .בסופם של שני

פרו'יט',ס אל ו הצוגו צ''רוח בנושא השנח' הבנחר לYם האדס לצנ המווח·

-

פrך צ''רחם

של התלמ'ד'ס והטoויגט' .0
באמצע חויש מאי ק'בלה מגמת ההדרכה את כל הח"ליס של בם'ס של ח'ל האוו'ר
ליום עיו ן מ' ו חך

-

יוחר מ·  2,oooצק'נ'ס  Iח"ל'ם שמעו הצראוח ודעויוח מפ' נצ'ולי שואה

והשחתפו בס'ורים במוואו ן החיש לחודל Iח הש Iאה ובאתך 'ך ושס ,
במרכז החי)ון לנוער לשואה ונבורה לע שם ד rד ופלה שלפא ומפשחחם ק"מה מגמח
ההדרהכ את פרו'קט צל " ש

-

ציער'ם לומד'ם ש  Iאה  .המרמ הוקם בחרומחה הנד'כה

של מפשחת שאפל מ' לכש חךמ ' 1וחלמ'י אנyו 'בקר ב'ד ושס  Iשקש"ס כפס  Jlם לש
בת' הספר או מרחק נאוגרפ' לא ימבע! מחלמ'ד'ם לבקר באחר  .פרו'יJIן חיש אחר

" קלראח 'וס השואה נבנה חח'אחן משוחף לב י ח הספר ולסנו)'ח ,

-

מרחבי הץרא במגrוו דסאנו.ת פל'עו'וח  I'OIר' Oבמלכיי המ  IIאוני החשד ; עב צרת תנועות
בב' בעור מתנעוות נוער ש Iניח באץר ; גנערכו פרו'קטים מ'וחד'ס ,

"'דל ' ם בנטו "

) im.org.ilן(............-w.ghetto.ga

תת ' האחר הוה נכחב לע י דל'ם בנעור 'דליס  ,והוא מתאר אח הח"ם
בשואה מנקורח מבטם לש ה'1ליס שחיו בגטו מונהס להצ י ג תא רחoוו'ה

 מראית "

הלח לפלז vחנשןן'ס האחר Iג'  ,Qי]) מחק"מח חחחח םרט'ס צקrןס ב) rשא

-

השואה ב'ן חלמיד' מנמוח קולנוע בח'בונ'ס באyו  ,הסרט'ס הנבחר'ם 'שמשן לפע'לות
ח'נכו'ח בנ'ח הספר המימי להוראת השואה ב' 1ושס .
בח rשדנם פ'Nןזר דע '  Iב' החק"מו ימ' יעון !הכנה למלשחוח צהל" לפוףן

המורעת לש הח"ם בגטו ןכ שה'1לים במיינו 'rלכו להב ' ן אותה  .במרמ

במידס :

ה אחר עמוד רחבנ טפoוס' בנ!ט ונצמא'ס מצוג'ס מקור"ם )דעו'ות ו'1או ,

יב מצעי הח " ס · 'למ' יעון  .כמן כן כח  Iשר מאי

תלצומ'ס  ,צפח'ס  ,צ' r lןם ויע(ן  .לכ מצונ מלrוה ב  Mוח א'נטראויט'בית
מזעררח מחשiט :

-

pr

-

 -עי ' ס

מיי יעון לב''lכם צבל"הr lj7'll .ן קבצוות מ'זוח הגןעז רIו' 'Jמ  1,600-משחחפ'ם

הןלח בקוו'י הק r

לש פרויקט " תלג י ח :

בנו צפו"ם להנ'ע כמה אלפ'  OOית 'Oס ממקס trח שונ'ס בעולס מילי יעין בי' 'שס .
בחישד'ס פ'Nןrך דע 'יב' התקמ"ו גם כ·  40י מ ' עי ון ךמור ' ס מבת י ס רפ רנחב ' הyרא

 Iל  ' Oו ם  ,א'ר מרריכ'ם תלמיר י ם בעת ביקורם ב'ר ושם ?

כו'םג ''מ יעון לרפח' ה  Iראה ממ'ולכ  Iת רגי ךות  ,כון מ מ'ולכות ח דר 'ות  .שנ' ''מ יעין נרעס

" מחקלח ההד ר כה מצ'עה לחלמ'י' כ'חיח ה ' -ו ' מנוון פע'לויוח ביי ושם ,

ל הכנח מור ' ס ה ' וצא ' ס לפול ' ן מטעם האגודה הפדגוגיח ) ארנון המור'ם הלע·'םוד"ם( ,

המנ'עה לא בת' הפסר באyו .

ו' Q.הכנה נערן למשלחת של עיר"ח נחיבוח לפו'לן  .כמ rבן החק"מו ימ' עיון למורים

תט'ת דהרכה ח'נוכ'ח אנתר ' lושם מפג'שה את התלמ'יים עם עולמם

הלוםד'ם ב השחלמויות המור'ס ברחבי האץר ולמשחחפ' קורס' העמ'חים ב'ר ו של'ס

כו ן ני'1ח חי) ' )Iח

-

זרנ'וניח קנoפrה '

-

המג ו ון של 'דל י ס 'הוד'ם לפנ' השואה ובשואה באמצעות מננון פע'ל ו 'וח

יבבאר שבע .מנהל' הקחדראוח העממ'ות מכל רחבי האyו ק"מו ביי )שם את הכ')וס

ח Iו"ח'וח העושות ש'מוש באמצע'ס חווח"ס נמוחש"ם  .כן למשל בם'ור

השנחי האצר'.

בבקעח הקה'לוח הם פננשים את מוטל מחלס ואח נ ' וחה מסלננ'קי

במםנרת משח החינון נערב) ' מ' ע '  tן למנהל'ס של בח' הספר העל·'ם rד"ס של

כת'נוכנ לש שחקו מצקיע'  .התלמייים נם מםייrןס אנחר בקעבוח ספoוריו

'ר ו "ושם  .לקבצוות של 'וצע'ם בנח' הפסר מטעם פש"  .למנה'ל בח' פסר לש מח  Iז דהרים

של אור ' אורלב  .ציפ'ם ב'צ'רות אמנוח ומעבר'ם את חוו"ת הב'קור

ולמנהל' פנ'מ'וח מלכ רחב' האyו  .במסנרח המ'tמנח נערכנ 'מ' עיון למפקח' המ'ולכוח ,

באצמעות צ''רה :

צלווח המרכז האצרי להשחלמ)'וח של ב'ח ב''.צ ובפעם הראשונה ל  looדנט'ם להוראה

רתנתDו ה' א שאר המודר וץפ'ןnו ת 'IרIמ מ'ל rn D'"IIרנענ ג מ גמה רוגושת מ Iו IYבנתo

מאוכיברם'טח תל אב'ב ומהאונ'ברסיטה העבר'ת ב'ר Iש'Iןם .

~

הספי המרמי להור תא השראנ~

· Oש " '

פ Yיל Iי Iת באיך gI

ה

הסמיגר הבין  -לאומי הראשון למורים -
בספטמבר

2006

באושוויץ

הקשור'ם לשואה ' .ך ושם ק"ם םמ']ר'ם למחג)'ס

בפסטמבר  ' 2006ע ר ון ביח הפסר המרמ' להוראח

)'וiנnמ ~Jב1'OI1

השואה מס'נר ב'ן  -אלומ י ראשון למור ' ס  ,ר OOר)' גנהנ

לה Iראח הש Iהא בא'רפ/ה השחחפו במס  OOר

מס'נר ב'ן'לאומ' לגאש' מחקר מא'רפrה ומישלאר

לחכנ י ח במ'מון  Cו  ICHEלהוראח הש  Iאה בא'רופה

האב' ב )פ'Nןזר דע יונ'( כ 200-מח ב ם)' מא'רפlה

החק"ם ב'ד ושס באפריל  ,הסמינר נערן בש'חוף

ו'חק"ס בא Iשוו'ץ ב'מ'ם  10 ' 6בספטמבר בש'ח Iף

בםמ'נר'ם בנ'ח הפסר המרמי לה Iראח השואה ב ' ך

-

ב םסגרח

חכב' n

במ'  C IIOו ) ICHEהוועיה

הב' 'Iלמוא'ח לבתtע'ח טיבIח סקתפlח השיהא{

מא'פחה םג YוטDואנ~ .אט'לנ פג./"7I

אקדםייח הרמן כהן ועסק בנושא ·ש  Iאה והקשר

מוזאון אוש"ץ'·ב'דוtאנן  .רמסו'רנ מיורע לם ru

ר' OOנrךם

 Iש .Oגאש' ח'נןו מאט 'l roר~ צמרפח ,נטrרבמ ' ר~ Yrזמא

ה'סט ו ריה ,זיכר ו ן וח ' נור  .כמו כן מגמת א'רופה של

של 'י ושם בשנת  ,2005והחכנ'ם המרמ"ס ב') Jה'

ומפולי ו  ,ובפעם הראשוגה נ ם מפיב ל נד ומל'כטנשט"ן ,

ב'ח הפסר פ'חחה בתע האחרונה 'ח ' I1ת 'למוד םישא

'ח'חת 'Iןמוד חשדו,ת הקרמוח האל יהו  'lם לש אושן""I

שהו שה"ה ארוכה ביך ו שם צל,רן לימו.ו השחחפו

הוךאח הש)אה  ,לרבוח חכג' ו ח מקוונות כר  Iסיח ,

וקש'רח קשר'ם ב'ן מור'ס ברחבי העולם ,

בם'ור'ס באחר ישמעו הצוא  Iח על מנו  Iן  I1שא'ם

בנרמנ ' ח נבפ  Iל)יח.

5

מאת ליאת בו חב י ב

~~==~~,. ----------------

נ

שאיו מקום למילים  ,הנוף ושפת המחול

בדעשת המצלמה יכול לשמר את השלמות שב'ונ

כמטפוךה ,אמנות הפורצת את ההקשר ויוצאת

הם שיכולים להביע נרטיב ורנשות  ,במיוחד

אחת משתי האמ)ויות הללו ולתת להן משמעות

משיח השואה אל הקיומי' ,

בנושאים שקשה לבטא במילים ,כמו השואה,

היסטורית  ",אלו מוסיף" :יש אחריות ואתנר צעומים

יושב ראש הנהלת י ר ושם אבנר שלו םקר

הקרנת שתי עבוד ו ת הווידא ו -דאנס ואמל

ביצירת כוראונרפיה שתבטא את זיכרוו השואה,

את השינוי שחל בסיף המאה הקוומת בייצוג

)בייריש " :התאספות"
)שש רקות ,
קייז ' ה

- 1999

וש רה

לייצג ,ימויים של אברו  ,בנידה ,חוםר וראות" ,אוש

השואה ,במחקר הה י סטורי ובתיעןד הקולי,חזותי:

בתמונה למלעה( של להקת

ונחישות בלי להיות מלודרמט י  ,בלי לסנת לתבניות

"ת יעוד הזוועות בברנ ן 'בלוו מ'  1לאחר שחרור

מוכרות של ביטוי נופני או לקלישאות:

