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■ בשער :פאבל פאנטל ( ,)1945-1903מעבר לגדר ,גטו טרזין,
 .1944-1942צבע מים ,דיו ועיפרון על נייר .אוסף האומנות,
יד ושם .תרומת אידה פאנטלובה ,אימו של האומן ,באמצעות
זאב ועליזה ש”ק ,קיסריה

■ ביום הגורלי ההוא פרץ הצבא הסובייטי את קווי
ההגנה הגרמניים ,נע לכיוון בוצ’ץ’ והסביבה ושחרר
את האזור ב 23-במרץ  .1944אז העזו  800יהודים,
קומץ בלבד מן הקהילה היהודית המקורית ,לצאת
ממחבואם .אחד מהם היה ההיסטוריון ד”ר יוסף
קרמיש שברח מוורשה למזרח גליציה מכורתו
עוד בתחילת המלחמה ושרד בחמשת החודשים
האחרונים במחבוא אצל ידיד פולני נוצרי .המפקדים
הסובייטים זיהו מיד את קרמיש בן ה ,36-גייסו

■ נחמן בלומנטל נושא דברים לפני חברי הוועדה
ההיסטורית היהודית לאחר המלחמה ,לודז’ ,פולין.1945 ,
יד ושם ,ארכיון התצלומים

אותו ושלחו אותו להדריך בבית הספר לקצינים
בז’יטומיר ,מעט מזרחה .אולם הסובייטים שלטו
בבוצ’ץ’ במשך  11יום בלבד .בהתקפת נגד כבשו
הגרמנים מחדש את בוצ’ץ’ ב 3-באפריל ומיד ירו
ביהודים ”המשוחררים” .הסובייטים הצליחו לשחרר
את העיר סופית ב 21-ביולי .קרמיש שרד בזכות
צירוף המקרים.

יוזמה ,מזל ולעיתים עזרתם של
אחרים סייעו לאנשים אלו לשרוד
בשואה .החזון יוצא הדופן שראו
לנגד עיניהם הדריך אותם והניע
אותם לפעול לתיעוד עדויות
הניצולים מיד לאחר השחרור
הצבא הסובייטי התקדם במהירות מערבה
ושחרר את לובלין ב 23-ביולי  .1944קרמיש הצליח
לקבל העברה לעיר בספטמבר ,שוחרר משירותו
הצבאי ומיד הצטרף לד”ר פיליפ פרידמן ולנחמן
בלומנטל בפרויקט חדש  -תיעוד עדויות ניצולים

מנרדפים למתעדים
איך הניחו ניצולים את היסודות למחקר השואה

ד”ר דוד זילברקלנג

יהודים בלובלין .פרידמן
ובלומנטל ,כמו קרמיש,
שרדו במלחמה במסתור.
עבודתם בתיעוד עדויות
ניצולים הצליחה מעל
למשוער ,ועד סוף שנת
 1945תיעדה הוועדה
היהודית ההיסטורית
בלובלין כ 1,500-עדויות.
בהמשך תרמו כל
שלושת ההיסטוריונים
תרומה מכרעת
להנחת היסודות לחקר
השואה  -פרידמן היה
לפרופסור באוניברסיטת
קולומביה ,בלומנטל
ניהל את המכון היהודי
ההיסטורי בוורשה
ואחר כך עסק במחקר
ובפרסומים ביד ושם,
וקרמיש ניהל את
הארכיון של המכון
היהודי ההיסטורי,
שימש סגן מנהל המכון
והתמנה למנהל הראשון
של ארכיוני יד ושם.
מפעל עדויות הניצולים
שהקימו שלושה אנשים
אלו תיעד כ7,300 -
עדויות ניצולים בפולין
עד סוף .1947
אחת השותפות
החשובות בהקמת
■ רחל אוירבך והירש ואסר ,מזכיר בארכיון "עונג שבת" ,חושפים את החלק הראשון של ארכיון
ההיסטורי
המכון היהודי
רינגלבלום ,ורשה ,פולין ,ספטמבר  .1946יד ושם ,ארכיון התצלומים
הייתה רחל אוירבך,
סופרת ועיתונאית
שהייתה פעילה בארכיון
ההיסטורי ,שם פיתחה סטנדרטים לתיעוד עדויות
המחתרתי ”עונג שבת” שהקים וניהל ד”ר עמנואל
ניצולים ,ולאחר מכן הייתה המנהלת הראשונה של
רינגלבלום .גם אוירבך שרדה במסתור ,בצד הארי
המחלקה לגביית עדויות ביד ושם.
של ורשה .בעודה בגטו תיעדה את אחת העדויות
בד בבד ,ב 28-בנובמבר  ,1945ישראל קפלן
הראשונות של ניצולים  -העדות שנפרשה על פני
השתתף בייסוד הוועדה ההיסטורית המרכזית של
 323עמודים של ניצול טרבלינקה שברח מן המחנה,
שארית הפלטה באזור השליטה האמריקני במינכן
יעקב קשפיצקי  -מ 28-בדצמבר  1942עד 7
ואף ניהל אותה .בשלוש השנים הבאות תיעדו אנשי
במרץ  .1943וכמו קרמיש ,בלומנטל ופרידמן ,אף
הוועדה יותר מ 2,500-עדויות ניצולים.
היא הייתה לאחת הדמויות הבולטות במכון היהודי

באותה העת הקימו ניצולים בפריז ובבודפשט
פרויקטים דומים ,ולייב קוניוחובסקי תיעד את העדויות
המפורטות של ניצולים מליטא .אלפי עדויות ניצולים
תועדו בזכות הפרויקטים האלה ,ועוד מסמכים רבים
נאספו כדי לבסס את הארכיונים הראשונים האלה.
כאמור קרמיש ,בלומנטל ואוירבך היו לדמויות
מרכזיות ביד ושם מיום הקמתו .פרידמן שמר על
קשר הדוק עם יד ושם עד מותו בטרם עת ב,1960-
ניהל פרויקט תיעוד משותף של יד ושם וייוו”א בניו
יורק ותרם מאמרים מתודולוגיים חשובים לגיליונות
הראשונים של יד ושם  -קובץ מחקרים .ארכיון
הוועדה ההיסטורית של קפלן היה לאחד האוספים
הראשונים החשובים שהופקדו ביד ושם ,ביוזמת

בעודה בגטו תיעדה אוירבך את
אחת העדויות הראשונות של
ניצולים  -העדות שנפרשה
על פני  323עמודים של ניצול
טרבלינקה שברח מן המחנה,
יעקב קשפיצקי
קרמיש ,וקוניוחובסקי תרם את האוסף שלו ליד
ושם ב.1989-
ניצולים נוספים מילאו תפקידים מרכזיים בקידום
תיעוד עדויות ניצולים ובפיתוח ארכיון יד ושם ושיטות
המחקר .ד”ר שאול אש ברח מגרמניה ערב מלחמת
העולם השנייה והיה לעורך הפרסומים הראשון ביד
ושם ועורך יד ושם  -קובץ מחקרים .ד”ר נתן עק,
ניצול מוורשה ,עסק במחקר וערך את ידיעות יד ושם
ואחר כך ערך במשך זמן קצר את יד ושם  -קובץ
מחקרים .וד”ר מאיר (מרק) דבורז’צקי ,ניצול מווילנה,
היה חבר הנהלת יד ושם וייסד את הקתדרה הראשונה
בישראל ללימודי השואה באוניברסיטת בר אילן.
יוזמה ,מזל ולעיתים עזרתם של אחרים סייעו
לאנשים אלו לשרוד בשואה .החזון יוצא הדופן שראו
לנגד עיניהם הדריך אותם והניע אותם לפעול לתיעוד
עדויות הניצולים מיד לאחר השחרור ולהניח את
היסודות לחקר השואה .לא ניתן להפריז בחשיבות
תפקידם המכריע בהנחת יסודות אלו ,ומורשתם
ממשיכה ללוות את העבודה הנעשית ביד ושם
ובמוסדות אקדמיים רבים בעולם עד עצם היום הזה.
הכותב הוא חוקר בכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה והעורך
הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים.
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היום בהיסטוריה

דרך החינוך והאהבה
 75שנה לרצח יאנוש קורצ’אק ,סטפניה וילצ’נסקה
ו 200-ילדי בית היתומים בגטו ורשה
■ ”מי שהיה בגטו וראה איך אימהות מגוננות על
ילדיהן ,איך הורים ,אימהות לא אוכלים ורק מאכילים,
איזו אהבה אין-סופית .כמובן הכול היה קטסטרופלי,
הכול היה מוות ,אבל בתוך זה הייתה המון אהבה.
איך נערים ליוו את הוריהם כדי שלא להשאיר אותם
לבד והגנו עליהם עד הרגע האחרון .כשאני שואל
את עצמי מאין נובעים הכוחות לכתוב ,זה לא מתוך
מראות הזוועה אלא מתוך מראות האהבה שהיו,
והם היו שם בכל מקום .יאנוש קורצ’אק וסטפה
וילצ’נסקה בחרו בדרך החינוך והאהבה ולא סטו
ממנה גם במחיר חייהם”.
הסופר וניצול השואה אהרן אפלפלד

יאנוש קורצ’אק ,שמו הספרותי של ד”ר הנריק
גולדשמידט ,יליד ורשה ,היה רופא ,סופר ,עיתונאי
ומחנך דגול .לפני המלחמה ניהל בתי יתומים ,הדריך
בפנימיות ובקייטנות ,הרצה באוניברסיטאות ובסמינרים
והרבה לכתוב .חיבורים וספרים רבים נכתבו על משנתו
החינוכית של קורצ’אק שלפיה הילדות אינה תקופת
הכנה לחיים אלא חלק מהותי מהחיים עצמם ,ולכל

■ ניצול השואה וחניך בית היתומים של יאנוש קורצ’אק
שלמה נאדל (משמאל) ,בנו ונינו מניחים זר בכיכר יאנוש
קורצ’אק ביד ושם.

ילד יש להעניק את מלוא הזכויות והכבוד .קורצ’אק
תבע התחשבות בכל ילד וילד לפי ייחודו ,כישרונותיו

וצרכיו ולא בדרך של הכללתו בקטגוריה חד-ממדית.
יד ימינו של קורצ’אק בניהול בית היתומים בגטו
ורשה הייתה סטפניה וילצ’נסקה .לאחר שהשלימה
את לימודיה באוניברסיטת ליאז’ שבבלגיה ,חזרה
וילצ’נסקה לוורשה והופקדה על בית יתומים יהודי.
ב 1909-פגשה בד”ר קורצ’אק ,וכאשר בשנת 1191
פתח בית יתומים ,עברה אליו ונהפכה לסגניתו .עם
פרוץ מלחמת העולם הראשונה גויס קורצ’אק לצבא,
ווילצ’נסקה ניהלה לבדה את בית היתומים שבינתיים
התרחב ומנה  150ילדים .ב 1919-הועברו כל הילדים
לבית יתומים חדש .וילצ’נסקה שימשה בו מנהלת
כללית ,וקורצ’אק היה המנהל הראשי .ב 1935-היא
ביקרה בארץ ישראל וחייתה בעין חרוד עד .1939
עם הכיבוש הנאצי הצליחו אנשי עין חרוד להוציא
לווילצ’נסקה אישור יציאה מפולין ,אך היא סירבה
ועברה עם ד”ר קורצ’אק ועם הילדים לגטו.
בתקופת השואה המשיכו קורצ’אק ווילצ’נסקה
לטפל במסירות ביתומים שהיו תחת חסותם בגטו,
תוך שהם מקפידים לשמור הן על שגרת חיים בבית
היתומים הן על חינוכם של הילדים” .חוסר המחיצות
הרשמיות בינו לבין היתומים היה בולט לעין” ,כתב
בזיכרונותיו משה זרטל ,איש השומר הצעיר בוורשה,
ברשמיו מביקוריו המזדמנים בבית היתומים של יאנוש
קורצ’אק” .ראיתיו יושב ישיבה טבעית על ספסל לימודים
קטן ליד ילד קורא בספר .ראיתיו מקשיב לשיחת ילדים
ערנית ,או מעודד ומכוון היאבקות ’אכזרית’ בין שני ניצים
שיצאו מכליהם .פעמים הרבה ראיתיו מנשק ידו של
ילד קטן או חלש .היה משום יחס כבוד וקדושה לילד
הרך ,הסולל את דרכו בעולם העוין של הגדולים”.
אומנם הוצע לקורצ’אק לעזוב את הגטו ולעבור
לצד הפולני ,אך הוא סירב להציל את עצמו בלי
הילדים .ב 5-באוגוסט  1942גורשו ד”ר קורצ’אק
ווילצ’נסקה עם צוות בית היתומים ו 200-הילדים
למחנה טרבלינקה ,ושם הושמדו כולם.

סביבת למידה חדשה על יאנוש קורצ’אק
■ לא מכבר עלתה לאתר בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה של יד ושם סביבת למידה מקוונת אשר מוקדשת
ליאנוש קורצ’אק וליד ימינו ,סגניתו בבית היתומים
סטפניה וילצ’נסקה .הסביבה מחולקת לשניים :החלק
הראשון מעניק למורים סקירה כללית על חייהם של
קורצ’אק ווילצ’נסקה ,על הערכים החדשניים שעמדו
במרכז משנתם ועל הדרך שבה תורגמו למעשים ובאו
לידי ביטוי בבית היתומים ומחוצה לו .למשל” ,בית
הדין” שניהלו ילדי בית היתומים אשר היה מבוסס על
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■ יאנוש קורצ’אק עם ילדים בבית היתומים בגטו ורשה.
יד ושם ,ארכיון התצלומים

ב 8-באוגוסט  2017התקיימו ביד ושם יום עיון
ועצרת לציון  75שנים להירצחם של יאנוש קורצ’אק,
סגניתו סטפניה וילצ’נסקה וילדי בית היתומים .כ100-
חניכים מתנועת הנוער מחנות העולים השתתפו
בסמינר עיוני לזכרו של קורצ’אק שבמרכזו עמדו
סוגיית החינוך בכלל ומקומו של המחנך במפגש
החינוכי בפרט .בחלק הראשון של הסמינר סיירו
החניכים באתר יד ושם ודנו בדילמות חינוכיות לנוכח
התפוררות עולמם של הילדים בתקופת השואה .בחלק
השני למדו החניכים את דמותם של יאנוש קורצ’אק
וסטפניה וילצ’ינסקה ,דנו במשנתו החינוכית של
קורצ’אק ולאורה בחנו את האופק החינוכי-חברתי
של המחנך כיום.

סנדרה רוזנפלד-כץ ונטלי מנדלבאום-אדלר

ערכי הדמוקרטיה ועל מתן זכויות שוות לילדים .דוגמה
נוספת מהווה עיתון הילדים מאלי פשגלונד (סקירה
קטנה) שצורף כמוסף שבועי לגיליון יום השישי של
העיתון היהודי בשפה הפולנית נאש פשגלונד (סקירה
שלנו) .לקורצ’אק ,אשר ערך את המוסף כשנתיים
וחצי ,היה חשוב כי את עיתון הילדים יכתבו הילדים
עצמם כדי לתת להם במה לביטוי עצמי ולעזור להם
לברר את שאלותיהם ואת הנושאים שמעניינים אותם.
ואכן הכותבים הצעירים נענו לאתגר ,כתבו בעיתון על

הנושאים המעסיקים אותם וסיפרו על קשייהם עם
הוריהם ומוריהם.
כדי להקנות למורים כלים חינוכיים לשימוש בכיתה,
בחלק השני של סביבת הלמידה החדשה מוצע מערך
שיעור שעוסק בדמותו של קורצ’אק ובהליכתו עם
הילדים אל המוות דרך שירים שנכתבו עליו והאנדרטה
המצויה ביד ושם והמנציחה את זכרו.
הכותבות עובדות במחלקת פיתוח למידה מקוונת בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

”צעדת נצר אחרון”
חיילי המשטרה הצבאית
הנציחו ניצולי שואה שנפלו
במלחמת העצמאות
עירית דגן

■ חברי תנועת הנוער מחנות העולים מפריחים עפיפונים לזכר יאנוש קורצ’אק והילדים ,יד ושם ,אוגוסט .2017

"כאשר אנו מדברים על השואה,
אנו כמעט תמיד חושבים על
השואה מהסוף ,מבורות הירי,
מתאי הגזים ,מהדרך הנוראה
אליהם .אנו חושבים על רעב,
קור ,זוועה ,אימה ואובדן .אנו
חושבים על קריסת הסולידריות,
על מאבקי הישרדות עיקשים,
נואשים ,לעיתים קרובות על
בדידות גדולה ,אבל לא על
אהבה".
ד"ר נעמה שי"ק
העצרת נערכה בכיכר יאנוש קורצ’אק ביד ושם,
והשתתפו בה נציגת שגרירות פולין בישראל ,חניכי
בית היתומים של קורצ’אק ,עשרות חברי תנועת
הנוער מחנות העולים וחברי המכון החינוכי הישראלי
על שם יאנוש קורצ’אק .בעצרת נשאו דברים מנהלת
מחלקת התקשוב של בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ביד ושם ד”ר נעמה שי”ק ,נציגי המכון החינוכי
הישראלי יוסי וראובן נדל ונציגת מחנות העולים לירון
אבנת .בסיכומו של היום התכנסו החניכים לצפייה

בסרט המביא את סיפורו המרגש של יצחק בלפר,
חניך בית היתומים של יאנוש קורצ’אק.
”כאשר אנו מדברים על השואה ,אנחנו לא רגילים
לדבר או לחשוב על אהבה” ,אמרה ד”ר שי”ק” .אנו
כמעט תמיד חושבים על השואה מהסוף ,מבורות הירי,
מתאי הגזים ,מהדרך הנוראה אליהם .אנו חושבים
על רעב ,קור ,זוועה ,אימה ואובדן .אנו חושבים על
קריסת הסולידריות ,על מאבקי הישרדות עיקשים,
נואשים ,לעיתים קרובות על בדידות גדולה ,אבל
לא על אהבה”.
”אנחנו ראינו בהם אב ואם” ,התוודה יצחק בלפר
בעצרת” .אב הנעדר שעות ארוכות מהבית שבכל
פעם היינו מתרגשים מחדש לבואו והאם הנמצאת
איתנו תמיד ,כל ימיה בבית ,שמחה וגוערת ,מעודדת
ומעירה”” .רק אחרי שנים הבנתי שסטפה דאגה
מאוד לילדים” ,הודתה עדה פוזננסקי” .היא הייתה
עוברת בלילה ממיטה למיטה ומכסה את הילדים,
דאגה שיצחצחו שיניים ,דאגה מאוד לבריאות .בבוקר,
כשמישהו לא הרגיש טוב ,הוא היה פונה אליה .דאגה
שהילדים יאכלו .אני לא הייתי אכלנית טובה ,לכן
הייתה ניגשת אליי לבדוק אם אכלתי ואם שתיתי”.
בסוף העצרת הופרחו עשרות עפיפונים בידי
חניכי מחנות העולים ברוח תפיסת עולמו הייחודית
של יאנוש קורצא’ק ,כדי לשלח לעולם מסר חינוכי
של כבוד ,אהבה ושוויון זכויות.

