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רשות הזיכרו\  -ןו ושם
)תמכת נפע'ןןותיה לע 'ד'

t

משדו ןי)'",ר .התרבות והפסוטר ,

tו ועידת התניעות

-

המאגק של לכ דור ודור גמ' שנמר ן

אומר להחר'ג את אצרגו .

זמו לא רג לאחר מכו פתחה א'רן תערוכת
נשער

קrךקט Iר Iח םושא הש tאה  ' .השחיקה המחrךרה של

ר'ןכ ,oהמשות נש rיאו
לתr Iו'ות שה  Iחא

העולס משמעה כ' המערג דע"ו לא הג'ו שכפ ' tזע
נעש'ח מתקפה 'וע התרבוח ו'זע מערכת הערכ'ס

המערג'ח'  ,אמר באנר שלו' .הה'טסור'ה המח'שה
מאת לאה נודלשט " ן

לנו כ ' שח'קה לגוכח הצהרוח מרושעות מול'דה

•

ב זמו תכ'תב שורות ולא מקתמ"ת רפoסקת

משע'ם מרושoעם :שלו ה  'DIף Oכ רפoם'כ'ות לש רוב
מנה'גי העולס לנוכח הא'  lס הא ' רנ' הרוyב לפתחנ ו

אש מהוססת לאחר מלחמה זעה של

מגג'רה אח הצורו גהרחגח נעודתו של 'ד ו שס

חודש שנ'טשה ב'ו ח'זנאללה ל'שראל

נרחב ' העולס לחקר השואה ולהוראת השואה

לאורן הגגול של !שראל ולבגוו ' .ה  tד'ם

 Iמשמעו'וח'ה ' .הז'כרון של מה שקרה לנו בשואה

רב'ס ב 'שראל ומחזצה לה ר או במלחמה אות

יאחך ו'חזק אח העם ה'הוד' נעת'ד  ,אמר שלו .

מא "ס של המ ג קש' ס להשמ'ד א ת מד'ג ת
'שראל  ,וה'א גבתה ח"ס של גג' א ר ס רב'ס
ונתנה במה לב'קורת תק'פה של מר'גות רבות

הטגנה שננווות

ברחב' העולם לע פעולות'ה לש ' שראל  .מד'נת

'כו לנו מכ'ר'ם אח האמרה ' יירע מועט הוא דבר

'שרלא לטה ה"תה אחוזה מתח ןןאנה לשלrכוס

מסוכן  ",כתג מנהל הספrךות נ'ך ושס דר רוגרט

של אלפ' הח"ל'ם  ,נהס רב'ס מא ב ות'נו ,

חוט בממאר ' נ Iרות כiמ ג'קש פשורסס oעבתונות

מאח'נו  ,מבנ'נו ומחבר'נו  ,ושל המוג' התושנ'ס

דבירבו לע הא'וס המםpו לש

שנאצלו עלמור בשג ו עות של התקפות ט' ל !ס

'וע המד'נה ה'הוד'ח ו'וע הדמוקרט'ה כעולס כולו .

לבת' פוסקות וברפoג  IIת זעות .תתושות החדרה

רזוט מצ"ו כ' אחמך'ניג ' אד ו'וצע'ו א'נס נכוג'ס

ו ה "אוש של רב'ס מאתנ ו ה'ו קשות מנשוא.

ללמו ך מה'רע הרחג 'וע מלחמת העולס השנ"ה ,

שג'א א ' f1

rךמחא')ג ' דא

ן

ן

ן

הוראת השואה בכי החזיתות
בש'ואה ' בעניין משעיה של מירנת ישארל וההשוואה

קבוצות אסלמיןת מצינות את דעתן על השואה

לע השואה  Iלע הקמת מד  Iנת ישראל  .תחת  Iאת
הם מעוותים את המועד 'המנו ו ו ו המקוט"ע שלהם

בין הציונות לנאציזם היו המוטיב הבולט ביותר

בהקשר של התנ נדותן לישראל  ,ה ו אכ ו מצינות

'"משתמשים בהגנה הסעוותת שלהם ככל' נשק

בוברי הערבים על המלחמה בלבנון".

ועות אנטישמ י ות  ,אך העמוה האנטי·יהורית של

, 11

ראש מנמת אירופה בבית הספר המרכ  Iי

חלק מהקבוצות האלה נובעת נם מנרטיב ערבי

מx:כם רווט  ,מוכוחה ניתר שאת יכ הוראת השואה

להוראת השואה ד"ר וורון אברהס נסע בסוף

ללכי יותר לש מלחמת העיים השנייה ושל תור'וןת

גימ ] Iו הכרחות  ,נמיוחך נמר'  I1ת שותושביהן יש

אונוסט לברלין להשתתף בכינוס " אסטרטניות

הקולוניאליזס .

מידע מועט או מירע מטעה באופו גוטה על

וורכים למאבק באנטישמיות קברב אירפlים בלעי

לנוכח עמוןת כאלה  ,אומר אברהם  ,חובה

השואה  .יך ושס עושה צדעים ראשונים בכניטה

קרע מולסמי ".את הכינוס ארגנה קבצות המחקר

לע י נו למצוא ררכים ליצירת ויון פתוח עם מוריס

 '7םיי)ות באטיה  ,באפריקה ובאמריקה הלטי)ית ,

הבין ·לאומית לחינוך ילמחקר על אנטישמיות ,

ועם סט  Iרנטיס ערביס  .לפיכך פיתח יר ושם

שם לא נעשו מאמצים שיטתיים ללמי את

בשיתוף הוועוה היהווית'אמריקנית שבברליו

סמינרימ ופעילויות

הראשוI

ההיסטוריה ש'ו השואה ) ראו "הוראת השואה

והאקומיה הפוליטית של קרן פרידריך 'אברט

מםונו למחנכים מיחן שהתקיים לא מער בבית

ננך היהודום והאמריקנים :התנהנות מעיו

בםיו :מע י

,(5

זתא דצב הרחתב התכניות  Iהחמוףס

ובמימוו הקרו לזיכרון  ,אחריות ועתיד .

להוראת השואה א)יפחה  ,צנפנו מא  '1קה ובמ'ר)  Iת
דמיקיטיות אחר ו ת.

המפר המרכזי להוראת השואה ביו ושם

-

אברהם נשא הצראה בנושא "שואה באווירה

המספקים רקע הימטורי על השואה  ,מסבירים

של קונפליקט  :הוראת טסוונטים ערבים ביו ושם"

את ההקשר ההיסטורי ועוסקים בקרבנות אחרים

הסטודנטים והמחנכים

של הנאצים ובכך מדנישיס את הטוטליות של

והסביר " :אף שרבים

הוואת השואה באוויוה של עימות

-

לרכות הממינר

מ· 5oo

הערבים המנ י עים ליו ושם מדי שנה הם אזרחים

האיואולוניה הנזענית ואת הסכנ ו ת הנשקפות

ישראלים ,הש ו אה איננה חקל מההסיטוריה שלהם.

ממנה .כתכנ' Iת מושם רנש נם כהיבטים חיוביים ,

אם האתגךים בהוראת השואה צליבןי יא ישראלי

השואה היא טרנויה י הוד ית שכביכול איו לה

למשל תפקי ו חסיוי אומןת העולם המומלמים ,

אי לא יהוךי הם מיוחד ' ס כםינס ,הינר נכי ן על

השפעה ישירה לעיהם .

אחת כמה כומה בה ו ראת השואה "וערבים נשל

יתרה מכך  ,ויו ו

על

הסכטוך הא ז ור י הנמש ך זה יוחך מחצי מאה " ,אף

השואה דברך ללכ נורם

שנלי האנטישמיות עולום  .י וחום לע פי אירועים

להם להלעות את נושא

והתפתחויות פוליטיים  ,לאנטישמיות תהיה אחיזה

הטרנויה

שלהם

-

קבועה בעולם הערבי  ,וכמו במקומות אחרים

' הנכבה ; ' האסון ' של

בעולם  ,היא תהיה קשורה לתהליכים רחבים יותר

הקמת מוינת ישראל

שמשפיעים על החברה הערבית"  ,מסבירה ר"ר

בעיני חלק

אסתר

וובמ,I

ב· . 1948

חוקרת במכון לחקר האנטישמיות

מהם  ,אף שלשואה יש

דייI

ממוים ,

והנזענות על שם םטפן רוט במרכז משה

בסיס

עובדתי

ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברםיטת

הרי

היא

נתפסת

שמתת"Dפ נמoוני הראשוי ומוח ג ')! מן 'nגי' Dשו

תל אביב .י"ש קשר החי חזק ביו התפקדי הנוול

כעיניהס בעיקר ככלי

של השואה זבהות היה ו דית והישראלית לתוירות

מניפולטיבי של הציונים לנרוף את אהרת העולם:

כוי לפוננ את הרנשות העויניס שחשים כמה

השימוש בה צבד הערב.י ההתעניינות המתננרת

אפשר לקכל את הרושם  ,מצייו אברהם  ,כי

מהמשתתפים  .ףא שבסוף המסינרים המשתתפים

קיומו של כוח המשימה

הערבים שותפים למגמה ההולכת ונוברת של

אינם נעשים לתומכים )להבים בציונות  ,הרי ר,ם

הבין'לאומי לחינוך ,חיכרון ייתקר השואה והחלטת

של העולם בשואה

-

הכחשת השואה  .למעשה רוב המורים והתלמידים

רוכשיס כמה תוכנות לע אחר האירועים המכוננים

האו " ם על ציו ו י וס ה ז יכרון הב י ן ·לא ו מי לקרבנוח

הערבים המגיעים ליו ושם כמעט ואינ ס י ורעים

בהיסטוריה היהו די ת  ,ותובנות אלו יכולות להכהיר

רק השניאה את נו שא השואה לע

ובר על השואה  ,הם משתמשים בביטויים לא

לא קר את נקודת המבט הישראלית אלא נ ם את

הערבים והמוסלמי ם  .לכן לא מפתיע שהשימוש

מ ו ויקים שלעולי ם להיתפס כ אנ ט י שמיים ,כאשר

הסכנ ו ת שדעיי ו נשקפות למוינה היהור י ת בללכה,

השואה

-

3
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ניוס השני של הכינוס המ  ;fiים האורחים פרופ'

שיאו לש מ ו ש ב הסיכום של ו}'Dן)ר היה ההאצרות

ומיוחך בהיססיריה? ואס כן .האם אפשר

רט'ה .0I00'f

י'ושם רגבמניה

המרתקות של ד"ר דבורה ליפשטט מאוניברסיטת

להפיק קלחים כ'ולייס מתקופה מזזעעת זו ,

ולשענר נשיאת הפלרמנט שי גרמנ  Iה ,רר יוי נ טה

אמורי שאבלטנטר~ של פרופ ' בו קירנו מאוניברסיטת

'tומד את סיכותיה המע ו קות ואת הפשועתיה

rטמאשב)"-ג 7בJןס ממ  IIא  IIאIש ' IIו"-יברקנאן rדי גפ'OOלו

 IIל באצרות הבףת ושל היוץע המיעד ליר ושם פרופ '

לע העולם או אפילו לעזור יקרננות של רצח עם

ממ Iזאן ן השואה בו ו שינגטי ו סיפקי תוננות מרתק tת

יהדוה אבראו .רד פילטטש הסבירה יכ נכוו ש י ש !IIווהא

בסקומות חאירם להבי ו תא שח  Iו הבשו ו אה ימה שחוו

לע הנצחת השוהא )rךמ nIJיהםr ffi .ןנס היה נם י ו שב

צוח עמ  ,גם מחוץ לגבולות

ה

א ם פאשר לטעון שהשוהא הייתה א י רוע יח' l

יושתנ רשא גא l1ת

ראש הנהלת יד ושם אנגר שין

''l'1

אלמנטים מיוחדי מ

-

הוא הגידר )יקור

ידמנתם  ,ולא רברגח למען רווח לכילכ או פוילטי P ,ש

אלה היו כמה מהשולאת ר!גnאגר Iח שהו!,לע  mגI

אבתרי הצרח "חוויה מ 'tחושית" שבה "ה ר מיוו שלנו

הגרמנים המשיכ ו במדיני ו תם הצרחנית נם כשה י א

ילובנו בכי)ןס ה נ'- Iלאומי החמישי למחנכ י ם נ'  lשם

מפאשר לט להתקרב צרע אחר אליחע צעמו :העוסה

פגהע במישףו הנדקתמותם במלמחה; אלב ו 'tא שום

בח ו רש י ו  }'.הכינ ו ס הג'- Iלא ומ י למחנכים נערך בלכ

שיו ת ר ממילי ו ו ימ ראם ב ' j7רו אב ו שוו)"-בי דואנוו  ,הוסיף ,

השוו א ה ביו השו א ה לבי ו מע ש ים אחרים של צרח עם

מ2 1-

מעירה לע ש י ]וי עמ nת בקרב הציבור  ,לע צרונו להביו

בעולס לא נולכ חהות סימ]י אזהרה לצרח עםt' ,ומד

אנשום אחrךם בהיטסוריה הס ו דרנית?

שנח " ,Q

בניככ()ן המחו ש י נחכו

)300-

מ ש תתפ י ם

הוראת הטואה

-

ניווג יס ואתגריס

הכינוס הבין-לאומי החמישי למחנכים
מר י נות ברחבי העולם  .את הכינוס ארנן בית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם בשיתוף "אור נ ים

יזמ ו ת חינוכיות" ו בתמיכתה של תכנית אספר
הביו-אלו מ ית ללימו ר י השואה ב י ר ושם.
הכינוס עסק בשל ו שה נושאים

עיקר  IIם :

השימוש

אב מ נות  ,בסרטים ובפסרות בהוראת השואה ; הירעים

החי נ וכיים של ביקור באחרי הנצחה ובמוז א ונים;
וייחוידו ת השואה הבקשר של צר ח עס

-

הממשעויות

החינוכ יו ת .ב כינוס התכנס ו פאגליס של מ ח נכ ים ,
חוקרים והיסטוריונ י ם ב ו לטים  ,ולא ח רי ה ם ה ת פצלו

הנוכ ח ים לקב וצו ת ר י וו קטנות ולמרנאות לימוד שעמקו
בנ ו ש א י ה ר יון .

את היום ה ר אשון בכ י נ ו ס פחח פרופ' לורנס לנ נ ר
ממימונס קול נ' אבצרות הברית בהצראה לע השימ ו ש
בספר ו ת בהוראת השואה  .תו ר שהנרטיב ההיסטורי
משמש קר.ע הוא טע ו  ,מנ ו ון הפסרות ב נ ו שא השואה

רר ררס ה פיל טטש } ש - Jה מימ י ו ( מדרבת םע  Jי'ו1צ' תח ה עם חנדנא ה נב ו oו הב י ו 'אלמו י החמ י ש ' למח Jב'מ גדי ו.םש

השואה כופה ילענו להיכנס לנרטיב קורם כול דעכים ,

" מה קרה באמת " ולע הבנתו את חש'ב ו ת השואה

ואחר כך כמשתתפים אבמצעות כ ו ח הרמיו ן שלנו:

בחייו היום .

"עוזר לנו ולמיין מה שאיננו יכול י ם

ערלת ]1...

פסרות
את הה'  OOיריה של השואה לתלמיד'ס היוס או להביו
את חשיבותה בעולם המו ר ר נ י  .השואה בוורא י חסרת

רר סטפ ו פ"נשט"ן מאוניברס י טת מינסוטה הסביר

ףא משוזאוינס אYם תאףם ואנתיטי.ם חב האנצףם

תקריס  .וא י ו להתו ו כח לע כר  ,טיכמה ל י פשטט  ,אר

כיצ ר באמצעות תיאור "קוכעי מירע בלי להביא לידי

טורחים ו מביאיס לפני מיליו]' המבקרים "פיםות של

שימה לעי]ו להער'ר את המיוחר בשואה כרי שנוכל

טריוויאילצזיה של האירו"ע צירה מאנ ו ת השואה "רמות

ואנתיטייי צהשiר"פ רב~ תטעיב בה[) חא ח  TIIןמ ~

'tומד אחרים להתריע לע צרח עס ולזעור לנפנעים

חשדות לש שיח בקהילה שלנ ו " ואפיל rשימשה ראיה

לע משעיה[) ו לע התהנג ו תם בחברר~ עם זא;ו הזהיר

מצרח עם להבין ולהצניח את שאיער להם.