המחנה  ,המלוררמה של המיני,סדרה האמר י קנית

-

שבע קו ו ת,

(1999

"דאנס מטורונטו שבקנרה הייתה נקודת

המוצא לבחינת זיכרוו השואה וייצוניה במדיום

היצירות מאפשרות לקהל לשוחח על השואה

שואה והסרט רש י מת שיגדל ר של שפילברג

הוויואו-ראנס ; יוצרת הקולנוע מאיה ררן כי)תה

'זע ידי שימוש ירנמויים הטבויעס בוחכיו הקולקטיב י ,

מעידים שהמדיום החזותי היה מהמשפיעיס על

שפת המחול ושפת

תוערת השואה וזיכרונה  .היוס אנו נמצאים צבומת ,

אלן קיידר~ במאי וכוראוגרף  ,וקארן

הקולנוע .דר נדעון עפר.ת היסטוריוו וחוקר תרבות

ללא ערובה לעתיד  :מה יה יה לע זיכרוו השואה

התארחו

ואמנות  ,דיבר לע הסרטיס שהוקרנו ולע חשיבותם

בעור  20רע 50

שהנן הםא שי]' הזמו יהפכו אותה

טספי'ונ ה  IIא'1ו-נארס הארשון בישראל,

בעבודתו של י ר ושס  ' ,מהי התעודה של יר ושםן

ל ' עור ' אירוע היסטוריו או האם השואה תמשיך

בסינמקט תל אביב ובמרזכ הצפייה ביד ושם במאי

לתרע ,לזכור  ,לחנךן ודאי שכן  ,אבל נם לעשות

לחיות בתוכנו

שהיא חלק מהחומרים

יצרו שבעה

את עבודת האבל באמצעות סמל'ס .האנדרטה

שמצעביס זהות אישית וקולקטיבית? לא הסיפור

את ה',א)ר הזה 'כוראונרפיה למען המצלמה:
היצורים
ק"ו ' ה ,

-

רקד)ית

ב,Vdance -

ויוצרת

שותפה

השנה _ עם הבמאי מארק ארס

הס

-

תוך עיבורס בשפה חושה

-

מכי" I

סרטי ויראו-ראנס המבוססיס לע ספיורו האישי של

היא מפטורה  ,מונומנט של ויכרוו .יום הויכרון מחיה

ההיסטור י הנרול ולא הקלישאה החזותית לברם

אביו של אלן ק"ו ' ה  ,מורטון נוריס ))וסל(  ,ניצול

את ההקשר של האנדרטה  ,אבל נרולתה של

יכולים לצעב תורעה  ,בעידו הפוטס·מורר)'  ,יצירת

שואה מקוטנו  ,רק בבנרותו נילה אלן את סיפורו

מפטורה היא בהיותה פתוחה לפשרנותו לש הצופר~

האמנות היא שיכולה לחבר את האדם לחוויה

של אביו  ,קצב במקצועו ששרר באושוויץ בוכות

ו אמ ל של להקת קייו י ה ר י ראנס יכול להיתפס

אישית משמעותית  ,שבו]ה את היגולת להתמורד

עבורתו במטבח המחנה' ,העיבור של מחול על

כביטוי של המצב האנושי  ,לע בעיות השפה  ,לע

עם השואה  IIיכרונה" ,

במה לסרט הרגיש את הצורך להאיר דימו"ם טעוני

ה  IIגיות  ,על פליט'ס; הרפסווה יכולה להי ו ת מקום

רנשות  ,עם מוזיקה  ,בדי לעורר תגובה אצל הצופה ",

של סבל כייי ,איו ספק שההקשך סונר את זאמל

מסבירה קארן קייז ' ה " ,אנ י חשה שמחול שנתפס

לסיפור השואה  ,אך בד בבו מקנה לו את גרולתו
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הכוחב ח ה'א מ וה לח מר ב ו הצפ"ה ב" וש .D

החבב'ח הוכןה בעזןח מנהל פט'oבל 'IC eו Vda
ועובוח

מ רנr

הצפ"ה מ'מי אש .

אבי פיימן

•
•
•
•

ברבתוך

·אנ~

ה'י~~רה·

י • ,;.

י

מבצע לגביית עדויות מגיצולי שואה גם בבתיהם

.---

מאת מלכה תור

לא שאלו ' איזו מה עשיתםן מה קרהן ' וא)' לא צריתי לפטר להם את האמת כי

"

החלטתי שנאי הופך את הרף _ "
ו) בא מoףן מפrו  .לזצף האוש ש 'fIוI'IIןמ נ'I1ו iנו  Mנ( Iא

' אני אומר לצעמי ' :מה ב ר יוק אתה רוצהן

נ [...

הם לא שמעו

][...

י ש אנשים רב ' ס שלא

י ורעים כלום' .ו זה מ ח ,יר אוחי לאותה קופסא מ י וחרת שאני חי בה

נ [...

אני לבד בחור

המנירה :
)קלמו בוארו מ' Iנ'זסIג'ן~ נLצ'ל א Iש ( IIיy

אלה דגריהם של שני ניצוליס שסיפ ו רם ח ו רע גמרור הרעויוח  ,אך דומה כ י בחלוף 60

שנר~

לע אף התח ו שה הפנימית ש"זר לא יביו זאת" ,הפניות למדור מתרבות  ,א ו יל בלש ההכרה

ייפרס

יד

יושב

ו ש סיי

בפעס

ראש

יוענק

הראשונה

לסרט

העוסק

ב נ ו שא

השואה

שגשבילם שענו החול הולך נאזול ושחובה זלכור  .אנשי שארית הפךטה מבקשים להצניח
עלום יהזיר תוסס שחר.ב משפחה שנפטתה סופיזר איש' של מי ששח  ,וכך הם מגויללם
טפיויר חיים לשמים  ,עלתים גפעם הראשו)ר~

•

מפלע התיעור ראש'תו דאנכיוני מחתרת בנטאו.ת גשנים האחרונות הוא התק"ס
א)ולפגים מרסיים שהעמ'' lר ושם גכמה מקומות ג'שראל וגזערת שיחוף פעולה עם

נפוים אחירם Yוא.ב כמו "ננזך ק'lוש השם" :יר חהג'ה" ועוד  .אגל משום שרביס אינם
מםוגל'ס להניע לאולפנ'ם גלש נילם ובריאוחם הרופפח  ,גיוס הזיכרון לשואה ולעורה

חשם'ו הוחלט לע מצבע אצר' לא'סוף רעויוח גם בבת' ה)יצול'ם ' .רעוחם של הניצולים
שחוו לע בשרם וגנפשם את הנ Iרא מכו'ו היא המורשח שהם מnניל ' ס 'וגו  :אמר יושג
ראש הגה'ות יר ושם באנר שלנ .דע'rוחם חשיבוח חינוכ'ח וערכ'ח מהמלעה הראשונה ,

והיא מאפשרת ל)ו קליים זירכון שואה משמעותי ד'וורוח ומהווה אמצעי מהותי להנח'ות
הזיחכו" ·

מ

רס הצפייה ביך ושס יעניק השנה בפעם

הראשונה את "פרס יושב ראש יך ושס"

יטרט העוסק )נושא השואה  .הפרס הוא
תר ו סת לאוו ומיכאלה ק Iנטoגטינר ויוענק

במסנרח תחר  Iת 'החו  Iיה היהודיח" בפסטיבל
הב'- Iלאומי קלולנוע ירושל'ס  .יושב ואש הנהלת  Iך
ושם אבנר שלן יעניק את הפרס בטקס )עולת
הפסטיגל )ירושלים ) 15-ניולי לסרט ישראךי או
זך שהופק נשנה האחרו)ה ושמביא ימסך סיפו,
ייחודי ) 1ושא השואה ונותו לו ניטוי קולנועי יוצא
פחו  .שהעב מהסריטם רזג'DlעIם ךנ/:tןג Iהף oח'"  IIייה

היהוךןת" עקסוים מושא השוהא
וחמישה מחו""

-

-

שנ"ס מישראל

בהם סרטי 'זי'ועה .רסטי תעודה

יריקו-דומית אבורך מל.א
גשהכריז יך ושם לע ייס Iד הפרט  ,אמר יושג
ראש הנהלת יך ושס אבנר לשן" :הפשה החייתית

היא הפשה הב'- Iלאמlית סורנו  ,והיא תלן ותתחקז
נקרב דור העתיך  .נזערת הפרס הוה ימשין  Oרכז

הצפ  IIה יע Iח מצוינות נתחוס הקולנוע והשואה :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הקירהא לי'ווצינם

,...ז

לו 'u

~;

משפחותיהם לפנות ליר
ושס הנ'גה

כ6oo -

פניות

מחאימות בתוך שב ו עיים ,
רחמו ר'lfעוות מךש~ע עתה

~

מאמצים רב ' ם גהערכות

וגגנייח צוותים לתיעור
בבתים .גארכיוו
מצויות

)יום

i

'!' ..ז'";....-

יד ושם

•
-

"" ~ '

') 44,000

ערויות בכתובים  ,בקול

וגוניראן  ,וא'ו'הו יתווספו

•

העחי,ת החרשות למומשח

נצח  .הרא'ו)ות הללו 'ה'ו

-

~,.

,
~

גגישים 'וכו'ו במרמ הצפייה החשד .וגו גם שערוח לאפי רעויות שעחה הקרן 'וה ' OOוירה
חזוח'ח )מיסודו

ש'ו oo

יג Iפשי'ורבג( בישרא'ו ובעולם .

יר ושם קורא ל)צ''iןו השואה לונני מפשחותיהם להתקשר א'ו מדור הרעו ' וח 'וחיאום
מירע 'ור'איוו  .י'תקיים גנן ממאר הבניא :ילע"'ה 'וגניכם ~רו .יג))'ם 'ובניהם  ,ועיהם חלר
אחר ' rJזא .א נ.t
פרטים נפoו ' ם במדור הרעויות:

לטפוו  ,02-644 3572/3'/פקס 02-6443431
ר Iאר אלקטחני

ו esther:friedman@yadvashem.org.i

הטחנ nהיא מנהלת מחר יןע,ד Iת

ראגנ "I

 1 ,.ש.o
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םמאגו השמות
שותפים חדופים

מזל

לאיסוף השמות

ורומ'ס גנאולוג"ס 'הוף ' ס ,םמ' 1ר'  0ופג'שוח של ב'צול'ס עס קבוצות

 ---פ

מ את 'פעת ב כרך -רון

של ב ' Jדור שב'  ,וע'דות של מחנכ'ס 'הוד'  ,0למםמנשפט'ס )ארנ  Iב'
ס'  Iע לעול'ס מאותה ע'ר מוצא  (,פרו'קט'ס דל'ור עול'ס וקבוצות של

 Iוטרנ'ס של הצבא האדוס ב'שראל הס מקצח המקומות ש'ד ושס

מצ'ב בהס אח פרו'ךטו א'סוף שמות קרבנות השואה" .האסטרטג'ה שלבו ה'א

!וO

להג'ע קלהל' ה'דע באצמעות הארנונ'ס והקבצווח שהס תב'יס בהס :מםב'רה
והס ףע'ן חס'י

"

לשואה ולנגורה נכנטה לאתר 'ר ושס אב'נטרבט ונ'לתה להפתעתה
שאחות סבתה לא נטפתה בשואה לאא שחה וח'ה אבץר.
)ו  '1ת )כ)טה למאגר המרמ' של שמוח קרגנות השואה rךכ למצוא

גאו ממש'כ'ס בפנ' Iת 'ש'חת  Iמ  Iמ''בס ארגונ'ס להצטרף

ושכל משפחתה נטפתה בשואה' .בלכ שבות התגגרות' ח"ח' ג'ד'עה שלא

d
-

נותרה מפשחה להור' אב'  :ט'פרה נור'ת" .ם בא וסבתא של' נ ו תרו למס לאחר

בא ' Oופס ובהח  Iרתס ףד ושס".

מח)ות ההשמדה ' .ותר מכ ו ל הפר'ע ל' שלא 'דע)ו דגר לע עגרה של סבת'

ואלה המקומוח האחרונ'ס שפרו'יטו א'םוף השמוח הוצג בהם:

-

מלiט מרגל'ח ". Iל אפ'ל ,את שם נעור'ה לא 'עדנו'.