■ ”באלפיים השנים האחרונות קרו לעם היהודי שני
אירועים דרמטיים בתוך שנים ספורות :השואה והקמת
המדינה .אנחנו נושאים כאן היום על כתפינו את שתי
המורשות ,ברגישות ,בצניעות ובגאווה .האחריות
להנחלת המורשת הזו מוטלת עלינו כבני אדם,
כיהודים וכאזרחי מדינת ישראל .זה הדור שלנו .זה
התור שלנו .כעת זו המשמרת שלנו”.
את הדברים האלה אמר בנאומו מפקד המשטרה
הצבאית תא”ל רן כוכב בטקס ההתייחדות עם זכרם
של ”חללי נצר אחרון” .הטקס נערך ליד האנדרטה
לזכר חללי נצר אחרון וסיכם את יום הפעילות של
”צעדת נצר אחרון”  -פרויקט משותף של יד ושם
והיחידה להנצחת החייל של משרד הביטחון .השנה
בפעם הראשונה סיירו חיילי המשטרה הצבאית
ב 40-קבוצות מבקעת הקהילות ביד ושם להר
הרצל בעקבות סיפורם של ליאופולד ברגמן ורחל
הילר ז”ל  -ניצולי שואה שהיו השרידים האחרונים
למשפחתם ונפלו במלחמת העצמאות .הסיורים נבנו
במיוחד עבור פרויקט זה ומשחזרים את סיפור מסעם
של אותם חללים  -הקהילה שבה גדלו המונצחת

■ ניצול השואה אריה פינסקר מניח זר לזכרם של "חללי נצר
אחרון" בליווי חיילות המשטרה הצבאית.

בבקעת הקהילות ,האנדרטאות ביד ושם המנציחות
את התחנות שעברו בתקופת השואה ,החלטתם
לעלות ארצה ואבני הדרך בשביל המחבר שבקצהו
עומדת האנדרטה ”נצר אחרון” אשר הוקמה לזכרם
של  144ניצולי שואה ,לוחמים אשר נפלו במלחמת
העצמאות והיו נצר אחרון למשפחתם.
הכותבת היא ראש מדור צה”ל ומנהלת יחידת ההסברה במחלקת
צה”ל וכוחות הביטחון בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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חינוך הקשר בין השואה
להקמת מדינת ישראל
כינוס המחנכים הארצי :ארץ ישראל ,מדינת ישראל והשואה
יעל ריצ’לר פרידמן
■ ”השואה למעשה סיכנה את עצם הקמתה של מדינה
יהודית בארץ ישראל משום שהיא הייתה תלויה בעלייה
הגדולה מאירופה .כל הבסיס המספרי הדמוגרפי שהיה
יכול להקים פה מדינה נעלם בשואה”.
כך השיב היועץ האקדמי של יד ושם והיסטוריון השואה
פרופ’ יהודה באואר לשאלה שעמדה במוקד הכינוס הארצי
השביעי להוראת השואה בתחילת חופשת הקיץ .מאחר
ששנת הלימודים החדשה עומדת בסימן  70שנה למדינת
ישראל ,הוחלט כי הכינוס יישא את הכותרת ”לגעת בחלום,
לגעת בכאב :ארץ ישראל ,מדינת ישראל והשואה” .יותר
מ 1,200-אנשי חינוך נכחו בעשרות הרצאות מומחים,
הקרנות סרטים ,הצגות ,סיורים וסדנאות חינוכיות בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם וברחבת
קמפוס יד ושם בהר הזיכרון בירושלים.

״רק הרעיון הציוני שלפיו אין
קיום יהודי ראוי מחוץ לארץ
ישראל לא רק שלא הופרך אלא
אף התחזק בעקבות השואה".
פרופ’ משה הלברטל
בפאנל המרכזי בכינוס השתתפו פרופ’ באואר
(באמצעות הקרנת דבריו על המסכים משום שנבצר
ממנו להגיע) ,פרופ’ אלחנן יקירה ופרופ’ משה הלברטל,
והוא עסק בשאלה אם יש זיקה בין השואה להקמת מדינת
ישראל .פרופ’ באואר הסביר כי הבנה פשטנית של סוגיה
זו תביא לידי חוסר הבנה בסיסית הן של הציונות הן של
השואה .כאשר מתבוננים על הקמת המדינה אך ורק דרך
הפריזמה של השואה ,הרי שמתעלמים מכלל העשייה
הציונית ומהישגי היישוב בארץ בטרם שואה .עוד הוא
הסביר כי אמירות כאלה מעידות גם על חוסר הבנה של
השואה בכלל” .צריך לדעת :העם היהודי במלחמת העולם

השנייה היה חסר אונים לחלוטין; לא באופן יחסי ,באופן
מוחלט ,והתוצאה של השואה הייתה שגם הקמתה של
מדינת ישראל הייתה נתונה בסכנה ממשית”.
פרופ’ יקירה הסתייג מתשובה זו וטען” :ברור שיש זיקה.
זה לא היה יכול להיות אחרת ,שניים מהמאורעות הגדולים
בתולדות האנושות בכלל ובוודאי בתולדות העם היהודי
התרחשו בהפרש של שנים ספורות בלבד .מה שאנחנו
מכנים ’השואה’ ,השמדתו של עם ישראל באירופה מצד
אחד והקמתה של מדינת ישראל מצד אחר  -לא ייתכן
שאין זיקה ביניהן .זה מנוגד לכל היגיון היסטורי ואנושי”.
פרופ’ יקירה שאל מדוע אפוא יש שרואים חשיבות
בהפרדת שני מאורעות אלו ,ועל כך השיב כי הדבר נעשה
על מנת להתמודד עם טיעונים אנטי-ציוניים שלפיהם
לא הייתה למדינה היהודית לגיטימציה רבת שנים ,אלא
היא תוצר של השואה בלבד .בכך ,טען ,יש החוששים כי
יימחק כלל העשייה הציונית שקדמה להקמת המדינה.
ופרופ’ הלברטל הוסיף כי יש להתבונן בדברים מכיוון
אחר .השואה ,לדעתו ,הפריכה את כל האידאולוגיות שהיו
נפוצות בקרב יהודי אירופה לפני מלחמת העולם השנייה:
החרדיות ,הקומוניזם ,ההיטמעות (הבונדיסטית) ועוד; רק
הרעיון הציוני שלפיו אין קיום יהודי ראוי מחוץ לארץ ישראל
לא רק שלא הופרך אלא אף התחזק בעקבות השואה.
ובכל זאת ,הסביר פרופ’ באואר ,הייתה לשואה
השפעה עקיפה על הקמת מדינת ישראל .הניצולים אשר
התקבצו במחנות העקורים לאחר השואה ואשר בקרבם
היה גרעין אידאולוגי ציוני (כשליש מהניצולים ,כפי שהיה
בטרם השואה) יצרו לחץ על בעלות הברית ,ובראשן
בריטניה וארצות הברית ,למצוא פתרון עבורם .בעיני רבים
מניצולי השואה היה הפתרון ברור  -ארץ ישראל .פרופ’
באואר המחיש זאת דרך סיפור על אחד הניצולים אשר
הגיע אל מחנה העקורים בברגן-בלזן .כאשר נפגשו עימו
חברי הוועדה האנגלו-אמריקנית שבאו לבחון את המצב

”השואה למעשה סיכנה את
עצם הקמתה של מדינה יהודית
בארץ ישראל״.
פרופ’ יהודה באואר
מקרוב ,שאלו אותו לאן ירצה להגיע .אותו היהודי הכריז כי
הוא רוצה לעלות לארץ ישראל ואז ,מספר פרופ’ באואר:
”בדקו במסמכי המחנה ,והתברר שהוא נרשם לנסיעה
לאורוגוואי .קראו לאותו יהודי ושאלו אותו’ :למה שיקרת
לנו?’ ’אתם לא מבינים’ ,הוא ענה’ ,יש לי בן דוד יחיד
שנשאר מהמשפחה ,והוא באורוגוואי ,לכן אני רוצה להגיע
לאורוגוואי ,אבל העם היהודי צריך ללכת לארץ ישראל’”.
”הסיפור הזה מצמרר למדי” ,הגיב מיד פרופ’
הלברטל’ .אבי היה פליט שואה שהגיע למחנה עקורים
והיגר לאורוגוואי .אני נולדתי באורוגוואי ,לצערי אני לא
יכול לשאול אותו עכשיו מה הייתה תשובתו ,אבל גם הוא
האמין שהעם היהודי צריך להגיע לארץ ישראל [ ]...הוא
גדל במשפחה אנטי-ציונית חרדית ,היה לציוני בשואה,
ובסופו של דבר גם עלה לארץ ישראל” .בהמשך הסביר
פרופ’ הלברטל כי אחד המסרים המרכזיים שעל המחנכים
לחלץ מתוך שאלה מורכבת זו הוא האחריות שיש בסופו
של דבר למדינת ישראל ,ביתו של העם היהודי.
”שאלות אלו ואחרות שעלו בכינוס בשלל הסדנאות,
ההרצאות והמופעים ילוו את המחנכים ואת המורים בשנת
ה 70-למדינת ישראל” ,אמרה שרית הוך-מרקוביץ ,מנהלת
המחלקה להכשרת מורים בארץ בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה” .הכינוס אפשר למורים להיחשף אליהן,
להעמיק במשמעויותיהן ולהכין את עצמם לעשייה חינוכית
סביבן ,בשנת הלימודים הבאה”.
הכותבת היא ראש מדור פיתוח תוכניות לימודים במחלקה להכשרת
מורים.

לוח השנה תשע”ח :געגועים לארץ ישראל
■ במשך אלפי שנות גלות חלם העם היהודי לשוב
לארץ ישראל .ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה שגשגו
תנועות נוער ציוניות בכל רחבי אירופה ,צפון אפריקה,
המזרח התיכון ואמריקה ,ובכללן קיבוצים והכשרות
שהכינו יהודים לעלייה והטמיעו בהם כישורים לחיים
בארץ ישראל הרחוקה .עם פרוץ מלחמת העולם
השנייה ולנוכח הרדיפה ההרסנית של היהודים באזורי
השליטה של הנאצים ובעלות בריתם נאלצו חברי
התנועה הציונית להשהות את הגשמת חלומותיהם
לעתיד חדש בארץ ,ואף על פי כן רבים מן היהודים
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הנרדפים ,גם בתנאים הקשים ביותר ,המשיכו לטפח
את חלומותיהם לבנות מחדש את ארץ אבותיהם.
לוח השנה החדש של יד ושם מציין  70שנה
להקמתה של מדינת ישראל ומתמקד בכיסופיהם
של היהודים לארץ ישראל וברצונם העז להגשים את
שיבת ציון לפני השואה ,בזמן השואה ומיד אחריה.
בחודש אפריל  2018תיפתח ביד ושם תערוכה זמנית
חדשה שתוקדש לנושא הזה.
לוח השנה הופק בסיועם הנדיב של תלמידי אקדמיית
מאייר ,פאלם ביץ’ גרדנס ,פלורידה ,ארצות הברית.

ניתן לרכוש את לוח השנה החדש בחנות המקוונת באתר יד ושם.

”מורה המורים”
פרס מפעל חיים חינוכי הוענק לפרופ’ יהודה באואר
רינת ריבק
■ ”על היותך היסטוריון דגול ואיש חינוך מופלא אנו
רוצים להעניק לך את פרס החינוך” .במילים אלו חתמה
שולמית אימבר ,המנהלת הפדגוגית של בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה וראש קתדרת פרד הילמן
לזכרו של יאנוש קורצ’אק ,את דברי הברכה שהוצגו
בסרטון המנמק את זכייתו של היועץ האקדמי של יד
ושם והיסטוריון השואה בעל השם העולמי פרופ’ יהודה
באואר בפרס מפעל חיים חינוכי בתחום השואה .הפרס,
מטעם הקרן על שם חונו ובלימה ניימן ז”ל ,הוענק לו
בטקס חלוקת פרסי יד ושם למפעלים חינוכיים שנערך
ביד ושם ב 13-ביוני .בנוכחות מנכ”ל משרד החינוך
שמואל אבואב ,יושב ראש ארגון המורים רן ארז ,חברי
הנהלת יד ושם ,ניצולי שואה ,מורים ותלמידים מכל
הארץ הוענקו פרסים גם לתוכניות חינוכיות בהוראת
השואה ,לספר ילדים ונוער ולעבודות גמר מצטיינות
של תלמידי החטיבה העליונה.
שרית הוך מרקוביץ ,מנהלת המחלקה להכשרת
מורים בישראל ,ציטטה בדבריה את נימוקי הזכייה:
”במחקריו פורצי הדרך ובדרכו החינוכית התווה
פרופ’ באואר את הדרך והעקרונות העומדים ביסודה
של הוראת השואה בארץ ובמדינות נוספות בעולם.
פרופ’ באואר הוא ’מורה המורים’ שמפעלו החינוכי
הוא יסוד חשוב ומרכזי ביצירה ובחיזוק המחויבות
לזיכרון השואה”.
בפרסים לתוכניות החינוכיות בהוראת השואה
מטעם הקרן על שם חונו ובלימה ניימן ז”ל זכו השנה
בית הספר התיכון אנה פרנק שבקיבוץ סאסא ובית
הספר היסודי עציון גבר באילת .בתיכון אנה פרנק
פיתחו וניהלו מורי צוות ההיסטוריה תוכנית ייחודית
ועצמאית שבמסגרתה התלמידים למדו על האירועים
ההיסטוריים של השואה וחקרו כיצד בכל אירוע באה
לידי ביטוי משנתו של ויקטור פרנקל על פי ספרו
האדם מחפש משמעות .בבית הספר שבו לומדים
זה בצד זה תלמידים מכל הדתות והמגזרים במארג
החברה הישראלית ,קיבל החיפוש אחר משמעות
משנה תוקף 70 .עבודות שיצרו התלמידים בחלק
המסכם של התהליך ביטאו את המאמץ להתמודד
עם סוגיות ודילמות מתקופת השואה.
בית הספר היסודי עציון גבר זכה בפרס על תוכנית
שבמרכזה מרחב למידה חזותי העוקב באמצעים
מגוונים אחרי אירועים היסטוריים ואחרי סיפור חייו
של אנדרו נחמן טילמן ,ניצול שואה שחי בטורונטו
שבקנדה והיה בן שש כשפרצה המלחמה .סיפור
קורותיו הוא סיפורו של אדם יחיד לפני המלחמה
בוורשה ,בימי השואה בגטו ולאחר מכן במקומות

■ פרופ’ יהודה באואר ,חתן פרס מפעל חיים חינוכי בתחום השואה

"במחקריו פורצי הדרך ובדרכו
החינוכית התווה פרופ' באואר
את הדרך והעקרונות העומדים
ביסודה של הוראת השואה
בארץ ובמדינות נוספות בעולם".
מנימוקי השופטים להענקת הפרס
מסתור עד ששוחרר בתום המלחמה .מרחב הלמידה
נפתח בחודש מרץ ואירח במשך חודשיים לא רק
את תלמידי כיתות ה’-ו’ מבית הספר אלא גם מורים
וכיתות מבתי ספר אחרים מאילת והסביבה.
הפרס על ספר לילדים ולנוער ,תרומתה של סנדרה
ברנד לזכר בנה היחיד ברונו ברנד ז”ל שנרצח בשואה,
הוענק השנה לתמר מאיר על ספרה חנות הגלידה
של פרנצ’סקו טירלי המיטיב לספר סיפור מופתי של
הצלת יהודים בחנות גלידה בבודפשט .הספר מתאים
בתכניו ,בשפתו וברוחו לקוראים הצעירים ,והם זוכים
לעקוב אחר סיפור ילדות בעולם של מלחמה ורדיפה
שבו הטוב והאחריות האישית גוברים על האימה .גיבור
הסיפור יצחק מאיר ניצל ,ובזכות מאמציו הכיר יד ושם
בפרנצ’סקו טירלי חסיד אומות העולם.
הפרסים מטעם הקרן על שם מארק ולובה יובילר
ז”ל על עבודות גמר מצטיינות הוענקו השנה לארבע
תלמידות :רעות מילוא מאולפנת נווה חנה שבאלון
שבות על עבודתה ”אניית המעפילים אקסודוס:
גורמי ההשפעה על דעת הקהל”; רותם בן חמו,
אף היא תלמידה בנווה חנה ,על עבודתה בתחום