היטסורית  .רר רבורה אופנה  IIמר ,בימא י ת ווכות פרס

(ןש  ,יש לחקז את האותנטיות זהאת מרט י ב המבססו

מושב הסיכ Iס של הכיווס יוחד לוכרו של רר

האוסקר על הסרט בז ר ועות זריס  :ס י פורו של

לע ךחמן הטסיוף ואיבדיiיטיב משו )[ ו(fןש רזגחן7ר יהיה

ישרא ל אפסר  .מנהל קרן אספר  ,משה ) מן ( לן'  .היה

הקינדרטרנספורט  ,ריברה לע המטע המרגש שרבעה

בעתיד קל יותר ולחות את השואה ו לומר שאי ן לה

יושב הראש של המושב המנהלת הפרנוגית של בית

כשיצרה את הסרט  ,א ו פנהיימר הסב י רה כיצ ר עלומת

ממשיעת רזגוזאון לתnלות השואה בדי ושם מגלס תא

הספר רזגרמי להוראת השואה שולמ'ת אימבר פורופ '

רזגוnנ  I!fשת רזגי'זי lIים  :פני ם פיoווףם אישיים פוחחיס

השליוב הזה בהבצת היחדי במרס הנרטי ),ךכו מעורר

אר I'II

קולטר  ,חבר הפלרמנט הק'מ  ,ושאו רבף ם לפני

לנו פתח ללימור שונה של השואה .

במקנר הדזהות רהנ יותר וממשיעתית י ו ת ר חניי ו .

המשתחפים.

4

=

בניית גשרים של הבגה הוראת השואה

מאת ד" ר ר ורב ס רוזט

•

ה ר Iג המכריע שי אירועי השואה התרחש הרחק מס'ן -
י

תרםתי ותפסיתי

ב I'O

-

מרחק גאוגרפ ,י

מIתיתערם לש  1.3מלייאדר טיינם  .נבלכ זאת ארבשית

הסינים

התענ יינ ו

מאור בנושא .

השתלמה באוניב רס יטת בן ג  Iריו , j

אחת

המשתתפות

והיום היא מ  Iמחית

חודש יויי  ,במשך שניע ,הת " j7םה נםיו הו Iעירה הש נ "ה )נושא הוראת

לספרות עברית  ,היא רוברת אנגלית ועברית ומתמצאת

השואר ..במ  Iמון כ Iח המשימה לשיתוף פעולה ניו-לאומי להוראת השואה.

היטב בסיפורת התשובה על אורות השואה  ,וכ Jמתרנמת

הבירה העתוקה ומש כ ו

את כתבי עמוס עוז לסינית  .משתתף אחר למר באולפן בישראל ומלמר

התקצבו קומץ מחגכום מחוז  80 ),1מצרים

עברית במכון האקרמי בשנחאי  ,במתלקה החוקרת את תולרות היהורים

rליכרוו השואה ולמחקרה .נחוס "כמ שי ק"פנג -
ה  j7ה'ןוה היהוידת הסינית נעבר -

סיבים וטסורנטים לתואר שני מלב רחבי המדינה ישיח לע תודלות השואה ולע

שהניעו לחופי סין בתקופת השלטון הנאצי  .לפחות שנייס מהמשתתפים ,
מרצה ותיק וחוקר צעיר  ,כותבים מחקרים על אנטישמיות  ,מושג שרוב

ורכי הוראתה .

המשתתפים הסיניס  Iצ'גי  Oג  IIIייצסופיי) Iת הנוגעות ייהן  Q'lאו למלחמת

הס ינ ים מתקשים להביו ,

העולם השנייה  ,לרבות היטסוריה יהודי,ת תנ"ך  .יחסיס נ'' Iלאמ "lס ו הכיבוש ']'פה
הנוקשה שי

זיער הנאטימשיות  Iרrוכoשת השוהא רנכ ))]טים באומה הגר Iלה ביותר עבלום ,

המזרחית  .המחנכים הנוען מ'  1ושס  ,מהמרמ וlתרבותי היהו'י

בעיקר באמצעות האינטרנט  .משתתפ י הסמינר בקייפנ) מצוירים כעת בירע

לכו  ,jmממרמ התיעור היהודי בן ומננ ן  ,מבית וומה וממוזאון השואה ב' Iטסין .לכ

ובהתלהבות ,והם חיל חלוץ במאמץ רליכוי האנטישמיות בנוף הסיני ולהנברת

אחר מהם הציג פרפסקטיבה ייחוירת לע ההיבטים החשובים ביותר של הנושא

המורעות לשואה ולחשיבותה בבניית גשרים של המה בין הסינים ליהורים ,

1'0

שראו י להנחיל לצניניה של האומה הגרולה ביותר בעולם  ,מרביתם א י נם יו  Ylים

=

רבר לע השואה .

הכבחו הוא מנהל הספtןוח ) ' 1וש•D

הא'רוע' ב'ת הםפר ההרנז' כהוראת השואה '.ף-םפ  Uתבר ן; ~ DD

כ מסגרת היערכות יד ושם לקלטית קבוצות שונות של תושבי הצפון בעת

קלראת פתיחת שנת להימוד'ס תשס " ז בקיח והרורכו בדי ושם כ'  40קבצוות

המלחמה  ,הדרי ,בית הספר המרמי להוראת השואה ביר ושם בני נוער

מבתי !Xכר ש ו נים מרבחי האץר .קבצוה לש געות ויחירת הפקי ו ח לע הגנים ביעירית

שהניעו לביקור במסנרות חינו ,שונות .יד ושם העניק למבקרים סבסור

תל אביב השתתפו בימי עי ו ן שונים .כמו כ ו התקיימה השתלמות למוירם מלווים

נכיר .תבחילת חושד אוגוטס השתתפו קבצוות לש תנועת הנורע ימחנות העוילםי

היוצאים לפולין מלכ מחוז הררום .בחורש יולי התקיים יום עיון למורים היוצאים
מטעם משרו החינוך וממללכת לוינסקי ללש'חות ב חרב העמ' ס .

בי ום ע י וו חרכו לש יאנוש ק ורצ יא ק ב'ר ושם ,

בתחילת חושר יולי התקיים  aמינר חינ ')lי"ומויר של שגויעים בפילון בשיתוף

בחורש יולי התקיימו סםיגר ביו  -לאומי למחנכים מ· 10מרינות ו סמינר'ס

מואזון אוש וו' .Yכמו כו יותר מ  20.000-בבי ב וער וססור נסיס מחו'ןי הגיעו ליר

למחנכיס יהוירם מאצרות הברית ומקדנה ולמחנכים יהודיס מרוסיה  .זער התקימיו

ושם  ,מרביתם במםנרת תנועות גוער שונות ובפרויקט י תנלית י ,קבוצות חינור

סמינרי ם לאנשי ח י נ ור מארצות אירופה  ,לרבות סקדני)וויה  ,יוון  ,רומניה  ,צרפת,

וקבצוות של מלשחות צהל" פודק את י ר ושם קבץי למיי הכנה טרס נסיעתן לפולי .j

נרמניה ו בריטניה.

(1
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דשב-

מאגר מקוון של המחנוח ושל אחרי הרצח
הנאצ  IIם ה  Uיקר  IIם
כ

הספר המרס לה ו תאר
מפה

אותם ואת זכרס ולהציג את רמותם לג 1לשיס המתעניינים בנולרם של יחיירם
בשואה .

ושל אתרי הרצח הנאציים

געת האחרונה הולעו לתת-האתר של בית רפס.ר הס יפ ור ים של שנ' קרגנות

היעקרייס  ,והב הגשלוים כי ו "וס

שואה

קלבל מי  Ylנוסף לע לכ אחר
או המחנר~ פאשר לצמוא את

'בח כזאח רצינו'

ברשימה

המצורפת המפה ענתה לע בםיס פר ו יקט מפיוי אתרי הצרח של המכון הביןי

לאומי לחקר השואה ביר ו שם  ,בתמיכתה לש ויעדת הבתיעות  .עור גתת-האתר
מנוון חומרים להעמקה ולחקר לש המחנות ושל אתרי הצרח

-

רע ויות  ,מחקרים ,

קטעי רעויות בווי ר או מסרטי המוזאון לתוחות השואה ,קישוירם למאנר המירע

המקו ו ן י אורות השואהי ועור  ,המאנר שימושי במיור nלנושלים המעוניינים ללמור
לע מקומם של המחנות ושל אתרי הצרח הנצאיים המרמיים אבירפוה ולהרחיב
אח יירעות יה ס לע 'זכ אתר ואחר

-

ליא ו ן מקרו ושרה קלימרר  ,יעו ו והבתוננות רנפי הרע שלהם יגלו פרטים

לע חייהם של ליאון ושרר~ לע משפחותיהם ולע גולרם בשואה.

מהס הבקשה לע שם האתר

האתירם במפה ,

שבמאנר המרמי של שמות קרבנות השואה  .בבסיסו של הפרויקט עומרת

סי מפשחותיהם וקהליתם מן החכשה ירנ ל'זכס תא מרטחם לש הנצאים למחוק

אינטראקטיבית של המחנות

וכJ

להבתונן ולהעמיק גכמה סיפ ו רים שמאחורי השמוח הרשומים רנפי הרע

התפיסה החינוכית של בית הפסר שיש לחי(ז את תווי פ ניהם של הנספים ואת

השואה בתאר יך ושם

באינטרנט

ב Uקבוח דפי  Uד

מסע בקעבות רפי דע הוא מו'זר עלבורה חינוכית ובפי רע .במסע אפשר

"

תת-האתר של בית

מוצגת

מסU

תאת א'ןס לט

במי Yl

נניש  I ,מ'  jו 'Il'lתי למשתמש .

 -מדר'1

למורה

~

כ עת האחרונה הצויא לאור בית הפסר המרמי להוראת השואה את רפס.ר

בת מאת רצינו -

סיפורה לש מרטה  .הספר מיורע ללתמייר בית הפסר

היסרוי ומגולל את ספיורה לש מרטה  ,סגתא ל)ירכס המתגוררת ברחובות

ושיחותה רבעה לעיה בפול'  jתבקופת השואה  ,באתר האינטרנט מןר' ,מפורט
למורה  ,ובו מער כ י שיעור לכיתות ה י -ו י פוקר ח Iגמה מרפס.ר ,ל'עון חופש' .
המחב דבוע בוודמ רץא,נוטט 'Jבת רופ .oהמ רמי להחאוו השורא~
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הרחכ.ת
מאת

ה ו ר את

נאוה 0 " 1

"

כ.קרכ.

ה ש ו א ה

•

ה ח רדי

הציכ.ור

ההצראות פתחו י)ן אפ'ק' חש'בה חוש'ס .

הספר'ס עוסק'ס באירוע'ס הה'סטור"ס בתקופת

החרד"ס ובסrכ 'נר'ס של ·ב'ת 'עקב :ק"ס המדזר

הס'" ה'ה צקר אר מרחק 'יע'י .והסדנאות

השואה חוך שיסת דגש בהתסודדותו ובחוו'  Iח' I

בשבה האחרונה קירס מ'וחר וראשןן מסוגו למגח'ס

זעח ל]ו לרזגר רייבם מג  I)IIת להותאר הש Iאה:

ה"חו  '1יח של האדס הדח'  Iלש הצינור הדת' תנקיפה

ח'דר'ס ףכ להמע ' ק תא הפIל'עת מiרב הצ'בור הח'דר

מורה נרנ< ooיםג'nכס חוD I 1' ) D'Tש

וו  .בסררה ארבעה ספר'ס ,ולכל כרך קלטח של

בתלמוד' תורה לבג'ס  .בקורט הוכ ש ר ו  10מבח'ס

דעו'וח ו'ראו  .שב' הכרכ'ס הראשונ'ס 'צאו לאור כבר

לעב וד ה עס סוריס בתלמו ר י חורה  ,ותהל'ר ש'לובס

לפיב כסה שביס .הראשון Iעסק ב'הו  '1ס האורחIדויQןייס

בנעודת המנמה החל .

רבר' הסינ וס השגרת"ס הללו אונם ) I1ו'  0םאי'הם

 -הם מצב'ע 'ס לע ש'נו' שי ממש נקשר שביו

"

בגרסב'ה בשנות

.30-01

הרכך השב' עוקס בח " ה'ום"וס

בעקבות ש'תוף פעולה עס האג ף לחי)וך ח רד'

ושס  1)'1מערכת הח'כיך התחיח .לפנ' כשש שגוQ

של היהורי המאס'ן כגטא ו ת  .הכרך השל'ש' נושאו

נפתח חמר ח'Tו בנ'ח הספר המר'מ להורתא השוהא

הוא הצלה בחקופח הש ואה  ,והוא 'וצא לאור ב'ס'ס

תורה בהשחלמ ו ת

ג' 1ושס ב'  IIמתס של ח  Iמכי  Iך ושס דו וולוף וא'ר'ת

אלו _ והכרך הרב'ע' ' ,זע ·הפתר ון הסופי :ייצא לאור

להוראת השואה  .ברגשרה ו)ח') הצראות ה'טס Iר'וח ,

'וסטר ,

מ4רט tn

ש'ח ח'נכו' עם מערתכ הח'כן ,החrךך

בשנה הקרובה .

'ענ  '1יית 'ח'Oלש הלחה רשגרת מו  Q'1מO'1ל4מ לחנמ 'lI

ק 'Y

קצרה בג'ח הספר המרכז'

התק"סו סדנאות ד'רקט'ות

והו רנמן מערכ' שיעור

מו'ן>ן' צרכ  Iה נחתוס מילדו הש  Iרא~ זתא ףכ להשלתב

המרןר גס מק"ס השחלמויות להוראת השואה

בשםתכ במTו'1J 'lכלתו ךךן -לחנמ'י רmר~ לתשהבמתו

)מנמה חנ'כ[ר החrךך ללמוד חא ההט I'Qףה של עם

ולהעשרה בנושא לשלוש

הסורוח בח'נוך

)ערך  '1ין חש Iב 'זע מקומו של ' lושם בח'נוך הח'דר,

'שרלא לע פ  Iהמאנר נפסר רrןבם; '"סר מיות ע'זום

החדר' ובהשתלמויוח השוגות המסונפוח למoיבר'ס

גמוהל תינ הספר

נ  Iנו שג Iת דור ודור )פjת ר.ב פסוק

חינ1') :'1I1 -

"(.

קבוצוח ;

לש ·יבח עיקב· ; תלמךו.ח כ'חוח ה) Xג' ,ר לש מחסות

וס הוותשפי נמל"כ ' lוםש גחי

א 'IJ1

המרמ' להוראת השואה דר סטו' לשם .

ושס הט צהורך נתנ  Iחנ

'ב'ח 'ךע"בן )פרח' הוראה( ; מו  '1ס ומלמ  '1ס תבלמו '1

לאור ה)'סיון הרב בצשר רזגר Iר החידר בנעורחו

חכניח י' o IDך  Dהמ  nא'םה צל'ב Iר התח'  ,ומו  0 ' 1מן

תורה לבג'ס  .בשבה שעברה גערכו במסגרח פע'לות

בשנ' Qהאחרונוח וההרחהב ה)'רכת של הצווח בו.

החינוך החרךי ב'קשו יהרחיב אח הוראת נושא

הסחר כ OO -ו ''מ 'עוג נבהס השחתפו

מ Iרות

רוגןח מת  Dוו להמש'ך תא הפ!ליע'תו צnעג'ס השונ'ס

השואה וללמךן יימוי מוסה ומסדור )מוחסת הח'נ Iך

מ'וחר מ'  30מוטרות להוראה .