חבושד פאר  'pנחנך פרו'ךטו א'סוף השמוח ב אוקרא ' נה  ,מצנות החק"מו בק".ג

אלחר שזמן מה חפ>שה מ'ער במאנר המשו,ת גלותה )ו  'lת סשגתה מ'אלה

לכבו.ג ברנפרופטרובםק ובח7jרוב ב)וחכות שנר'רח 'שראל באוקרא'נה  ,ראש'
קהה'לה המקומ'ח וחומכ'ס והראנונ'ס ה'הור"ס המקומ"ס שהצטרפו לפרו'קט,

נת'ב ,

אבא  ,מזל טו.ב 'ש לך דודהן" קראה נור'ת מרגףת כאשר ב'וס ה ' Iכרוו

ג  1966-כשאג'ה ה'ה בן  , 12והוא 'עד לפסר לה קר שלאמו ה'ה מפסר לע ה'ד

לפרו'קט הרחוף ה  Iה באמצעוח ק'דוס פע'ל וס'וע לחבר'ס במ'לו' רפ' הדע,

לרבות

•

תא רפ' הדע שמ'לאה טחבה מלכה מרנל'ת ". Iל טגחה )הרגה גתאו)ת ררב'ס

ס' 1ט'ה וורלצtבסק'  ,מנהלח הפרו'ךQן - .כמעט שלושה מ'ףוו קרבב Iת טרם ווהו,

שם ,ל p

טוב -

יש לך דודה!

בשנח  1955רפ' דע :במגאר השמות נ 'pהת את שס מפשחתה הקודם

..

-

ץילב,

תא שס מקום מנור'ה המrר'ק ומשוח לש ב'ב מפשרmג תוכזב יורשפאתו רח.פoשl

ה ' lו'בט,
הסוכיות

ה'הוד'ת,
חב'ד

ה'לל ,

ומרכ ' Iס

למחקר ולהוראת
השואה
תקומה

כמו
והמרכן

האוקאר'ב' מיללו'י
השואה.

בור'ס

מפצ'ר )בתמובה

במרכן (,

מבהל

פרו'קט

א'טוף

השמות

בבר'ת

המוצעות לשעבר ובמר' 1וח דובר Iת ר Iס'ח .הד ' lש אח חש'בות המפגש עס
צה ' בור בשטח  ,ל"א מכבר נפגשח' עס א'ש עקס'ס 'ה ו 'י 'דוע מדבפרופטרובקס
שסבו א'רב כמטע אח כל מפשחתו בטבח בבאב"ייאר

\-ב : 194

משפ i'Itדnאתמח  :בm.מן'מ'Iג .rN/Iאל ·פלוה מI!Iו' iאוע J rוrOנע

במרמ -

ומ;rYn

ברlשה הוקמ'r.ו

םףח מוג"יח

מפסר מפצ'ר.

בתאר החב')ה )  '1Iת שא'שה חארת מלמ סתנר~ פולה א"  Iרננג מק'ץט ניר ח,ד

' אף שהא'ש הוא תומך נדול בקה'לה ה'הוד'ת ומבקר עלת'ס תכופוח באץר,

מהאלו ד'פ דע לע ואםת השנא'ס סשהתנ בקישה לרfו'צ] ,שוגס הקרהב המפשח",ת

הוא לא 'דע ששמוח קרוב' משפחתו לא 'ונצח ו במאנר המרכז' של שמוח

ה"תה זהה  .פולה א"זערג הצנ'חה נס את אח Iתה מלכה מף הוע לע הור'ה .

קרבנות הש ו אה של ' ד ושס אס לא 'מלא בעב ו רס דפ' דע,
וע  Iדת ל'מוד
ה'הוףת העולמ'ת

-

חנ'נה של ח"ס 'הוף'ס ול'מוףס 'הוף'ס בחסות הווע'דה
התק ") Jה ב'מ'ם  14-12במא' במוסקווה .במשתתפ'ס ה'ו

'לשבג זהה הכהת 'ב ההנבה פשייה א' Pרבנג ה'א חאותה לש ס"'תב ,נירlת מם'1בר~
" הבנת' כ' לכ אחת מהאח'  Iת חשבה שאח Iתה נפסתה אכשר הו למעשה נרו
גמרחק צקר

חירב קה 'pר~ מחנכ'ס  ,לתמrךו ו''tה ,קבצוות 'הוףות וראש' קהלוה ותמוכ'ס  ' .ו שב

11

מזו ".

מ',ד לע אף השעה המאוחרת  ,התקשר אב'ה של נ  Iר'ת  ,עמ'ר מרנל'ת ,

ארש ה1הלת 'ן ושם רנבא לשן ובוסף מצפ'ר צה'גו אח פח'קט א'סוף המשו.ת

לפולה ומשה א"זערנ מק'בyד נ'ר דנד" :השעה ה"תה  23 ; 30בל'לה  ,לא 'כולת'

פר' Iקט הד'ור עמ'נור קלל'טת ע Iל'ס ,בחםות הסוכנות ה'הוד'ת ב'שארל ,

לה'רגע ,ה"ת' ח"ב למאת את המ'ער ה Iר~ החדה )' ,וס בת  ,84הרתגשה מאוד .

הוףע לע הצטרפותו לפרו'יטו אסיוף המשות אבצמעות יעדון ף'ר' עמ'נור מירבח

קבע)ו לה'פגש .לא 'שנת' כל הל'לה לפנ' הפג'שה '.המפגש המרגש ב'ן שת'

המוצעות לשעבר למלא דפ' דע .ההועדה פורסמה ב'  7במא '.לפנ' 'וס הנ'צחוו

המשפחות בנוכחות בב' משפחה משלושת הדורות החרחש בק'גyו.

השנת' לע נרמנ'ה הבאצ'ח ,בטקט שבערך ב'ד ושס  ,ובן מסרה עמ ' נור 'לושב
ראש הנהלת ' ד ושס אוטף של  1,000דעו'וח )'צול'ס מקרג ד"ר עמ'נור.

כ  5Q-חרב' פורום ה א'נטרנ ט ' תפזו ' אל'ת.ר שור ש' ס  Dשפחת "  Qהשתתפו
בסדנה ב'ן ושם ב 17-במא' ,רר ברiט ' '1לב 1הסב'רה לחרב' רפוורוס כ1צ' 'לכוו
לזעור גפרו'קט א'סוף השמות  ,ומנהלת ש'רות' ע 'Yומ'דע ב'ן ושס מ'ה כהו

ל'מדה אותס כ'רצ להפ'ק אח המרב מהארב'וו מוהפסר"ה ,
פרו'קט א' ס ו ף השמות ה ו צ ג ג  26-גאפר ' ל בהר צ ל' ה  ,באספה השנת'ת
השנ"ה של מר Iר דלור

-

נושא' מורשת השואה והנבורה  ,בא'רוע השתתפו

' 300צ) Iל'ס וב)' הרור השנ'  Iהשל'ש' לשואה .

8

"א'בדת' את אמ' כשה"ת' גו  . 12לקגל את האחות הנרולה של אמ'

-

זה כמו לח'ות מחדש את התחושות ש'ול חש עס אמו שלו  ,אנ' אט'ר ת Iדה
ל'ר ושס

-

בזכותו ובוכות מפלע מאגר השמות זכ'בו לנלות משפחה צעומה

ובהדרת :ם'כם עמ'ר .

.,.

ושם מב'ע הרעהכ ותודה יתומ'כם לותורס'!כ אשר !כייוע נךהמןח מגא ו השמות לש קונביח

השואה ! בהדמעתי לשרות הצ'כור mnנאנח הא'נטרנט  :פך ' IיOן שר'מת הקובנ tח של הסךן
הנבי~ם הש 1' IIצ'יים בפ ' j7וח  Iלש ננ  lIהשDפ lהפך'לו של ב'ח המפשט הסח  'Itלש נ 'ו ' tקר
nאnא ר יiוךמ~  rם הר· ...קט '  '01הכלודר ,וקו כונגא י 1'\IIת החמ\ .Iת

שמך

מ א ת ד" ר מ ר דכ ' פדל'אל

המשימה :הצלה

נ

13-

'.ן}'ב בטקס בי' ושם  ,הוקנע אוח ןrח'O

אומוח העולם חוג ווטסט"'ן oומרחה שארפ

זל" מאצרות הבר'ת בנוכחוחם של שנר'ר

נפשם

בכפם ...

אYוות הבר'ת ב'שראל צף ' Tו ג ' ונם ' ,ושב
ארש ה tורעה צל'וו חם" ,אומוח הלועם השוטפ 'עקב
ט'קרל ' ,ושב ראש הנהלח 'ן ושם באנר 'זשן וםג)'ח

)ש'א הקרו ה'הוו'ח למעו ס'nף אמlוח

הIעלם oo

"ונ

טס tל  ,אח האות והמףןה ק'לבה בשמם בתם מרחה

אברונ וקטר ' )ה הח'Oלו אלש להצטרף לאיהס ונשארו

הוזג פוכיט  )NIIגר ונnנכ לסרונ שבגנלו צרפת'פסח,

שש' m

באמסטTום  ,הס נתפסו ונשלחו אל מותס באושו ' Iץ

שארפ ג"קיבטק'  .בטקט השתחפו או tה אסחר פ"גל

שם המתי ו להם נלעה וולoטס"O

שניצלה בזכות בני הוזג שארפ ו'ותר מ·  50מבנ'

בנבול  ,ארבעחם המשיכו יייסבוו ומשם לעו בג' הוזג

מפשחתם  ,רע שהוכחו בגי הוזג שארפ חסייד אומות

פויכטוואננר לע אנ"ה לנ'ן יוךן~ מרתה שארפ חזרה

במסע הבריחה הגיעו האח'ם ברכבת לחווה

העולם . 01 ' 01 ,ריאו פר" האמריקנ' היחיו שהכוח ' OOו

לצרפח והצל'חה להש'ג לקבוצח 'לו'ם שנם הם

במזרח הולנן והסתתרו שס תמורת תשלום ,כשאלז

אומות העולם .

הוכרוז נתינ'ם של אץר עו'נת  ,בהם תשעה 'הון'ם ,

בספם הובערו לחווה של משפחת קולנברנור בכפר

ה  01 '01וו''ויטםט oשראפ מטר בע 'Oיה

אשרות צ'ל'אה מוו'שי בנוברבמ  .1940ארבעה מהם

קטו סמוך לנבול גרמניה  ,בחווה התגוררו בני הוזג

בויי"וס שכמסטסrצס ,ואחשו מרתה ר ...חה

ק ' בלו אשרות בניסה לאצרות הברית  ,ובהם אייה

ברנTו וה)ןר'קה עם  1 1ייי'הם ועס הסב בנ' הזוג

עומת טוצ'אףת 'וועה  .בשגח  1939הזמינה ורעת

אסתר פ"גל אשר נרה ה'וס בנ'ו 'וקר והשתתפה

רונoכooו לקלב זוא האח'ם מונ'קנום לוהסח'רס חנווה

הייה'ןoה ה'וג'ףתת זוא מפשחת שראפ קבנלסוכ'צ'ןהי

בטקס בי' ושם ,

לגפי ר'זזגoo
ה'  ')Iח m

את השומ'ים

כאוקטובר

. 1943

לע ףא הט)'וו הרב

V-ןא'ן ר'זזגמnה "Oער iמרהת שראפ גבסtי כ'פסם

אב המשפחה ברנTו נאסר נמחנה רתזו וכוט

הג'עו לפראג בפברואר  1939וס"ען לכמה 'הוןים

לארנוו " הוסה" וזערה לייי'ס 'הוו'ס 'ועלות לאץר

באשמה שה'ה פע'ל במחתרת ושוחרר מהמחנה

צלאת  ,אך באוגוטס  1939נאצלו זעלוב את פראנ

במסרגת ילע"'ת הגורע .ר~א גם )העס למךח~ יעלtקר

כחשדו לפנ' שהגiע' האח'ס מונ'קונס לח  IIת  Jכשה'ה

שסופחה לגרמנ'ה וכ' זעלור לחבר' הקה'ןoה  .הם

אח'י שה tזהרו שהגפטoו שולק צעלור אותם .
ב 20-ינו']  1940הג'עo Iן''ט>1Xיוו מורתה 'Oלל'נ Iו ,

ב'רת פורטוגל  ,כף לס"ע לפל'טי מלחמה מצרפת .
הם )בנסו לאזור וישי צברפת  ,שם השלטוו הצרפתי

שיתף פעולה עס הנאצ'ס  .הם ח'פשו ורב'ם לס"ע
לגTופ' המשטר הגאצ'

-

'הוויס ולא יהוו  Iם כאחו ,

נאותו הזמו  IJעו להס ילשאוו פ Iכיטוונאגר ,ספtר 'הויד

גרמנ' נווע  I ,קוק לסיוע וחוף דכ' צלאת מצרפת
לאחר שברח לשס עם עלייתן של היטלר לשלטוו

..