הספרות ”ז’אנר המסע והחיפוש בספרות השואה”;
יסמין לב מבית הספר האזורי מקיף על שם י”ח ברנר
על עבודתה ”מקומו של החינוך בגרמניה הנאצית
בעיצוב דור העתיד של הרייך השלישי”; וליאל לוינגר
מאולפנת שלהבת בשוהם על עבודתה ”יחסה של
איטליה אל היהודים בזמן מלחמת העולם השנייה”.
מענקים מהקרן לזיכרון השואה בצרפת בשיתוף
אגודת עלומים על הובלת תוכניות חינוכיות בנושא
שואת יהודי צרפת וצפון אפריקה ניתנו השנה לתיכון
עירוני אליאנס בחיפה ,לבית הספר הישראלי-צרפתי
מקווה ישראל ,לתיכון דרכא עירוני מקיף ה’ באשקלון
ולתיכון מקיף ה’ באשדוד .עוד הוענקו תעודות הוקרה
מטעם יד ושם על פרויקטים מצטיינים לקריית חינוך

העבודות שיצרו התלמידים ביטאו
את המאמץ להתמודד עם סוגיות
ודילמות מתקופת השואה
אורט יד לבוביץ’ בנתניה ,לישיבה הריאלית חב”ד
באשקלון ולכפר הנוער רזיאל בהרצליה.
בטקס שולבו קטעי שירה ונגינה שהיו חלק
מהפרויקטים הזוכים .כך נוסף על סרטוני הזוכים
(ניתן לצפות בהם באתר האינטרנט של יד ושם),
זכה הקהל לטעום מן העשייה העשירה שהיוותה את
תהליך העיצוב והמימוש של תוכניות החינוך בנושא
השואה בשנת תשע”ז.
הכותבת עובדת במחלקה להכשרת מורים בישראל בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.
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מנ ֵאו-נאצים למחנכים
סמינר למורים מסייע למאבק באנטישמיות בשוודיה

■ ”גדלתי במשפחה נורמטיבית למדי  -אימא
וחמישה אחים ואחיות  -אך באווירה של שנאת
זרים .אחי הגדול היה חבר בתנועה הנ ֵאו-נאצית ,אמי
שנאה זרים ,סבי היה נאצי בשנות ה 40-של המאה
הקודמת .זה הסיפור המשפחתי שלי”.
כך נזכר פטר סונדין ,משתתף בהשתלמות
למחנכים שוודים שנערכה בעת האחרונה ביד ושם.
סונדין הוא אחד מ 25-מורים שהגיעו להר הזיכרון
כדי ללמוד יותר על השואה ולרכוש כלים יעילים
לחינוך בני הנוער השוודים כך שיבינו את המשמעות
שלה היום.
סונדין היה מעורב בפעילות נ ֵאו-נאצית בעיר מגוריו
כבר בגיל  14ופרש בסופו של דבר מן התנועה הנ ֵאו-
נאצית לאחר שהשתתף בתקיפה אלימה במיוחד של
נער מהגר .ב 2012-פגש את קריסטר מטסון  -מנהיג
שוודי ידוע שעבד עם מנהיגים נ ֵאו-נאצים לשעבר
ב 20-השנים האחרונות ועומד כיום בראש ”פרויקט
הסובלנות” השוודי המחנך מורים ותלמידים ומראה
להם מהן הסכנות של השנאה ושנאת הזרים .סונדין

סיפר על עצמו למטסון והחל לעבוד עם נוער המקושר
לתנועות המטיפות לשנאת זרים” .כבר הייתי פעמיים
בפולין ,וכעת אני כאן בישראל ביד ושם כי אני חש שזה
החינוך הטוב ביותר בנושא השואה שאוכל להשיג”.

אלן הבין שהוא מעוניין לא רק
לדעת עוד על השואה אלא גם
להבין למה ואיך היא קרתה
בכל שנה אלפי מחנכים ומנהיגי קהילות מכל
העולם הדוגלים בסובלנות מגיעים ליד ושם כדי
להשתתף בסמינרים .הם באים כדי לספוג את הגישה
הייחודית של יד ושם להוראת השואה ,ובחזרתם
לארצות מוצאם משתמשים בכלים שרכשו .כמו כן,
במסגרת הסכמים רשמיים של יד ושם עם עשרות
מדינות ,הן שולחות את מוריהן לישראל להשתתף
בקורסי ההוראה החשובים האלה.
מכיוון שלשוודיה היה תפקיד שולי למדי במלחמת
העולם השנייה ,במשך עשרות שנים לאחר המלחמה

קיבל הציבור הרחב בשוודיה מידע מועט בלבד על
השואה .בשנות ה 90-של המאה הקודמת ,כשביקשה
שוודיה להצטרף לאיחוד האירופי והתנועה הנציונל-
סוציאליסטית הפשיסטית התחזקה ,הבינה ממשלת
שוודיה שעליה לנקוט יוזמה ולעשות מעשה בתחום
הוראת השואה .ואכן ב 1998-הקים ראש ממשלת
שוודיה גוראן פרסון את ”הפורום להיסטוריה חיה”
והחל לעודד חינוך בנושא השואה בשוודיה ובכל העולם.
אך בכך לא היה די .מספר הנ ֵאו-נאצים הלך וגדל,
במיוחד אצל בני הנוער .הכחשת השואה ,אידאולוגיות
ומעשים גזעניים ורוויים שנאת זרים תפסו מקום של
ממש בקרבם .לאחר הרצח המחריד של נער צ’כי
מהגר ב ,1995-נולד ”פרויקט הסובלנות” כדי לזהות
את בני הנוער הנוטים למעורבות בתנועות הפשיסטיות,
לפעול בקרבם ולנסות לחולל שינוי בגישתם.
קימי אלן ,משתתף אחר בהשתלמות למחנכים
שוודים ונ ֵאו-נאצי בעברו ,הגיע ליד ושם בגלל
סיפורו האישי המורכב .אלן היה מעורב בתרבות
האלכוהול והסמים של החברה הנ ֵאו-נאצית ,דגל

קרן אספר מחדשת את תמיכתה בהוראת השואה ברחבי העולם
■ כיום ,שבעה עשורים לאחר סיום מלחמת העולם
השנייה ,העולם מתמודד עם אתגרים מרובים בנושא
הוראת השואה :העלייה המדאיגה בהכחשת השואה
ובאנטישמיות הנהנית מלגיטימיות רחבה ומחודשת;
הדור ההולך ונעלם של הניצולים ,המסוגלים לשתף
בחוויותיהם האישיות; הקשב ההולך ומתקצר של
התלמידים והמאתגר את המורים; והמצב שבו בתוך
הקהילות היהודיות עצמן ,ידע מעמיק על השואה הוא
תופעה הולכת ונעלמת.
לנוכח תופעות מדאיגות אלו ,לא מכבר חידשה
קרן אספר מוויניפג שבקנדה את מחויבותה ואת
שותפותה עם יד ושם לעוד חמש שנים של תמיכה
בתוכנית אספר הבין-לאומית להוראת השואה בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה .את קרן אספר
ייסדו לפני  15שנה הנדבנים ישראל ורות (באבס)
אספר ז”ל כדי להורות לציבור הרחב את אירועי
השואה באמצעות יוזמות חינוכיות מגוונות ברמות
שונות .תוכנית אספר פותחה בשיתוף מומחי חינוך
של יד ושם ומשלבת תוכניות פיתוח מקצועי מקיפות,
תמיכה בכינוסים חינוכיים בין-לאומיים של יד ושם,
מעורבות בין-לאומית של מומחים ועוד .עשרות
אלפי אנשים מ 70-ארצות ויותר השתתפו בתוכנית
מאז הקמתה.
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■ פתיחתה של תערוכת הכרזות "לשמר את הזיכרון"
בתמיכתה של קרן אספר ,בניין האו”ם ,וינה ,אוסטריה

■ סדנה בכינוס הבין-לאומי למחנכים יהודיים ,דצמבר ,2016
יד ושם

העומדים בראש הקרן כיום ,דוד ,גייל וליאונרד אספר,
ממשיכים לדבוק במורשתם של הוריהם .הקרן זכתה
בהוקרה עולמית על היוזמות המוצלחות בישראל ובקנדה
שתומכות בתחומים רבים כגון אומנויות ,פיתוח קהילתי,
זכויות אדם ,אוריינות ,חינוך ,תקשורת ושירותי בריאות.
חידוש תמיכתה של קרן אספר יסייע למומחי
יד ושם להתמודד עם האתגרים העכשוויים בתחום
הוראת השואה על ידי הגברת המודעות לשואה
ושימוש באמצעים חדשניים כדי להגיע לקהלים
רבים בעולם ,בעיקר במקומות שבהם התוכנית
נדרשת בהם במיוחד .תוכנית אספר תמשיך לפתח

יוזמות חדשות כדי לקדם הכשרה להוראת השואה
ברמה גבוהה ולהקנות למחנכים משאבים וכלים
יעילים שישמשו במאבק בהכחשת השואה .זאת ועוד,
התמיכה המתמשכת של קרן אספר בעיקר תחזק
את יד ושם ,המוסד הבולט בעולם בהוראת השואה,
ותשמש מוקד לשיח ציבורי.
”מרגש אותנו מאוד שידידינו ושותפינו גייל,
ליאונרד ודוד אספר החליטו להמשיך את הקשר
שלהם עם יד ושם” ,אמר יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו 20” .שנה של תמיכה מתמדת הן ביטוי נדיר
של מחויבות איתנה לזיכרון משמעותי של השואה”.

"אם אתה רוצה להבין מה פירוש
להיות בן אדם ,עליך לבקר ביד ושם".
אולה פלנגארד

לאה גולדשטיין

■ משתתפים בסמינר למחנכים משוודיה ביד ושם

באלימות ובמאבק ב”קומוניסטים” ובמהגרים ואף
עמד להצטרף להנהגת התנועה הנ ֵאו-נאצית .בבית
הספר הכחיש את השואה וסיפר למוריו שאינו מאמין
שהתרחשה שהרי היהודים והתרבות היהודית הם
האויבים הגדולים ביותר של הנציונל-סוציאליסטים.
אלן החל להתקרב ל”פרויקט הסובלנות” לאחר
שביקר בבית קברות יהודי בעיירה קרלסטאד 500 .נשים
יהודיות הובאו לשם אחרי המלחמה כדי להחלים ,והנשים
שלא שרדו נקברו בבית הקברות במקום .כאשר ביקר

במקום בפעם הראשונה ,היה אלן משוכנע ששום יהודי
אינו קבור שם .אולם בביקורו השני במקום ,בהדרכתו
של מטסון ,עמד על טעותו ,למד מידע חדש ומתוך כך
הבין שהוא מעוניין לא רק לדעת עוד על השואה אלא
גם להבין למה ואיך היא קרתה .אלן שואב את השראתו
במיוחד משמיעת עדויות ניצולים ביד ושם” .בעבודתי עם
אנשים צעירים ,השימוש בסיפורים שמספרים הניצולים
עצמם הוא האמצעי שבכוחו להחיות את ההיסטוריה
ולעורר אהדה לקורבנות”.

פרויקט חינוכי לכיתות י”א בתיכונים ברחבי הארץ
■ במסגרת פרויקט ללימודי השואה בתיכונים בכיתות
י”א ,מאות רכזי מקצוע ,רכזי שכבה ומורים פונים ליד
ושם מדי שנה ומבקשים לקיים את יום העיון של בית
ספרם דווקא ביד ושם .כדי לענות על צורך זה ,יד
ושם מפעיל זה כשמונה שנים ,בשיתוף מִנהל חברה
ונוער במשרד החינוך ,תוכנית חינוכית שבה תלמידי
כיתות י”א מרחבי הארץ מתקבצים ביד ושם ליום
עיון מיוחד .התלמידים לומדים ומעמיקים בסוגיות
שונות של תולדות השואה ומתוודעים למגוון התצוגות
הגדול שיש ליד ושם להציע באתרים השונים ברחבי
הר הזיכרון.
לימי עיון אלו נבנתה מסגרת של פעילות בת
שש שעות ,אך בבד בבד היא מציעה לבתי הספר
גמישות בבניית התכנים על פי רמת הלימודים
והצרכים הייחודיים של כל כיתה וכיתה .רכזי השכבות
מתאמים את תוכני היום עם רכזי התוכן ביד ושם,
ויחדיו הם בונים יום עיון מגוון ,לרבות ביקור במוזאון

לתולדות השואה ,סיור אנדרטאות ופסלים ברחבי
הקמפוס ,סדנאות בנושאים רבים ,מפגש אישי עם
איש עדות וביקור במכלול המוזאוני .יום העיון נחתם
בשיחת סיכום ,ובאמצעות תמונות והגיגים שונים,
ניתנת לתלמידים במה לבטא את עצמם ולשתף
את מחשבותיהם ואת מסקנותיהם בעקבות יום
העיון .הדברים שכתב אחד התלמידים מעידים על
על חשיבותו של יום העיון המורכב” :יום העיון היה
מגוון וכלל כמה סוגי פעילות [ ]...חשוב מאוד לבקר
גם באנדרטאות השונות באתר יד ושם .הביקור בהן
היווה עבורי אמצעי חשוב ומעניין לשיחה ולפיתוח
נושאים לדיון”.
לרשות המורים עומדים לבחירה שלל נושאים
שיהוו את העוגן של יום העיון  -נושאי ליבה בצד
נושאים להרחבה :אידאולוגיה נאצית ודרכי תעמולה;
”הכול אסור לנו והכול אנו עושים - ”...לבחינת
תופעת הגטאות בתקופת השואה; ”בין הפטיש

הלנה הרמנסון ,מורה למדעי החברה ,מסכימה
לדבריו” .מורים שוודים מחויבים ללמוד על אירועים
של רצח עם ,ובמיוחד על השואה .אולם המורים
השוודים זקוקים להדרכה כיצד ללמד על השואה.
על התלמידים לראות בהיסטוריה תהליך מתמשך,
ללמוד מן העבר ולראות את האנשים שמאחורי
הסיפורים .כך יבינו שבכוחם לשנות את החלטותיהם”.
המורה להיסטוריה אולה פלנגארד עוסק בהוראת
השואה מאז  2001ורצה מאוד להגיע ליד ושם כדי
להבין לעומק את אירועי השואה וללמוד את הגישות
הדידקטיות של יד ושם להוראת השואה” .בלי ידע
מעמיק על השואה לא נוכל להתעמת עם הנ ֵאו-
נאציזם .ידע שטחי עלול להיות הרה אסון .שימור
זיכרון השואה נוכח כל כך ביד ושם וברמה גבוהה
כל כך [ ]...שומה עלינו לעבור מחינוך לינארי לחינוך
שעוסק במה שקרה לפני השואה ואחריה  -להעניק
פרספקטיבה רחבה יותר על השואה .השואה לא
הייתה רק ,או בעיקר ,מה שהתחולל במחנות .היא
סיפור על החלל שנפער באירופה ושעלינו לגלות
 שישה מיליון איש.אי אפשר להיות מורה אירופי ולא לרצות ללמד
על השואה ולהמחיש לתלמידים שלך כיצד ערכיה
של אירופה נטחנו עד דק .לא די להעריך את מה
שאבד  -עלינו להבין שמאחורי החלל הזה יש בני
אדם בדיוק כמונו .אם אתה רוצה להבין מה פירוש
להיות בן אדם ,עליך לבקר ביד ושם”.

רינת מעגן-גינובקר ואורי קלט
לסדן”  -מנהיגות יהודית בתקופת השואה; החברה
הישראלית והשואה; היהודי המאמין בתקופת השואה;
זיכרון אישי וזיכרון קולקטיבי; דילמות ערכיות ועוד.
”בשנה החולפת השתתפו בימי העיון שהתקיימו
במסגרת הפרויקט כ 40,000-תלמידי תיכונים
מכל רחבי ישראל” ,מפרטת מאשה פולק רוזנברג,
מנהלת המחלקה להדרכות חינוכיות בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה” .כלומר יותר מ95%-
מכלל התלמידים המבקרים במוסדות שואה
במסגרת הפרויקט ביקרו ביד ושם .בזכות תוכנית זו
זוכים תלמידים רבים  -המייצגים את כלל הציבור
הישראלי על שלל הגוונים והמעמדות החברתיים
שבו  -להגיע ליד ושם וליהנות מן המגוון ,הייחוד
והעושר שבמקום”.
רינת מעגן-גינובקר היא ראש מדור בתי ספר ,ואורי קלט הוא
ראש מדור שלוחת בית ווהלין ,מחלקת הדרכות חינוכיות בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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מחקר

סדנאות מחקר
בין-לאומיות

עמיתת מחקר:
נטלי בלסקי

תומכים במחקר חדשני בנושא השואה

■ נטלי בלסקי (אוניברסיטת מינסוטה ,דולות׳) היא
היסטוריונית המתמחה בברית המועצות וביהדות
ברית המועצות בתקופת השואה .כעת היא מתמקדת
במחקר בנושא פינוי ומנוסה
של מיליוני אנשים בזמן
המלחמה מן האזורים
המערביים של ברית
המועצות (אוקראינה,
בלרוס ,הרפובליקות
הבלטיות ועוד) שכבשו
הכוחות הגרמניים זמן
קצר לאחר מכן אל סיביר
הסובייטית ואל מרכז אסיה לאחר פלישת גרמניה
ב.1941-
”בקרב המפונים והפליטים שנעקרו מבתיהם אל
פנים ברית המועצות ,היו אנשים רבים ממוצא יהודי ,הן
מאזורי הלחימה בפולין הן מברית המועצות” ,מסבירה
בלסקי” .המחקר שלי מתמקד במיוחד בחוויותיהם של
המפונים והפליטים בעורף ,לרבות המפגשים והקשרים
עם התושבים המקומיים.
כעמיתה ביד ושם ,הייתה לי הזדמנות נהדרת לעבוד
עם הזיכרונות ,ההתכתבויות והיומנים של הניצולים
שחיו זמן ניכר בברית המועצות בזמן המלחמה .דרך
החומרים האלה בחנתי מקרוב את חיי היום-יום שלהם,
את הדאגות והאתגרים שלהם ואת תפיסתם את העולם
שמסביבם .התעמקתי במיוחד ביומנו המרתק של
יפים טלנקר ,נער בן  15שפונה עם אימו ואחיו מן העיר
חרקוב בסתיו  1941למולוטוב (כיום פֵרם שברוסיה
המערבית) ליד הרי אורל .ביומנו המפורט טלנקר
כותב על התקדמות הלחימה ,על שאירע למשפחתו
כאשר גויס אחיו לצבא ,על חוויותיו בפרם ועל השיבה
לביתו .העיון ביומן ממחיש לנו כיצד טלנקר מתמודד
עם זהותו  -אזרח סובייטי ,תושב אוקראינה לשעבר
ויהודי בסביבתו החדשה.
מענק המחקר ביד ושם אפשר לי לבחון טוב יותר
את חוויות ניצולי השואה שמצאו את עצמם בעורף
הסובייטי בזמן המלחמה”.
נטלי בלסקי קיבלה מענק מחקר ביד ושם מטעם הקתדרה על שם
הברון פרדריך קרל פון אופנהיים לחקר הגזענות ,האנטישמיות
והשואה ,מיסודה של משפחת אופנהיים ,קלן.
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■ אחת המטרות העיקריות של המכון הבין-לאומי
לחקר השואה של יד ושם היא קידום מחקר חדשני
ופורץ דרך בישראל ובעולם .בריאיון מיוחד לכתב
העת ״יד ושם ירושלים״ ,מסבירה מנהלת המכון ד”ר
יעל נידם אורביטו את סוגי הסדנאות הנערכות בכל
שנה ואת חשיבותן בחקר מגוון רחב של נושאים
הקשורים לשואה.