הש'בוי ה'ה

כ 6.000-

ויהעמ'ק  1להרת'ב אותו בש)'ם הקר ו בות  .הפע ' יו ' וח

לנ)ות .צלורך כך ה ו קם צווח כתיבה  I ,נ ' Iשבן זה

פרו'יOז מ'וחד שהפע'ל המדור בשנ'ס האחרו)ות

תחק"מנה חוך ש'מח דנש בהרחגח שיתוף הפעולה

צנד זה ה'סטור'ונ'ס ואנש' ח'נ י ך מ'ר ישס ומחבכ'ס

הוא "ווו' ורגשרה לש מור'ס פורחי הוראה הrכחמח'ס

עס מחסוח הח')וך ועם אנפ' הח'נוך השונ'ס גרש ויות

סן הצ'בור החדר '.הצוות הפ'ק סררת פסר'ס חלוצ'ת

בתלמוד חורה  ,לעבודה משותפת קלראת פע'לות

רוגקמו'וח ובמגמה שלתף בת' פסר לשא ה'ו פל'ע'ס

שנות רא ' )י רעה  .את הסררה

מרוכות לרנל '  01הקריש הללכי או לחלופ'ן ב'מ' ·ב'ן

רע כה.

וס רש'סה

הרקישו חר Iלף וא' ר' ת סטלר rלכר ''1להס של שלוס'
ואסתר טסלר ו'לד'הס של דוד יפר"דל הופסן .

6

hem.Ot1עwww. pdv

•

הrכצר'ס' בחורש ' הקז .

רגנזwח ה'א שאר המר nהחדו' )מ נמח רגרשח המףןם ע'ח

מלבר עבודתו השוטפת של הrכדור בבחי הטפר

רנ~ "הרWכfWII · Iכה וUיjא) ו.... "A

ר_ תדה' בIIי lI!Ifiי--

הOפך רמoךמ' והוראת השורא~

םתאגו השתות
מאת ד בו רה רבמ ו

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

כ

ל מיי ח"ה האםינה ) iןלוה ולשק ינוח ניסרבג
כ י רוב משפחחה הקרובה  Jספתה בש  Iאה
אבל בערב ראש השנה תשםיז התאחדה
עם אחיה ס"מ,ן גלסברג  .האיחוך המרנש

לש החאום הנציילום הרתחש בעקונת החפי Iש שרעכו
נמ  Iה שי ) jידלה במאגר המרכזי לש שמות קרנבות
השואה באתך יך ושם באינטרנט בניסיין לפענח אח
חירח נולוה של המפשחה ,

לפני ח ו דשים אחדיס הבתרר לב ' Jו דלוד שייק
בשוחה משפחתית ששם משפחחה הקודם של
סגתס ) jן'ןוה הוא גלסרבג סקנרוםת אבשר לה  IOOףה
המשפחתות

נתעוררה,

והס

נ י גשו

ה"שר

ימחשב וערכו ח י פוש במאנר המרכזי שי שמות
קרבנות

הש ו אה

באחר

)em..orgו(. wwwyadvasl

יד

ושם

באינטרנט

אבחר כ·  3.1מיף ן ן משוח

ו)יונרפיות צקרות של קרבנות שואה.
בני ודוך הקישו את השם " ) iילךה נלסנרני

ומהמו לגלוח שאום ששמו קרול  IIינר מילא דף רע

Oייכ IIIנלםב ר ג ו רדל' .ה קיוש :
חא'ס  Oתףןךאס חא ף

לע סבתס ו)חב כי הוא אחיה הנרול  .בחיפושים

65

שרנ,

מק'פיס הצליחו הנכד'ס למצוא את ב  Jו של קריל ,

רר אר'ק ו ו'נר  ,והוא ספ'ר להס שינאו נפטר ב ,1999-

אח

ואחות

מקדמים

הצטרפו למבצע

בשנה שבה הג'ש את רף הע.ר ה'ר'עה המרע'שה

' ותר ה"תה כ ' ר ו ב משפחתה הקרובה של )' iחה

-

לרבות הור'ה ו חמ'שה מששת אח ' ה

-

את פגי השגה החדשה

אכו

שחה בשואה.

יחד

גלסברג  ,האח'ית ברטה ' i) ,חה  Iפפ' והאח'ס קרול,

המרכזי

משפחת נלסברג
אר'  ,מאקר וםיימוו

-

-

בזכות

איסוף השמות

המאגר

ההור ' ס הב'ה ובו צ'וו

התפצלה עס פףשת הנצא'ס

צלפוו בוקוב'נה ב  941-ן ' i) .חה ברחה לאוזבק'סטו
עס אחותה הגרולה ברטה _ ברטה ה"תה מבונרת

של

קרבגות

חומר י עזר ועזר י פרס  Iם חדשים

שמות

 ...אפשר להומ ' ן וזרכת גנאב)ף.ת ףנעבת או
בחסית( 'tוא תשלום המפרמסות את המצבע

השואה

א'ן ' Oוף משות קרסות השוlאג צהיגו תא רחכoות

ממהנ בש'בם רבות וצה'נה אותה עתרג ב'ב המפשחה

ס"מוו הנ'ע לישראל במיוחר כדי לפגוש את

האחר'ס נשארו ברומנ'ה  ,חבו"ס במרתף  .זה המ'רע

אחוחו והחקשה להסתיר את התרגשותו הרבה

האחר ו ו לע קורות סי המפשחה שה'ה ד'וע למפשחת

כשפגש את אחותו האהובה ; בפעם האחרונה שראה

במרם'ם קהלית, uם רצב ר'פ דע :להזמתג חכות
אנא שלחו שם  ,כתתננ ומפסר טלפוו  ,תוך ציוו
מספר

ה כרזות

ה ר רוש ,

אל

הכתובת

ו na m es.outreach@yadvashem.org.i
בכ ו רתת " mמ  mכחו ת :

נלסברג דע הגילוי שהתרחש זה לא מבכר _ ס"מוו

אותה  ,ה"תה )' iדלה ידלה קטנה" .אי אפשר להאמ'ו .

ס'פר לע הצער שחשו ה ו ריו כשח'פשו לשווא אחר

היא חיהו היא הג'עה ל'שראל  .כמובו בכיחי  ,כל

בנותיהם אחרי המלחמה באירופה ובישראל ועל

העולם בכה '.סיפר נלסברנ וה ו סיף" :חיכיתי 65

אבלס הכדב כאשר הניעו לבסו ף למסקנה כ' הבנות

שנה לתת לה נש'קה' I .היח' אותה מיד .לא יכולתי

לא שחו  " .ח'פשנו וח'פשנו  ,ולא הצלחנו למצוא

להפסיק לנשק אוחה _ אנ' לכ כך מאושר שםוף-סוף

אותו '.ס'פר בדמעות גלסברנ במפגש מרגש ב'ד

מצאתי את אחותי האהובה i) :ידלה מקווה לנסוע

לחפי Iש במאגר השמות

ושם בנוכחות כלי תקשורת רביס " .הוריי ה ' ו ב ו כיס

בקר ו ב קלנדה לפקוד את קבר' הוריה ו אח'ה ולבקר

תאנר ''תלוע' תאצוות החפיוש;  mירן למ >ן( tרפ '

את אחיה האחר מארק מפנ' שנצנר ממגו להנ'ע

בלכ פעס שהלעו את זכר ו :
"בהררגה התחלנו להסב'ר לסבתא שאפשר

לאץר בשל מחלתו.

...

Dכירד 'ם למשתמש י ם נ יאצמם תבת-הותא

לש המאנ ר המרסי לש שמות קרבנ ו ת השואה

amesח).f'-.-vww.yadvashemorgl

רע טrוטואנ.

-

-

לרתס ךזםכ

צעות לנ ' Iוט מהיר

הוראוח תוטרJפמ למריסת משתו

טבספו ר7jמoו1ו; jת 'ןן קה ו אר rנ'נIו הiר'rךן לרטצהף

לאתר בב' משפחה באמצעות הא'נטרנט  :המש'ן

'ושב ראש הנהלת 'ד ושס אנבר שלו ליווה את

לעממ תרוע' ו רהnצJו לש משו ת הנ'Oפכ שנו : ilN

חד  .ן(ז צר'בו זלזעע אותרג ה'א אמרה שא'נה ממאיבה

)' iלדה ואת ס"מ  Iו בב'קור בה ' כל השמ ו ת וקרא

שמפשחתה תימצא מכ'ווו נכשר ביסתה לאתר אותה

למשפחות ש'תכנסו בערב ראש השנה ו"שב ו סביב

 ...צלמו לוח י ות ז י כרוו או מצבות ' הוד'ות

לפב' שביס רבות .כבעור כמה ימיס ס'פרבו לה לע

שולחו החג למוק אם הוצנחו בב' המפשחה שנצרחו

הנושאות משוח 'וש קרנבות שואה תבב' רנגסת

מה שנילינו ושש  Jיים מאח'ה דע"ו בח"ס ובמצאיס

בשואה במאגר השמות של יר ושם ולמלא דפ' דע

יתבבו הקרבתו מ.וnrווליון לשיי תmמ Jו'Iל\תף

בקנרה ' i) :חה לעתה ארצה מאסט Iנ'ה ב 1998-

לע קרבנות ששמותיהם דע"ו לא נמצא'ס במאנר.

לא centraJ.database@yadvashem.org.il

ומתגוררת כיוס באשדוד ודע"ו מתקשה לעכל את

נם בעציומו לש האושר הנלח במפגש "מחודש קרא

םע שם ב 'ת רנכותס וא תיב הקחנ.ת יצבףור שם

השדחות T :א המאנת' שמשהו םה כ'ול קלרות  .אנ'

סיימ ו ו נלסברג לנ ו כח'ם זלכור את קרבנות השואה:

פרט ',תנובת מופסר לטפוו  .לצתמ'tם מ lIספ'ם

מאושרת שאתרי לכ כן הרבה שנ'ס מתברר ש'ש

"גאו הנצי'לIם ' i) ,דלה ואנכי  ,ק ו רא'ם חלרות הצעיירס

פאשר ח1!/7לו להמ המשות )' lו שם.

לי אח'ס ואחיות שניצלי  :היא אומרת .

של יהודיס שלא לשכוח אותבו לעולם :

נem _ orוwww_ pdYast
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מבט ל  uתיד

-

,

הנוים ותימים שותפים אםטוטניים
ד"ר מרום ושלדון ג .אדלםוו

ב

·ו  2באוקטובר ייעין  1 ' 1ושס טקס הוקרה לעודם ש'ן רר מר'ס

רפוהא  D"OIה צהנ 'Oיי Iת 'תרה תא ל' '11 Dה בנ'ח יפסור לרפואה לע שם לקסך

ושדליו ג .אחסוו מלאס ונאס בהשתתפות ראש הממשלה אהור

בא Iנ'רנ  'Oטת חל בא'.כ ה'א התמחתה ברפואה פנ ' Dית  lIחפוה  Iה"תה לפוראה

אולמרט  ,שר האוצר בארהם ה'רש"ן ,שרת הח') Iך פרופ ' 'ו'ו' חמי "

הארשית נשב' התח Iם'ם האלה ע'ח הח' Iו'ס 'הדסה' בתל נאיב

חתי פרס נו'זנ פרופ' אלי ו''זז' ,ושג ראש הא  Iפ  Iז'צ'ה חנך הכנסת

ב  1986-החלה דר אתםון לפחח התמחות מ'  Iחרת נחחומי החלות

'ך ושס באנר שלן  .נאמב' הר הזיכרוו ){'רמ

בח rמרים כימיים וההחמכר rח למסים  ,וכיום היא עומרח בראש מרפאוח דר

נעת האחרונה לה'ןת ש Iתפ'ס אטסרטג"ם של 'ר

מרים  rשדל rן ג .לואסון לטיפול ולמחקר ספגעי ' ooם  ,האחח במרמ הרפוא'

ושם  .תרומתס תדקם מאור את מאמצ'ן הנםכש'ם של  Iך ושס למלא אח

חל אב'ב "עש סוקסארי והשנייה בלאס  rגסא  ,נדבה  .מרפאוח אלו מפטלוח

מעלור רבאש הח'נ  Iך .הר  nחה .המחקר  Iהת'רזע לש השואה געתם .

בהלצחה במנוירם להרוא'ן קלIוקאין  .מרפאוח נפסrוח סיהולה ובמימננם לש

]נ  Iמ'ן )תניהו ו'ושב ראש

ושדלוו .ג
תפק'11

.

א'ח Iloה nל100

הנה'וn

רר מrךם וד7שיו ג לואסוו הם חמווכם  Iת '' j7ם לש ןו ושם ולש ארג  '1Iס

נג' זהוג לואסון יפיחחו נקרוב
שחלן ג לואסון  .בן למפשחח מהגףם 'Jעייה

בבוטסון  .החל לבעוד במכירח ע'ח Iגים קברנוח
רחבו רכ דבב םע וףול'> !'.בביח רפסור .חאלר יסום
יש  mו אבצב צראוח הבירח ה'וח תא ררס לועבם
ר7סעולם וoכן ה'חר היה

ם Pf

מניוגו י וץע השקיעח

ויוץע פיננםי .דע כה רשם שולון זלכוחו "  Iום .
הקמה וג'הול של יו חר מ·ם  5חברוח  .לרבוח
ק Iמקרס  .חערוכח המחשבים המ rבילה בעולם
שרהכפ .אוחו לבלע הסמכוח הבכיר ביוחר חnבום
החערוכוח המקצועיוח  .כ'זס חמיד הציב אחגר

לבצמ העקסים הק"ס  .ודלשן ג לזאסון הקים אח

א"'tmס .

רבחח סא' rוסאג

רבחה מל'בוה חnבמrה

שבנחה אח ה",,נשיין :הנרול והמוביל במל Iנוח

העולם ואח ה'

~ t~d Rcsoruו t gr.חr

באי הסיני

מקאו ועכשיו נם בסיגנפור  .אתסון משמש יושב
הארש

והC.E.O-

של החכרה .

"גאי מקווה שהחרומה לשגו להבטחח רrכ.שך
קיומנ ופעילוחו של מוסד יד ושם מבטאח אח

פ!רויקט'ס אחףם ב'שרלא וקנהIל'ח היהוףוח בחול" .המוזאון החדש לאמנוח

החשיבוח שאנו מייחסים זלכר השואה ולמוסד ההנצחה כמרכ'ב חיו)' עלחיד

השנ (' iVרינ וםש זלרכ הוףה לש רר לדאסנג מנוחה זלמסון ומשחה פרביטשין .

העם היהףן כסו נם עלחדי '1לינו ונירכנו  :צ"ן שדלון ג אתסון .

ז'חכר ב ' Jמפשחוחיהם שנפסו נש rא\ iגבנה מכוח חמכיחם ר)lן'בר-י
מר'ס אתסון גתה באyו  .לצו השואה חמיד ליווה אוחה בח"ר.ו ה  Iריר.,

דלשון ג  .לואסון זהכ בללש חוףא חקטור לש טבד פורם'ם nאףס והיה
ננםא אורח בקולג י' ם ואבוג'ברטיסאוגו לרטח Lאנ'רנסתטי ניו

הרוו .n

מ Jוחה ושמחה פרבטש"ן  ,זעבו אח פוליו ע rר לפנ ' השואר ,.אבל רבים מב' 1

קסעל ' Oלש

משפחחס איחח אח המודע ונפסו בשואה " .כשהייח' צעירה למרח י שאמ .י

שכהוא מחןנ דור חשו לש יזמים קסעיים .

לביח זמלסוו  .אירכה כמעט אח כל משפחחה  .ונם אבי אידב בני משפחה

'~ר .p

ביח רפסור

oכח הספר קסע'ןים לש קיימrב'ה נאגוירנםonי לת ינאב

"האחנר'ס הנצ<ב'ס בפנינן גדוליס במיוחד בחקופה קשה  Iו בחוולוח

'קירם iו 'זרגחי שכגא' חהש תא .םבאכ 'וש הו  : "1זרכוח מ.םיר IYאל הלממחה

1Yמח ישראל :מאר יושב ארש הנהלח '"ושם נאגר לשן  'r .א לע ףא הצמב

זערה מפשחח פרבטשיין לסי מפשחה שנמלטו לרוסיה בעח המלחמה זעלוב

אלא חוקא בג(tו  ,חשונ שיהףןם רבבחי העולם יחחרנו למושרח הרבע ויהפכ ו

אח אירפוה וסייעה להס לטבח חא חייהס מחשר באyו.

אוחה לכוח מניע  .הנחלח סיפור ה שואה ומשמעוחה מחזקח אח הרקמה

ד"ר מריס אדלסון היא בונרח ל'מודי חואר ראש ון במרעיס בחחוס

המוסריח שלננ  t .ה'א ח'ו)יח בעיצוב הנחישוח והעמידוח שלנו

•

בני אדם .