בנרמניה צורפת הכ'יזה ילע ,Iלמרהב הא'רונ'ה  ,שהוא

•

ימ rעלור לץ iוףם ן::/א' nזא"ןdIו .ו'זיtכסט'יו שראפ להך

האב במאסר מיהר ב)ו אלברט  ,אז בן

ל'tנ71מן ב ,1984-מורתה שפרא הלכה ל'tנ71מה ב. 1999-

את לשושת ה'היי'ם שהסתתרו בחווה לפנ' בוא שנ'
האחים וצמא להם מק ומות מסתור חוש'ס .

•••

בני הוזג נרנTו והונר'יiוו הסת'רו את האח'ם בו

מתחת לאפם
של הגרמנים

נ

,21

להבר'ח

קזי

1943

התנוררו צ'חק ובו

מ IןlJי') 0

וחציק בחוותם  ,בחור קטו מלע ו' ר הח ' Iרים  ,עם עוו
שנ' ט"ס'ס בר'טים  ,ודאגו להם לכ צורכם  .אלברט
הבר'ח עוו ']ש יהווים וואג להם למקום מסתור
בחוות המשפחה .

עם

ה  Iר'הס באמסטTום  .האח הגויל )תפס

לקראת סוף המ לחמה הג'עו לב'ת משפחת

ונשלח למחגה מאוטהא  IIו שנת"ס לפנ' כן

קולנברנור ח"ל'ם גרמנ'ם והחר'מן חלק מהחו ו ה
צלורכ'הם  ,נלכ ואת השא'ר ! בני הוז ג

..

את ה'ה  Iו'ס נחוותס

ותוך סיכוו רב

הענירן אולכ ושת"ה ללכ המםתת ר'ם .

}:, t.

החאים מונ 'j7נןם נשראו נב'ת .רמצ'oןoם

•

רע השחרור בפאריל ,1945
ב ' 31

אומ!ת העולם ב'  1ושס טקס העקנת
אות חס'וי אומ  Iת העולם לברנרו

,.
•

והנוףייה יילורבנונר 'ח לוגנם לארבט .

אלברט קולנבונור הג'ע מהולןן עם
חא'ן יוה!א 'דכ להשתתף בטקס  ,ו 'והאו
ק'בל את האות

•

ב ג ו ח'1'O

מרתה וו'ו'tכoט" שראפ

ו

,

'lנ.וםש :

'והאו

ובו חולתה לב'ת מוגיקנום וכ 4S -מבנ'

משפחתם  ,את האות והמלויה הענ'ק

נת' ו של אץר עו'נת  II ,ייטטסיל ומרתה החל " Oו לארגו
בצעמם את בר'חת ו של פו'כט  IIאנגר  ,הם הנפיקו לו

, 1940

לבר ו ח מהעיר

לבושה בבנוי איכרה מקימ'ח  ,ליווחה מרתה את בני

בשם הוריו  ,עוו

השתתפו בטקס הנצ''oןןם האח'ס צ'קח

) רב  ,Q'O'I) Yחצ'  j7תוותר ,עמרמ ( ,רמוע ובו חוותה 'ש'ל"Q'O'I) )IIJ

ושם נYוח  ,עם החרפת Tופ!oת היהון 'ם החליטו '}ש

חעווח זהוח מוזיפת כשם י'7jצט  ,ובפסטמבר

במא' התק"ס בגו חסיו'

האחים ' -צחק ב , 16 Iובו בו - 18

נתו א'תן  ,מנכל" 'ר ושם .
המנת האנ מנהך מוחקת .,.חס מואות ר",לום ,

בעזרתו של לוק  ,חבר המחתרת ההול}ידת ,ההו'ים

,ןsMm.orמwwwpd

•

--יףoסח_aי-יר

IN'm.
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מאח 'ה ו ר ' ח שן  -ד ר

"

וב'ענ"ם שנפקחו חנלום רחאה אח לכ ''פ העולם  ,ראתה
תא ה ' .Dררoגש'ה תא השמש ,וiועד' " :לעה לר Mס ממרבח
הח"ם חמן מה  ,ולמטרה  11לע'ה להלעות כל קורבן לע
מנת משתור המעמק'ס תולכ לובוא מחשד את עולמה:
ת)"מ) ח "I 10א תארOr .1I1 oו'ווש "Oלtמ ( 11M2·194O

ב· , 1940לע חוף הר'ב"רה הצרפת'ת  ,הרקח ממודלתה גרמנ'ה
מוהוrןה שנשחא םחאור חאלור התאnבת סהתב ש'לאה הצטרפה
לנלות כפויה  ,שתוטה םלמiוו שוקעת מ)'און עמוק  .בהמצלתו
של פורא נשלחים אילה 'זכ ציו.ר וiעברתם שתוטה צוללת לבבכ'
)שמחה המיוסר.ת

ת Uו Iכה חןשה

ל

שר וטה מלומוו
"חיי  ?Oאו תאטרון?"
 1,300דהפיס צש"ךה שטו'זרה בכשנת"ם נבראו מתיר ן)רח

ש ולוטה  aלומוו 1943-1 917 .

לבח' נלשט  ,מח Iר שרכיוו חוש'ם מותוך ררגה כי הזמו חחק ו'ש
נולרה

בברל'ו

רזגרועה

ב "nר m

למשפתה

להילשם אח המלרכא~ מתכום ועלה לפנ')ן מעס של נליוי צעמי

nם והחובה

א  Q'l1הא ק'מו'ח לש נתעסו רזגחקשרת עם צעמה לע הח"ס ,

של העיר  .בשנת 1935

-

לע המווח  ,לע האמגוח ומלע לבול לע הקשר ביניהס .

בב'ת

את צ''רתה היא מכנה ח " ס ן או תאטרוו ן ס'מני השאלה

הספר מאלנו' Iת פ'וח מא')nות

שהיא מצ'בה לפנינו יורש'ס מענה לשאלה אס לפנ')ו ממשוח

ש'מ  Iש'ת בברליו  ,על אף

או אשליה או לשאלה ה'כו עובר הקו המפר'ר ב'ו האמנות  ,ב'ו

החקבלה ללימורים

יהד Iחה  .בקעבות אירועי ליל

הח"ם וב ' ן המ . IIת המענה מטון בצי'רתה גופא שאינה אלא מפגש

הבדולח שבהם נאסר אביה,

רב עוצמה בין

'צ'רה הס ופח ח את קוראיה

הטילחו הו'יה מש  tJlב שתובער

לריצת מרחוו

לצרפת להחאחר עם סבה

כמו מי ש'צרה אוחה .

לכ המרכ'ב'ם הללו -
שבטופה הס נותריס ג"' Oו

נש'מה  ,סחוס'ס כמעט

 Iטבחה שמצאו מקלט בע"רה

שלתוטה לסומון  ,הדמוח בתאטרוו הח"ם  ,נכונה עוד מערכה .

וילפראנש  .שם  ,בעול הכיב וש

מערכה  Iו א'נה פר' עטה ,אך היא חוריד אח המסך לע ב ' מח

הנאצי  ,י צרה סררה של מאות
ציורים

בשם

ת" ס ן

או

תאטרון הה'טסוריה .

שתוטה a

ההדמש אוש ו וץ' בא ו קטבנר

לומו ו שולחה מצרפת אל מחנה

1943

ונצרחה מךו עם הנעתה כשהיא

תאסר ו ןן רזגנ'tוות תא !כ'Oור

נושאת אח עוברה ברחמה .ח"ה והח"ם שבקרבה נגדעו  ,ואחם

ח"ה ואח קורות משפחתה

מחו סמי)' השלאה  ,כשו באוש y IIי לא '.ה ח"ם  Iלא היה תטארון ,

בנרמנ'ה  .קב)" '] 1943שהא לטילפ ה'הויר אלכסדנר ננל.ר ובפoמטוב נצערו השנ"ס

ה'ה קר צרח לפש לש סאב'ח שהrוצחה תבצעמו  Iת נפשה ל(ןצל

נשנלחו לאנשווyי  ,שם )תחו בעוד שת Iטה בהך'ןן .

אל חוך המעמק'ס לדלווח משס ים נ  IIנ'ם שצבעונ' tחם וזקעח

את החערכ4ה "ח"םן או טאתרנןך ראנו המוזאון ה'ר~יר מאנ ) \Xחס בתמ  )lח גאודנת

יד'רי 'ד ושם צברפת ] בהזלדנ !בתמ)'ת נ ' קל'ו  Iמ'כאל נ " מאננל'ה  .החער[כה תגצו
בב'תו התערכ4ות ב'ד ושם בימים

6

ו ב'וג' ודע ו אבוקטובר

.2006

ח' Iב'ות  63שנ'ם חאלר ה'צרחה .

גא"' צא Iר פ'{)ור לע מנת אלש אצא ערמח' ",כובתת שהטrלר
במכתב אחרוו לה  Iר'ר~ וכאו ה'א ה'לצחה להצ'ל צעמה מנולר

ההחרבאויוח שבמשפחתה בכוח הצ''רה  ,אר כוחוח'ה לא 'לכו
לקלנס הבצא'  .א'ו האמנןח תחליף לח"ם  ,באל 'ש בה הכוח של
מה שנוחר לאחר האבדון  .בחצונח 'צירותיה בב'חן התערוכוח

ב'ר ושם נציחה שתוטה אח תאוט Iן הח"ם האזכר  I ,צי'ר Iח'ה הן
בנות אלמווח .
רכI ,חנ nה'א האצורת הנכי'ה מאווות נאנף המונא  Iו'מ.

צי'.ו מחור ·ח"מ ן או חאחטו?, :ןמ nא~ הה 'o lQOן ר~הרו" מאדרטםמ ~

10

 CIקיו שטmה ולסמ!ו ,מאדרטםמ

רמ - y
ךח •r

·.תאי

םיפורו של שורד
רמ

כ ימ'ס הפאלים

.r

ש' m

 2 30 ,2006עמורים 69 ,

חאת ד " ר בהל גן  Uרחן

ש -ח

לע היהו1יס בגטו  Iךשר~ ישבן בנ' משפחת פיחצוקי

ענת הש'הת להמש'ך ו'זלמ  l1בלכ הדזמנות שקנרתה

יחשבן כ1צ' יומו לשרוד .רוב נבי המפשחה חשו ח Iסר אוניס וייאוש ,אולם

ערכ הג'רוש ,שעה 'א ו את הצרע

מרכו .ב' ו ל'

,1942

יאן צהוען ,לתמדי גימנסיה ערתי ושואף ער.ת הצהיר· :איני יוער איך אתם,

הנו"זו

אבל אני חאיה ,אבעור את זה" :היוס :אוסר יוחאי רמץ )יאו פיחצוקי(.