כיצד הסדנאות מסייעות בפיתוח תחומי
מחקר חדשים בנושא השואה?
בסדנאות הקיץ השנתיות שלנו אנו מתמקדים בנושאים
הנמצאים בשלב מחקר התחלתי או בנושאים הנחקרים
מחדש ,בעזרת שיטות מחקר וגישות חדשניות.
בסדנאות משתתפים חוקרים בכירים וצעירים מכל
העולם כדי להציג מחקרים פורצי דרך ולדון בהם,
דבר המאפשר דיון אקדמי אשר תורם רבות לקידום
המחקר .הקיץ עסקה סדנה אחת בנושא חדשני -
חקר השואה והמפנה המרחבי (ראו עמ’  .)13-12בעבר
עסקו הסדנאות במגוון נושאים ,ביניהם’” :היהודים
הלא יהודים’ בשואה  -גורל וזהות”; ”שילוחים של
יהודים בתקופת השואה”; ו”שפות יהודיות לנוכח
רדיפה והרס”.

האם דוקטורנטים משתתפים בסדנאות
אלו?
בהחלט .נוסף על כך אנו מארגנים סדנאות מיוחדות
לדוקטורנטים מכל העולם .קבוצת חוקרים צעירים
מתכנסת ביד ושם למשך כמה ימים ,והם מציגים
את מחקריהם ודנים בהם עם עמיתיהם מארצות
שונות ועם חוקרים בכירים מיד ושם .עבור רבים
מהם זוהי ההזדמנות הראשונה להציג את ממצאיהם
בסביבה אקדמית בחברת חוקרים מן העולם ולקבל
משוב מועיל על עבודתם ועל שיטות המחקר שלהם.
הסדנאות תורמות ליצירת קהילת מחקר של חוקרים
בפועל וחוקרים לעתיד ,מטרה מרכזית שהמכון מקדם
בעשורים האחרונים.
בקיץ האחרון ערכנו שתי סדנאות לדוקטורנטים:
הסדנה הראשונה התקיימה בשיתוף אוניברסיטת דרום
קליפורניה ובהשתתפות דוקטורנטים מאוניברסיטאות
שונות בצפון אמריקה ותלמידי מחקר מישראל .בסדנה
נדונו נושאים מעניינים כגון תרבות היידיש הסובייטית,
מוזיקה בטרזיינשטט והיהודים באזורים הכפריים של
מחוז שאולאי בליטא .הסדנה אפשרה גם לסטודנטים
השונים לערוך מחקר בארכיוני יד ושם .סדנה זו
היא חלק מתוכנית של סדנאות הנערכות בשיתוף
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מוסדות אקדמיים ואוניברסיטאות בעולם ,וזו הייתה
הסדנה השלישית מסוג זה בשיתוף אוניברסיטת
דרום קליפורניה .הסדנה התקיימה בתמיכת קרן
גוטוירט ובתמיכת קרן השואה של אוניברסיטת
דרום קליפורניה.
סדנה אחרת המיועדת לדוקטורנטים נערכה
במסגרת תוכנית הקיץ שלנו למלגות לדוקטורנטים
מחו”ל .התוכנית מעניקה הזדמנות לדוקטורנטים
מרחבי העולם העוסקים בשואה להגיע ליד ושם
לשבועיים לצורך קידום מחקריהם .הדוקטורנטים
משתתפים בסדנה ומציגים בה את נושאי עבודות
המחקר שלהם ודנים בהם עם חוקרים ישראלים.
התוכנית וסדנת המחקר מקדמות את הדיון האקדמי
שמטרתו לסייע לדוקטורנטים השונים בקידום
מחקריהם .הסדנה התקיימה בתמיכת קרן גוטוירט.

אילו סדנאות נוספות מקיים מכון המחקר?
אנו עורכים גם סדנאות לפרויקטים המחקריים של
מרכזי המחקר השונים שלנו .סדנאות אלו נערכות על
פי לוח הזמנים של פרויקט המחקר ,ומטרתן להפגיש
את העמיתים המעורבים בפרויקט כדי לדון בנושא
המחקר תוך הצגת היבטים ושיטות עבודה מגוונים
ולשקול דרכים לקידום הפרויקט המשותף ולהשלמתו.

בסדנאות משתתפים חוקרים
בכירים וצעירים מכל העולם
כדי להציג מחקרים פורצי דרך,
דבר המאפשר דיון אקדמי
אשר תורם רבות לקידום
המחקר
בקיץ האחרון ערך המרכז לחקר תוצאות השואה
והשלכותיה על שם דיאנה ואלי זבורובסקי סדנה
הקשורה לפרויקט מחקר בנושא ”ילדים ניצולי שואה”
(ראו עמ’  .)11אשתקד ארגן המרכז לחקר השואה
בברית המועצות על שם משה מירילשווילי סדנה
במסגרת פרויקט מחקרי בנושא ”השואה בברית
המועצות  -יחסי גומלין בין יהודים לסביבתם”.
סדנאות מרתקות אלו מעניקות למשתתפים
במה להצגת עבודותיהם והזדמנות להתייחס לסוגיות
העולות בדיונים ,והדבר מסייע לקידום עבודת המחקר
בנושא השואה.
למידע נוסף בנושא סדנאות החוקרים ביד ושם,02-6443271 :
research.institute@yadvashem.org.il

”נראה שהוא כל כך רוצה
להיות שייך למישהו”

סדנת מחקר :הטיפול בילדים ניצולים מיד לאחר המלחמה
■ ב 17-באפריל  1948פרסם ארני פיין כתבה קצרה
בעיתון ” - Toronto Daily Starבמלחמה הוסתר
בארגז ,והיום נמצא לו כאן בית חדש” .הילד שהוסתר
בארגז היה מנדל גוויאזדה מפולין שהתגלה במחסן
נטוש ומופצץ בוורשה באביב  1945כשהוא חולה וסובל
מתת-תזונה .הוריו ושלושת אחיו נרצחו בטרבלינקה.
בינתיים וולף גולדברג ,יהודי שחי בטורונטו
שבאונטריו ,כמעט ונואש מלמצוא שרידים מבני
משפחתו בפולין .אך יום אחד הגיעה הידיעה :מנדל,
בנה של קרובתו הרחוקה אלקה ,הוסתר אצל קתולים
ושרד .עובדת סוציאלית מטעם ארגון הג’וינט האמריקני
אשר נשלחה לבדוק את הילד בבית יתומים יהודי
דיווחה ש”הילד מראה חיבה וצמא למגע [ ]...נראה
שהוא כל כך רוצה להיות שייך למישהו”.
גולדברג היה משוכנע שרק בחיק המשפחה
יוכל מנדל להירפא מסבלו ולבנות לעצמו עתיד
טוב יותר והחליט לאמצו .גם גורמי הרווחה והטיפול
בילד האמינו שהסיכויים לשיקום פסיכולוגי וגופני
גדולים לאין ערוך בבית אוהב לעומת מוסד .וכאשר
עגנה האונייה שעליה הפליג מנדל בנמל נהר הדסון
בניו יורק סיטי באפריל  ,1948כבר ציפה לו גולדברג
בהתרגשות על הרציף” .הוא יהיה חבר טוב לבני בן
החמש ג’רלד” ,אמר לעצמו .לפני מנדל הוא הציג
את עצמו כאביו ,וכך החל מנדל את חייו החדשים
בשמו החדש מלווין גולדברג.
את סיפורו של מנדל סיפרה ד”ר אדרה גולדברג
(אין קשר משפחתי) בסדנה שנערכה בחודש יולי
במרכז לחקר תוצאות השואה והשלכותיה על שם
דיאנה ואלי זבורובסקי במכון הבין-לאומי לחקר
השואה של יד ושם 14 .החוקרים שהגיעו מארצות
הברית ,מקנדה ,מישראל ומגרמניה התכנסו לסדנה
שהתקיימה במסגרת פרויקט מחקר הבוחן את גורלם
ואת חוויותיהם של ילדים ניצולי שואה בתקופה שמיד
לאחר המלחמה.

בסופו של דבר אומצו פחות
מ 100-ילדים ,רבים מהם אצל
קרובי משפחה
”הפרויקט שואף לבחון היבטים שונים של חוויית
השחרור” ,מסבירה מנהלת המרכז ד”ר שרון קנגיסר
כהן” .היבטים אלו מתייחסים למצב שבו ילדים מצאו
את עצמם אחרי השחרור ,לתהליך ולמאמץ לבנות
את חייהם מחדש .המחקר אינו מוגבל לאזור גאוגרפי
אחד אלא מתחקה על חוויותיהם של ילדים מקהילות

לאה גולדשטיין

ולאחראים עליהם באירופה ,ובמיוחד ליתומים ,חדל
להיות היעד המוצהר .בגלל צירוף של גורמים כשלו רוב
האימוצים בתוך פחות משנה :לא הייתה מדיניות אימוץ
כוללת מטעם ממשלת קנדה; הפיקוח על המשפחות
המאמצות והתמיכה בהן בתקופת ההסתגלות לקו

"הפרויקט שואף לבחון את
איתור הילדים וקישורם מחדש
לארגונים וגופים גדולים
יותר ,את שיקומם הגופני
והפסיכולוגי ,את החינוך לנוער
ואת תהליך הבנייה מחדש של
חייהם".
ד"ר שרון קנגיסר כהן

■ קטע מקורי מהעיתון  Toronto Daily Starהמספר את
סיפורו של מנדל גוויאזדה ,ילד יהודי יתום ששרד בשואה

שונות באירופה והגירתם למקומות חדשים”.
המחקרים שהוצגו בסדנה עסקו בנושאים מגוונים:
הדמוגרפיה של הילדים לאחר השואה; החינוך ,הרווחה
ושירותי הבריאות לילדים היהודים במחנות העקורים;
איתור הילדים והשבתם מהמסתור במנזרים בצרפת;
שחרורם של ילדים שהועסקו כעובדי כפייה; אימוץ
ילדים ניצולי שואה בארצות הברית ובקנדה; השבת
ילדים בצרפת לחיק היהדות לאחר המלחמה; וכיצד
העבירו הילדים הניצולים את זיכרונותיהם לאחר
המלחמה .את הדיונים הנחתה פרופ’ דליה עופר,
מומחית להיסטוריה החברתית של השואה אשר
תשתתף בעריכת הספר שעתיד לצאת לאור בשנת
 ,2019ובו מאמרים שנכתבו במסגרת הפרויקט.
מחקרה של ד”ר גולדברג עוסק בנושאים של
עקירה ,אינטרסים לאומיים ורווחת הילד והגנתו
לאחר השואה .בהרצאתה הסבירה שעל אף התפקיד
שניתן בתחילה ל ,War Orphans Project -פרויקט
הקליטה מחדש שונה :בשל גילם הבוגר של רוב
הילדים היהודים שהגיעו לקנדה ,הוחלט שלא לשלוח
אותם לאימוץ אלא לפנימיות ולמכללות כדי ללמוד
מקצוע .האימוץ ,אשר הובטח בזמנו לקרובי המשפחה

בחסר; ולא הייתה תמיכה נפשית ביתומים .בסופו
של דבר אומצו פחות מ 100-ילדים ,רבים מהם אצל
קרובי משפחה .יותר מ 900-בני הנוער לא אומצו,
ורובם נשלחו לבתי אומנה ולפנימיות .חלק מהילדים
קשרו קשרים יציבים עם המשפחות הקולטות ,אך
רבים מהם הילדים שהדבר לא עלה בידם.

■ משתתפי הסדנה בחנו היבטים שונים של חוויית השחרור
הטראומטית בקרב ילדים ניצולים.

”עובדות אלו פותחות ראייה מחודשת וכיוון חקירה
חדש” ,מסבירה גולדברג” .איך העצימה ההתקבלות
(או אי-ההתקבלות) לתוך משפחה חדשה את תחושת
השייכות של הילדים הניצולים? כיצד הם הבינו וחוו את
תהליך האימוץ? וכיצד חש ילד ,ניצול שואה ומאומץ
בעת ובעונה אחת ,בביתו של מי שלא חוו על בשרם
את אימי השואה? תקוותי שהמחקר שלי יחשוף את
חוויותיהם של הילדים ניצולי השואה בשנים שלאחר
השואה וירחיב את הבנתנו באשר לאתגרי הטיפול
והשיקום של הניצולים הצעירים לאחר הטראומה
הקשה שחוו”.
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חקר השואה והמפנה המרחבי
סדנה בין-לאומית חוקרת את מושג המרחב בתקופת השואה
לאה גולדשטיין
■ כיצד התמודד אסיר יהודי שחי בגטו או במחנה
ריכוז או יהודי שחי במסתור עם המרחב המצומצם
שהוקצב לו? כיצד תחמו החוקים האנטישמיים
מרחבים שבודדו את היהודים מהחברה ,אפילו
בלי גבולות מוחשיים? ומה היה תפקיד ”המרחבים
המנטליים” שיצרו לעיתים קבוצות או יחידים כדי
להתמודד עם המציאות הקשה והמתדרדרת? בשאלות
אלו ואחרות דנו בעת האחרונה שורה של חוקרים
מארצות שונות ומתחומי ידע שונים כגון היסטוריה,
סוציולוגיה ,אומנות ,ספרות ומוזיקה ,בסדנת הקיץ
שערך המכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם
בנושא ”חקר השואה והמפנה המרחבי”.
ב 25-השנים האחרונות זכה נושא המרחב
לתשומת לב הולכת וגוברת במחקר ההיסטורי ,וכן
בחקר התרבות והחברה ,ושוב אין החוקרים נוטים
לראות במרחב חלל ריק ושקוף שבו מתרחשת
ההיסטוריה .במקום זאת הם החלו לטפל בסוגיות
שעניינן עיצוב מרחבים שונים והאופן שבו אנשים
תופסים ,מייצרים וחווים אותם.
בהרצאת הפתיחה דן ד”ר יעקב בורוט ,מאגף
הארכיונים של יד ושם ,במתח שבין ”מרחב” ל”מקום”
בעולמם של יהודי גרמניה בימי השואה .בהסתמכו
על מגוון רחב של מקורות ,ובכללם עיתונים יהודיים,
הוא תיאר את השימוש הסותר במרחבים ”יהודיים”
שונים כגון בתי כנסת ,בתי עלמין ומקוואות טהרה.
”מרחב מוגדר לפי הפעילויות שבו” ,מסביר ד”ר
בורוט” .אנשים הנכנסים למרחב מקבלים עליהם את
הכללים המסדירים את הפעילויות שבתוך גבולותיו.
ואם הם מפרים אותם ,הם מסולקים מן המרחב
(למשל אנשים שמשתכרים ומתפרעים מסולקים
מפאבים) .בגרמניה הנאצית ,היהודים לא חיו בנסיבות
נורמליות ,ואחד המאפיינים הבולטים בחיי היום-יום
שלהם היה שהם אולצו להתכנס יותר ויותר לתוך
’מרחבים יהודיים’ ,כלומר מרחבים שנועדו ליהודים
בלבד ,והמרחב שנועד ליהודים הלך והצטמצם .נסיבות
אלו הולידו סתירות בין המרחבים לבין הפעילויות
שהתקיימו בתוכם ,ומתוך כך התעוררו עימותים".
מקרה אחד היה שימוש בבתי כנסת לאירועים
תרבותיים של חולין .הפעילויות בבתי הכנסת מתנהלות
על פי ההלכה היהודית ,ועריכת אירועי חולין כגון הופעות,
קונצרטים והרצאות בתוך מרחב זה עוררה התנגדות של
המנהיגות הדתית .אולם הנסיבות היו חזקות יותר ,ובתי
הכנסת  -לא רק הליברליים אלא אף האורתודוקסיים
 שימשו מרחב לפעילויות מסוג זה .אמירה שגורהבאותם זמנים הייתה שבית הכנסת נהיה שוב לא רק
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מקום תפילות אלא בית כנסת ,מקום שמתכנסים בו.
אחד הרבנים הדגולים של יהודי גרמניה ,הרב יחיאל
יעקב ויינברג זצ”ל ,פסק ש“זוהי מצווה לחזק את ליבו
של העם היהודי בעת שכזו“ והתיר קיום הרצאות בבתי
כנסת ,אך לא קונצרטים .אולם הרב התנה זאת בשמירת
כללים קפדניים והגבלות :קודם להרצאה ייאמרו פרקי
תהלים או דבר תורה ,ייאסר על הנוכחים לדבר בבית
הכנסת ללא אישור הרב המקומי ,לא יתנהל דיון לאחר
ההרצאה (מחשש להבעת דעות אפיקורסיות בבית
הכנסת) ,גברים ונשים יישבו בנפרד וכדומה.
הרצאות נוספות עסקו במגוון נושאים הקשורים
לסוגיית המרחב .יהודית סיפמן ,המשתתפת בפרויקט
מחקר באוניברסיטה הפתוחה בישראל ,בחרה
להתמקד ב”חפצים ,מרחב וזיכרון :משמעות הדברים
ותפיסת ה’בית’ בקרב יהודי גרמניה תחת המשטר
הנאצי” .מן הספרות סיפמן מביאה תיאורים של
הקושי של יהודים בגרמניה לבחור את החפצים
שייקחו עימם כשהם נאלצים לעזוב את בתיהם
ולעבור למרחבים זרים וקטנים יותר ואף  -כשלא
יכלו להגר  -להצטופף בבתים מיוחדים המיועדים
למגורי יהודים (  )Judenhauserעד גירושם .על פי רוב
היה הדבר כרוך בצמצום קיצוני של מרחב המגורים.