המיקרבו''ןןוגיה והגנטקיה אבןנירבט'Oה העבירח ניח  Wס ומעה חנחום המחקר

מרי)ה ועם .ה)1יבוח של ב ' Jהזונ אדלסון חאפשר לנו למלא אח חפקידנו

הביולו גי נשיר Iחה הבצאי צבהל" .אלחר השירוח הבצאי המשיכה מריס לבמיורי

הקיומי והחשוב :

8

י
.למ'מוש 'ער' ~~~~ ~~,ן~~~
•.

ג  .אייםון תחזק ותבסס אח

ושס למלא אח שי'חותו נשנום  I Iו
בזכות תם'כתס הנד')ה 'ולכ 'ד ושם להמש  Iך

לה ' ןת בג' ש לכלו לושמש צ'ב Iר'ס שונ'ס ורב'ס
) ' שראל ו בעולם  .נם'יעס 'י לכ יך ושס למלא
א ת  Dש '  IDת ' Iנתחוס ' ס ה ש Iב'ס ל מ ען
ה בטחת ז'כרון הש ו אה דבורות הבא ו ם :

' lושס פ'תח '.נגיר מאון את השומוש ב לכ'ס סכב  Iל Iג " ס מתקדמים ידג..
להניע לקה'לם וחגים מוגוונים 'זועבם  .זחא תrעצמאב ךtלטןג מות:עש מדקתם
לש מאגזו המעדי הIעדי שףסא פותיח והתאלעם mא'ו האנoוטנט t.זש רחאב
תהיה נישה נוחה ו ' l'lותית לקטלונ 'וש ראכיןי

המ oo

oכם הצעןם לש ' lושם

לוםידגאמ rואםrן 'זש ךמ~ותו אושנ. I/lם /!Iוחית יצהגוו לע'ה ' lםש rאלנירטטנ
גם את אצrחת העדי פשיתח בנון צנא'1פ4ל'7jו,ת לקסקיונים מופות  .בהסתןמ

לע כל אלה .לע הירע הפרגוגי שלן ילעה לאתו האינטונט את בית הספו
הוןיוטואלי  ,והוא ישמש מוקי לימור ומקוו יYו למווים ונע)יק שיוותי שיח
למחנכ'ס מ'מ וחבי העולם .

בשנום הקרו)ות מ'שיך  Iד ושס להעמוד בראש

ה מכון הבין  -לא ו מי לתקו הש  Iאה ביר

דסר העדיפויות חא למתכא ה ח'נ ןוr :בת הספר

סש~ rש '7נ"Dו Jזז ותעודי לש החיי\cy

המרמ' "היחאו השוהא ךזנ  Iש  ,Dהראשון ממו!ג

שיהיה חן' החנית בחקו השואה .המכון

בלועם  .יה'ה מרמ rלyן ח')כוי מקצויע ייפית Iח

ימשש במה שליח וקאמנ בין-לאומי של

דפגוג' ' :ושס דגש רבשגות סוםיר בופ'ת Iח ש'ח

1'1

חוקוים וכיו'ן לע הiמעת פוס ינו-אלמוי

מתנכ'ס ' ,פותחו חכנ'  Iח מיוחדוח לובו'ס

ןוע'ןדו המצוינות חנחו.ם המחj7ו הגסיסי

נא'תשן ח'נ Iך ביכםיר יס ש'rלכ Iמיdוש שגףםף

'וש תדלו Iת השואה יו'ושם  .ומנ"ן ח Iמוים

להפצת העד'  Iר'rןגם קנרב מענילם ) tפמ'ס לש

 ,D'lIDמספר התימ' ' lס  Iננ' הניער ם'שראל
מוחוז המג  tיעם מיל' "ל" Dסו'ן' נ' I1שם 'ונת ,

ןכו ש מ!Xכר הח'י"ם O,יניצקהו ימייקתו D'"U'OO
 I'Dח  D'lלמצעב' יעת קהל מהאץר ומהעולם .

ידכ לשות את מ'ליוני המבקויס ג מוזאון לתודלות השואה  ,יפתח

"

ושס

ו'וחיג את מעוך הה ר וכה לשן  .רכי להיגעןת לבקיוש הידאו של גפויס ושל

מהמחקו היש'לאו פשותח במשך שעnח
שנים יתוונמן 'ן'ןיזעי.ת

נאשים מוחבי העולם לתצוגות חז ו תיות מאי)ות למען זכירוי השואה  .תוקס
ב' 1ושס מ i'Tmה מיווחת ל תעו)( ו ת בו  mת  .המלחj7ה תתפח ותפקי כחעתחr
במנוו ן נושאים ובגוסא ן ת מו ר ולויות '7jןה'לס שונים בפשות שונ Iת  .מ דבב

'צrגו יבב תן לתעוכוות דיב ושם תעסחת נשוא Iא וכחעתת מא) ו ת מתלחפות

ויווחב קהל המבקוים בהן באמצעות פוס ו ם מקיף .נוסף לע כך יר  IשD
ימעיק תא שיתוף הפעלוה וחא יסחי הגילמון םע נציילו השורא~ עם האונונים
השונים ןעם יווות ההמשך.
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האנודה האמר'קנ'ח למען 'ד ושם

~ ); 1ז נכק  Iך; Iז ל lrכךן /ח~ t<Iח
ב  198 1-רמגכת" oווצף האוש

מפלע ח"ם -אביורע ההוקרה לש האג  l1ה האמתjביח שלבה וו  ,עומד בראש האנורה בשוחפות

בראשות אלי ובורובסקי

שלה עם יד ושם  .קשר וה קידם אח גיוס המשבאים  ,את ההודאה  ,את ההצנחה  ,אח המחקר

יס להק[)' פםחו שט יולכו

ואח הפרויקטים המיוחדים  ,לרבות הקמת אחר ההבצחה לח"לים יהודים )שנחנך ב' ,( 1985

לחלוק את סיפוריהם האישיים ואת חוויות ההסתגלות

האגודה האמריקנית ה"חה גם מהתומכ'ס

לתרבות הזרה .רע מהרה החלה הקבוצה לכגס בבתים פגישוח

לניסו כפסים לחמ)'ה ביר ושם .

יד לילד'

) ( 1987

ובקעת הקהילות

) ,(1992

העיקר"ס כחכבית הפיח  Iח של יד ושם שהחלה ב'  1993ושמטרותיה ה י ו הקמת בית ספר
להוראת השואה  ,מחשוב ארכיוני יד ושס  ,בבייח מכלול מוןאוני חדש וקידוס יזמות חרשות

יכום הגארוה האמדיר~ח למןע -r

וםש מתהאג ינותר מ 40,OOO-

במחקר השיאה ובתיעוד השואה .למען מטרה זו יושב ראש הקמפ"ן של התכנית ג'ווף ו ילף

חבריה החייס בלכ רחבי אצרות הברית  ,כולס מחויבים למימוש

היה ממונה על הסיוע של האגודה נהקמח המוזאון החדש לתודלות השואה  ,ביח הספר

המטרה של 'יכדון השואה .המנהלים  ,המוצעה המנהלת וחבר

המרכןי להוראת השואה ,המזוא ו ן לאמנות השואה  ,כיתן התערובות  ,בית הכנםח  ,מרנן

הנאמנ'ס של האגודה

-

יותר

מ' loo

חבריס

-

מפקחים לע

הלמידה ,מדכז הצפ"ה ועו ר.

מגידיות האנודה לע! תםיותיר~ לר  Dח תםיות שיווק ותםיות חינון,

זה נמטע שעור האג ו דה האמףקנ י ת מתמדקת חברביה צהיע  '1ם מתוך רגרה כ  tיש להבעיר

צמיגה את

חא מושרת ז  Uוו השוהא 1lח IJ' oן בנושא השוהא חלרות הנאים  .בארש נחרי המנהינות היעצררג

כל היכטי השואה וההתנגד Iת ב גבו רה  Iה תנגדות  ,כתב העת

קובצת נאישם ב)שח tהעשףם והולששים לחייהם  ,מועףם יושבי רארoש השוחפ'ס קורליין מ'וסא

הראשון והוותjו' ינותר שמשדקו ולט שלוראג כמ Iת מצמאים איי

ילא! ז)'גר  .בבע  l1תם הבמחצר ר Ooשובא[)' רnיע 'זממ'זעה מ 500-

החבףם המוסףם וו1משכ '1 1ם

לאיפ נאשםי רביבח צראוח הרביח מקלב[)' מעדי 'וjמ' nזע השראנג

לש המנהיגות צהיערה הפ<'ןזyם במפילעם השונים  ,החל בrכoיגףם למורים לכוה בגיבוש דרכ'ס

הגאודה בלn1ט חנשדות מושא השוהא  DIנשת 1972

יושב ארש האנוךה אלי ובודובסקי )ראו למטה(  ,ו  )lה 'פרס

להוראת השואה .

אלי זב  Iר  Iבסקי
נכפ~

א

ל

ח  IIם

לי ובורובסק' ייסד את האגודה האמריקנית למען יד ושם בשנת  981ו ושימש י ו שב
הראש שלה ,רבכ מ'  972ו הוא היה חרב כהנהלת יך ושס  ,נחישותו ומנהינותו הףבמית
שימשו השראה לפילנתרופים בכל רחבי העולם יע ו חו אותם לתמון בפרויקט'ס
שהעמידו אח יד ושם במקוס הראשון בהנחלת זיכרון השואה בעולם  .בית הקהילות ,

מרמ חינון מוחקר בבקעת הקהילות ביד ושם  ,מומן בדניבותם לש אלי ויעריתו רDונוחה ףנאה ,

כמו כן אלי משמש נאמו קנרן הז)'רןן לתרבוח יהוףת וכוודע הפולע של יעידת התביעות והיה
אחד מש י שה ניצול'ס
יבבקירו

הה'  OOו '1

-

והאמריקני היחיד

ביד ושם בשנת

-

שקידמו את פני האפיפיור יוחנן פאולוס השני

.2000

ילא  -יווס  ,מנהינ ואיש חוון  -היה לחלץו תבחום זכירון השוארג ב ' 1963

הוא ארנו את

' Iם הוחכין הראשין שלוהא .tצראנח רףב.,ת ו' Iם וה  rהכ תבמתכי לכ הראגנוים היה ' '11ס וזהרמים

השונ'ם ביהך Iת  .ב1970-

הוא ייםד את הפרצר'ה האמריקנית של הלוחמ'ם היהוףים  .אסירי

המחנות וקרגנוח הש Iאה

ארגין הנג הראשון של מ ארנ Iבי הנצ'ילו  .0ב  1 974-הוא ידסי חא

-

בג ו רה ו ה תנ ג ר. Iת כבת העת הוותיק ביותר המ  Iדקש כולן לש Iהא  .באותה שנה ייסרו בני הז Iג
 Iנור rנםקי את הקתדרה הבי!-תח  Iמית ללימוד י השואה ולמחקר השואה ב י שיבה יוניברסטיי ,

המפלע הדקאמי רארoשן! מסונג וראו  Iנ'רבסtכ'ה הנעיקה 'ואל תורא חייטור 'dןם ע  Iר  ,במנהיגותן
הףנמית הייתה האגורה המא  '1קנית הראש ) Iה בארגו)' השואה שי ' lOה מנהיג Iח ציערה ועוחה

את כ  'lהדור השלישי להיות מעורבים בהנחלת זיכר Iן השואר~
אלי הוא אב נאה לשני דליים וסב לשבעה )ידכם  .בח Iדש 'ל1י השנה הוא נישא דלר אליזבת
מוקלדנ  ,ניצולה מצ ' נ  OOוכובה שבפולי! ,
ץ שב ר אש האגור ה ה''1jJרמאח למזע 'I lש!' Cלא  Iנחובjוס ' עם כ rמ

בM

 Iבורlבjו ) 'Oבמידס ( נוסוחיו חמר מוא;ץ ) יוה בטקס הפח'ה nרמשן' ',וש ' ום
הו טי וו שלו.וא תoש'ו ג'ך ושס
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-+-Rי'~
משלnת ושם ל~ו
"

רת

, ._I

מאח לאה גודלשטיין

. ~~~~~-"-------------ראשית חודש '  Iני יצאה משלחת של 32

נ

ימועם מסנל די ושס ))הס כובתת המאמ(ר

לםיור יימוך מקיף של שישה ימיס בפול',J
מדריכת רOויוי ה"תה עונג'ן קיויתי ג- Iרג ,

מנלהת מנמת ההדרהכ 'בבת הספר המרמי להוארת
השואה ביך ושם.

בקבוצה היו אנשן סגל )מטע מ'מ מחקלות יד
ב tח הOפר רמורסי להותאר הש Iרא~ המקלnה

ו''ooוארשס סרך ךוdןה

לחס'יי אומות העולם  ,היכי השמות  ,הרונרות ,

עוררה

ושם -

התעופה

המחקלה קלשרי חוץ ,הספי"ה ,אנף הארכיונים,

אוחנן

המנהלה  ,אנף ההנצחה וההסברה ואגף המוזאונים

התח"טנתו משלור לע

ומטבע הדבר  Iם  ,היךע שהנואה אתה הקבוצה

רוג'Jשוח העס ר~הון!

היה מקיף .עם זאת  ,בבעיי לכ בחרי הקבוצה ימטע

בחזרחנו '"שלאר

-

את

וחיזקה

שנ"ס  ,היה זה הניקור הראשון על אימת פול'ן .

עס

הצפו'יח והחששוח היו ג'לורם ; איזו תולע.ת מtצק'עת

שלמחרת חשו רב'ס

ואישי.ת צפויה tו Iבמיקור תאבף ההשמךה הרrגי]ית

מאתנו שהם שב'ס

שנשנr

לאץר כשלבבם 'וחר

גהם קהולות יהודיותן )יצד נרגיש כשנהלך כיערות

שאלוח משה' ו להם

צעמם אן מביקור בער  Iם ובכפריס שפעם

ב'וס

שחר

שכהם רןכזן ןנצרחן ובם קר אנש'ס שלא הכרנו

תנח'ןoרג לע ק'וח מהן

'ענ'ק

לא ימצאו חשובןח ,

לנו ההנב עמ ן קה 'וחר של הזוועןח שה'ו מנח תקלס

אך ללכ המשתחפ'ס

מעלוםן האם אושוו ')'- Yקרנאן של שנת 2006

ה'ה צרון דלעת 'וחר

של את'נן ואת'וח'נו ה'הןר'ס לפנ' ' ן חר מש'שה
עשור'םן

חמ'ס במשלחת די ושס לפלויו ננשח  2001!iאנח ר ה  fןכ ' oו לנוט ושרה ) 1חו רפפורט{ .ושרה

על מה שא'רע על
ארמח פ  Iל'ן באותן

בם' ו ר ב'קרנו במקומות רב'ס  ,לרבות ורשה ,
לובל'ן וקקרוב ,וכן בשלושה מתנות מוות _ ב'קרנן

הזמן אכילו עמר מלכח  ,וקול Iת'הס הש'ס את זכרס

שב'ם נוראוח .במפגש מםבם במה שבועות אחר'

תבב' הקברות ה'ה Iד"ס בער'ס  ,םיירבו בשכובות שהינ

באוחה השעה  ,ולו לרגע קט .אף שגדלנו בזהוח

כן

אחת

נטאו.ת וב'קתו בתאיר ז)'רון  Jאבחר' ההצנחה הרב' ס

'ה'lוח חקזה ומושרשח  ,נראה שזו הפעם הראשונה

המשתחפוח ס'פרה שבקעבות הב'קור השתפרה

שהוקמו מזא תוס ר'חגמחרג 'ענ'רות הקטנו.ת חנמת

שהרגשנו קשר א'ש' הן Iק לאסון שב'חת לע העס

עבורח ההדרבה שלה במוזאון החרש; שנ"ס

ט'קט'ן וקוצק ,ב'קרנו בשר'ן' בת' כנםת ויש ' בות,

ה'הו  '1לפנ' עשרות שנ'ס .