מאוהו האף ח' שם מהות ורנ'ר~ הרע'ם לע הסונב'ם

·כשאנ' מרכ מא.ת אני נאחז נושה .דברן לבטח נשמעו אסי"ם :רוב וכפשחתו

אותו  ,וףא הילצח להתחזות לפוחjסיי'טשה  Iלהחק'מ

שדור~ 'או פ'חיקצו שדו מסת כיח צרון חךז~ תוש"ה וחשיבה סקורית ונוזעת

שלירות אבצב גרמניר~ פ'חקצ!' לבש מ  '1ם  ,נשא נשק

IG

-

הוא נמלט מו הגטו אל דצה הףא

-

ומכות

ושימש זק'ף במחנה של חיל האוויר של נרמניה
באוקצניה.

יאו פיחוצקי חי באותם ימ ' ם בלשושה עולמ ות מקב'ןoים  :בזמו ששירת צבב,א
הוא ה'ה חדר לגולר מפשחתו ועקב אחר ההתרחשויות בגטו ,וממש באותם הימים
אף הצטרף למחתרת הפולנית

-

הארמיה קריובה שהאנטישמי ו ת בה הייתה

חזקה מאוד .הוא ה'ה פעיל בשורותיה ואף השתתף בכמה מבצעים ו בפעולות
מחתרת שונ ו ,ת לרבות פצ'ץו קווי רכבת ורכבות גרמניות  .כשתמו הקרבות " שקעתי

במ'ו עילפון .נזקקתי ל'ומ"ם וכ' להב'ו שהפעם הזאת הכול ננמר  :כחב לימים
'וחאי רמץ.

המרבח I 1'l'1li1ק'ער 'וצא ומא  lIדו  ~ I'IIרoיענת י'Oן.

עם שחרורה של פולי ו התנייס 'או פ'חוצקי צלבא פ ו ל'ו שהתארגן באותם

1937
משפחת פ'ח  Iצק' ה"תה משפחה 'הו  '1ת חייונית שספ'קה לשני ב)יה את

ה'מים ייחם במסנרתו דע סוף המלחמה " .זע בת י את הגטו ובלב' החלטה זעלור

II

לאח' ולנקום .ב'צוע המשימות מותיר את מצפונ' נק' :בותב 'וחא' רמץ  .הוא

וה'ה קשה להבחיו נינס לב'ן לכ נער פולבי

השתחרר מהבצא דברנת צקיו לאחר שק''מ אוחות הצט"נות לע נבורה בקרב

אחר  .אולם המדחמה הטויה את יאו .הנער הנמץר  ,לח Iר סערבולת שלא היה

ונשאר ע Iן זמו מה בפו"'ו

להשי'ם את ל'מור'ו .לא עבר זמו ר.ב והוא למר

ממרבג י,ןא חאיו ובא') עם רב'  Qמ'הידו  Iשרך~ הצטרפו לא הנלמיטם

'זע שבח מהי פ'Iןןו הדחשה

היתרו) Iת של הוכטרפוי"ון שה"תה ורשה לפני המלח Oה
תרבות רעים פועולות פסורטיבית

פאשר להי '(m

-

-

הלכשה רחהב  .ח

מורחה rדכ לרג'ו מקלט למשפחה כולר~ הם ה' 1עו 'זלובל'ו ומשם 'זלבו.ב אולם
ה''יiוע 'זע כנ'םת האבצ הודאם למזרח פול'ו הנ'עה אוחס לש ו ב לוורשר~ אל האם
לכ '  '1101הע'ר

-

הפJט'ו '"הוד' נלקה ומנודה הנלכא כנטו מאחור' חומה

-

הר,בע ה"םור'ם ,הדר'פ ו ת והאמו  .או נם החל'ט החלטה נחצרת :לשרוד .הוא

-

הוא סקלו מהדקאמיה אנצה ' ת ה'ון7רח'ת שהש'ותם

בה ורבע 'זלמוד לכלכה ומי)הל סעק'ם אכוניברס'טת ורשה .לאחר שזעב את פול'ו,
המשיך את ל'מ ו ד'ו בפ'יז .
לאחר 'ועיית ו לאץו החליף יאו את שמ ו בשם עבר '.השם פ'חוצק ' הומר

שנותרה נב'ת .בוושרה חווה הצע'ר את התדהמה והא'מה שה'ו מנת חקלם של
ואח

)'l

בשם רמץ המבטא את תחושותיו  ,וזה נם שמו של הספר.

. _-

ר Doגתת ה'א המנהלת  Iהזערתכ הראש'ת 'זש הרהאצו .לא: U

עבד בכל עבודה אפשר'ת ,פרנס את משפחתו בהובלת )וםע'ס בר'קשה ,ובה

•

זעזו חוש על המוף ...
'צחק )'נברג  .של  Iש א'חה  Iת לשנ·

בנוסע' רכבת קסטנר ה'  Iשני ידל'ם יהויים

בכרבת רOJIןנר

הפרט ה"ח 1ןי הזה נפרשה ה'דועה לש

אח "IJ

-

נ  OIע " o Dמ O"'I

130 •2006

עמ ו ד'ס ,

69

מקקוונ

-

רתנכ קסט)ר נחשף בעפם הארש ו נה בפסר לשפנינו.

ש "ח

"המסע הרגלי התנהל
בודעת  .אחי ו}א' צרענו

פולה ו'צמן .משס עד כאן
במחנה בם'"בר

בתוך הש"רה הארוכה.

לא

הכרח'

א'ש

הבנת'

על

הם

רמ'Oר) '))') iונ הבתירגנו

לנו  ,ואילו עכשיו ה"תי
אחראי לצעמי ולאח'  ,שבכה והתלונו וסבל מרעב

בלא משפחה  ,בלא איש או מ iעד ,שנ' םל ''1פולנים
בתוך קבוצה של 'הורים הונגרים:

12

חורף :

ש'ר'

ה·לז

פטר

קטט

-

ברכבות ,במחנה ברגן  -בחן ובםחור

שלחרור 9 ...... ,ו 9 "' 5 -

ו

י ד ו ש ם והוצא ת עקה  48 •2006עמ ו ד' ונ 59 ,

ש'ח

פולה הייתה בת 18
'Tדנ"ו )j

ותרגם

כתב

בהוננרית

שבפול'ו  .לבה אמר לה

רבע'ו'.ח ה'יי פטר קטס

לה'מלט מזרחה  ,ולו גם

ערות

oQפIר m

rןה

ב Iה 10-

כתב

' 1Oנ 'j7טי'נת לע ה'Oמ לעו

הדריפות לש יהו'י ה ~YU1I

של פ ולה ברחבי בר'ת

הקארו אצמ' נפסר מךוכס

רזג Iתו\Jו ':ילכ!התא במחהנ

את

ענודה בם'ב'ר משקף את

ולא ה'ה ביד' לה Iש'וע _  .ה"תי בז חמש וחצי  ,ועמרתי

א'תמר 'עוז  -קטע,

על כף ' -זן של

הספר מצ'ג שירים שהמשורר איתמר יעוז  -קטס

ממפשחתה.

תמ'ד היה מ'שהו שדאנ

עם אב)ר אחי בו ה ארבע ורבע  .עמדנו שם לבדנו,

ש'ח

במח'ר הכבן של פדרה

בכל המצבים הקשים

במרכו מחנה ברגו-בולו בגרמניה  ,לע תליל'ת עפר,

 102 ,2006ע מידו ונ 69 .
ושלפשכ הגר'Oנמ

מה)וםע'ם האחרים ולא

מה

-

נטרה

•

•

היהוד'ס שנמלטו מפני
הגרמנים ,עברו את תקופת השואה בתנאים קשים
וחוו ייםורים ואבןו.

נספר נכלי'ם צ'ור'ם פרי יצ'רתה של פולה
שצ ו'ך ו נ  Iמו נןון ' ה וכליאחה במחנה ,והם נבחינת
רעות חזותית ממקור ראשוו .

מקורי

המצ 'ג

השתקפות השואה בעי) ' ו

שי ילר-משורר .נטפר

מבוא והערות לע גלגוילהם לש השיר ' ם ולע האירויעם
האיש"ם המיוחן'ם העומן'ם מאחור'הם.

חנונת נ'נר הננ'םה

חדש באתר

החדשה

www.yadvashem.org

מאגר עדויות וידאו חדש
לכ המקשיב לע:ז הופך דעל ,

•"

)nר Pפרס )לבו רפפI 'lח'( Oלזיו

מאגר חשד של nעיות ויארו צורף בחע האחרונה לאתר האינטרנט לש יך ושם ,

••
••
•

והוא מציע למבקר הזדמנות צלפות ברעויות מקו ו )ות של )יצולים במגוון רחב
של נושאים ואירועים  .במאנר  45דעויות :קטעי  Iייאו מ·  22דעויות המוצנות
]לכ רחבי המזואון החדש לתוחלת השואה ; קטעי וייאו מהתק'Oלור ש נות ראינו

רעה )בהפקת בית הספר המרמי להוראת השואה ביד ושם( שה ו א הצצה

לעולמם של היהודים האורתוד ו קסיים בתק ו פת השואה; ועךות וידאו

~

של חתן פרס נובל פרופ' אלי ו יזל  ,של מיליקי המשואות ביום הזיכרון
לשואה ועוד.

• ••••

• •

אתר הא' UJרנ Uשר ד' שום נזה בפםר

••
ב
••

תחרות מצט"ני האתרים

Webawards 2006

של א נ שי ם ו מ תשבים

זכה אתר יד ושם בפרם בקטגוריה מיוחךת  ,ל"וודעת השיפוט לא
היה פסק כי זהו אחך הפרויקטים השפאתנייס  ,המורבכים והחשובים

שביצע Iבישארל בשנים האחרונות"  ,כתבה השופטת יעתנ מירון  " .די

ושס השכ'ןוו עלשות שימוש מושלכ ומושים ברשת האינטרנט לטובת תיעי,ד

ב

 26-נפאר'ל נחנכה ג  Yך הכנ  Iסה החדשה ג'ן ושס חכרו של תומך

 Iד ושס הא ר' 'יייף  - rל  .בנו לש האר ',תמJך  Iי ושם ']ל ',יף )שלישי
משמא(ל  ,ףנר נשם מפשחת  'rlף םnכו  lתם לש שר החוניר ,התרבות

הנצחה ושיקוף האירועים ההיסטוריים ,האחר של יי ושם מאפשר להמשיך

וע'וסוק בזכר השואה ייהגחילו חלר הציער .מרובר באחר שנכיר בו שהושקעה
מחשבה רבה ב'ומאכת התכנון והבציוע:

והספורט דאז מא' ,שט'ית )ש 'Jמשמא('ן' ,ושב ראש האגורה האםי'קנ'ת

• ••

למעו  Iך ושס אל' ז),.ונסק' )משמא(ל ' ,ושב ראש הנהלת  Iי ושם אבנר שלן
 Iת  OIכ' 'ך ושס ג'וזף ואליזבת וייף )מ'מיון.

••

פת'חת ארנ'ון

•

'ד ושם תוהר בש'נו' השם שר
החנה

ב

אושוו' r

י

ארכיון שירוח האיחור הבין'יאומי של ה'וצב האדו Qדנב'ארולסן בגרמניה
יפתוח את הארכיון .לפי הערכת מומחים ביד ושם  ,ההחיטה חעניק

צליבור הכ'ול' ולחוקרים בפעם הראשונה נישה 50 ' '1

מיייון תיקים

תנונה דל'  IIח  Iם בתקשורת נחודש אפווי הב'ע יך ושם את תמ ) Iחי
בבקשת ממשלת פוליו לה  Iם'ף את המילום " המחגה הנרמני ה Jאצ'

ועוך שמות שי קרבנות שואה ממםמכים שהתקבלו כארכיון מתחיית שגות

ישענר" ישם המחנה א Iש ')- Y'IIיקנאן  .יושג ראש הנהלת  Iי ושם

ה·ס  .6בשנות ה' 50

מיליון דפי מסמכים שהיו בארכיון דע

רנבא לשן ס'{))ה יש') 'Iהמצוע נמארו בן מדובר עוודבה הט I'Qףת".