מן הספרות סיפמן מביאה
תיאורים של הקושי של יהודים
בגרמניה לבחור את החפצים
שייקחו עימם כשהם נאלצים
לעזוב את בתיהם ולעבור
למרחבים זרים וקטנים יותר ואף
 כשלא יכלו להגר  -להצטופףבבתים מיוחדים המיועדים
למגורי יהודים
סיפמן הביאה לדוגמה את סיפורם של הנס ומרי
שמולר ,בני זוג מבוגרים בני מעמד הביניים שהתגוררו
בברלין .בתחילת  1939הביאו את קרוביהם ,אנה
וחני ברנד ,אל דירתם ונאלצו לארגן מחדש את
מרחב המגורים שלהם .אחד השינויים היה ליצור
באופן מלאכותי חדר נוסף על ידי חלוקת חדר גדול
יותר לשניים באמצעות וילונות ושידות .הם כינו אותו
”נייטרליה”  -שטח נייטרלי .מרחב זה שימש כסלון
שבו התכנסו כל בני המשפחה יחדיו ,אף שגודל
הדירה הצטמצם וכולם נאלצו לוותר על מרחב

■ מוריץ מילר ( ,)1944-1887גגות בגטו ,גטו טרזין.1944 ,
צבע מים על נייר .יד ושם ,אוסף האומנות

■ מכתב שכתבה תושבת ברלין ,קטי מוזס ,ב 14-באוגוסט
 1939לבנה גרד שגר בארץ ישראל .במכתב היא מתארת את
החדר שהיא עברה אליו זמן מה לפני כן ,בדירה משותפת,
ומפרטת כיצד עיצבה אותו וסידרה את חפציה .ארכיוני יד ושם

אישי למטרה זו” .בכך שימרה משפחת שמולר מעין
חלוקה בורגנית של המרחב” ,הסבירה סיפמן” .לא
רק העיטורים אלא גם הפעילויות ב’נייטרליה’ אפיינו
את איכותה ה’ציבורית’ כסלון .כאן התקיימו אירועי
מוזיקה קאמרית שארגן הנס שמולר משנות ה40-
ואילך” .יש לציין ש״נייטרליה״ המשיכה להתקיים עד
הסוף עם גירושם של בני משפחת שמולר ב,1942-
אף שהמרחב הלך והתכווץ כאשר נהפכה הדירה
ל Judenhaus -ודיירי משנה הוכנסו לתוכה.
”בכך שארגנו את חפציהם בצורה מסוימת כדי
לבנות מרחב ולשמר את תחושת הבית של מעמד
הביניים ,סייעו החפצים ליצור ’מקום מקלט’ ולהשרות
תחושה של קביעות שמקשרת את העבר ,את ההווה
ואת העתיד  -מה שהופך למכריע במיוחד ברגע זה
של הדרה ובידוד” ,סיפמן מסבירה.
עוד זווית שהוצגה בסדנה היא הייצוגים החזותיים
של המרחב .מנהלת מחלקת האומנות באגף
המוזאונים והמערך למבקר ביד ושם אליעד מורה-

שוב אין החוקרים נוטים
לראות במרחב חלל ריק
ושקוף שבו מתרחשת
ההיסטוריה
רוזנברג הסבירה כיצד הגיבו שני אומנים יהודים,
מוריץ מילר ופאוול פנטל שנאסרו בגטו טרזיינשטט,
לסביבתם החדשה באמצעות האומנות.
על סמך עבודות אומנות מאוסף האומנות של
יד ושם ,ניתחה מורה-רוזנברג את הדרך שבה
הציגו האומנים את המרחב ה”חיצוני” שלהם וגם
את המרחב הפנימי והאינטימי” .בתיאור פינות
הרחוב והקסרקטינים בטרזיינשטט למשל השתמש
מילר במרחב כדי לתת תחושה של מחנק ומאסר”,
סיפרה מורה-רוזנברג” .בין שזווית הראייה היא מן
הצד או סימטרית יותר ,עבודת האומנות היא סגורה,
ממוסגרת ,ארוזה וצפופה ,אף כשאין כמעט אנשים
בנמצא .המרחב הפתוח היחיד נמצא למעלה בפיסת

לרגל השנה
החדשה

תערוכות מקוונות מציגות חפצים מתקופת
מיה שחם ודנה פורת
השואה הקשורים לחגי ישראל
■ מעגל השנה היהודי וחגי ישראל הנשמרים ונחגגים
מדי שנה הם חלק מרכזי וחשוב ביהדות ,אולם לעיתים,
בתקופות של אנטישמיות גואה בהיסטוריה ,היה ציון
המועדים של לוח השנה כרוך בהקרבה ובסכנה רבה
ליהודים ולקהילותיהם .אף על פי כן ,במקרים רבים הם
סיכנו את חייהם כדי לקיים ולשמור את התרבות היהודית.

לקראת חגי תשרי העלה יד ושם לאתר תערוכות
מקוונות מיוחדות המציגות מגוון פריטים מאוסף
החפצים אשר ממחישים כיצד ציינו יהודים את החגים
לפני השואה ,בשואה ולאחריה.

קישוטי סוכה מלפני השואה
■ כבר בגיל צעיר ניכר כישרונו האומנותי של
נפתלי שטרן ביצירות האומנות שלו הקשורות לחגי
ישראל ושעיטרו את בית משפחתו בסאטו מארה
בצפון טרנסילווניה .ב 1940-כבשו ההונגרים את
העיר ולאחר חיסול הגטו המקומי ב 1944-נשלח
נפתלי שטרן למחנה עבודות כפייה .לאחר כמה
חודשים גורש עם משפחתו לאושוויץ ונשלח למאסר
בוולפסברג ,שם כתב על פי הזיכרון את מחזור
וולפסברג המפורסם ,ובו תפילות הימים הנוראים.
מוולפסברג אולץ נפתלי לצעוד במצעד מוות עד
ברגן-בלזן ושם שוחרר .נפתלי הוא השריד היחיד
מכל משפחתו ,וכאשר שב לביתו ,מצא את קישוטי
הסוכה שיצר לפני המלחמה (ראו דוגמה בתמונה)
מוחבאים בעליית הגג .נפתלי שטרן ואשתו פרידל,

אף היא ניצולת שואה מסאטו מארה ,עלו לישראל
ב ,1950-וגם כאן המשיכו קישוטי הסוכה מעשה
ידיו של נפתלי לקשט את סוכתם.

קריאה של שופר ממעמקי השואה
■ את השופר שבתמונה הכין לקראת ראש השנה
תש”ד ( )1943משה (בן דב) וינטרטר מהעיר פיוטרקוב,
מאסירי המחנה שעבד במסגרייה של מפעלי הנשק.
■ פנים בית כנסת ברחוב אוריינבורג ,ברלין ,גרמניה ,לפני המלחמה.
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השמיים שתמיד נוכחת .בכך נוצרת תחושת הבריחה
מעל לגגות ,מעל למגבלות טרזיינשטט ,כלומר באופן
סמלי ,מעבר למציאות הגטו ,באופן רוחני או דמיוני.
פנטל ,רופא בהכשרתו שניהל את בית החולים
של טרזיינשטט לחולי טיפוס הנמצאים בבידוד,
השתמש בהומור ובסאטירה כדי להוקיע את תנאי
הכליאה ולתאר את הייאוש בגטו .בציוריו חוזר ומופיע
מחסום אל העולם החיצוני הבלתי מושג ,והכוונה היא
שהדרך היחידה החוצה היא המוות .ביצירות שהקדיש
לבנו תומאס ,הוא מאפשר לעצמו להיות מעט יותר
אופטימי ,והוא עושה שימוש בפנטזיה כדי להרגיש
את שחרורם ואת העולם הנהדר שהם מקווים למצוא
מעבר למחסום של הגטו .לפנטל ומשפחתו ולמוריץ
מילר לא היה סיכוי לשרוד ולחוות שוב את מרחב
החופש .כולם נשלחו לאושוויץ ונרצחו”.

את הרעיון להכנת השופר הגה האדמו”ר
מרדושיץ ,רבי יצחק פינקלר ,אסיר במחנה ,מתוך
תחושה ואמונה שדווקא בשעה ההיא יש לקיים את
מצוות התקיעה בשופר ולעורר את מידת הרחמים.
השגת קרן איל לפי ההלכה הייתה משימה מסובכת
מאוד .אחד השומרים הפולנים שוחד בכסף לצורך
זה ,אך הביא קרן של שור ,ורק תמורת סכום כסף
נוסף הביא למחנה קרן איל.

האדמו”ר פנה אל וינטרטר ,שלפני המלחמה היה
מסגר בעירו ,וביקש ממנו להכין את השופר .תחילה
סירב וינטרטר משום שעל שימוש בכלי העבודה של
המסגרייה להכנת חפץ שאינו כלי נשק או נשיאה של
חפץ כלשהו מהמפעלים לבתי המגורים היה העונש
מוות מיידי .לבסוף נעתר לבקשה וערב החג מסר את
השופר לידי האדמו”ר .השמועה על השופר התפשטה
בקרב אסירי המחנה ,וביום החג התכנסו האסירים
כדי להתפלל ולשמוע את האדמו”ר תוקע בשופר.
וינטרטר שמר על השופר עימו בכל תקופת
מאסרו בסקרז’יסקו-קמינה וגם כאשר הועבר למחנה
צ’נסטוחובה ,אך לא הספיק לקחת אותו עימו כאשר
נלקח לבוכנוולד .לאחר שחרור מחנה צ’נסטוחובה
הוחזר השופר לקהילה היהודית בעיר ולימים הובא
לארצות הברית .בתום המלחמה עלה וינטרטר לארץ
ישראל ובשנת  1977סייע בהעברתו של השופר ליד
ושם למשמרת עולם.
מיה שחם עובדת במחלקת החפצים באגף המוזאונים והמערך
למבקר ,ודנה פורת היא מנהלת מחלקת האינטרנט באגף
התקשורת.

סדנת המחקר התקיימה בתמיכתה הנדיבה של קרן גוטוירט.
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הפסנתר שניצל מהחורבן
מיכאל טל ושימי אלן
טס בכלל ב ?1939-לא שאלתי את אבא ,לא שאלתי
את אימא ,לא שאלתי את אחי .שילמתי וקיבלתי
קבלה” .חברת התעופה דרשה שירכוש כרטיסים
מברלין לחיפה ובחזרה כדי שהמטוס לא יחזור ריק
מחיפה ,ואף שלא היה לו צורך בכך ,שלמה לא היסס
ורכש מיד ארבעה כרטיסים לשני הכיוונים.
המשפחה השיגה מהמשטרה המקומית אישור
כניסה לגרמניה ל 24-שעות בלבד עבור אברהם
שגורש לקרקוב בגירוש הגדול .אברהם פגש את
הוריו ואת אחיו בברלין ,וארבעתם יצאו את גרמניה
בטיסה .לאחר שלושה ימים של נסיעה מברלין למינכן
■

ניצול השואה שלמה מרגליות יושב ליד הפסנתר מביתו בקמניץ ,גרמניה .היום הפסנתר מוצג במוזאון לתולדות השואה ביד ושם.

■ בעת תכנון המוזאון לתולדות השואה ביד ושם,
הוחלט להציג חדר משוחזר המאפיין את חייהם של
יהודי גרמניה ואת עולמם התרבותי בעזרת מוצגים
שונים ,ובהם רהיטים ,ארון ספרים ופסנתר .ואולם
פסנתר של משפחה מגרמניה לא נמנה עם אוסף
החפצים של יד ושם ,ולכן הוצב בחדר פסנתר אחר.
לא מכבר נתרם ליד ושם פסנתר מבית משפחת
מרגוליס שהצליחה להימלט מגרמניה ערב פרוץ
המלחמה .הפסנתר המוצג כעת במוזאון משלים
את התצוגה המספרת על חייהם של יהודי גרמניה,
ומהווה עדות לסיפור הצלה ייחודי.
לאחר מלחמת העולם הראשונה היגרו מנשה
וברכה-לאה מרגוליס מפולין לקמניץ שבגרמניה
וסחרו שם בטקסטיל .עיקר המסחר היה עם הולנד,
והאשרה שבידי מנשה אפשרה לו לצאת להולנד
ולחזור ככל שחפץ.
שני בנים נולדו לבני הזוג  -אדולף (לימים
אברהם) וסאלי (שלמה) .לאחר החלת חוקי נירנברג
והרחבת הגזרות על היהודים החל המצב הכלכלי של
המשפחה להידרדר .אברהם החל ללמוד בהמבורג
בבית ספר תיכון ,ואילו שלמה נשלח ללייפציג לבית
הספר של קרליבך.
באוקטובר  1938החלו הגרמנים לגרש יהודים
חסרי אזרחות גרמנית .מנשה וברכה-לאה נתפסו אך
הצליחו להימלט מהגירוש ולהסתתר בבית מכרים,
אולם אדולף גורש מהמבורג והגיע לקרקוב .שלמה
המודאג חזר לקמניץ אל הוריו .האב מנשה יצא
להולנד כדי להשיג אשרת כניסה לארץ ישראל ,אבל
התנאי היה שעל המשפחה להגיע לארץ ישראל עד
 1באפריל .1939
כשהיה מנשה בהולנד ארזה ברכה-לאה את
חפצי המשפחה ,לרבות הפסנתר היקר ,במכולה
בסיוע חברת הובלות שעימה עבדה המשפחה בימי
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השגשוג .את שלמה שלחה ברכה-לאה לברלין עם
 5,000מארק תפורים בכיס פנימי של בגדיו ,לרכוש
כרטיסי נסיעה באונייה לארץ ישראל .היא שילמה
עבור כרטיס לקרון שלם ,כדי שלא ייסעו עם שלמה
אנשים נוספים ,מחשש לשוד.

"הסוכן אמר לי' :יש אפשרות
אחת :טיסה בלופטהנזה מברלין
לחיפה .אל תהסס'".
שלמה מרגליות

■ אדולף (אברהם) וסאלי (שלמה) מרגוליס לפני המלחמה.
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■ קבלה על כרטיסי טיסה מגרמניה לארץ ישראל שרכש
שלמה מרגוליס עבור בני משפחתו חודשים ספורים לפני
פרוץ מלחמת העולם השנייה

כאשר הגיע שלמה לסוכנות הנסיעות ,נאמר לו
שאין עוד מקום באוניות .שלמה מספר” :שאלתי איפה
אפשר לקנות כרטיסים .אמרו לי’ :אדוני ,אין עוד אוניות,
כל הכרטיסים נמכרו ליושבים במחנה הסגר בגרמניה’.
פגשתי מדריך שלי לשעבר ,והוא אמר לי’ :יש אפשרות
אחת :טיסה בלופטהנזה מברלין לחיפה .אל תהסס’”.
שלמה פנה למשרדי החברה” .הודעתי’ :אני
מבקש ארבעה כרטיסים לחיפה לפני  1באפריל’ .מי

ומשם לרומא ,לברינדיזי ,לאתונה ולרודוס סוף-סוף
הגיעו בני משפחת מרגוליס לחיפה .אחריהם הגיעה
המכולה עם חפציהם ,ובהם הפסנתר שבו למדו
אברהם ושלמה לנגן.
בתחילת יולי  2017התאספו והגיעו בני משפחת
מרגליות (מרגוליס) ,ארבעה דורות ,מרחבי הארץ
ליד ושם לראות את הפסנתר של המשפחה שמוצב
היום במוזאון לתולדות השואה” .זהו המקום המושלם
לשמור את הפסנתר” ,אמר דוד "דובי" מרגליות ,בנו
של שלמה” .הוא עדות לסיפור הצלתה המדהים של
משפחתי מגרמניה הנאצית ממש רגע לפני פרוץ
מלחמת העולם השנייה”.
מיכאל טל הוא מנהל מחלקת החפצים באגף המוזאונים
והמערך למבקר.