החבררו

'חרונוח

הס'ור

עור

'.תר :

מהמשתתפ'ם ' 1ברן לע ח'בור חזק 'ותר למר'בת
'שראל ולזהות ה'הון ' ת

שלהס ;

ומשחתפח אחרת

וחצ'נו אח כ ' כר Iח השןק שכמטע לא השחנו )-םך

המרר'כה שלנו ע'נבל קוו'ח ' ב- Iרב מסרה לנו

השנ'ס האחר ו נו.ת וברםן מכפר אחד למשנה  .החב)ן

לא רק הרן' מ'דע לע אורוח הקה'לןח שהושמדו

ס'פרה שבעת ה'א מסוגלת דלבר על הנושא עס

בשלס' דרכ'ס של מקומ  Iח שעל ' הס רק קרא}ן

ולע השואה אלא נס עשר ו ח ערו'וח א'ש' ו ח של

'דל'ה שהשתתפ ן בס ' ור דומה כמה שנ'ם קורס לנו .

בפסירס .משנעו לע מאוח שנ'ס לש הטסיוירה 'הו  'lח

נ'צול'ס שפגשה במהלך השנ'ס .רעו'וח אלו ח'זקו

"א'ו ספק שהס'  Iר לפול'ן העמ'ק אח הבנחנו

שנחרבה בחוך 'מ'ס פסור'ס  ,ושאלה אחח נ'קרה

מאון אח הבנחנו  ,והס'פןר'ס המרנש'ס ששמענו

ואת רנשוח'נו לע אורןת השואה  .מעכש'ו כל ספר

צנרבן תנ ו חעונז .ה'ה לנו נס רבכoור לפנוש אח מ'רה

שנקרא  ,כל סרט שנראה ,כל ס'פור שנשמע ןכל

בטרבל ' נקה לא נוחר דבר למעט שרה עמוס

גרו"צשנקסר~ ח  'Oרת אומוח הrעלם  J ,ה'א ספ'רה לבן

ש'חה שק)"ס לע הנושא 'ה'ו שוב'ס לנמר' מברבע ,

באדנרטאוח לזכר  870,000ה'הון'ס שנצרחו בו;

את סיפ  Iרה אבמצעוח המדירך הפנלנ' " .מרוע זערח

כחבה הקבוצה לאבנר של ו ' ,ושב ראש הנהלת 'ן

בשלמוחו;

ן'ןoלה אלש ררגת לנחכו נסנה לודגה לכ "?ןכ שלאנI

ושס" .קכבוצה  .התחברנן בפול'ו וברך לשא ה"חה

ואושוו'ץ')-רקנאו ה  Iסב ה'וס למוזאוו לאומ '.ןחקל

אוחר~ ' האס יירה שהתחרטת לע רוגש ') 1ה קש'לבח

לט'ה לה' Iת פאשירת במסגרח '  ' 00הנעייה הרנ'oןoס
בךו ושם , .זה ,עון ערך מוסף שהפקנו מהס'ור .

במוחנן 7 :ו ה"ח' שס  ,מה ה"ח' עןשה? "

במ"דנק םיירנו

ב"מפעל

המןות "

נדול מהמסה רמoקו  'lעומר לע חלו  .נב'קור במחנוח

לעייךף תשובות'ה ה'ו חר'ש'ות  ,אך מע')'ה )'בטה

המווח האלה  IYלנו לנסןח לשער בנפשנו את הפח ן

נח'שות ' :מעולס לא .זה ה'ה הדבר הטבע' ב'ותר

הקבוצה הודחה להנהלת 'ר ושם על הס'  Iע

שחשו הנבר'ס  ,הנש'ס ו ה''lלם כשהובאו בשער'הס.

עבור'  .זו ה"חה הןרך של' להחר'ס ננר הנרמנ'ס:

 tלממוב'ס ה'ש'ר'ס זע ההתחשבוח בזמן הה'דערות

נס ה'וס  ,זמן רב לכ כך לאתר שהמד'נ'וח הצרחב'ח

אח ה'וס האחרון בס'ור ייחתו לאושוו'- Yב'דואJןן.

מהנעודה ןהב'עה חרוה מ'וחדת '"IJולננ קוו'תי בן-דב

אבה לא םופר~ חשנן אח א'מת המווח שידעין שורה

נוחו לש המקוס  ,התכנוו הקפרנ' ו המפסר הרב של

"ע'גבל ה"תה מ  Iקד תמיכה מרמ' בס'ור  ,בכחב.

במקוס ושא'ו שלחזר מש ו ס קיראה בפסר או שמ'תע

רפoר'ט'ס המצ1גיס בו ה 1ה'מו וה'ממו אזח)ו  .לאחר

"הערי המק'ף שלה ורג'שוחה הרהב רמט'.עו ננו את

דעות  .בשעה שרב'ס מאחנו שא'ובו קרןב' משפחה

 2ו שעןח של הל'בה בש}' המחנוח ה'ו רנשוח'נו

משלאתם האחר ו הנ לש הנפס'ס~ :ה ' ה גוm

קחב'ס  Iרחק!'ס בקממוות (ןא הקיראו תא מש Iת'ה.ס

'1נכם מנשןא ,וש'רה פס Iנטנ'ח של ש'ר'ס 'הוד"ס

זאהרה לטלכס':

ו תמר Iר

11

האדמ תאחןיי השמ
מאת ד"ר הלב גיטרתו

גr

עילי בתנהרה
ע מ ן  t1ם ,

150,2006
כ

-
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חי י ה הקצרים שכ חריון

סחןאל• 19"3- 1931

ש -ח

 3-במרס  1943יצא טרנפסורט מספר  33של רבכח הג'רוש מברך'ן

כשק'בל גץ לעי את ההודעה

לא Iש  .Y'IIברעת עמדה מרי!ו סמוא,ל ' דלה 'ה  'lIייה בת  11י ' י אג'ה.

לע ז  'Jיתו בפרס  ,הוא ה'ה " מוטח

מאמה (,הרעת הג'עה לודעה בבוקר 'יס המחרת

" מ' ה"תה

,

)בנירוש הופחה 11'10

מטע" ושאל את

צעמו :

וצערה בצרוף חצ' ) .הצריף המוכר לנו )י וס ףע'ן לא בננה אז  ( ,מ  I' 1ו ה ו פחה נם

אותה מר'ון סמואלן" הוא נזכר

םבא'ה והולבה לאחי משנ' תא' הגוים ה'שנ'ס  .הוא נספתה נא Iתן הי ו  .Qאמה

שנתקל בשמה כמה שנ'ס ק ו רם

 Iאב'ה נפסו גם הם

לכן  ,כשראול הילברג קיבל את

אנ Iש.Y'II

ל"לכ א'ש 'ש שס  :אנו אימףם  I ,הה ' IOOף  IIהנרמנ' נץ 'לע ה Iס'ף משלה של

הפרס בשנת  ,1999לבא עתה ה'ה

" ייה הקצרים של

חנוש vסת ו לרבר מ' הך'ןןה זהאת

 Oר'  IIממואי נס פגום  Iהצנ'ח את ח"ה בספרו במנהרה

-

מר'ין מוכואל  .1943- 1931 ,המפר הקטו הזה מי ו חד נם 'ג ן .אוו זה פסר מחקר

ו ' צא להת ח קות לע קעב ות .ה' מטעו של גץ 'לע הוב'ל אותו לח'פושים ממ וש כ'ם

היטטור' טיפוס'  Iג Oלא ספר דעו,ת ו אף לע פן כ ן הוא מ' Iחד  Iמשו'ס מרך שבה

במשדר'ם ע'ר Iנ " ם וממשלת"ם ,בארכ'ונ 'ס ובפסר ' טלפוו מ'לע קבא .בזכות הצ'רוף

הוא ח וקר את ח"ה הצקרים לש ,דלה יה Iך"ה אחת שנפסתה נשואה .גץ ילע נועד

של "חמדנות  'ltייקנות ב'ורוקרטית גרמגית" שהצ'בה ד  '1ש Iת בפנ' לכ יה וrן גרמני

במחקר'ו רזגורע  Jם ורזגלומrןם לע המטשר הנצא' ו הלח לקחור את ח"ה שי 11'10

שנושר 'r ,ןצהח 'לע לסרטט ב'ד מא['ח  Iקר את דמותה לש ה'ן'ןה שהפס'קה חב"ה

הצקר'ם לח  IIת את כבא הנידו' וההרחקה במ Jת טפרה ומב ' ח מגור'ה .ח  Iו' Iח לאו

טמואל בקעב ות ההועדה לע ז)ייחו פינרט מר'ו Iמסואל:

נרמו לה להתבנא בנ') אנוזנ' חברתה · :אנשיס עובר'ם במנהרה ;ןבר  ,ודברך 'ש

ראש'חו של הפרם הזה הוא הצהעה שצה'ע בשנת  t95tהפ'ל ו טוף הגרמנ'
' mו1ף שרנ'וטור להק'ס "תבבן דנארטה חונס לש ה'1ל'ם ה;ץrןןם שחצר ו רצן',oם ,

טר גלח ,וכ'ו1ם 'ןלפ Jלתוכ ו אלו 'ה' ו עוד.

ההעצה ן< Iננעתה והענ"ן נחכש ,לאחר למלעה מ  40-שנה החלט'ו א'נגר '  lו'ו1תר

הפסר בח ו ב בנ'מה ענ")'ת וחפה מלכ רגש שא'מץ לו המחבר בתארו את

ז"גש ,מ"ידס קר Iהז)'רו ן בגרמג'ר~ להצכ'ח בפרם את זרכס של הrך'ןוס ה'הוrןם

שלב' ה)'רותן עם מר ' ו Iכאשר התחקה לע 7jעב ות' ה ו'וע קעב ו ת בג ' מפשחתה .

אנקרא' תא משה לש מר'ו OO Iולא מ סרפ הךכrזו Iל'הוrןס

ואולם הר'ח ו ק הזה מסח'ר מאחוריו רגש עמ וק וח קז שהחוקר חש לכפ' ניבורת

שנפסו שנ Iרא~ הם

nנ n

הרגrכנ'ס שגורשו  j7Iראו תא הפרס לע משר~ למדב תאrןך הר'וותה ,מקום ה ר'וות ה

מבת' Iלאוש" 'Y

ומודע ג ' רושה

המחקר  ,ואת הרגש הזה 'חוש כל הקורא בפסר במנ הרה .

לא ה'ה דיוע להם 'זכ פרט אחר לע ח"ר~

ר),וחנת ה'א המ)הות הווערתכ הראשית שי ההצואה ואור .

•

•

ועוו חו ש על המוף ...
דב

חשכה

ש' ל נםק ",

ה " וס

ל אן ר

-

צעי " ,הן ד' ב ך'  uא ןבחחנןת 524 ,2006
עמודים ,

55

הנצא'ת לע '  '1הלצת א'שה ' הוrן'ה.

ש"ח

לשעבר ו חבר כנטת במשך

] ' נ ה תנח'ה  .ר!'Jלו  Iת של באב

ר בות  ,נולד

•.••.• -

c

ול"צא ליעפו במתרתח קתבפוה

הםוביט''.ת כשהיה לכוא בנטו

..
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שו"וו ,מע בענnות גפ"רג הוא

'הו ד 'ת ב "  Iןן ה כ בוש ה 262 • 2006
55

נפוצו

דב ש'לנסק' פע'ל בארנו Iההעפלה .פסר ז'כרונוח

ואחר גך הג'ע לאyך ישרא,ל

ר"  Uה

להפקת נטפ ב mרח ;ץצ'tוג שום

הצטרף

ה'ה עד להשמדת היהודים.
ננחישןח ובאומץ הוא הצל'ח

שלחרר מאות יהו  '1ם ולהצויאם

רננ-Iולב,I

וריינה הקטנה הופקרה ביד' נ ז ירות במנזר בסלוניק'.

ש "ח

ם "פ ורן

ד ן ח לכ 'אןר .ןבחרת' ב ח " ס

-

שך שןר ד  224 • 20 06עמוד'ס 55 ,

ש-ח

רות בארהם ומר 'ה נ'לק  ,שת'

זה סיפ ו רן של מוניק שווץר ' ,ל'ד פ'וטרוקוב שה'ה ב ן

הג'בור fח לש הספ,ר מנלמ ות

גשפצוה המלחמה ושדר מש ' שה מחנות ר'כוז

באישיוחI

את הראם המוסף .

15

מזה}יס Iיים הךפו"אם שעשו

a

הרגמ.םינ חאלר רןןןןןש,

גדרפת

שב המח ב ר לע'ר הודלתו  ,ושם כמעט צוחו אותו

אנץר היייתרג ומףה הגרמנ"ה א'גה נעגכת לחכתי')

הפ'ו1נים  .בפסר מספור נם ספ'ורה לש 'ע1יתו ' ,עצרה

רות  ,ה'הו  '1ייה

12

לובמ',I

גם מרגבוח שהוב'ל ו א  Iתס
למחנה ההשמרה בץזל  .ברט ו דל

ח בר זת

לח"ס  170, 2006עמ וד 'ס ,

55

דאה נשלחה למחהנ

עמודי ס ,

63

ש "ח

לבורל'Oב ימ לנלה את החברה

מקומות

נוtזנ במחנות ר ID'1tטשהטווף

אלברטו

-

ב רטוונ

ב' r

בר·'ר ה 'ל"U1ש

ביולי  19 4 1הג'ע ברטודל ב"ץ

לסל ו ניקי נודלה להס בח  ,וה ם

ודאכו  ,מושס אצ' דעצנת רזגוו.ת לאחר השחרור ה'ה

ואל סוקו ך וב ,

96 , 2006

'הור'ם שב'מ' כנ'סח הנרמנים

לשל  Iשה

ברנד שחךהאןזן ,אדס ב תקןפה לא

אנוש'ת

זה ס'פורס של שג' צע'ר'ס

נפרר'ס :

מעמיק זה שע'ר בפרט'ם ו'שמש גם חוקר'ם.

עמןד'ם ,

ש-ח

ללוחמי המחתרח שבהריס

רןת ןחר'ה

-

פשחחה

"0

,

בשוול'

שטילנא .הוא היה חבר ב ' ת"ר

-

שנמלטה

לשור ו ת

מח"ל

במלחמת הצעמאו.ת

דב ש'Jזי ' •'j70ושב ארש רנגתס
שנ'ס

המשטר ומחל'טה לה'אבק אננטישמ'ות ובאמ  '1ות

ד ג 'ת

והתג"סה

לש  IIד 'ה

בסחר

מז וI

ב "Y

ואשתו ס'פקו

ליהו ר ים ו הנפיקו להם ח ע ו ד ות עב ורה

מ ' IIפ ו ת  .שניהם הוכרו חס'  '1אומות העולם.

ל פר ט'ס נום פ'ס ול הזמ נו ת :

ס פ ר' ' ד ו ש ס  ,ת~ד  ' ,3477ר ו שלי ס 9 1034
 Uלפון  ,02 - 6443505פ ק ס 02 - 6 44 3506

publications,mal"ket ing@yadvashem.org,il
w_.yadvalhem .org

יןסף ) Uןתי( כפיד תןנה כיןשב ראש תןעצת יד ןשס
כ
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ג' Iו' א'שרה הממשלה את מ'גן' .של 'וסף )  IOמי( לפן ,ל'ישב ראש מוצעת "

ושם במקומו של פרופ '

שבח .0 " 1
פרופ' שנח ] ,0 " 1יצול שואה ולשעבר י ו שג ראש הכנסת ,ה ' ה יושג ראש מועצת  Iי ושם כשבע שנ'ס .י ו שב

ראש הנהלת 'ר ושם אבנר שלן" :אג' סודה לפרופ '  Iייס לע השב'ס שבהו )תי ממצרו ומכוחו למען ק'  DIז  Iכרון השואה:
'יטף )טומן( לפ'ה )'צול שואה .נור'ז ) '  1931בנונ"םאך ב  Iיג'זסIב  Iה  ,הוא לעה אתה  I 1948 ),ה'ה ע'ת Iנא'  Iםככז רשות

השודו " לפ'י ח'ח חבר כנסת כשגע שנ'ס  I .שגת"ס מהו ח'ח סנן ואש הממשלה ושר המשפט  Iם  ,הוא נלע תואר גונר
נםשפט'ס  .תושב תל )'.אב נשן' לםפlרת שולמית לפןי ובא "יא" י'ומ'ר.נ
\)' Yלפ שואה אגי רואה בהצנחת זכר השואה  ,נהווה  Iלעת'י ,נקרב צע'ירס  DIב Iגר'  Dבאץר .בעולם  ,חונה מקורשת:
אמר לפ'  1בעת מ'נו'ו ' .ושב ראש 'ד ושס אבנר שלו ה  Iם ' ף · :אג' מברך לע ההחלטה למנות ל  nפק'י א'ש צ'כיך הרואה
בק'ום ז'כרוו השואה ערר חשוב ש'ש לחזק באץר ובעולם:

חדש בארת

תאגר חדש שכ רשיתןת
הקשןרןת כשןאה

www.yadvashem.org

תער ו כה מקוונת חדשה :

ביוס בהיר אחד

כ

-

סיפורס של יהו ד י וולברוס

כ

עת החארהנו הו'זעה רתאל רא.ו'נרטנט לש ' lש!ס

www.yadvashem.org

מאנר של כ' 11 ,850

רשימות רא'כוו הקלוחות מכמו'ןoון דפ'

מ oo

כ' •Q

במאגר שרמיות מתקנ' יחלרה סבו " "Oס

ש'l

ושם

 5-בפסטמבר  1942צרו הגרמנ'ם ועוש' דברם לע 'הוד' וולברום שבפול'ו  .דע

הב'א לא מער מארכ'ונ ' בר'ת המוצעוח שלבער  ,ועתה הו

סופו של 'ום המחרת נחרבה קה'לתה ה'הוד'ת המשנשנת של הע"רה הקטנה

'היו בג'שות jולהל הרחב דוע במגאר שרמיוח גיחש ,שרמיות

וולברום .