אן  ,רוכם נוגעיס ייהוידס בתקופח השואה .

--_.

הקבשה אך מבקשים שהם'יה ' ה שמ דה ' צתוין בשם הפ Iךמל' שי המחנה:

• •

ד' שום נזה בפרם "הארה' שהוגא"
ב

ד וש  Qבירך על ההחלטה שהחליט בחודש מאי הוועד המנהי שי

מחקופת מיחמת העולם השנייה  ,בתיקיס מידע חשד לע מחנות ריכ  IIוכפייה

 Iבהודעה יע'ת) Iי  Qאמר שלן" :א)ו  Oב' ') Oאת הצריונל העומר מאח ' 11

•

ארורם1

עת האחרונה זכה יך ושם בפרס "האריה השואג" שהאיגוד ה'שראלי

קילב יד וש Q

כ · 20

דני להסךיר את פתיחת הארכיון  ,החליט הוודע המנהי של הארכיון
צניגיס מ·ן  1מידנות ובהן ישר'וא
צניג מדי

וש .D

-

-

יהקים קכצות עבוךה מצקויעת  ,והנ יישב

קבצות הנעודה תקסור תא האריכון קסירה מצקויע,ת ויהיו חבירם

בה ארכיונאים ממידנות החברות בוודע המנהל שי הארכיון  .סקירה

"

תונש

לוודע המנלה וחתוח בפעם הארשונה איזה חמו ר צמוי ואנכיין ומה בצמ שהמיור
'ושו  .הקבצוה

תמי r

תמל r

אילו חומרים בארכיון יש ימחשב ובאילו שיטות הקבוצה

נם 'זע 'ו'tכ גישה לחומרים,

ליחםי ציבור ורוברוח מעניק מדי שנה לקמפ"נים של יחםי ציבור  .יך

"מדובר בצדע חשוב בתהליך שי פתיחת אריכונים באירופה"  ,אמר יושב

ושם זכה במקום הראשון בקטגוריית אירועים מיוחדים לע המבצע

ראש הנהית  Iך ושם אבנר שיו  " ,אנו םבור'ס שנציג יך ושם בקבוצת העבודה

התקשורתי המוצלח של פתיחח המוזא ו ן החךש בשנח ,2005

יוכל יתרום מהיעד והניסיון שנצברו ביי ושם באשר למחשוב מיעד  Iיהנגשת

יושב ראש הנהלת יך ושם אבנר שלו בירך אח מנהלת מחקלח קשרי

מייע ארכיו]' יקהל הרחב ".שלו בירך גם את מזואון השואה בוושיננטון לע

עיתונות וחקשורת שיווקית ואת כל צוות המחקלה לע " שהשק י ע רבות כךי

פע י יותו המאומצת יפתיחת הארכיון ו שיבח את " פעייותו החשובה של משדר

דלאוג שהמ  IIאון החךש והאירועים שנערכו לרנל חנוכתו יקבלו חשיפה רחבה

החוץ אשר מהווה המשך יתרומתו יהבאת העתקים של חקל מארכיוו ארויםן

ואוהךת בתקשורת באyר וברחבי העולם:

ייי ושם נשנות ה· ." 50

13

ן ' Uדת התנ'  Uןת האשרת תה'נה נן  90ת רתננ'ת ה ' 9תןח
תאת אר' צו  jlרמן

אז הקמתז ה"חה ודיעת החביעות שוחפה אטסרטגיח של יד זשם

מ

במחקר m .ךןע oוחנ  )lןו .ה!!דיעה קבהע צעלמה שתי מטחח מרסיוח

בחלזקת כספי הנפסי ס שהיא ממזנה לעיהס  :סיוע ל),צזלי שואה

נקlק'ם

-

למטוה  Iו מ Iפהנ חב הכףס

-

והצנחת זרכם של הנפסים וש ' Dור

') Iרוו השנאה .

יד ושם  .המרס היהוף ר)',ו·אלומי להצנחת הש  Iרא~ הנא בלע הבירת הנאמן
לש ו  Wת הבתי!עח במ'Jכ' tש המוטה השנ"רג הודיעtה תמהכ והשתתפה במ'לע!כס
הנדו'לם של יד נשם רוגמת הלעאת שמות הנספיס בש tאה לאי)טר)ט  Iמחשוב

ארכיוו המסמכים של יך נשם  .בראשית שנות ה· 90

ה"תה ועירת התב'עות

לת  Iמבת העיקר'ת  mכנית הפיתוח לש די ושם  Iהתח"הב לממו שףש מתקציבה .
מאן  ,עם התרחבות תסית הפיתוח ,גת התצקיב בחע האחרונה .ברוח השותפות

האטסרטגית עם יד ושם  .אישרה ועירת התביעות תנפסת מ'מון גדולה לתכנית
הפיתוח .

פתיחת המוזאון לפני '  Iתר משנה עוררה מחרש עב"ו רב בשואה ברחבי

הועלם  .במזואון םיירו רע הנ 'ותר ממףoוו וצחי א'ש  .אבנתו האינטרנט לש מאנר
השמות הממוחשב ביקר Iיותר משמונה מיליוו איש .

' lושם מוקיר את השותפות האמציה של ו'עךת התנ'עות ' Iמשיך לפעול
עם הוועירה למעו מ'מ Jש צו  Iאתם האחרז}ה לש הנפסיס

-

'זכרן ולעולם אל

תכשחו אותנו:

םימ' Iלאמשל :חןנ ?עIת רrוnמתj .מח ~ שו'ב שאר ה,עד ר IOoהל משה רגנו ,להנמ ר"MIo
המנלה ןועדג רל'יכI.ג Qר~ CכוOOרמא וWש סג בש!' שאר תIע'TIo 1ב'I\Iתר 'Iל' OIקתב יאש
רןoעו.ה רד רש'וא O 1') 1U'Iשו

רבrוס .ר.א 'ץעו  Tll'Oשו'לב שאר ר\ו;נהלר~

חדשןת

ההנןו

ההחקר מ.ת

,ל'U .

"  Tם . -ייב' , U

פרםי המכיו הביו-לאןמי לחקר השןאה
ע 'דוך מחקר השואה הוא מש'מה שק'בל לעיו יך ושם מתוך אמונה
והכרה בצורך להנ'ח תשתית רחבה  Iמעמיקה של ירע  Iשל פרשנות
היער ול Iרנו וחורות הבאים.

בטקס שנערך ביך ושס ב·  29במא ',העניק המכוו הב'ו·אלומי לחקר
השואה ו  1פרסים ללתמ ' '1מחקר לתואר שני ושלישי הל  D'lDlבאוביברם  IYאות
בישראל .את רוב הקרנות שתרמו את הפרס'ס ייסד Iנציו'ל ש Iאה רכי להצניח

את  Iכר יק'ר'הם  .לעוח את חקר השואה ולהנחיל את  Iכרה חורזת הבאים .
את ה  Iו כיס בפרסים בירך שמעוו  Iייסבלוס  ,נציג הקרנות  ,ואת מקבל'
הפוס'ם 'צינה מ'לכ ר Iנו בהבחהא בנושא מחקרה מ ח נה הר י כ  Iז נ ' אך •Iלוב :
תנ ני ת ס י פ ז ר י הח " ס ש ל ניצו ל י ה שואה .

•••
םזנה ל  nוקר·ס םרב·ס ב·ז ושס

כ

ימ 'ס

20· 15

ב יו)' השתתפו היטסוריונ'ס ועובדי מ  IIאון סרב'ם בסךנת

מחקר ב'· Iלאומית של חילופ' חוקרים שהיא חקל מתכנ'ח מסינירס

נינסאובץ' :הש Iא i1קנ  OIוב Iובמטוחיה  Iהקשר'ה'"" ,וםיו תחת ר'גנוש האך'ןטoל
ב'  Iגולסב ' ה' ועוד .נמשתתפ'ס נטדנה היו 'ושב ראש הנהלת יד  Iשם אבנר שלז,
הה'טסוריוו הראשי של יד ושם פר Iפ' דן מכמו  I' .ץע אקדמ' לש יך ושס פרופ'

יהורה באואר  ,ראש המבוו הב'ן·לאומי לחקר השואה פרופ ' דוד בנק'ר  ,שנריר
סרביה נישראל מיודואג יטאקוב ,שנרירת טרביה·מונטו)נרו בישראל לשענר
קרינקה ' Iאדקוב')"  .רגומר יובאו צ ' ו"ובקר מרגנסייה האורתודוקסית ר Ooרב'ת .
ארש המלחj7ה למו!Iחת מואלJץ ממדרש התרטת ברסביה 'ויסהע חיזרא·ג rק'ץ' .
רר רסנ'ה קפירטוץנ ממכון חן7פוח שיקג) דר מא'ןoו טoירוץנ מא ' Jlרנטיoת

נלגח  ,מליאו ק'ל1יאנ' Iמהמכ! Iלה '! OOר'ה )]I mמ  Iבנלנח!' .באו מ'קרIב ','Y
רראנאו נצקטוב '»I 'Yרא נאטונ"ב ' 'Yמהמוזאוו לש קרבבוח צרח העם לבננ .n
דר 'לע נ'דם-אורב'ט Iוק'ר'ל פפרמן מהאזנ'ברס'טה העבר'ת ומיך  Iשס ור"ר
מירס ו"נר מאו)'ברס ' Oח בר

אןלי.

בנ ' j7ורס ס"רן האורח'ס במו  Iאוו החדש  Iבמרס הצפייה ביד ושם  .צניג'ס

מהארכיון  ,מהספיריה ומבית הספר המרס' להוראת השואה ביד ושס נפגשו

עם האורחיס וס'פר Iלהם לע עב Iדת מחקלתס .

צח'·שנת"ס שוערך המכ Iן ר),ין·אלמו' לחקר השואה םע חוקירס מחוץ'.
נושאי ההבחאות היו 'הא Iניברסליות וה"חוד'וח של השואה' :השואה
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ב'  Iנ  Iסלביה' :ההיסטוריה והה'סטור'וגרפיה של יאס  IJבץ"  ' ,אמנים 'הודיס

Nב.ו::ר ר.א ועןז ונךת' ,וש שאר

רIOOo

r

ה::ו ·rאאו' יךת" ,הש.רא~

אירועי אפריל-יוני
 24בא'1פי

>2001

העצרת הממזכתית לצווו '  01ייזי)ר  Iן לש  Iאה ולגבורה

סן במאי

כינוס לציו ו  6 2שנה לשח ר ור ממחנות הר י כזו ו מ ה נט או ת בשטח י

בנט ג ) II.והשר iטשחתפ Iת כ  2.000-איש ,לרבות נצ'ףן שוהא מהyןא מוחוז,

רבית המועצות לשערב ב ש נים  19-44 -1 9-41בשיתוף עמ  Iתת נצ'וף מחנוח

מנל 'א לש רמו  'lנה .יסrnן אומות העזלם  ,סי נוער  Iחי""ס  .בצערת נשאו רבףם

הריכוז והגטאות בישראל ובמעמר מבכ ל" יד ושם נחו איתו ויושב ראש מרכז

נשיא המזונה משה בצק וראש הממלשה אהוד אולמרט  .פרפו' בצי נכרך ]שא

הארגוכים של נצ'וף השואה ב י שראל כח פלו .ג

את ינך ה  IY'Jז  Iם  .יושג ראש מוצעת  Iד ושס אדן פרפו ' שnב  0 " 1ה"זוק אח
אבוקת הוטין .