”לא פעם בכיתי
מאחורי המצלמה”
גביית עדויות בבתיהם של ניצולי שואה
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ירושֹלים תשע"ז

■ האחים אלי ודן שטיינר ,ניצולי שואה מזגרב ,יוגוסלוויה (היום קרואטיה) ,מתראיינים בביתו של דן בחיפה באוגוסט .2017
המראיינת :נאוה גבורי; הצלמת :יפעת ברקן

■ ”שנים רבות ,בעיקר בימי עלומיי ואף מעבר לכך,
התעלמתי מכל הקשור בנושא השואה אף שהנני שורד
שואה .ככל שבגרתי ,ובמיוחד בעשורים האחרונים,
גברו בי הצורך וההבנה לתעד את אשר חוויתי
בילדותי [ ]...נפלה בחלקי זכות גדולה ,וכבוד רב
לי לארח ולכבד בביתי את מירב ורני שבאו לשמוע
ולתעד את סיפור חיי בשואה הארורה .אני מבקש
להחמיא לשניהם .מודעים היטב לקדושת המקום
והמעמד נטעו בי את ההרגשה כי בשעת הריאיון
אין איש מלבדי על פני כדור הארץ ,וכל מעייניהם
ומרצם מוקדשים אליי ואליי בלבד .הם היו אדיבים
מאוד ,וניכר במירב כי התכוננה היטב לריאיון .ידעה
לשאול את השאלות הנכונות בזמן הנכון ולהנחות את
הריאיון כראוי ובבטחה .היה לי לעונג להיות בחברתם”.
כך כתב ניצול השואה ישראל שקד מאשקלון
לאחר שראיינה אותו במאי  2017מירב שני בליווי
הצלם רן אודם .שני עובדת במדור לגביית עדויות
באגף הארכיונים ביד ושם.
בעשור האחרון ,כדי להאיץ את גביית העדויות
המצולמות מניצולי שואה ,נשלחים צוותים מיומנים
 מראיינים וצלמים  -לבתי הניצולים ברחבי הארץ.הצוות מקים אולפן צילומים בבית הניצולים ומקדיש
את מלוא תשומת ליבו לניצול ולסיפורו האישי
בתקופת השואה.
”בחלוף השנים אנו עדים לתמורות בתפיסת
החשיבות שבמתן העדות בקרב ניצולי השואה”,
מסביר ד”ר חיים גרטנר ,מנהל אגף הארכיונים וראש
קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה” .אם עד היום
השתיקה היא שליוותה את ההתמודדות עם הטראומה,
היום הרצון של בני הדור הצעיר להקשיב מעודד את
הניצולים לספר .לא כל הציבור הרחב מודע לכך
שיד ושם מפעיל צוות מיומן ומקצועי לצורך גביית

אנחנו מנסים יחד לבנות סיפור קוהרנטי ורצוף.
מדובר בתהליך מרגש מאוד שבסופו אף עין אינה
נשארת יבשה”.
את גביית העדות מלווה הצלם ,מעין נוכח-
נפקד במעמד ,ולתפקידו משמעות רבה .בשקט אך
במקצועיות ,צוות גביית העדויות הופך את בית הניצול
לאולפן צילומים .הצוות מסדר את החדר ומכוון את
התאורה כדי ליצור שטח נקי ללא הסחות דעת ,ועל
אף המצלמה הגדולה החוצצת בין הניצול לבין הצלם,
קשר של אמון נרקם ביניהם .בתום העדות הניצול יודע
כי פתח את ליבו ושיתף בסיפורו ושעדותו המופקדת
בידיו הנאמנות של הצלם תועבר ליד ושם למשמרת
למען הדורות הבאים” .בצילום בבית העד אין מחיצה
בין הצלם לבין העד” ,מסביר מיקי זילברשטיין ,רכז
הצלמים בתחום גביית העדויות” .הצלם יושב מול
העד ושומר על קשר עין איתו .על הצלם להיות ערני
ולהקשיב היטב לדברי העד .ההרגשה היא שאני עושה
את הדבר החשוב ביותר בעולם ,שאסור לי להחמיץ
מילה .כל הזמן בודק שוב ושוב שהמצלמה תקינה,
מקשיב לכל פרט ,מהופנט ונשאב לסיפורים [ ]...לא
פעם בכיתי מאחורי המצלמה .אני עובר את המסע עם
הניצול ,עובר עם כל אחד ואחד מהם את התהליך מבעד
לעדשה ,צולל איתם יד ביד אל מעמקי הזיכרונות”.
כבר במעמד גביית העדות הצלם מפיק העתק
עבור הניצול ובני משפחתו .במקרים רבים בני הדור
הצעיר צופים בעדות מיד אחר כך ומגיבים בהתרגשות
ובהכרת תודה למראיינים ולצלמים.
”יישר כוח לכם שהסכמתם לבקשתי לראיין
את אימא אחרי כל כך הרבה שנים שהיא סירבה
לספר” ,כתבה אריאלה אנגל ,בתה של איטה היידה,
למראיינת רונית וילדר ולצלם דניאל דניאל” .בכל
פעם שביקשתם ממנה ,היא סירבה בטענה שזה לא
’סיפור’ ואף אחד לא יוכל להבין את מה שהיא עברה.
החלטתי לא לוותר ולהשפיע על אימא שתספר לכם
כי אתם מקצועיים בנושא ולמען הנחיל את ההיסטוריה
של נעוריה האבודים והאכזריים לנכדנו וניניה שכל
כך צמאים לשמוע את הכול”.

העדות מניצולי שואה ,וזוהי אחת המשימות של יד
ושם בשנים הבאות  -הגברת המודעות הציבורית
כדי להאיץ את גביית העדויות מניצולי שואה”.
אתגר גביית העדות מורכב אף יותר לא רק
בשל הרגשות הכרוכים במסירת עדות .מרבית
הניצולים שחיים היום היו ילדים בשואה ,ילידי שנות

״החלטתי לא לוותר ולהשפיע
על אימא שתספר לכם למען
הנחיל את ההיסטוריה של
נעוריה האבודים והאכזריים
לנכדנו וניניה”.
אריאלה אנגל
ה 30-ואף תחילת שנות ה .40-את הידוע להם על
קורותיהם בשואה הם מספרים לעיתים על פי רסיסי
זיכרון המתגבשים עם מידע ששמעו והועבר אליהם
ממכריהם .תפקידו של המראיין למצוא את הדרכים
לעורר את הזיכרון האישי ולהפוך את רסיסי הזיכרון
למידע ממשי.
”אחד האתגרים שלי כמראיינת הוא גילם הצעיר
של כמה מהמרואיינים כשהיו בשואה” ,מספרת
סיגל הולצמן ,המראיינת זה  17שנה במדור לגביית
העדויות” .מדובר באנשים שהיו תינוקות או פעוטות
בזמן המלחמה .עדים אלו מספרים את הידוע להם
מאדם אחר .כמה מהם בקושי יודעים משהו על עברם
או שיש להם רק רסיסי מידע ורסיסי זיכרונות .יש
מי שמעולם לא הרגישו ניצולי שואה והעדיפו כל
חייהם ,עד רגע הריאיון ,להתרחק מהנושא .בחלק
מהראיונות האלה ,בעזרת הידע ההיסטורי המתאים,

בארכיוני יד ושם שמורים יותר מ 129,000-עדויות בווידאו ,באודיו
ובכתובים .יד ושם מקליט בכל שנה יותר מ 1,000-עדויות וידאו.
לתיאום מסירת עדות02-6443888 :
איסוף העדויות של יד ושם מתקיים בתמיכתם הנדיבה של ג'ק
ומרילן פכטר; הדסון ביי קפיטל; וולדמיר זמצוב; קרן נאמנות
על שם פיליפ צ'וסקי;  ;Circle of Service Foundationקרן נאש;
קרן סמסון ,שווייץ; אגודת ידידי יד ושם באוסטריה; אגודת ידידי
יד ושם בשווייץ; אגודת ידידי יד ושם בליכטנשטיין; וקרן המבורג
לקידום מחקר ותרבות.
הכותבת היא ראש מדור איסוף וקליטת פריטים באגף הארכיונים.

15

יהודים מצילים יהודים

״האישה בעלת
הלב הגדול״

הקשר עם ילדי המעון בהמבורג
ועם הנערים והנערות שהצליחה
חוה להביא לשוודיה נשמר
לאורך שנים רבות ,ועם כמה
מהם הייתה בקשר עד מותה

נעמה גליל ולימור בר אילן
■ ”האישה בעלת הלב הגדול”  -כך כונתה חוה ורבורג
בפי רבים בעיר הולדתה המבורג .חוה נולדה בשנת
 ,1912האמצעית מבין שלוש בנות המשפחה .משפחת
ורבורג הייתה משפחה אמידה ,חילונית אך בעלת זיקה
למסורת ,מעורבת בחברה הגרמנית ומקפידה במתן
תרומות לקהילה .המשפחה התגוררה בבית מרווח
והחזיקה גם בית קיט מחוץ לעיר.
אביה של חוה ,פריץ ורבורג (נולד בהמבורג בשנת
 ,)1878היה בנקאי ,ואימה אנה (נולדה בשוודיה בשנת
 )1881הייתה גננת .חוה סיפרה כי עם המשפחה
המורחבת נשמר קשר הדוק  -עם הוריו של אביה
שהתגוררו אף הם בהמבורג ועם הוריה של אימה
שהתגוררו בשוודיה והיו באים לבקר מדי שנה בחודשי
הקיץ.
בימי מלחמת העולם הראשונה חיה המשפחה
ארבע שנים וחצי בשטוקהולם שבשוודיה .אביה של
חוה עבד שם עבור ממשלת גרמניה ,ובתום המלחמה
שבה המשפחה להמבורג .לאחר סיום לימודיה בתיכון
המשיכה חוה ללמוד בסמינר לגננות בברלין .היא
השלימה את התמחותה בהמבורג והייתה לדור שלישי
של גננות במשפחתה.
בתחילה לא השפיעה עליית המפלגה הנאצית
לשלטון על משפחת ורבורג :בעדותה סיפרה חוה כי
אביה ,שהיה מאוד מעורב בקהילה ,האמין שהרעה תחלוף
והתייחס בביטול להמלצת חבריו הלא יהודים לעזוב את
גרמניה .אולם כשהוחל תהליך האריזציה ,הוצא הבנק
מבעלותה של המשפחה ונשאר בידי השותף הגרמני.
בשנת  1933הקימה חוה מעון בהמבורג עבור ילדים
יהודים שמשפחותיהם נקלעו למצב קשה ושהייתה
נחוצה להם מסגרת .תחילה היו במעון שבעה ילדים
בגיל בית ספר ,אחר כך התרחב המעון והיו בו כ60-
ילדים ,ובסך הכול עברו בו כ 250-ילדים .את הוצאות
המעון מימנו הוריה של חוה .הילדים היו מגיעים אליו
אחרי בית הספר ,אוכלים בו ארוחת צוהריים ,מכינים
שיעורי בית ואחר כך משחקים .כדי שתהיה מחנכת
ראויה לילדים היהודים במעון ,החליטה חוה ללמוד יותר
יהדות ופנתה למורה מתלמוד תורה כדי שילמדה על
חגי ישראל ,עברית ,תנ”ך והיסטוריה יהודית .באותה
תקופה החלה מושפעת מן הציונות בעקבות פגישה
עם שליחים שהגיעו לעיר מארץ ישראל ,לימדו שירים
וסיפרו על הארץ .אחד השליחים היה נפתלי אונגר,
לימים בעלה של חוה.
המעון פעל בשנים  .1938-1933בשל חוקי האפליה
נגד היהודים בגרמניה באותן שנים נבצר מחוה ומצוות
המעון לצאת ולטייל עם הילדים בעיר .בפארק הסמוך

   16לאסוף את השברים

למעון נקבעו שלטים ,ובהם נכתב כי יהודים אינם
רשאים לשבת על הספסלים .במקומות רבים כלל לא
הותרה כניסה ליהודים .כדי לאפשר לילדים ליהנות
מבילוי בטבע ולהתנתק מן המציאות הקשה ,ארגנו
חוה ומשפחתה קייטנות מחוץ לגרמניה .הקייטנות
מומנו בכספי משפחתה של חוה ובכספי תרומות,
שלוש קייטנות בדנמרק ואחת בהולנד .לימים ,בעדות
שמסרה חוה אונגר ליד ושם ,סיפרה” :בשביל הילדים
זה היה דבר מאוד גדול .עבורם זו הייתה אחת החוויות
המרכזיות כי שם היינו חופשיים”.
■

■

רשימת הילדים שכתבה חוה ורבורג בשוודיה

בספטמבר  1938היגרה חוה מגרמניה לשטוקהולם
שבשוודיה .הוריה ,שנסעו לשם לפניה כדי להכין דירה
עבור המשפחה ,חזרו לגרמניה כדי להשלים את סידורי
העזיבה ולחזור לשטוקהולם ,אולם אביה של חוה נאסר
בפרעות ”ליל הבדולח” ודרכונו הוחרם .בסופו של דבר
הצליחו הוריה של חוה לחזור לשטוקהולם במאי .1939
שתי אחיותיה של חוה היגרו אף הן מגרמניה בשנות
ה :30-אינגריד ,הבכורה ,עברה לארצות הברית ,והאחות
הצעירה שרלוטה היגרה להולנד ואחר כך הצטרפה
לחוה ולהוריהן בשוודיה .חוה עצמה התכוונה לשהות
זמן קצר בשוודיה ,תחנת ביניים בדרך לעלייה ארצה,
www.yadvashem.org

ילדי המעון של חוה ורבורג בשוודיה .יד ושם ,ארכיון התצלומים

אולם לאחר ”ליל הבדולח” גמלה בליבה ההחלטה
להגיש עזרה לילדים יהודים :במכתב ברכה כתבו לה
נציגי ”ילדי” המעון לכבוד יום הולדתה ה” :90-כשמצב
היהודים בגרמניה נהיה מסוכן יותר ויותר ,התערבה אווה
(חוה) ורבורג באומץ .אחרי משא ומתן נוקשה הצליחה
לאפשר ל 500-ילדים יהודים את היציאה מגרמניה
ושיכנה אותם אצל משפחות שוודיות .רבים מילדים אלו
לא ראו עוד את הוריהם .למענם נשארה אווה ורבורג
במשך שנים רבות ממלאת מקום האם בארץ זרה”.
בעדותה סיפרה חוה” :התחלנו [הקהילה] להביא
ילדים מגרמניה ,אוסטריה וצ’כיה לשוודיה ,ולחלק אותם
בין המשפחות היהודיות ,כל זמן שזה התאפשר ,וכשכבר
לא היו משפחות של יהודים ,חילקנו אותם בין משפחות
של נוצרים ]...[ .באו גם שתי קבוצות של עליית הנוער
[ ]...עבור הילדים האלה הקמנו הכשרה .שכרנו בית,
והילדים עבדו אצל איכרים שגרו סביב .זו הייתה הכשרה
ממש ,והיו מדריכים [ ]...בזה הייתי מאוד מעורבת .אחר
כך היה לנו מקום קצת יותר קטן עבור ילדים דתיים.
היו לנו סך הכול כחמישה מוסדות עבור ילדים שלא
היו משפחות שיכלו לקבל אותם”.
חוה הייתה מעורבת בהצלתם ובגידולם של הילדים.
עיקר עבודתה היה בתחום הארגוני ,ועד יוני  1941היא
הצליחה להנפיק אשרות כניסה עבור נערים ונערות
רבים שעלו לארץ בשלוש קבוצות נפרדות .בשנת
 1943הייתה מעורבת בהצלתם של יותר מ 200-יהודים
מדנמרק :היא אספה כסף בשוודיה ועזרה במימון סירת
דיג קטנה אשר הפליגה הלוך ושוב והעבירה את האנשים
מדנמרק לשוודיה.
במשך כל שנות פעילותה בתקופת המלחמה
שאפה חוה לעלות לארץ ,ואף היה לה סרטיפיקט ,אולם
בסופו של דבר נשארה בשוודיה עד סוף  .1945במשך
כל השנים האלה שמרה על קשר מכתבים עם בעלה

לסיפורים ,תערוכות ומידע על ימי האיסוף של הפרויקט "לאסוף את השברים"

להתחקות על גורלן
חושפים את סיפורן של התלמידות מקרקוב
סימה ולקוביץ
לעתיד ,שמשנת  1944שירת בבריגדה .עם עלייתה
לארץ ביקשה להגיע לגבעת ברנר ,שם התגורר .השניים
התאחדו כעשר שנים לאחר שנפרדו וכשלושה חודשים
לאחר מכן נישאו .בהמשך עברו לקיבוץ נצר סירני ,ונולדו
להם בת ובן .גם בארץ עסקה חוה בחינוך ובטיפול
בילדים .הקשר עם ילדי המעון בהמבורג ועם הנערים
והנערות שהצליחה חוה להביא לשוודיה נשמר לאורך
שנים רבות ,ועם כמה מהם הייתה בקשר עד מותה.
בביקור של נציגי יד ושם בביתה ברחובות מסרה
להם חוה למשמרת תצלומים ,מסמכים ומכתבים.
בפריטים שמסרה :רשימת שמות הילדים שהועברו
לשוודיה ,רשימות שערכה ובהן תיעדה את הקשר בין
הילדים להוריהם ואת גורל ההורים ,מכתבים וציורים
שהכינו ילדי בית הילדים לחוה ,תצלומים שצולמו במעון
בהמבורג ובשוודיה ,תצלומי משפחה ועוד .חוה הלכה
לעולמה בנובמבר  ,2016והיא בת .104

חוה הייתה מעורבת בהצלתם
ובגידולם של הילדים .עיקר
עבודתה היה בתחום הארגוני,
ועד יוני  1941היא הצליחה
להנפיק אשרות כניסה עבור
נערים ונערות רבים שעלו לארץ

■

רישומי בית הספר התיכון על שם אדם מיצקביץ בקרקוב ,ובהם שמותיהן של  87בנות יהודיות שהורחקו מבית הספר בדצמבר 1939

■ לפני כשנתיים נתקבל בארכיוני יד ושם מכתב
מגבריאלה אולשובסקה ,מנהלת בית הספר התיכון
על שם אדם מיצקביץ בקרקוב .במכתבה סיפרה
שלא מכבר גילתה את רישומי בית הספר מן
השנים  1940-1939ומצאה בהם מידע אישי על 87
בנות יהודיות שהורחקו מבית הספר ב 9-בדצמבר
 ,1939שלושה חודשים לאחר שכבשו הגרמנים את
העיר .בית הספר נערך לחגיגות  125שנה להיווסדו
ב ,2017-ואולשובסקה ביקשה מידע על גורלן של
הבנות כדי להנציחן.