שרשמו 'הוrןם בזמו הש וא ה ,רש'מות שרשמו ניצולנם עם

ברסטונ' ואךoג ו'וצתבמ'ם  .בספoוoךם א'ש"ס ובדעו'ו.ת רתoרעהכו 'ב'ום בה'ר אדח מפסרת

השחרור ורש'מות שרשמו רשוי ו ת שונות במד'נות שהיו

לנן את ספoורה של קה"'ה תוססת מIלאת ח"ם בת 'ותר מ  400-שנה ואת ספoור גו'זוה

בכ'בוש הנאצי  .השרימות נסקרו מIואנות ב  20-פשות  ,ו'זע

הטרג' בשואה והסצמא'ם סאז ס'וס המלמחה חטר 'ןןרoצנoח את ח"הס 'וש בנ' ו'ןןברוס .

פ' ההערכות ' ,ש בהו כחמישה מו'ן I oו אזכור'ם של סשות .

התערוכה הסקוונת )באנגל'ת ובקרוב נס בעבר'ת( הולעתה לאתר מכות 'וזמתה

הרשימית קוטלנו בקטליג אח',ו וחפנוש הרש'מות נעשה
פשנה

 'OIוהע 'וש מפשחת ש'ופא מאצרות הבoך.ת

" הרכבת האבודה "

~

-

כ

ראנננוו המח  INו לרווnצגו השוהא לש צראתו הבירת  Qוגושטו~
רא.ו'נטר)ט (וש  ,ןא "tוא רזג OOזכם הסר  .0'j7Iמכיווו שהמשות

 9גאפר"'  . 1945חמ'שה 'מ'ס לפנ' שחרור מחנה גרג · jגח  .jצ'או ממנו שלושרכבות  .וב'וכ אחת מהן  2,500אס'ר'ס

בח השר ' Oות צמו'ות ראנכ'וו ' lושם ' 1')4 .טrען וו'-Oכ)( 1

רזגוזאוו בו ו שיגנטוו מ'זעה נם היא תא מגאר רשרומ'ות אלתר

סיפורו של טרנספורט בסוף המלחמה
-

הגאגף.n

רובם 'הוד'ם 'וצא' ה1לדג ומ'עוטס

שרומים שעברות פשוח וקלח מהם תנובים בבתנ ו ',דע"ו
אי פאשר לפחש משות בחפנוש ממוחשב ברש'מות

ו תא'

' Iו מהפכה בהנגשח מעד' רב אמדו צליבור הרחב ',סאר

ג ' Iס  .בסופו של דבר לא הופלעו תא' הגז'ם ה'ולו  .את הרעת הראשונה שחררו בלעות

'ושב ראש הנהלת יד ושם נבאר לשנ 'אנ' םבור שח'פוש

הבoךח  .הרעת השנ"ה הג'עה לטח")שטט  .וא'לו הרעת השל'ש'ת 'נלעמה ' :הרעת

מלוש,ב ר~ ברגאמ ררrגיזכ 'זש משות י,תומ השהאנ שהעילם

מהוננר'ה  .הרעות נסעו לעבר מחנה טרז"נשטט  ,שם הוקסו ב ' 945

האבורה' עשתה שבוע"ם שלמ'ם בדרכ'ס  ,וה'א נוסעת הלור ושוב ב'ן קוו' הבוחות

זה מכבר לאינטרנט הו במאגר הרשימות ' ,שפון אור לע

הלוחמ'ם ב)'ס'ון להג'ע לטח")שסט  .לבסוף שחררו אותה כוחות הבצא הארוס ב 23-

נו'זוו של היח'ד בשואה  :שלו הוס'ף כ' ' ייד ושס משקיע

באפר'ל  . 1945בממעה של הרעת לא ק''מו האס'ר'ם מזון ושת"ה 'ולב  ,וחקל מהם

משיבאם רסיב ידכ להב'א ל'מ ב'ת לועבם תא רrגעד' הנאצמ

ער נססו מטפoוס ומתת-תז ונ ה  528 .מהס מתו בקרונות הרעת  .וה)'צול'ס קברו אותס

בארכיונ'ו'.

בקבר אחים בע"רה

טרב .r

רש'מות של כל היהוי'ם שנספו ב'רעת האבודה ' שהכין

הלעאת מאגר הרשימות היא חקל מפרו'קט סשולב

צבא רוסיה היו במסמכים שקיבל 'ד ושם לא מער מארכיון ארולס! בנרמני.ור,

~

הגההנ סתמתכי שנ'א בfו' המטפש רזגחחי 'oןקnננו השטפו

והם מתפרמסים באתר הא'גטרנט של יר ושם בפעם הראשוהנ .

...,.

nאדוא קורמן רזגדקפו 'זע nו'j7Iת הכפסים מהדסיר רD7ו~ם

השויצייר'ם  .מטרת הפרוךנOן למחשב 'תהגנ'ש צל'בור הרחב

חסידי אומות העולס שהוכרו בעת האחרונה

י

 1ושס הכיר דע ה'וס בכ  21 .310-חסיר' אומות העולם  .האנשים שהוכרו בעת

האחרוהנ on

יrן אומות עלוס היו מאוקראינה  .מאצרות הבר'ת  ,מב'ןןגoךה  ,מבלרוס ,

מהולדנ  ,מףט,א מפולין  .צמ ' 'ןוה ומצכ'יה  ,סיפור'הם מוצניס אנתר ןו ושם .

את שמות קרבנות הנאצים  .סר'קתו של אלפ' הרש'מות
נעשתה בתהליך הד'גיטיצז'ה הכי'ול של 'ד ושם בתמ'כת
וע'דת התב'עות ' .ד ושם סבקש להודות בס'וחד לחברת

נטוו'ז ' ו ולעודביה בחיפה לע ש'תוף הפעולה ו 'זע הבעורה
המאומצת צנל התקפות רט'oלים לע אזור הצפוו .

13

א'רןע'

'ןנ'  U90-חבר

 25יב.ונ' עצרת יזכרוו צל'יו  66שבה לתת'ןoח השואה רבומב'ה  ,לפ Iנרוס חברוהוי

ב  30-ב' Iב' 19 40

ולגירוש יהןדי הא ז ור למח)וח המוות בטר נ סביסטריה  .הצערת

התקוומה ב 'ער קדוש' דורוה ן ' והסביבה במעמר הרב ה ר אשי לתל אביב'-פו הרב

>2001
 7בספטמרב מפגש לרלג ההוצאה לאור בעבר'ח של הספר  -ובחרח' בח"ס

-

ס'פורו של שורד " מאת דו מלכ'אור בהוצאת 'ך ושם .לטקס הנ'עו במ'וחך

מדנמקר נ'בור הפסר משה אהרו ן )מונ'ק( שוץר ומחבר הפסר ואח")ו של מו)'ק,
א'ש  ,ונכחו בו בו המשפחה חבר הכ)סת הרב

ישראל מ א יר לאו  ,שנר'רת רומניה בישראל דיר מריאנה ןלר'ה סטו'קה ,חברי

דן מלכ'אור .בקטט השתתפו ) 60-

הנכסת קו ל ט אביטל ,שרה שלו ומש ה שר ן '.ב ראש העיר דורוהוי טרג " ו לןבגן  ,יושב

מ'כאל מלכ'או,ר 'ושב ראש ודעח הח'נ ו ך  ,החרבוח והספורט; פרופ' דן מכמ ו ,

ר א ש מרמ הארגונים של )יצודי השו א ה בישראל בח פלונ ,יושב ראש התאחדות

ההיטסוריון הראש ' של יר ושס; רר בלה נוטרמ! ,מ)הלח הה ו צאה אלור ב' ד ו שט ,

יול'ס  ,נרכים .0 )')'1

עזל ' רומנ'ה ב ' ש ראל זאב שווץר ' ,ושב ראש ארנון 'וצאי ד Iרוהו' והטב'בה דוד

חבר'ס ו ב ני המשפחה הענפה

שלמה  ,נש'א העמותה קל' ד וס 'הדות רומב'ה הרב 'וסף וטרמן ונצ'ג קרן קוומת

הרב הראשי לחל אביב-יפו הרב ישרלא מאיר לאו  ,אף הוא 'ליר היעירה פיוטקרוב

ל'שראל מ ' אכל ב ו אב ו  .בצערת הוקלו ו משואות והונחו  Iר'•O

וידיד קרוב של ג'גור הפסר מו)'ק  ,לשח אינרת ברכה לע ו ד האירו.ע

-

שלושה רורןח המשך

-

 2ב'ול' עצרת ז'כרוו של הארנוו " 'ד ז'כרון ל ' הדוח רומב'ה י לצ'וו טבח 'הוד'

 19בטפסמבר " שרלוסה טלווכוו

' אט' ופורגום דורוהו' בלמאוח  65שנה לטבח של כ  15,000-מיהויר 'סאי .הרצעת

ו'צירןת'ה של האמנ'ח בהש ת תפות מ)'ץנ יד ושס נחן א'תן  ,מנהלת מכון גחה

הרב צב'

'רולש'ס ט'מונה לyנ  ,מנהלת אנף המוזאוניס יהוירת בנער ,האצור וחוקר האמנות

גוטמ ו ' בתל אב'ב במעמד שגיררת רומנ'ה ב'שראל רר מר ' אנה ולר'ה סטו'קה ,

רר נעדין פערת  ,האוצרת ה ב)'רה באנף המ  IIאוב'ס יהוןןת ש- Iדר והמלח'בה אלה

חבר ה)בטת משה שרונ' ,חתי פרט ישראל לשבת תשטיו מאסטרז מנדי רורי

מ'לך-שר'ף .בת ן ם הד'ון נערך טיור מוררך בתערוכה "שרלוטה טלומון

ח"סן

והרב של קה'לת 'ואצ' ר ו מביה הרב אפר'ס גוטמו.

או תאטרון?" ובמרכז הצפ"ה ה ו קרנ ו טרט ' ם לע שת ו טה סלומונ.

 4ב'וד' " ה ד בט'סס ;" מוגודרמה של השחק ' Jח רז'ה 'שראל' המטפרת ברגש

 27בספטמבר מפנש שבח' לצ יו ו  62שבה לחיטול נסו לוח ' ולצ'וו 200

רב את מטע ז'כרובות ה'דלות של 'דל ו'דלה שאביהם ה'ה א'ש הזונדקרומנדו ,

לקיומה של הקה'לה היהוד'ח לבודז ' של ארנ ו ן י ו צאי לוח' בישראל .המפ ג ש

דעןיות

נערך במוזאוו תל נאיב בהשתתפות ראש עיר"ח תל נאיב'-פו רון חוולא '.ראש

התק"מה בה'כל ב'ת הכנסת והמרמ הקה'לת' "ב'ת 'קעב 'וסף

אב ו טירור'ום ב' 1ושם .הגצהה וiUJכ) הבשארת הספר " בכ:ץו לבי

של גאש' זהודנקר ו מדנו היהוירם

מאשIן '"Y

דמw

-

ת

-

קור'7jצוה

מתא הה'טסור'וו דר געדוו גר"ף .

לפרנ'ה קח 'זז ובטסור סב'אדקנו יח ,כולם מאוקרא'נר~ את האות

ורמ'ooןןה הגע ' i7ו לצונו'oןם ' ו שב ראש הוודעה צל'ינ סח ' '1אומות העולס ,שוטפ בית
המטפש ילעה Iו ע'קב רקן')\' ,נמו'rכ ' lו שס

IJU

-

שבה

ע'ר"ת לודו רר '  '1קרפlי ב נציקי ןרמ noוא ' ת אנווה מסל .בחכנ'ח האמנותית הפויעו

 18יב.ו'ל סקס הענקת אןת חם'ד א ו מות העולם לטט ' נאה מ'נקובקס"ה וב ' i7פ'ור

ז :r

-

ח"ס ן או תאסדון ' ?":ום עיוו על ח"ה

הט)ור יגנ)' שפ Jלב Jב ומקהלת הבבות "דלי רור רמoלר .באירוע נחכו ) '500

א'ש

בב' ה ד ןר הראשון ,השני והשל ' שי.

 28בספטמרב טקס אזכרה שנת' לצ'ון 65

שנה לרצח ה'הוד'ם ב'ד' הנאצ ' ם

על אדמת אוקראינה

א' תו  .חא הטj7ט החגה מלהנ מ i1mת

קרבנות

-

וןOס nאומות העלום דר מחכ ' פTrואל  ,ונחכו בו ב  80-א יש  .בהם הנצ>'o lןם אנטוניה

הטבח

נ ר Iרנ ,בנ ' Oיו ב צ'לר ,א'oןוער א רט וילב  Iלסבטק'  ,בב' מפשחה ו חרנ'ס מישר א ל .

בדרוביצקי י א ר  Iבא  IIריט הסמכוים

-

 24ב'ול' מפגש לרלג ההוצאה לאור של הםפר  -על כף 'דו של חורף " מאת
א'תמר יעת-קסט בהאצlת

'l

העלייה  ,חברת עמינור והסוכבות

"א'ו משקח'ם nל'ת"ם  :שם מוצנת מחברת השירים המ  j7ור'ת של הסופר .בטקס

היהורית  .הסקס נערך באנדרטת

נשאו ד ברים מנהלת ההוצאה לאור דר בלה גוטרמו  ,מבהלת אנף המ  TIאונ'ס

הלוחמים והפרט'  Iס') ה'הודים בי ד

'הוירת עבנר  Iפרופ ' 'עקב שט"נר  ,המפגש נחתם בש'ח משותף של מחבר הפסר

ושם במעמד השר לקליטת לעייה

וער " תו פרופ ' חנה 'עוז'קסט.

זאב

שכחבו מלחי ב 'ס מגטו טרו ' ו שנטפו בשואה ומלח'נ ' ס שהבאצ'ם החר'מו את
'צ'רות'הם .את ה'צ'רות )יגנו תלמ'יר הסמ'נר הש'שי של )יתות אמו ב' ו -אלומיות
בנית טח'ן בניהו ל ו המ ' IIקל' של ו"ר דוד ו טלע ובהבח"תה של מ'רה ז)א' .

בשיתוף

התא חד ות

'וצאי

אוקרא'בה בישרלא ,רמoשח יI:זtjות

!שס !הצואת עק.ד רמoפגש התק"ס ע'תו התרעiטl

 28יב.ול'  -ה'סטור'ה  ,מוז'קה  Iז ' כרןן  ":קונצרט באוד'טור'וס ב ' ד .שם של ציירות

בבאב '

'אר ,

בב ונד נובקה ,

' Iשב שאר החחnחא יצו א ' אi7lיאהב' ג'וארש

m

וליו

ב ,O'I

'ושב ראש

הט Iכנ ו ת

היהו ד ית זאב בוולסק.י '  Iשב ראש

גווכ Oiאזרכה חנש' צל' Iן > 61זשה ו!\Yי היה Iףם ג'י' מוצעת 'ד ושס י ו םף )ט  Iמ ' ( לפי,ו
רנ.צא '' Dזע דאמח א Iקיאינה )' I 1שם

' ושב ראש מועצת המנהל'ס של

חברת עמ ' נ(ר משה )תיב  ,מנל"כ עמ ' גור 'ובל פרנקל ויושב ראש התאחדות '  lצא '

 6אגוגוסט עצרת צל'וו  64שנה להי'צחם לש יאבוש קורצ ' אק  ,סטפה ו'ןoצ ' יגקQה

אוקרא')ה בישראל ר  Iד לויו .