'))תבn

האמנותית השתתפו סרי קשת אי'ןיו  .ה/זנרת מ' ' 1

מסקוה והשחקו שמיל בן ףא  .המנחה ה"תה השחק]ית יינה אילאו ·
 25ב אפר יי

 18במאי

מפגש לרגל ההוצ א ה לאור של הא נ ציקל ו פד י ה של חס י ד י

א ומות הע ו לם

-

איטליה )בהוצאת מונדאדורי( גערך בשיתוף המכון

האיטלקי לתרב ו ת תל אביב  ,שנרירות איטליה בישראל ,ארנון עולי איטליה

נ טקס הנחת הז',ס ניוס הז י כרון לשואה ולגנורה הונחו

ו חברת יהוךי איטליה לפעולה רןחנית  .במפנש השתתפ ,כ·סס  2ניצ'לי

 I 120ף Oלמרגולת הדנארהט ימח נטו ושרה בהשתתפות נשיא רrךזג)ך~ ארש

שואה ו יוצאי איטליה  ,והוא התקיים במעמד אבגר שלו  ,שנריר איטליה

הממלשך~ מלמא קמום יושב ארש רנכו,תס נשיא ב  Iח המטפש הלעיו ן  ,יושג ארש

בישראל טנדרו דה )רכאחין  ,העורך הראשי של האנציקל ו פדיה פרופ י ישראל

הסנכוות היהוירת  ,הרמ'rכט ,הוכפז'כ :קזו הטגי הךלפ' Iםט ',ראש היער ירוילשם ,

נוטמן ,עורכת המהךורה באיטלקית ד"ר ליליאנה פיצ ' וטו )מילנו(  ,י ו שג ראש

ראגו)' הנצoףןם  Iמtnוה·ם  ,לתמ ' 'lם מולשח Iח מרח'ב הארץ .ה nך~מי Iגם הטך'Oןס

ארנון עולי איטליה קלאו ד יה אמטי ומחברת האנציקל ו פדיה דר ברכה

ריבל'.I

מ עמך הקראת שמ Iח קרבנות הש י אה באוהל

מרנשים במיוח ד היו ה ד גרים שנשאה ש'שנה עבר ו Iלבית קאסוטו שחסידי

יזכור; עצרת זיכרוו של ארג וו ות י קי המחתרת היה  Iדית בצרפת

אומ ן ת העולם מאיטליה הצ י לו אותה ואת אחיה  ,הנחחה את האיר ו ע ד"ר

באודיט Iריןם; הקרבת םרטים במרכז הצפייה ביד ,שם ; קונצרט ,יכרןו

סימןנטה רלה סטה  ,מנהלת המכוו האיטלקי לתרב,ת תל אביב .

הלאה - :לכל איש יש שס "

-

 שדרת האןמללים  -גמרמ ז ' ראר בכר בירןשלים חכר יהןךי הןלנך שנפסו

בשואה; עצרת תנועות הנוער בבקעת הקה י לות בשיתןף מינהל חגרה
ןנ ו ער ןמןצעת תנועןת הנןער במשח החינן,ך החרבות ןהפסורט  .בצערת נכחן

מאות חברי תבועות הנוער ןצניגי מןצעןת התלמידים ןהכוער מרחבי הyןא .

 26באפריל

 30במאי

אזכרה וכיגוס שנת י של י וצאי קרפ ט ורוט ונ י צ ן לי קרפטורוס

וגגי דורות ההמשך בישראל גהשתתפות

יושב ראש הארנו Iטוגיה

קל",I

כ· 3OO

איש  ,באירוע נשאו רברים

ד " ר בר כ ה ריגלי Iמיד ושם  ,ד " ר אילנה

רווI

מאוניברסיטת ב Iנוריון ודר משה אביטל .

ע ר ב התייחד ו ת עם הקה י ל ו ת הםפרריות של ארצות

ה'זבקו שהוכחדו בשואה בהלכי יnהת ווהילו בעעתיים בשיתוף ארנוו בצ''לו
מחבות ההמשדה יצואי יווו שיבראל ,התאחךות עויל יונלסlביה לשרבע ומעותת
דור ההמשך של יוצאי מדקוניה  .באירוע השתתפו יושב ראש מרכז הארגונ י ם
של )צ'ול י הש  Iאה בישראל בח פלןג  ,יושב ראש ארנוו בצ'ול י מחנות השמדה

'אצlי ו"' בשילאר משה העילוו  ,יושב ארש מעותת חר ההמשך לש יצואי מארקיה
משה טסטה ויושב ראש התחאדות ע'לו ייגולסביה לשערב מרים באיזער.
 4במאי

טקס העגקת אות חסידי א  Iמ  Iת הע  Iלם לסודובה

" אגה

 - ,ל מצ ' כיה שהסתירה בביתה קבצות צעירים יהו ר ים ודאגה ללכ צורכיהם .

את האות והמלדיה העכיק לבתה של המצילה אנה נרלובה מצ ' ביה מנהל
מחקלת חסידי אומות העולם דר מחכי פדל י אל  .בטקס נכחו כ  50-איש  ,בהם
הניצול יעקב זילברשטייו  ,בני משפחה וחברים מ י שראל .
 7ב מאי

טקט מסירת ספר עדו י ות לארכיוו יד ושם  .גפסר כ  -ס 6דעויות

של ניצולי שואה ושל לוחמיס דייר י חברת עמיגור

-

מפלעי רי,ר של הסוכנות

היה ו ד י ת .הטקט נערך במעמך יושב ראש הטוכנות היהוידת ואב בוולטקי  ,אגנר

שלו ויושג ראש מוצעת המנהלים של חברת עמינור משה נתי.ב

9

במאי

טקט ממלכתי

לציוו י ום הניצחו ו על
רגמנ י ה הנ א צ י ת ברחבת

אנדרטת
,הפרט'  Iנ'ס

הלוחמים
היהודים

במעמר השר לקליטת
הלעייה זאב בוים ואבנר
ולש והבשתתפות ()()()-כ  ,ו
לוחמים ותיקים  II ,טרנים
ובכי המלחמה בנאצים ,

וב!/הם

nב: ",r

יושב ארש בףח rוו '' ~7זמrכnח

רובס עול'ס ממדיבות השנהoי ושוו:נ nצאננ,םי  Iאשו ךבcץן ב) Oi7lר'כmonח' צ'1ץו
י םו רבו " Yחו ,לע גומנ;ץ הנ אצ י.ת

חבר העמים  ,פרטיזנים,

מתנדבי היישוב לצבא בריטניה

-

לוחמי הברינדה  ,נציני בעל ו ת הבריח ,

שגר י רים  Iנטפחים צבאיים של מיי]ות בעלןת הברית  ,קצינ י ם וח"לים
מחטיבת קשרי חוץ .בטקט הניחו זרים נציגי הל ו חמים  ,ש ג ר י ר י ם ובטפחים
צבאיים ג צ י ני המ ד ינ ו ח בעלות הברית  ,ממשלת ישראל וצה"ל.
מתקי' "מש'אות וש 'ום זה"\)יו! שלוהא ל!נבורה תר>ש,

15

n

בקי~ס ב~ד ושס

 g )-גמאי ]יjור שר ה ח וץ 'וש נורווגיה ג ' ונאס גאך

סטו) 1ש 'Jמימ'(I

ניד

נשם  1 " 01במוזאון החשר לתוחות השואה לנ Iו"ת דך רוברט רוזט  ,מנהי
ךפסוריות )ןו ושם )שף משמא(ל .

בשיא טוקריה אחמם ננ ' דס זטר )במרכז( ביך1j

ג'  lושם ב  -ך ביוגי  .הנשיא

ו רע"חן  11 " 0כמויאי! החיש לחודלות השואה הנררגת יושג ראש הנהלת
יך ושס גנxר שיו )משמא(ל ,

~
•
~

E

שר הלכלכה של רגמניה מ ' כלא לגוס ו השר אליכות הסיבבה לש רגמניה

רש המפשטיס לש צראות הרבית לארגסו נ Iלאחס רוע"חן )ממידקר~ ממי'ן (

טיגמו רבגילא ביקרו ניד וש  7-) Qב' Iגי .

ס" 11נמ  IIאונ החשר ) ' ) Z8יובי מו Iיית העוזרת הנכורה ייישג ראש הגהלת
יד ושם אירנה 'טש' Jר'זפ.

עד'  jה ,רג'שה ,רצ' ' jת  :ז'  Uה תורג'חן זייכ
ד ושס לבא לע מוחה בטר ם עת של החברה והעמיתה היקרה ו יטה

י

תורנ ' מ:rr I

מג מת א'רופה דר ר ו רוו בארהם ·בידענות  ,ברנ'ש  Iת

,יטה נודלה באוגוסט  1972בבורפשט שבהונגריה  .לאחן  I'Oס

רוOOצרננ לש זהטי רםענiדת רב~תאו השוראג ·הר נש'ות

יימודיה הת ) IYיים בשנת  1990התאהבה נאץו ישראך נטיוי של

שלה לאחר'ם ב'tוכ ולנ ו שא שב ו עסקה  .רג'ש  Iת ואל

קבצות צ'ער'ס 'ה ו ירס מהונגירה ולעהת יאyו ביסוע הסמוית היה Iף.ת

בשנת 1996

ס"מה  ' ,טה אח ל'מור'ה לתואר ראשון בח'נוך ובספרות

באונ'ברם ') Iה העבירת ב'רושל'ס והחלה עלביר בנ'ת הספר לרפואה בהרםה

ע'ן כרם  .בשנת 2001

החלה לעבו ר בנ'ת הספר המרכז' להוראת השואה

ב'ר ושם וס"עה בהכנת הק ו רס הראש ו ן לאנש' ח'נוך מהונגר'ה  .לאחר מכן
הרר'כה ק ב וצ ו ת ממר' נו ת ש ונות  .כעב ו ר כמה שנות ה ר רכה ק ור מה ז'טה

וה"תה לממוגה לע ארנון

oo

' )ר'ס לא נ ש' ח'נוך מחוץ לאץו וםמ')ר'ס לנצוול '

שואה אבyר ואף התצוה לע מ נ ו וו ר ח ב 'זש נ  Iשא' ם בתח ו ס ה ש ו א ה  .בתפק' ר ה

האחר ו ן ה ' א עמ ר ה בר א ש רסק צ ' כ ' ה .סלובק'ה ו קר  Iאט'ה ב מ נ מת א' ר  Iפה
ב ב'ת הספ ר .

16

בטקס א זכרה מרנש ש נ ערך לנכורה  ,נזכר מנהל

ר נ נשות  JOIנמיט"זטו,ת ר~א שפא,ך} IIחבמתני' תא ז1ט'ג
ךכו ה"ת' רצוה זלכור אותה :מאר בארהס .

ב)ובמבר 2005

הוענק זל'טה אות כבור מטעם

ממשלה הוגגר'ה להוקרה לע נעירתה ק'ן'ר ו ם הוארת
השואה והנצחתה הנ  Iנגר'רג

'ור')ק ו ב''Y

שהצ'ל את

באיה  ,ד ר מ'קלוש ~א נ i::ר  .בתקפות השואה  .בשנת  2003ה ו ענק

ליור'נקוב ''Y

ב בעורתה ב י ר ושם פלעה זטoה למען הכרה בינאוש
אות חסיר אומות הועל ם .

זיטה צרנחה ב  23-באפר'ן .oהי א הות'רה הוירס ,אחות וש ' Jרלייס
ח" ה .ת הא נ שמ ת ה צרורה צנ רו ר הח"ס .