”תודה על התיעוד המצוין שהכנתם על סיפורה של
אימא” ,כתבו ילדיה של חוה ,גבי אונגר ודבורה פור ,ליד
ושם” .אין לנו ספק שהיא הייתה מאוד מרוצה לראות את
הפרסום ,אך מותה הקדים בכמה ימים .הפרויקט שלכם
ייהפך בנוסף על הכול גם חלק מהזיכרון המשפחתי שלנו
על אימא ועל אישיותה המיוחדת וחייה הבלתי רגילים”.
מאז החל המבצע ”לאסוף את השברים” לפני שש שנים וחצי,
תרמו  10,000אנשים ליד ושם  233,000פריטים 134,000 -
מסמכים 90,000 ,תצלומים 4,100 ,חפצים 641 ,יצירות אומנות,
 182סרטי מקור ועוד .במסגרת המבצע נציגי יד ושם מגיעים
לביתם של ניצולים או של בני משפחתם וגם למרכזי איסוף
הקרובים למקום מגוריהם כדי לאסוף פריטים אישיים מתקופת
השואה .לתיאום פגישה ניתן לפנות למוקד ”לאסוף את השברים”:
collect@yadvashem.org.il ,02-6443888
יד ושם מפעיל את המבצע ”לאסוף את השברים” בתמיכת ”ציוני
דרך”  -התוכנית להעצמת תשתיות המורשת הלאומית של
משרד ירושלים ומורשת ,משרד החינוך ,דורה זיטנו (ארגנטינה),
קרן המבורג לקידום מחקר ותרבות (גרמניה) ,אגודת ידידי יד
ושם בהולנד וקרן משפחת נאש (ארצות הברית) ובשיתוף
”ידיעות אחרונות”.
נעמה גליל היא פרויקטורית באגף הנצחה וקשרי קהילה ,ולימור
בר אילן ,מדריכה ביד ושם ,עסקה בעריכת תחקירים ובכתיבת
תוכן במסגרת הפרויקט "לאסוף את השברים".

■

הילדה ריטה שרר לפני המלחמה .יד ושם ,היכל השמות

”בדרך כלל כאשר מתקבלת בקשה מסוג זה
לחקור שמות רבים כל כך ,אני מציעה שישלחו חוקר
ליד ושם ,אך כאן היה ברור לי שבית ספר אינו יכול
להקצות משאבים רבים” ,הסבירה ליטל בר ,מנהלת
מחלקת יעץ ומידע באגף הארכיונים” .התרגשתי מאוד
מיוזמתה של אולשובסקה להנציח את התלמידות

היהודיות וללמד את התלמידים הצעירים עליהן ,ולכן
החלטתי לקבל עליי את המשימה”.
עובדי מחלקת יעץ ומידע החלו להתחקות על
גורלן של הבנות מקרקוב ועל אף הקשיים באיתור
מידע על ניצולות ששינו את שמותיהן לאחר נישואין
או הגירה ,הצליחו לגלות מידע על  51מהבנות
ברשימה .ממסמכי הארכיון עלה ש 21-מן הבנות
נרצחו בשואה ו 24-שרדו ועזבו את פולין .כמה מהן
מסרו עדות ביד ושם ,וכמה מילאו דפי עד להנצחת
בני משפחה שנרצחו .אף שנמצאו כמה מסמכים על
שש הבנות הנותרות ,גורלן לא נודע.
אחת הבנות שגורלה נחשף היא ריטה שרר.
שרר נולדה ב 1932-בקרקוב להוריה לוסיה והנריק
והייתה תלמידת כיתה א’ עם פרוץ המלחמה .ב1943-
נשלחה למחנה ההשמדה בלז’ץ ושם נרצחה .אחיה
מיכאל שרר שרד ,מילא דף עד לזכרה ב 1988-וצירף
תמונה יפה .תלמידה אחרת ,הלינה קרומהולץ ,נשלחה
למחנות הריכוז פלשוב ואושוויץ .לאחר השחרור היא
עברה למחנה עקורים ומשם עלתה לישראל.
ב 23-במאי  2017נערך טקס צנוע בבית הספר
התיכון על שם אדם מיצקביץ ,והוסר הלוט מעל
לוח הזיכרון לכל הבנות היהודיות שהורחקו מבית
הספר בזמן המלחמה .בטקס השתתפו אנשי דת
מקומיים ,תלמידי בית הספר ונציגת יד ושם צביה
פריד" .קראתי את שמות  87הבנות ,ולאחר כל שם
הכריזה תלמידה[ ’jestem ’ :הנני]” ,סיפרה המנהלת
אולשובסקה” .דבר זה יבטיח שהתלמידים הצעירים
לעולם לא ישכחו את הבנות היהודיות בנות עירם
ואת גורלן הנורא במלחמה”.
הכותבת ,ארכיונאית יעץ במחלקת יעץ ומידע באגף הארכיונים,
ערכה את המחקר על התלמידות מקרקוב עם צביה פריד.
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איסוף שמות
מכל מקור אפשרי
צבי ברנהרדט ושרה ברקוביץ
■ פנקס רשימות ערלוי  -רשימת שמות קורבנות השואה
בני העיירה ערלוי בהונגריה שרשמה החברה קדישא
המקומית בשנים  - 1949-1948הוצע לא מכבר למכירה
פומבית .אבנר יונאי ,תומך מסור של הפרויקט לאיסוף
שמות קורבנות השואה ,הבין שזהו משאב מקורי המקפל
בתוכו שמות של משפחות שלמות מערלוי שנרצחו
בשואה ויצר קשר עם בית המכירות .בית המכירות פנה
לבעל פנקס הרשימות ,ובסופו של דבר נמסר ליד ושם
העתק סרוק של הפנקס ,וכ 300-שמות של קורבנות
שואה מערלוי יתווספו למאגר השמות.

הדרכים השונות שבהן הנציחו
היהודים את שמות הנרצחים
משמשות אף הן מקור מידע
מיום היווסדו שם לו יד ושם למטרה לאסוף את
שמותיהם של ששת מיליוני היהודים ,גברים ,נשים וילדים,
שנרצחו בשואה ולהנציחם במאגר מידע משותף אחד
כדי שלכל אדם בעולם תהיה גישה אליהם .נכון להיום,
במאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה שמורים
 4,700,000שמות ,כמחציתם מתוך דפי עד .דפי העד
הייחודיים של יד ושם הם טפסים מיוחדים שממלאים
קרובים או מכרים כדי להנציח קורבנות שהכירו ,והם
שמורים בהיכל השמות ביד ושם למשמרת עולם .בכל
חודש מתקבלים ביד ושם יותר מ 1,000-שמות חדשים.
נוסף על דפי העד ,שמות רבים נאספו ממגוון
מקורות  -למשל מסמכים ארכיוניים כגון רשימות
משלוחים ,רישומי קהילה ,יומנים אישיים ומכתבים,
ולמעשה כל מסמך שהוא ,כמו פנקס ערלוי ,שאוצר
בתוכו מידע אישי על הקורבנות .הדרכים השונות שבהן
הנציחו היהודים את שמות הנרצחים משמשות אף הן
מקור מידע .המרכזית שבהן היא ספרי יזכור שחיברו

הקהילות להנצחת עריהן או חבריהן .יד ושם אסף יותר
מ 650,000-שמות מתוך ספרים אלו אל מאגר השמות
ושואף להוסיף עוד עשרות אלפים בשנה הקרובה.
אוצר בלום של מידע עשיר על קורבנות השואה
הוא אמצעי הנצחה דתיים כגון לוחות זיכרון או יודאיקה
בבתי כנסת והקדמות לספרי קודש שנדפסו לאחר
השואה .מתנדבים רבים ועובדים מסורים בפרויקט
איסוף השמות הצליחו לאסוף מאות אלפי שמות
ממקורות אלו בעשור האחרון .בצד השמות החדשים
סיפקו חלק מהמקורות מידע חשוב המסייע להרכיב
את דיוקנם של הקורבנות.
ולבסוף יד ושם ממשיך לשתף פעולה עם מוסדות
כמו אתרי זיכרון במקומות שבהם יהודים נרדפו ויוזמות
מקומיות ואישיות שהנציחו את מי שנרצחו או גורשו
מהמקום ,למשל היוזמה של העיירה זלטה מורבצה
בסלובקיה ,וכן היוזמה הפרטית של אהרן לשם ,בסיוע
העירייה והארכיון המקומי ,להביא את שמות תושבי

הגטו ערב חיסולו ב 1942-של מינסק מזובייצקי בפולין.
”אף שמלאכת איסוף השמות עשויה לעיתים
להיות מייגעת וחוזרת על עצמה ,אנו שואבים את
כוחנו מהכרה בחשיבות גילוי המידע על המשפחות
למען המשתמשים במאגר המידע שלנו” ,מסביר
ד”ר אלכסנדר אברהם ,מנהל היכל השמות ביד ושם.
”הידיעה שעשרות אלפי אנשים משתמשים במאגר
והוא מועיל להם ,שהם מגלים מה עלה בגורלם של
יקיריהם וממלאים חללים באילנות היוחסין שלהם
ובתולדות משפחותיהם ,היא המניעה אותנו להמשיך
לחפש את השמות החסרים”.
למידע נוסף על מילוי דפי עד או לתרומת מקורות שרשומים בהם
שמות של קורבנות שואהnames.proj@yadvashem.org.il :
פרויקט איסוף שמות קורבנות השואה מתקיים בתמיכתם הנדיבה
של דנה ויוסי הולנדר.
צבי ברנהרדט הוא סגן מנהל היכל השמות ,ושרה ברקוביץ היא
ראש פרויקט איסוף השמות באגף הארכיונים.

■ רשימת שמות
קורבנות השואה
בני העיירה ערלוי
שבהונגריה שרשמה
החברה קדישא
המקומית בשנים
1949-1948

”משורשים לאילנות” :קורס מבוא לחקר תולדות המשפחה
■ תחום הגנאלוגיה ,חקר המשפחה ואילן היוחסין ,הולך
ומתפתח בשנים האחרונות .רבים מבקשים להתחקות על
עברם המשפחתי ,ועם התפתחות הטכנולוגיה המידע
הזמין בנושאים אלו הולך ומתרחב.
בחודש נובמבר  2017ייפתח קורס מבוא לחקר
תולדות המשפחה  -פרויקט משותף ליד ושם
ולארכיון הציוני המרכזי .הקורס יקנה לכל המתעניין
בתחום כלים בסיסיים שבתום הקורס ישמשו לו
בחיפוש אחר מידע אישי על משפחתו .מורי הקורס
הם מטובי המומחים ויעניקו למשתלמים ידע בסיסי
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בנושאי יסוד בחקר המשפחה  -דמוגרפיה יהודית,
אונומסטיקה ,גנטיקה ,דפוסי הגירה ועוד .מרצים
נוספים יכירו למשתלמים אתרים גנאלוגיים בין-
לאומיים כמו ה JewishGen-שנחוצים לכל חיפוש על
מידע משפחתי .ייחודיותו של הקורס במפגש הבלתי
אמצעי עם ארכיונים ואוספים חשובים ומעניינים .זמן
ניכר יוקדש להיכרות עם אוספי הארכיון הציוני ואוספי
יד ושם .נציגים של ארכיונים אחרים ,כמו יד בן צבי,
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי וארכיון המדינה,
יארחו או יתארחו במהלך הקורס.
www.yadvashem.org

שיתוף הפעולה בין הקהילה הגנאלוגית לבין יד ושם
היא רבת שנים  -אם בסיוע בפרויקט תרגום ספרי יזכור
של  ,JewishGenאם בשליחת מרצים ויועצים בכינוסים בין-
לאומיים לגנאלוגיה יהודית ,אם בסיוע יום-יומי שמקבלים
רבים מהעוסקים בתחום במחלקת יעץ ומידע ביד ושם.
קורס זה הוא שכלול של קורס דומה שהתקיים
בארכיון הציוני בשנים האחרונות בשיתוף יד ושם .שני
הארכיונים החליטו לחדש את הקורס תוך שיתוף פעולה
מלא והתאמת התכנים להתקדמות ולהתמקצעות
בתחום הגנאלוגיה בשנים האחרונות.

למידע ,משאבים וסיפורים של הפרויקט לאיסוף שמות קורבנות השואה

חדשות

מאירועי יד ושם :יוני-ספטמבר 2017

אביטל וידר

”משיב הרוח”  -מוזיקת נשמה יהודית
■ ”המוזיקה ,הרבה יותר מהמילים ,מחברת ,מאחדת,
נוגעת בנקודה הפנימית שלנו ,במכנה המשותף של
כולם ,שקוראים לו  -נשמה” .כך ריגשה את הקהל
בדבריה העיתונאית ,כתבת החדשות ומנחת הקונצרט
”משיב הרוח” סיון רהב מאיר.
הקונצרט החגיגי והמרגש התקיים ב 13-באוגוסט
בשעות בין הערביים ,אז התכנסו מאות ניצולי שואה
ובני משפחותיהם באנדרטת הלוחמים והפרטיזנים
היהודים ביד ושם בירושלים ,לזכרם של הכליזמרים

שנרצחו בשואה ולזכר אומנותם שניסו הגרמנים
הנאצים ושותפיהם למחות.
”משיב הרוח” הוא מופע הסיום של כיתות האומן
הבין-לאומיות ”קלרנית וכליזמר ירושלים” ושל פסטיבל
הכליזמרים הבין-לאומי בירושלים .השנה התקיימו כיתות
האומן בירושלים זו הפעם החמישית ,ובפעם הרביעית
במסגרת פסטיבל הכליזמרים הבין-לאומי ירושלים70 .
נגנים מהארץ והעולם ניגנו יצירות רבות ,ובהן ניגונים
אהובים שליוו את העם היהודי לאורך הדורות.

”זיכרונות מבית אבא”
■ ”עם שאינו יודע את עברו ,ההווה שלו דל ועתידו
לוט בערפל”.
יגאל אלון

ב-כ’ באלול תשע”ז 11 ,בספטמבר  ,2017התכנסו
 800ניצולי שואה ובני משפחותיהם באנדרטת
הלוחמים והפרטיזנים היהודים שביד ושם לערב
”זיכרונות מבית אבא”  -תרבות יהודית בקהילות

ישראל ערב מלחמת העולם השנייה .בערב הוקרנו
סרטונים של ניצולי שואה על זיכרונותיהם מבית
אבא לפני המלחמה.
האירוע התקיים במסגרת המיזם ”שלישי בשלייקס
פלוס” של המשרד לשוויון אזרחי .מנכ”לית יד ושם
דורית נובק ומנכ”ל המשרד לשוויון אזרחי אבי כהן
נשאו דברים ,ושרו הזמרים דוד דאור ורוני דלומי.

■■■

אירועים נוספים ביד ושם
 5ביולי ■ עצרת שנתית ליהודי יוון
 9ביולי ■ עצרת לציון שואת יהודי רומניה
 20ביולי ■ אזכרה שנתית ליהודי רודוס וקוס
 20באוגוסט ■ אזכרה שנתית ליהודי קובל
 4בספטמבר ■ אזכרה שנתית ליהודי זדונסקה וולה
 12בספטמבר ■ אזכרה שנתית ליהודי זדז’אלושיץ
 18בספטמבר ■ אזכרה שנתית ליהודי ליטא
 27בספטמבר ■ עצרת שנתית ליהודי אוקראינה
הכותבת היא עוזרת הפקה באגף הנצחה וקשרי קהילה.

פריטים מאוסף החפצים של יד ושם יוצגו בתערוכת ענק נודדת חדשה
של מוזאון אושוויץ-בירקנאו
■ מאז  1947ועד היום נסעו מיליוני אנשים מרחבי העולם
לפולין כדי לבקר באתר ובשרידים של אושוויץ-בירקנאו
ולהכיר את ההיסטוריה של מחנה הריכוז וההשמדה
הנאצי הידוע לשמצה.
בנובמבר תיפתח במדריד בספרד תערוכה ניידת
המוקדשת למחנה ולמשמעותו ההיסטורית .את התערוכה
אצר מוזאון אושוויץ-בירקנאו ,והיא תוצג ב 14-ערים
ברחבי העולם ,שבע מהן באירופה ושבע בצפון אמריקה,
ותביא את סיפור תולדותיו למיליוני אנשים.
התערוכה תציג יותר מ 600-פריטים מקוריים,
רובם מאוספי מוזאון אושוויץ ,ובכללם קסרקטין מקורי
מאושוויץ -3מונוביץ .עוד בתערוכה פריטים מושאלים
ממוסדות בין-לאומיים ,מניצולים ומאוספים פרטיים.
בתערוכה יוצגו גם חמישה חפצים שהושאלו
מיד ושם והמספרים את סיפורם של האנשים שנשאו
אותם כשהיו אסירים באושוויץ .החפצים שנבחרו
מסמלים את המאבק היום-יומי להישרדות בתנאים
בלתי אפשריים במחנה שהיה לסמל של השואה

ושל חיים בצל הרעב ,הדיכוי והמוות :אולר שנרכש
תמורת מנת לחם ,בגד גוף שנלבש מתחת למדי
האסיר כדי להקל את החיכוך בעור ,תג זרוע שנשאה
אסירה במחנה ,טלית בתוך תיק בד ששלחו הורים
לבנותיהם בטרם נרצחו ושמלה של פעוטה שנשלחה
עם מיטלטלי המשפחה לארץ ישראל בתקווה שיעלו
אליה עם תום המלחמה( .הילדה נרצחה באושוויץ).
החפצים האלה ,רכושם היחיד והדל של האסירים,
מסמלים מעבר למאבק על החיים את הניסיון לשמר
ערכים כגון צלם אנוש ,משפחה וזהות.