וה'דלים בשיחוף האגודה לע שס יאב  Iש קוצר ' אק ב'שראל וקרו ק"מת ל'שראל.
הא'ר!ע נערך בכט 'אננש קו'צראק בהשתתפות מנהל בית הפסר רמoרמ  Iלהוראח
הש  Iאה ב'ד ושס רר מוט' שלס  ,צניג שגר'רות פ  Iל'ו ב'שראל פ'וטר דר Jםייאק ,
מב'rכ אגודת 'אנוש קוצר ' אק בנ '' Oו אנוליק  ,ה'ושב ראש לשבער של האנךןה רר
אליזער מרכוס ו'  Iשבח ראש וועת הח'נוך של האגודה בתיה גדעל  .הצ"ר 'צחק
בלפר  ,חנ'ך בנ'ת ה'תומ'ס וחבר באנודת קוצר'אק  ,ה)'ח זר  ,וחניכה של תנועת
הנןער מ"חנות העול'ם" נשאה את דבר הביער .צעברח השתתפו כ  60-איש  ,בהס
חב)' ' קו'צראך~ חבר ' האגודה וחבר' ת) Iעת ה)וער "מח)ות העול'ם:
 17באוגוסט אזכרה שנת'ת ל'הןי ' ר וד וס וקוס שנספ ו ב שואה בש'תוף העמןתה

לשימור מורשת יהדןת רורוס ב'רושל'ס  .הא'ר ו ע נפתח באוכרה בא ו הל ' זבור
בהשתתפות יושבת ראש אגודת בריח ירידות 'שראל-יווו חברת הכבטת אטתר'נה
טרטמו  .באוירטור'וס נשאן דבר'ס ע Iרכת פבקס קה'לות 'ה ו יר 'וו ן רר ברהכ ר'לביו ,

ממשלא מ'ליו  :מoןח חנןח מע'גיי אר' j7ד'1אר  .ישוג אוש שצעח המנ הילם 'ןש מעיניר השמ

'ו שב ראש אנ  Iרת העיתונא'ס בירושלים 'ר  Iו אנוש  ,יושב ראש העמ  Iתה מרין

נתי.ב מוח מע'נ  Iר 'ונ rפך'ןקן' ,י שב יאש מותצע י' !שס '  '. 010) ')01יפי'  I' ,שג אוש הם»!!ח

םור'אבו ,בציגת הרשות הלאומ'ת לתרבות הדל')ו זדלה ע ו בד'ה ולבנה ד'ברמן

הן,tףוח ובא נ'ןooקoי  .הש י תט"וק'ן "זעיה זבא ניס  Iישוג ארש התאחחח אצ!'י א Iקךאהב' ב'ואוש

מאונ'ברם'טת תל נא'ב הס Iפרת מטידלה כהו-סראנו הקריאה קטעי שירר~  Iהוקרן
הסרט התעודה המרגש " מי אתר~ משה טורמאבי'?  ,אנ'רוע השתתפו

14

כlOO -

א'ש .

חר ולי ו גוט iם נזאךה נשתי יצלוו  6Sושה ל~ח הן O'1Iotנ' '1ךנ.צא'ס 'זע ראח Dיאק(/ן)'ר .נטקO
מרסה ר 1UDlOoהיה1lז'" vי שוס לאפי  '91זע 00"UI :משתlן Ootלש י,מזI ltא\iש מירבת יימYע!lת
VUשל שנפוכא י 'צtל)oמ ש Iןא ,ו'ומומ'nס ה!)תגיררים ג  50-גתי ףה Iר המי נו 'ןש מעינור,

תצןגה חדשה

רישןחים חחשפ  Uן שר קראןט ברבי" .הקצב חריןו"
ת

תאת 'ה

>WT

שן ' -ר 'קרן קצ'ר שר>לב

צונה חישה של רישומום שצ"ד האמו הצרפתי רנה ריאז במשפטו של פושע המלחמה קלאוס ברבי נפתחה )  7-י באוקטובר בטקרליו של האוךיטוריום
הראשי ביד ושם ו תוצג נמשך כחצי שנה ,נ'  I OIה התכנס מושב מיוחר דל  Iוו בהשפעת משפטו שי ברבי לע הנצחת השואה בצרפת בהשתתפות רנה

'יאז  ,צ"ך הנאצום סרז ' קדרספדל ש Iיהה את מקום מחבואו של ברגי ) .1983-פרופ ' ט Iני נתו  .הייץע לשיתוף פעולה יקשרי חרבות בשגרורות צרפת
נישראל ויושג ראש אנוית '1ייי יך ושס צברפת דר רישר פרטק"ה .

קלאוס ברנן נודל ) '  1913בבאר נורטברג בגרמביה  1932-) .הצטרף למפלגה הנאצית 1935- ) 1

לם"ס ,לם"ך .

),1942-

כשנפלה ורוס צרפת גיר י הגרמניס ,

הוא מונה למפדק הבספטן נעיר יייו שצברפת  .נךני פודק לע צבמעי מרצע  ,עינו ' .גירוש וצרח של אלפי יהוד  Iם תוחמו מחתרות  .בשל אמרייתן כונה "הצקב מדייו:
לאחר המלחמה היה ברבי סוכן של שירות הביון

האמריקני בנרמניה .ב 1951 -

היגר לבוליוויה והת"שב

בלה פס בירתה בשס הדנוי קלאוס אלטמן  .בשנים

 1952ו 954-

ו נשפט ברבי שלא בפניו בצרפת  ,ובשתי

הפעמ'ס נמצא אשם בפשעי מלחמה  .ב 1971-

זיהו

אותו ציידי הנאצים ביאטה ו סרז ' קלרספדל  ,אולם 'זע
אף בקשות חוזרות ו)שנות להסגרתו  ,קר ב  983-ו ג ו רש
מבוליוויה צלרפת .

רביב הודמע למפשט אבמשת פשיעס ננד הנאושו,ת
פשיעם ש'oןעהם לא חלה הת"שנ Iת  :אחריות לפשיטה

ב  9-בnנפרא 1943

לע מ"רס האיגדו רf"/וג לש היהוrן Q

בצדפת" בליון  ,אז נתפסו  85יהודים ושולחו לאושווץי ;

אחידות ש'ון'ןוחם לש 44

ידלים יהידוס שהתחאבו בכפר

איז ' ה שליר ליון ; ואחריות למשלוח האחרון של יהורים

מליון לאושוןיץ ב  .1944-עוד הואשם ברבי בשילוחם

לש 842

מי ראם ילמון  ,כמצחיתם י הידום נתיר המחתרת

הצרפתית  ,ובעינויו של איש המחתרת הצרפתית ז ' אן

מולן  .ב  4-ביולי 1987

נמצא ברבי אשם בפשעים נגר

האנושות ונידו ן למאסר עולם  ,הע ו נש המרבי 'זע פי

oצ Iר' Dוש ה מאן רנ ה "יאז וש המטפש וש IOאלק ונב' Jצתננ ה ב ' lוDש  :ממשלא .אלק  OIונב' ב)מימ ;( 'י)Iמ ~ דר Oלקררלפo
)ממ"'ו ( ווערתכ ןף ל'Oב 'ה צ)Iירמו

החוק הצרפתי  .ב  1991-מת בלכא מסרטן.
הר'ש  tמים שבתצןנה הם חקל מאוסף רישומים נדול יותר שצ"ד רנה דיאז במשך יותר משמונה שבועות בזמ ן משפטו של ברבי ב  .1987-ב)'ולתו המיוחדת
ל"תפוס את הרנע :האמן הצל,ח להמחיש בקוני יעפרון את האינטנסיביות של המבטים  ,את תנ tע tת הידייס  ,את עוצמת הדנשות של כל דע ודע  tאת הדרמה
המתרחשת סב י בו  .לאחר שהרישומ י ס הוצגו במו  Iאון הגירנש וההתננדות בליון  ,ביקש ריאז לתרוס אותס לאוםף המנ  Iאון לאמנות השואה ביר ושם .
')  .וך ' ת ש ו -רר ה י א הא צ! ר ת הנכ ירה נמאלו ת אננף

ה Oו rא .o')l

,. 71

צjו' ר יסשךב ה יא מ נהלת הא סוף .המ זו ואו מאונות רש .ו וא"

•
חדשןת החנןו הביו-ראןחי רחקר השןאה מאת א'ל  - . , )' U ,א"ב'

•

'U

שנ" נ"נןס"ס חדש"ס "ערןך החנןו הב"ו  -לאןח" לחקר השןאה בחןרף
שהונלו מצרפת סח ' לקרפסדל ופרופ' אריה כובכי מאוניברסטית חיפה  .פרפ' l

"שואה ןמשפ " U
ל ציון יוס השנה ה  60-למשפטי )יר)ברג יער ו ך המכון הבין-לאומי לחקר
השואה כינ  Iס בין  -לאומי בכותרת "שואה ומשפט :המשפטים לאחר
מלחמת העולם השנייה
יתק"ס

ב 21-

צדבמבר

-

ייצ ו ג השואה  ,תועדתה וזיכרונה :הכינוס

2006

באוידטוריום המרסי ביד ושס  ,יימשך

שלושה מ'יס ויתמדק ביציוג הש ו אה במפשטיס שאלחר המלחמה ובהשפעתס
לע המועדות לשואה.
במושבי הכינוס יהיו דיונ י ם בפ)לים  ,לא קר 'זע המשפטים המפ ו רסמיס

שלאחר המלחמה  ,אלא נס לע המשפט י ס המפורמסיס פחות .ו כן לע הש  Iמוש
החקוי והלבתי ח  ' j71ששעו הנצאיס חבוק במסגרת מרעתכ המפשט לש נ רמניה;
לע מפשט פלילי בין'לאומי; לע הא  Iנטארקצייה נין פוילטיקה וענישה; 'זע צקו
באצמעות התקשורת; 'זע המפשטיס שלאחר המלחמה ותוצאותיהס כמדינות
אירופה; 'זע משפטים של קאפו יהוrןס לוא יהודיס; ו לע עיצוב  Iיכרון השואה

מיכאל מארוס  ,בשיא אוניברםיטת רוז  ,וריי וולף  ,מרצה ללימויי השואה
אבוניברסיטת טורונטו  ,יהיו מהדובריס החשנב'ס בכינוס .

רמסו יתקיים סכות תמכיתו רףנ,הנ לש מרס נרנטר לכ]'סויס בין-אלמוייס

מושא השואה ותבמיכתה הידנבה של קרן משפחת ג Iט Iוירט .

'יהשואה ןאתיקה רפןאית "
ה מכ ו ן הבין-לאומי לחקר השואה ו הפקולטה לרפואה לע שם רות ו בר ו ך
י רפפורט בכטניון

-

מכ Iן נכטלווגי לישראל בחפיה מארבגים כינוס נבושא

"השואה ואתיקה רפ ו אית :הכ י נוס יתק"ם נימים

26-24

בי ) ואר

.2007

הבינסו פס'ק ללמIמיים בולט י ם לוח  j71רים ציערים nבחום במה ידלון
בסוגיות שונות; אתיקה רפואית  ,השבחת גוע והמתת חוס ' ,ב nפסר לרפואה
והוראת את י קה רפואית  ,הניסויים הרפואיים ששעו הנאצים  ,רופאים יהודיים

בנטאות ו עוד.

ונית המשפט ועו.ד

בכינוס ישתתפ ו חוקריס ציעריס והטסיוריוניס ומל Iמrןס רביס וידויע שם,
לרבות ראש המכון הנין'לאומי לתקד השואה פרופ ' דוד בנק י ר  ,ההיטסוריון
הראשי של יר ושס פרופ ' דן מיכמ ו  ,נשיא עמותת הבנים והנג ו ת היה ו דיס

מידע נוסף 'זע שני הכינוסים אפשר למצוא נאתר האינטר)ט של יי ושם

rgס www.yad'vashem .

או בלטפון .02 · 6443480

הםב nהוא י ץעו אמדק י לשאר המסו רנ I'.ו'א ' ·rnלךח .רש.ורא.

15

תנקר  'Iם נ  'Iן ושס

הנ'זול האחרוו ממחנה ההשמדה חלמןכ
ונ ועמ ן ס ררב נ יק ו'r
מאפ'ה גאי 'עד lשאמ'י הנוהע ללתמנו? הו .משה המון  j7'nים ,

"
'.p

י ft .

הך שי ת ' .D'j7פעם אחח מצאתי תיק עם תמונות של א ",'D
עם 'וכ הקח  Dlג  'Oם  .1_1גאו אומר לן מא'א  : Wהוא מאך ף

לבא היא רבכ

נמש"ם : 1_1

ותnעמ לש ןועמש רoקףןנ זז רחנצוn oDסב~ לחIל JW1רהאנשo

משועו סרבר נ יק )ודל

ב '  930ן rמ : n

בב  j7Iי שנח אחך "!'בק 1943

צדע עם בא י ו גרחונות נטו לודד .לפתע שמע '  '1ות וראה כדצ' באיי

צונח ונפול Jד'ל חושדוס חאר כך גורש משוען למחהנ ההמשרה חלמני צוורף ן' nrדיה לש
עוידב הכפייה  .רג'זיי )לבנו בשלשלאות  ,ואורך השרשרת ב'ן שחי רג'זיי ה"תה  40ס·מ .
הסאירים הוכרחו להיות עולים בשלשלאות  24שעות ביממה ידכ למנוע את בריחתם .
במחהנ הולט לע משועו קעלור את הזהב משיני הקרבנו)ו והוא דבע עבבדוות מ' Iו שו)ות .
))'ווא

 9.5ו .

עם התקרבות אבצה הrדאס  .הרסו הנאצים את המרנ ~nהיכשם תא הסאיירם

הנותרים  ,הבם שמעיו  .זה ייד זה  Iיךן בעורפם  .הדכור יצא ירך פיו של שמעוו  ,וננס הוא

Ii1'Dר ןשוrנמ "זבoשו ג'  2ן רבמטפOנ גפנש ג'"י ןילזפ-ק 'jIצ ' Jיjוס' tIIIו:ם"
שילש (לאמשמ םע לת) '1'IוD'Jן לארש'rנ נש"י' ןי'חפנ וא העח' D'1ירjונהנ הנשנ nj7.נרה מנרמע ראישנו VUוoo nכoר ינמוא ן'ג 'D lשו יןסוכ
ריmפ'fI .נnן יסוא'ו
םOוnתנ ךעית

)(f'N

רטרפoו חא ישףות רה'וtעפו ןינ ינש ראהנ D')l

השנאן..

נותר בחיים  .אחרי שהצאנים זעבו ה ו א וחל לא ו רו  Iתו של א)'ר פו'ןני  .שס התמ ו טט  ,ר ו פא

לש צהאב הדאום קבע שנ ות ר ו לו שעתיים לחי ו ת לתדהמת הרפוא הוא החלים .
ב , 1978-כאשר צילם קולד לצנמן את הט ר ט שואה  ,הוא בחר בשמוען לאחד הידעם
המרס יי ם בטטר ו  .הסצנה שבה משוען טש ב  'Oרה ו שר תא הש י ריס שזמיר לצאניס בלחמנו
נחרהת ם)'רונס לש מילי  ')Iצפוים .מ'cויצגים לרסט הוא נפגש עם אותו ארכי פ'תני  ,והא)'ר
הפת י ע את שמעון והרהא fו את האלשלשות ש הסיר מרנילו  30כשה קודס לכן _ שמעון
תרם את הששללאות רזל ושס  ,וכיו  Qהן מוצנות במוזאון לת ו ייות השואה דצב דעותו
רצזכoיימ.ת
שמוען סרברניי 4איש יקר ,ה}צ'ול האחרון ממחנה ההשמדה חלמנו  ,נפטר בחודש
אוגטסו והותיר אחירו אישה ,שתי בנות ונrךכס  .יהי רכrו רבוך.