-

מרמ

ידידים ותומנים

כ

העו ם

י

ארצןת הבר·ת

Y1ילוn

הש ו אה

IהתIרמ n

לןו ושס זאזובח  '7'tlף )מ מי'ן( וצנ Iנת המנה י גו" ה צ 'ע ר ה 'זש

.

האגידה האמריקנית למעו יד ו ש  Qקיו מנדלו ו ) מ משא(ל  .ה ר וח רfו l lה של כ ת ב ה עת

ז וכה פרס קירויו ' הידל היהו ד י מאז דע
ה י ום :קיב'וי את פרס ההישגי ם מונעם
הא ג lIה המאף:j7ות' אבעח' ההוקרה השתני

השש-י 'וש הגארוה תב) מו הנ עם יושב ארש
האנודה אלו ,ב ורו בקסי (  .הנ ו מאת ה א ורח ת
אבירו.ע בבי ת הנכס ת פאקר אווניו נמ נהט ו .

ה"תה )יצילת השואה  ,המצרה והסופר ת
הנ ו דעת זוגה

IDO"I

ק ל יי ו .

•

.

:
ב 9-ב י ו נ י השתת פ ה מ פש ח ת מיצבר ה מו ר ח בת מי ו  QOו Iו מ פלו רי ר ה
ב טקם ה ח נו כ ה של כ י כ ר נ ט ו ו דשה גיד וש ם שש ו פ צה ל א מכ ב ר

ר' ~

nנר מ4ת ר Jתנמ ו רנ~ ע ם י ו שב ר א ש הנה לת י ר ושם אנרנ 'ושו )ממש לא
'')(:כIל דוד מיצבר שנ לד נ ר חו ב מילה ב ו ו רשה; ג 1ו יעjוב מיצנר ; ב נ ו
א"רה

ורע יית ו

מיבד י

מיצנר ;

ורעיית ו של י קעב
מריל י ] מ י צבר .

נכ ד ו של מיצנ,ר
מיכאל ,

ק י בל

לוחית לר נ ל בר

עקב הע)"ן הרב שעור ר ה תערותנ ' lושס ' אינום א Iש  IIר" בסוזא ו ן

המצווה

פדל' בש'  j7גו ) ,יאותה האג ו דה האמריקנ י ת למען יך ושס להמשיך

שח נג

ענת הnארורנג

להצ י נ ה קלה'ו עור בארגעה
ח'רשום .

התערוכה

הוצגה

בשקנו תםrואב ררטרוםימ הנר

י'וטס קרא ו ן ו גני מפשחת.ם

למו פתחית התרעהכו nבשדl
 [)Iוא צפו הנ

 rרת 10,000-0

ן

א י ש  .נא" י )רנש  Dההתע  I)"Jת

הוגה שהתערכוה וכ ת ה לה:
מאן לטסר קראו ו  i .ה חשוב
מאיך "ושקינו:

ב 7-

במאי הנ י ש

פר ו פ'
טאובר

מנטtכ lו,I

פרד

) מ י מ ' (I
בנ ו לש

הת ו רם ילר ו ש ם

ד ר לזלו ס א ורב

: ,,.

רגנאל ולש בתכמ jומ ו rך שלאובט א נייטשי ] חתם ילעו ו לש ח להרמ ) קסס ]

מוודעת הזערה  Iההצ ל ה  .במבתנ איינ שט יי ) מ בקש מ קס ט Iלסיי ע לי ה ו ר ים
להז1:לס מנרמנ י ה רגoצאית לפ נ י פר ץו המלחמ רג

יושג שאר האנרוה האומ'i7נ 'Tl
א ל י זבורובסjו ' ה י ה אוןח
רדובכו U7בסן רפותיהח 'ן\"I)I/fר

של יום הזיכר ו ] לשואה בי ר
ושם  .תנ מו נה  :עם נדכ ו נו עז

ז בו ר וב סjו' ) ב מדי ם ( ונדכו ת יו
ת מר ו מ אי ה )ווה
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ידידים ותומנים

ברחבי

ה ו ם

' שראר
באפריל שהו נצוג' 'ר ושס

בחורש פאר''ו נערכו בנג "ן ההנהלה

) 6-5-

והמחקך ג' י ושס דסOן' הסרת הטול

"ב פאלאס ·

 I' 1 -ך מוגו בח·,א  Iםייען

מלע לשטי ההצנחה וההוקרה ל רו ז ה

לDעIנ'? Oלוtזמ ך'פ רע לורוסמ .' r"nJתו

שטין )למטה מ  Iמיו! ) 71ג ' הזוג רחל

חפצים

ומסמכ  Iם מתקופת השואה.

ו משה ב  Iאי ' סט  Iק ) משמאי  ,ע ם

זחא במסנרת המvצנ י  O'Nףו לוהלצה

או ת תךןה לע תמתכים

לש דעו' Iח מהש ו אה ש " ושס ממשיך

מפשח תם(

-

להפ ע .ו''

ג'ך וש ם .

' lושס משתתף חעצנ לש 'צ;וח

 j7יjוזא מחררה לע יטפרת יער'ח,
רבנו ' ה קקזוא 'ןד יב'ת רנ.ם תהא
נמשחה צרורה צברון הח"ם.

)  8-במאי נערך ג'  1ושס טקס הסרח הלט tמלע אבן ההצנחה

בר·טניה

1jלחש' קה'ןות רת'yש  :גטקס השתתפ ו כ  180-חrךנ הראנון

-

נ י צול' שואה י גנ ' ר ורות ההמש ך  ,ו ב הס ה ש ר לכ'ט חוו פנ'ס בא'
'ייכטר ו ראש יער"ח רמת השרון 'צחק רכווברנ .

הולנד
ב  11-במא' נ ' j7רן ב" ושס החבר ה  IIח'ק והת ו רס "וך

ושם פלו גאו ורעייתו ' Dנק )יב'יע ולשישית ממו'ן(

היב יראב j Dת  OIתOנמ רגגno

עם בנם סלו מתם

המיכו' תוקע נשופר נטקס

קרן  Jא Iבר סס'י ארז  -לב'י'  Iס )משמא(ל ,א'רחה

צל'ין ' Iס rהוכ'ין ולכגן הול ז1ו

אותם ננ'ק!ר ראש דסק אצרות ר Iבר Iת צרפת'ת

ב'ציל' ש  Iאה  Iגכד'הס .נטקס

)גש"ה מ(לאמש.

)חכי שףגי ש'לאר גטירנב'ה צב' חזפ  ,הינ הארש' סר '  Iנחן jוOס .
הינ רר "םאהס Iל · מקה 'rח ה'ףן פסח פ IIרטנגל יצנ'ג'ס םם'1נם
'וש הקה 'rה הנאגל' Iיה ' lIת

' צחק י מןoגה ק " )מ ' (I'Oו'D
משפחחם

נכיתה שתרמו

נחודש מא' לב'ת הטפר
המרמ' לה Iראת הש Iאה
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רג'לא 'מ) )'(I'I

ועם יושחב ראש

לבוג'ת ףגאנ -חrושן חץו  Dן' o

ןנ OI

קנדה
'ד ו שם ק ' ך ם ב ב רכה את ה מ נהל
רש mלש קסדה האנ ג'י ףגאנ לj7שף

חvו דו'ד מצלר ) ש ' Jמ ' ' Oו ( ו ג ' רר את
המנהל ה'וצא

סול' קפל'נםק' .

בתמונה :סול' קפל'נסק ' )מ (ו''מ עם
נש'א אגורת 'ר'ד' 'ר וש ס בקנדה

הנק רוזבכאוס )משמא(ל.

החורס לםל' רו ) משמא(ל
מטורונטו ג ' קר ג' ר ושס
ב ח ו דש מא ' ו םייר ב מ זוא ו ן

הח ר ש לחולי ו ת השו א ה,
מ ל ווה אבגנר ש ל ו .

ראש ממשלת
ק  Jדה

צי-כה

סספו

הרפר

~ \~

)שן'

משמאל(  ,לצר

)משמאל ל'מ'ו(
הארי

ו דורה

ק''מר והוודרא,

דו'ר לובה ו ג ' רס

סמוצ ' קוג': Y

הנ'ח זר

-

ןחכיז טנקס  rם חכיזהו שלוהא נשרער מחץו

לב")'J

הפלרמנט גאט/אווה .

תקם-קו

'"i':,,

.

-..

i

.

(,

' ~ ':..r

I-t,

"(" .

~,..

"

..

,

נאורח'ם
המ כ ובר'ס
ש ה ג 'ע ו

לטקס צ'ו' וו

!

.

'וס הז ' כרו ו

ל ש ו א ה
בםנט'א  Iו

שצב ' 'ןoה ה'ו ןש ' א אגו  1ת ' ' lד ' 'ר ושס בצ"לה והתורס  1 ' 11פו"רשט"ו

~  : .ו;ד ~ ' fT 'I
,

 .,י י ~,
~,

)שני מ'מ ' ו(  .צניג קרו ה'סור ד  11רז )משמא(ו  ,נש  Iא ה·  CREJחול'ו
פרו'מוג') ' Yש ' Jמשמא(ל ו ש ר הפ נ 'ס של צ"לה אנ דרס תוו'  1ר (ן'מ'מ) .

,
התורמ'ס ל'ד ו שם

:וו
ושס זלרכ הוףו

מרקוס ו ער'נה

)במרכז(

כy

בטקס

השדקת גו חשד גןו

לש מיקום ץכ אפר'ס רא'ה ו נדלוה Yב ז .'r

Tנfן באנר לשו )מ'מ'ו ( מ!הנלת יסק מאר ' j7ה הל'ט) ' ת של
האףג קלשף חyו לרפה חזו ) משמא(ל .

'  lושס מג'ע את הערכתו לתומ כ'י

-

ת רו מ ת ם מ ם יי ע ת ל נ ו להמש' ר

גמש'מה ה ה'ססור'ת לש הנצ ח ת ז כר הנפס ' ם בשואה  ,ש ל הרחב ת ה 'י ע לע
ה שו הא אבמ צ ע ו ת מ חקר פורסו מ 'ס ושל העמקת ר,ח' ) ור קנרג ה ר Iר הצ'ער .

י' ושם 'ו דה לן לע הלחטתך ל תמ ךנ נפ'עלות ו  ' .חר )לכו לרוגש'ך תו j7'Iתנוו

r

'כI1מ ו השוהא ייהעמ ' . ~7לרג תא חורהת הנא  Iם לוקפס להס "מם מש'ו'רה
לע המןש '7ן  OIו לש הםע ה'רףן .ולע רע'ב ה ' 1IOרונj7oושד'ס לחרגה האגוש ' .ת
כד' לתרום' באמצעות כרט  Iס אשרא' או באמצעות

אורל' ג'גל )משמא(ל ק'בלה את מפתח 'ד

המחאה ' ,ש לפנ ות ל כתובת זו :

ושם מ אבנר שלו ומ פייה חזו גטקס בנ'ת

אנו דת נאמ)' '  lושם ב'שרלא

הספר המרכז'

להותאר השהאו

'ד ושס

בי' וoש חנשדו

ח ן"  ' 3417ר ושל'ס 9 1034

מסר ,ושאו ר~ה

לטפו ו 02. · 64434 11/ 8 :

חש'פת לוח'ת
ז'כרון
הור'ה .

לזכר

פקס:

דואר אקלטרו)' :

-

שוות הזנ'ר Iו של ו אה ולבגורה

02. · 6443419

Israel.societ)@yadvashem.org.il

· הת ר ומה ל ' ד ושם מוכ ר ת צל ורכ ' מ ס לע פ ' סע 'ף  46א ' לפק ו רח ה מ ס .
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