"'

מאנר של ' הכרונ'קה של גטו לוד ף
ידא ה Pנט-תם 'זז

eאר  00ל'8ת זפ' נ' נאוצ'יי" ןויייtו ''I8ננ(מרlכ רjו'נ רינ ובשו ב· ' 12למ
רOס tבןואnמ :יnוf:זtת רהאוש oנו'I!W l1"Iנ שאר וטn'r.ר ' lםשו רנבא eוJ

א היר בן-מ  mם )פ(yניר )ולד דדזלג ב .1922-הוא נאלכ םע יהו'ד
יערו בגטו והיה פיעל תבנועת הנוער צהיונית 'חז י ת דור בני
-

מדבר  .בנטו התייזו עם הלצם-האמן מניי נרמסון וזער לו
צבילום ח" ה ג טו במחתרת  .הס צילמו את ח" היוס ' יוס  ,את אנשי
הגטו געגדות ם בר  OOו רט יס )מפילע ס (  ,את ה'1לים הבערים  ,את מוכש י
ממ ,הצואה  ,את הפ'1lות והה ו צאות להורג ואת הגירושים  .בחקל

,

'

מלצתומ'  Qאלו השתמש אירה צילירת אלכום פרט י של  18ניליונ ו ת ,

ll

~.

ז··8I

t

וכו פוטומונטז ' ים ולצתומים הקו ר אים ת י נר לע מד י ניותו לש מ  nכי רומקובקס '.י ו שב ראש

מוצעת היהךן י ם בגטו לוח ' .עם חיטול ו של ה ג טו ושיל ו ח היהודים לאושו ו ץי הניע נם אריה
למחנות ריכוז בפוילן וגברמניה  .ה מ חתרת

באוש ו ו 'Y

ראתה בלאבום דעות קליוס תנועח

התנג דו ת בגטג ולכ ן הוא הבנרח מחyו למחנר~ אחיר הלממחה לא הילצח אריה לעלות לע

 "WJהyו'8 nל 'סל'i'lא  Oוא D'Oךונ'ואה "Oי ב OחIאן י תVJר'ח השIאה ב '  lנ

עקבות האלבוס המקור '.אר העקתי הדפיס שפורמסו בפסירס שונ'ס הגיעו ילדי ו ואפשרו

"ומ מ'"IIת 'והנrכ הOפירתו רינ Dשו רר טחט .טnר

לו שלחזר את הלאםס .
אר י ה הניע לאץר ב  9 4 5-ו והצטרף קלבצות נצ'נים ובמלחמת השחרור נפל בשבי
רצזכoירם  .חא יר הלממחה שוחרר והתנורר עס מפשחתו רבמת השר ו~ בפסיריתו הפ ר ט  Iת
השעירה וה'תדגה משר לאפי פסrךס בנושא השואה בללכ וגטו לזדו בפ רט  .את פסיר י תו
ותא הערי האישי השע י ר שלו משת תמיד לחלוק עס חוק יר ם ועם טoותט'  Qשהתנע יי נו
בנ ו ש.א

עם '1יד' rףסו רב תרג ם בנ  Iאר אירה את הרכוניקה לש נטו ל ן ח ' שהאצי אל ו ר הבאצות
 Iך ושם בשנים  . 1989 ' 198 6המהדורה הערבית  ,והב הכ רוניקה בשלמותה  ,ה י א תעודה
מיוחדת כמינה וחשוהב מאךן לרגרת הח"ס גבטו  .אירה בן  -מנחס ויוטף רב תרנמו מיידיש
נם מבחר מכתביו של יסוף קלזוב'(' :והס קוצבו בפסר ביס ' ס הנורא'ס ההם  :רשימות

מגסו ל י ח ' בהאצות יד ושם ב  .1995-אירה השתתף גס בהפקת הספר לע חסידי אומות
העולם בפוילן בתכו ממה נלחה מורנשת לע יןךrך

מ 'm

נרמסו ן  ,והיא פ ו רמסה בפסר לצמ

ב' II -למ נ"fV

תo "U

א '' 1J1ש'לשr< Iוכי Oדינ

nחפ .רנתכ"א ' Oתושארב ה )"'' "WJנו 'Iאלמנ!)'ריפ

Oשו 'דכ יהכיו חא nפ " i"lMלש no

ך'ןiח השוח

הייר בנטן בהצואת ב י ת ל Iחמי הנטאות  .ביכג בתמ Iז תDש' 19 ,Iג יו יל  ,2006נפטר אר י ה

rחשrגנ דופותש לע רפיטו'ת רצגcמ לש נצ'-יי ושרא~ .ננ'נ ""Wjפשח ' ש'Iב

נן'מנ ח ם  ,ז .משפ ח ת ו  ,יידיד ו  ,חבר י ו ו מוקיר' ו הרב י ס אגל'ס לע מ ו ת  .Iיה י ,כ ר ז ברור.

שאר הןנ"'ת O ,.שו רנבא ולש והאוצר ת הגןoנח י צפ D' nנ IU'nך'ןפ י'mרכ
)מ rואoש  'Y.J1המשתחפ ''O Dצפח ושI 1!ljר' [Iית rו'oפן 'וש לrואף אונכ" I
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Nכדל ~- ...,ייי) -ביr4נl

רoשוס Ioצ1ר  Jחא רצפnוoי רוכמ nענ האחחנה דיו Oשו שאר רDl I)oר מא'"1

"' ...

וןנ tנמ  11'11יפDח lייגןoנ לש רoI I)oר ננ' J1הספר ררDוימ ירחאר tIהשהאו

ידידים ותומנים

י

העו ם

'שרא ל
הקיו הםשפחת'ת לע שם תד ראסויו

חבשרו א Iגטס 4ק "ס נ' ת הפסר המימ' והוארת

'ושב ראש חברת }'סקי תעש'ית גע'מ ' צחק ) י צו הרוס

החליטה ))ך'גותה לתמיו בפר  j7'Iט

השואה נ'  1ושם טמ י גר להוראת השואה בעור

מחתה rןנהב למ'וj7nת ההצוהא אלור לש ' lושס rךנ ש  nמ

הכשרת מ ורוס םהפר ' פר'ה להוראת

מ nג)'ס וגאש' ה ו ראה ם ב י' ט ג ' ה .רמסוי)

נערך

יהrבגר א ת ההצואה יאור ש'ו ו'כרונותיהט שי )יצו'ל שואה

השואה גש)ת הל 'D" ID

תoש •.

l

כש'תוף פעולה עם Holocaust) HET
rustז  onaJנ IEd ucatשמודנוו ן נתמ ה') הדנו ב ה

מושילא.

של הקיו לע שם קידנ rל ,

ארצות הברית

התומכים מרלי 'ן
ו ראב ' רמוoש ",

מ'ו  ) Iג

א"'וג l

) משמאל( הג'ען

במטפסרב למjיי
מיודח גאתר ' lוש ס  ,מלוי'ס נאמה של מר'י ' ן הדואם ובח ג רת

הוכפשחה אגס גדלושס"ן  .בתסונה  D :ר 'rי Iואנך' ר)ב'בטש"ן נחז'ת
נ ' ת הכנסת ביר ושם שהוק ם זבכות תרוסת ם הני  Iנה  ,זYו מ נהל

רפו ' תו ח לש האנדtה האםר'קב'ת למעו 'י ושס שרגא מקי ).(I'D'D

rטשו "'
ע

ר

כ

ו

התנמכ ' ס

בדי ושס דר רולש ו דר רורבט צ ' ר' מברוףקן )ב ת מונה

ילר ק"יר הידנב'ס " בכנ'ר הת ק ווה ( ם'ור מ יו חך אנחר די
ושס .

נחן לפאו Jבנחו
וורה

גור'ן

מקל'פור)'ה

) ולשש' ורב''עח מ(לאמש בק'רו נ' 1ושס בחושר ' ו) '
לתnnלו השראנ~ בחע האחרהנ lר'Oלחו
בדי וש .D

IJU

n"Ol

במו'און

שלפא לצהרטף לחמוכ'ס

מג'מ ייפרצרiרי ה'הmו 'וש ' 1100רתב' ל'ו Iגש ב'קר בדי ו ש ס חבשרו
' "וו בכמ רמ ,דנtו הרב

m

ר  IIIמ'  ,1100מוכשלא  ,וחירב ם I ,לכ .ו"ת סג ג ' ת

מנהל האגף שקליר חץו רש  'U Iנ'צה  ,ש נ "ה מ וכש(לא .הפךצרiרי ה ' ה'יית

לש '  OOIו Iמ  nע  mח לה ג 'ע במשלחת גרלוה ל די ו שם ב פ ב רורא .2001

J

17

ידידים ותומנים

אוסטרךיה

ה ן ם

ברחבי
יעקב

 Iר 'ם ה

 Iיינברג

)שני

 Iשףשית מימי!( ואמה לש ר  \)Iה
ר ו ת לש )ממש(לא מסדינו ')קח

נךו ושס חבושר ויי' .מנהל האףג
ל'Wו rחץו ש ע הו ןב 'ר iךןה )<rמימ
ושאר יקס צואתו חבnח

גנא'לn

ד ו ד מצלר )שני משמא('ן א  Iרחו
אותס בביקורס .

' tשב ואש קי! פסאר משה

) (10

ול I

נשא וףנ[) במושב הטיסם לש רזגנoו
רב' I'.לאIנ! -הnמש'י למוח')[) בזי ושס

שר ~mים שדוחנ יגוי רכמ רן 'wJאל.

אספר )ראו ע'מ .(4

במפגו תמהכי מרגש במידנת ישראל ''כIנ המלמחה צנפ ון הני!ע לץרא אבוגוטס הראי ו ושה
גורמו מט ו רונטו עם המפשחה המורחבת .בתמונה :ביציאה  Dהמ  IIא  jlלתודלות השואה
המשקוף לע הרן ירוש"ום

בר'  Uנ"ה

הוגנ  -קונג

היי  Iד היוחיjו לש וד
ושס

מ י כאל

ג"

מילי

)מימיו(  ,מהתורמיס

)מיםיו( מהוננ-קונג ביקיו

הnותל לע ;frwן;

נןו וoש חנשדו יגני 1" '01

מלוםוו .

סיי,

נ  rlDא  IIלתודלות השואה

בתערוכה

בל  IIיית

lלכ tיית מלהנ דקס צראות

ש!'ב ארש ה)להת 'l

מלצר,

שלן

רוגרט

ו שנטל

חnנת נאגתיל

m

ושס

אבנך

)ממש(לא והאצורת ר),כירה מאלנות יהוידת ש - Iרד ב)מרמ( ערג
פתיחת התרעכוה חבושר יו]' ,

רום"ה

חבושר פאליר ביייר רJווורם ס כו אלי 'חביגאקס י

הכחעתב 'I!.n.f

מנו"סאתפ ויב O.שו הבו גצtמתו

תשי תnובע iושושIלא מאפסוו הפיטר

-

האחת

מאת מי'וש ק י ק ו" ) jבתמונה( והאחרת מאת
ה נרי אפשטיי  , jמיגאיל בןליאגjוס' מממ Jאת
פרט ו ם הפורטפוילו של קר ו ל יויטש ,דסרה של

איויים לתרך שצ"ר בשנים 1942- 1941
במםתור עם משפחחו,

18

גשחי

' lושם לבא לע  IOת Iלש נ חס Jזונאבנד
ז ~ ל משוודיה  ', ,י ד יד  Iשם שפלע רב Iת
להצנחת ויכרן Jהש Iאה  ,ת  Iך טיג Iו צעמי

הציל אלפי תעודות ולצת Iמים מגטו ל ו 'ח
 Iהעבירם ליי ושם  ,נחמ Iנם תרם צ'ירות
לש חשובי המאנ י ם למוח למ  IIא  IIאלמנות
השואה בי ,ושם  ,יהי זןנו ברוך ,

צ'ירה

ב 31-

חקם·קו

ו שרה

אבו  QOUהנ'עו תומכ' ייושס דח 1ל'" fצ I .,בג' מפשחתם ןזל  Iש Dלהשתתף
בטקס הסרת הלוט מ'וע ולח'ת ההקורה 'וע משס בכט

במא' חנכן ד ו ד

מר'ש ' ה

פו"רשס"ן )חמ'ש'

התjווון..

וש'ש'ת ממשלא  ,עם
אבנר

•

רב'ע'

שלו ,

משמאל  ,ושע'ה בן
'הו רה ,

משמאל(

JכIפשחתס מסניטאנו

שבצ"לה את חדר
האח'מ'ס החשו במעמד קב'עת המ  Iוזה .החדר ,תרומת ןוד ושרה ,ממוקס ל' ן כג'ר
גטו ורשה ,דוד ה ו א )ש'א אנורת 'ר'ד' 'ר ושם בצ"לה ונמנה עס חבר ה)אמנ'ס

הב'' Iלאומ' של האנוןה המאר 'ק IJת למעו ' ד ושם  l' ,ושם מדקם בברכה את דוד ו שרה
עם הצטרפותם למשפחת התורמ'ס של ו .

פרן
דוד

' צחק ו בלה נלםק '

םרור

)"לשש' ורב'ע'ת

)משמאל( ו ג ' נ'

וחבר'הס הנ'עו ל'ד

סר  Iן )של'ש 'ת

ושס

מרוג P

מ(לאמש

נכחו בחשדו 'ונ'

מנהלת

םשפחחם

חז ן )ממש(ןא אירחה

תרמותס ןזל  Iשם _ מפשחח סר Iר התכנהס ב'שרלא לרגל חנ'נת רב

אותם בב'קורס.

)ש 'Jמ'(.I'D

'ר ושם מב'ע א ת הערכתו לתומכ'.

תוםך 'ד ושס ל'און ש'לדו

הרסק

ן'א-o.ףבמאזןקג' לרפה

הסרח הלטו מ'וע לוח'ת ההוקרה המודה 'וע

המצווה לש הנרכ דח רזע

בטקס

זארכה בבית רכoנסח.

מקס'ק '- Iשראל

בוט[)i

באפר'ל

להשתתף

לתרבות

ובג '

''כIמQ

-

תרומתס מס"עת ל)ו להמש'ך

במשימה הה'טoוrךת לש הצנחת זכר ה)פ'oם בש Iאר~ של הרחבת ה'דע 'וע

ב)תמונה עם נאנר שלן( הג'ע

הש Iאה אבמצעות מחקר פ!רסומים ושל העמקת הח Iנוך בקרב הןור הצע'ר .

ל 'ד ושס בחודש מא' לם'ור

' lושס 'וןה לך 'וע החלטתך לתמוך בפיעלותו' .דח )לכו להמש'ך  'I1קת תוכו

מ'ודח במIא IIfלrולותת רשoורא~

מחכון השהאנ לוהמע'קן  ,לרגיו תא חהרות האביס לוקפס להם "מם משלירה
'וע רוגשך ק'וM:ו לש העם ה'הrןן ו'וע ער') הסידו רjוrגשד'lם לרבחה האג Iש'ת

ספרד

כד' לתר ו ס" )אמצעות כרט ' ס אשרא' אן באםצעות

מ'של אלנ ' ארס )ש' J
'מ'fJמ רע"IfIו לרooאה

ומב)מ משכim .iOO

ם

המחאה ' ,ש לפנות לכתובת Iו :

אג Iדת נאמנ ' ' ד ושם ) ' שראל

,.

ושם

-

שו Iת הוטוו שלואה ולע Iרה

והמשפחה המורחבת

ת  3477 Tיר Iשלים 91034

כ'jורו בןו ושס בח ו שד

לטפון 02 ' 644341718 :

פאליר .מחתתס לש ב'J

פקס:

החג צו'הנ בטקס הטרת

הלוט

מעל

ההוקרה ב כט

לוח'ת

הקחוור..

02-8443419

ד וא ר אקלטרונ ן :ו  srael.societ)@yadvashem.org.iו
·התרומה ל'  lושס מוכרת צלורכי מט 'וע פ' סע'ף  46א' לפקורת המס .
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מהתערוכה המקוונת החדשה:

ביוס

בהיר אחד -
סיפורס של יהודי וולברוס ) עם ' ונ (

•