”אוסף החפצים של יד ושם ,המונה יותר מ30,000-
פריטים ,הוא פסיפס רחב של זיכרונות אישיים” ,מסבירה
ויויאן אוריה ,מנהלת אגף המוזאונים והמערך למבקר
ביד ושם” .החפצים קשורים לגורלם של היחידים,
המשפחות והקהילות בתקופת השואה שסיפורי חייהם
היו מלאים ברגעי חרדה ,ייאוש ואובדן ,אך גם בתושייה,
בחמלה ,בתקווה ,באומץ לב ובאהבה .החפצים מנכיחים
את סיפורי הקורבנות ,ממחישים את היותם בני אנוש,
בעלי תווי פנים ושמות .את העדות האילמת הזאת אנו
מבקשים להעביר אל תודעת הדורות הבאים”.
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מבקרים ביד ושם :יוני-ספטמבר 2017

■ בחודשים יוני-ספטמבר  2017ערך יד ושם  223סיורים מודרכים ליותר מ 3,000-אורחים רשמיים מישראל ומהעולם .באורחים היו ראשי מדינה וראשי שלטון מקומי ,שגרירים ,ראשי
ערים ,עובדי ארגונים לא ממשלתיים ,כלכלנים ,אנשי דת ,פעילים למען איכות הסביבה ואישים מעולם הבידור .להלן מעט מן האורחים הנכבדים שביקרו ביד ושם בחודשים האלה:
■ ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי סייר ביד ושם
ב 4-ביולי בהדרכת יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו .ראש הממשלה בנימין נתניהו (מאחור) השתתף
אף הוא בסיור” .בהתמודדותנו עם עימותים ,חוסר
סובלנות ,שנאה וטרור בימינו ,יד ושם משמש מראה
לחברה בעולם כולו" ,רשם ראש הממשלה מודי בספר
האורחים של יד ושם" .הלוואי ולא נשכח את עוולות
העבר ואת המחיר הנורא ששילמה האנושות ,ובזכירת
העבר יהי רצון שנעצים את ילדינו כדי שיבחרו בחירות
נכונות ,צודקות ורחומות למען עתידם”.

■ בסיורו ביד ושם ב 29-באוגוסט נפגש מזכ”ל האו”ם
הגנרל אנטוניו גוטרש (שני משמאל) ,בלוויית שגריר
ישראל באו”ם דני דנון (שני מימין) ,עם מנכ”לית יד
ושם דורית נובק (משמאל) ועם צוות מומחים מבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה .ג’יין ג’ייקובס
קימלמן (מימין) מבית הספר הבין-לאומי הציגה
לפני מזכ”ל האו”ם כמה כרזות מעוצבות מהתחרות
הבין-לאומית ”לשמר את הזיכרון" בתמיכתה של קרן
אספר (ראו עמ'  .)8יוזמה משותפת זו של יד ושם,
תוכנית השואה וההפצה של האו”ם והאיגוד הבין-
לאומי להנצחת השואה (  )IHRAמתוכננת לשמש הן
פעילות חינוכית הן פעילות הנצחה עבור תלמידים
מכל העולם .הכרזות הזוכות מוצגות ברחבי העולם
במסגרות ממשלתיות ,אזרחיות וחינוכיות.

■ ראש ממשלת גאורגיה גיורגי קוויריקשווילי סייר
ביד ושם ב 24-ביולי וביקר גם בבית הכנסת של יד
ושם שמוצגים בו עשרות פריטי יודאיקה מקוריים
שניצלו מקהילות אירופה שחרבו.

■ שר החוץ והמסחר של אירלנד סיימון קובני ביקר ביד
ושם ב 11-ביולי .השר קובני סייר במוזאון לתולדות השואה
בהדרכתו של מנהל ספריות יד ושם ד”ר רוברט רוזט,
השתתף בטקס זיכרון וביקר ב”יד לילד”  -אתר זיכרון
ייחודי לזכר  1.5מיליון הילדים היהודים שנרצחו בשואה.

ניצולי פשעי המלחמה של דאע”ש ביקרו ביד ושם
■ נדיה מוראד ,קטנה ושקטה ,ישובה בחדר בבניין
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם,
מספרת כיצד שרדה מהעינויים בשבי דאע"ש .בשקט
מעורר כבוד היא מספרת את שאירע לה ולבני עמה
היזידים ,כיצד אלפים מהם עונו ,נאנסו ,נשחטו ,נקברו
בקברי אחים או נמכרו לעבדות בידי הטרוריסטים של
דאע”ש .רוב היזידים חיים בעיראק ,ומיעוטם חי באזורים

■ הניצולה היזידית נדיה מוראד בהיכל השמות ביד ושם

אחרים במסופוטמיה ובכורדיסטן ,וכן באירופה ,בעיקר
בגרמניה ,לשם היגרו עשרות אלפים מהם .מחמת חוסר
היציבות הפוליטית והצבאית בעיראק ,נבצר מהם לחזור
למקומות מגוריהם.
מוראד ,הניצולה המפורסמת ביותר מהזוועות
שנעשו ביזידים ,מונתה לא מכבר לשגרירה של רצון
טוב מטעם האו”ם .זהו ביקורה הראשון בישראל ,ובו
היא מבקשת להעלות את המודעות למצוקתם של בני
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עמה .ביקורה בישראל אורגן במסגרת משלחת .IsraAID
מוראד ,שליחה מטעם ארגון יזדה שתומך בקורבנות
היזידיים של פשעי המלחמה של דאע”ש ,וחיידר אליאס,
נשיא הארגון ,הגיעו להר הזיכרון כדי לספר לצוות הבכיר
של יד ושם את סיפורם המרגש וללמוד מניסיונו של יד
ושם בהנצחת זכר אירועי השואה וקורבנותיה.
ד”ר אייל קמינקא ,ראש קתדרת לילי ספרא
להוראת השואה ומנהל בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ,אמר לחברי המשלחת” :ביקורכם כאן ביד
ושם וההזדמנות להקשיב לסיפורכם ולהציע את
עזרתנו משמעותיים מאוד עבורנו .אנו מקווים שנוכל
לסייע לכם בהמשך מסעכם להנצחת הטרגדיה של
עמכם” .מוראד ציינה שרק לאחר שנפלה בשבי וברחה
לגרמניה ,למדה על השואה ועל יד ושם .כך התוודעה
למומחיותו של יד ושם בהנצחת זכר השואה והבינה את
חשיבות הביקור בישראל והסיור באתר ההנצחה של
העם היהודי לזכר השואה ,במאמציה ללמוד יותר על
העבודה החשובה שנעשית כאן .בתחום המשפטי ארגון
יזדה פועל כדי לתבוע את רוצחי העם היזידי ,והוא מגיש
סיוע ועזרה לאלפי הפליטים היזידים במחנות באירופה
או בניסיונותיהם להתחיל חיים חדשים באוסטרליה
ובקנדה .מוראד עצמה התקבלה לתוכנית סיוע לפליטים
בגרמניה .דברי חברי המשלחת מעידים שעתידם של

היזידים עדיין אינו ברור ושעבודה רבה נדרשת כדי
לשפר את מצבם.
האורחים היזידים ביקשו מיד ושם ללמוד כיצד לתעד
ולהנציח את זכר הטרגדיה המתמשכת של בני עמם
וכיצד להגביר את המודעות לסיפורם ברחבי העולם.
בפגישה הציגו מומחי יד ושם שיטות שונות לשימור
עדויות ולהפצתן ,ובהן סדרת הסרטים של בית הספר
הבין-לאומי ”עדים בחינוך” .לאורחים היזידים הוצגו גם
כמה מכלי ההוראה הייחודיים של יד ושם שעושים שימוש
בעדויות שמתורגמות לשפות המדוברות במקומות שכיום
חיים בהם פליטים יזידים .עוד פירטו אנשי הצוות של יד
ושם לפני האורחים כיצד יוכלו ללמוד מתוך החומרים
של יד ושם להנחיל את המורשת ההיסטורית לדורות
הבאים ולשם כך להסתייע בהוראה.
מוראד גם סיירה במוזאון לתולדות השואה ולדבריה
התרשמה מאוד מקווי הדמיון הרבים בין השואה לבין
סיפור גורלם של בני עמה .לחברי משלחתה של מוראד,
בתומו של יום ארוך ורב משמעות ביד ושם ,כבר היו
המילים ”לעולם לא עוד” מוחשיות וממשיות כפי שלא
היו מעולם.
יד ושם שומר על קשר עם אנשי המשלחת כדי
להעמיד לרשותם את ניסיונו הרב בתיעוד ,באיסוף
עדויות ובהנצחה.

ויטרינה חדשה במבואת הכניסה מציגה חפצים אישיים

■ ניצול השואה מרסל לוי (במרכז) ליד הוויטרינה החדשה
במבואת הכניסה ביד ושם ,ובה מוצגת החולצה שסרגה אימו
לפני המלחמה

■ בסוף חודש יוני נחנכה ביד ושם ויטרינה חדשה ,ויוצגו
בה ,בתצוגה מתחלפת ,פריטים אישים מתקופת השואה
מתוך אוספי יד ושם .הפריט הראשון המוצג בוויטרינה,

הממוקמת במבואת הכניסה של יד ושם ,הוא חולצה
שנסרגה לפני המלחמה מחוטי כסף בידי אימו של מרסל
לוי ,סול ,שהייתה אומנית .משפחת לוי התגוררה בעיר
סלוניקי שביוון ובשנת  1943קיבלה צו גירוש .בטרם
התייצבו לגירוש ארזה סול חפצים שהיו יקרים לליבה ,ובהם
החולצה היקרה ,והפקידה אותם למשמרת אצל שכניה.
בני משפחת לוי הועברו עם יהודי העיר לרובע הברון
הירש ומשם גורשו לאושוויץ .כל בני המשפחה נרצחו ,ורק
מרסל הנער נשלח לעבודת כפייה .בתחילת  1945הובלו
האסירים ,ובהם מרסל ,בצעדת מוות מהמחנה לעבודת
כפייה ,וכשהיו קרובים למחנה דכאו שבגרמניה ,שחררו
אותם האמריקנים.
מרסל ,השריד היחיד למשפחתו ,עלה לארץ ב1948-
ונלחם במלחמת השחרור.
הוויטרינה נחנכה ביד ושם בהשתתפות ניצול השואה
מרסל לוי ובני משפחתו ובמעמד יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר

■

החולצה שסרגה סול לוי מסלוניקי ,יוון ,לפני המלחמה

הכנסת אבי דיכטר” .היום אני סוגר מעגל” ,סיפר מרסל
לוי בטקס” .זו המזכרת היחידה שנותרה לי ממשפחתי.
כאן ביד ושם היא תשמש מעתה עדות לדורות הבאים”.

פרנץ טורוק ,הבמאי של ” - ”1945זוכה פרס אבנר שלו לשנת 2017
■ פרס ”אבנר שלו ,יושב
ראש יד ושם” הוענק השנה
זו הפעם ה ,12-בפסטיבל
הקולנוע בירושלים בחודש
יולי ,לבמאי ההונגרי פרנץ
טורוק על סרטו ״1945״.
 1945מבוסס על הסיפור
■ זוכה פרס יושב ראש
הקצר  Homecomingמאת יד ושם אבנר שלו 2017
גאבור שאנטו ,שהיה גם שותפו פרנץ טורוק
של טורוק לעיבודו לתסריט קולנוע .הסרט ,המצולם
בשחור-לבן ,נפתח במסע רגלי מפרך של שני יהודים

דתיים ,אב ובנו ,אל עבר יעד בלתי ידוע .במסעם השניים
נושאים ארגז ,אך תוכנו איננו נגלה לעין .השמועות על
מטרת מסעם מקדימות את בואם של השניים לכפר
הולדתם ומציתות השתלשלות של אסונות בשל
הפאניקה המשתלטת על בני הכפר אשר יצאו נשכרים
מ”היעלמותם” של שכניהם היהודים במלחמה שזה עתה
הסתיימה .הסרט שואב השראה ממגוון סוגות קולנועיות,
וניתן לזהות בו קונוונציות נרטיביות וחזותיות הלקוחות
מסרטי פילם נואר ומהמערבונים ההוליוודיים.
לפי חבר השופטים בנימוקיהם להענקת הפרס:
”[ 1945הוא] סרט מתח מתוחכם החושף נוף אפל

מימי אש

ונותן ביטוי קולנועי יוצא דופן לכוחות המשחיתים
של האנטישמיות ושיתוף הפעולה בתקופת השואה”.
הסרט זכה בפרס ב”ברלינאלה” היוקרתי השנה,
והוא הסרט העלילתי השישי של הבמאי .טורוק זכה
בפרסים על סרט הביכורים שלו Moscow Nights
( ,)2001דרמת התבגרות המתרחשת בהונגריה
ב ,1989-על רקע התפרקות הגוש הקומוניסטי .בסרטו
 1945הבמאי ממשיך לעסוק בהיסטוריה של ארצו
בתקופות של שינויים פוליטיים .בימים אלו נבחנת
האפשרות להפיץ את הסרט בארץ.
הכותבת היא אחראית רכש ותחקיר סרטים במרכז הצפייה.

מסע בעקבות תרבות היידיש ושואת יהודי ליטא
■ יד ושם קיים זו השנה השלישית ,בשיתוף המרכז
הבין-לאומי לשפה ולתרבות היידיש בווילנה ,סמינר
לימודי בנושא תרבות היידיש ושואת יהודי ליטא.
המשתתפים ,עובדי יד ושם  -מתנדבים ומדריכים
במוזאון לתולדות השואה ומדריכי פולין  -עברו שני
ימי הכנה והכירו את נושא תרבות היידיש ,על תפקידה
ומקומה בחברה ובתרבות היהודית ,וכן שמעו הרצאות
והשתתפו במפגשי מבוא בנושא יהדות ליטא ועולם
הישיבות ובנושא השואה וחסידי אומות העולם בליטא.
הסמינר ,בן חמישה ימים ,נערך בווילנה בסוף
יוני  2017והורכב מהרצאות ,מסיורים בעיר וילנה
בעקבות חיים וחורבן ומביקור בקובנה ובעיירות
אחרות בסביבתה.
על הפעילות התרבותית העשירה ,חילונית ודתית
כאחת ,מעידים לוחות הזיכרון ביידיש הפזורים בווילנה.
העבר היהודי ניבט מכל עבר אל המהלך ברחובותיה,
ובכללו עקבות הגטו הייחודי שחצה את העיר .הגטו

תפקד שנתיים בלבד ,אך היו אלה שנתיים של דרמות
ודילמות אנושיות ומנהיגותיות כאחת .בווילנה חיה עד
היום פניה ברנצובסקיה .פניה הצטרפה בגטו למחתרת
ארגון הפרטיזנים המאוחד (הפה-פה-או) ועם אנשיו
ברחה ליערות רודניקי ,שם הייתה פרטיזנית לוחמת.
הקבוצה זכתה לשמוע את סיפורה ולבקר איתה בשני
אתרים משמעותיים :ביערות רודניקי ובאתר הרצח
פונאר ,שבו נרצחו בני משפחתה ומרבית חבריה ומכריה.
הקבוצה סיירה בבירת ליטא בין שתי מלחמות
העולם  -קובנה ,שבקהילה היהודית בה היה ציבור
ציוני דובר עברית ,לצד ישיבות מוסר ופאר ישיבת
סלובודקה .הקבוצה ביקרה גם באתר שבו נרצח חלק
ניכר מהקהילה ,הפורט השביעי ,וזכתה לשמוע על
סיפור הבריחה הנועז של קבוצת אסירים לקראת
חג המולד ,בדצמבר .1943
”הסיורים ברחובותיה של וילנה הם מעין מסע
בזמן אל קהילה יהודית תוססת אשר ניחוחה ואווירתה

■ קבוצת המשתתפים בסמינר בנושא תרבות היידיש ושואת
יהודי ליטא ,וילנה ,יוני  .2017באדיבות מרכז היידיש של
הקונגרס היהודי העולמי ,וילנה

המיוחדת עדיין משוקעים בסמטאותיה” ,מסבירה נעמה
גליל ,פרויקטורית באגף הנצחה וקשרי קהילה ביד
ושם ,אשר ארגנה את הקורס והדריכה בסיוריו” .כוחו
של הסמינר בשילוב העיסוק בקיום היהודי ובתרבות
היידיש שסממניה נוכחים אך חורבנה מורגש היטב”.
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ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ ב 14-ביוני  2017אירחה האגודה האמריקנית למען
יד ושם את הערב השנתי שלה בכותרת ”מצדיעים
להוליווד” .הערב הוקדש לזכרם של אדית ואברהם
שפיגל ז”ל ומשפחתם ,בייצוגה של הבת ריטה שפיגל;
לסרט הכחשה; ולזמר הנודע וממייסדי להקת KISS
ג’ין סימונס ואימו ,ניצולת השואה פלורה קליין .יושב
ראש האגודה האמריקנית לני וילף בירך את 700
התומכים הנכבדים של יד ושם.
בערב הוקרנו דברי הברכה של פרופ’ אמריטוס
למשפטים מהרוורד אלן דרשוביץ ושל פרופ’ דבורה
ליפשטדט ,מחברת הספר ”History on Trial: My Day
” in Court with a Holocaust Denierשעליו מבוסס

■

ד”ר מרים ושלדון אדלסון

■ ב 6-ביוני ערכה האגודה האמריקנית את סעודת
האביב השנתית במוזאון היהודי שבניו יורק .טובה פרידמן
(בתמונה הראשונה) ,מהיהודיות הצעירות ביותר ששרדו
באושוויץ ,סיפרה על חייה בשואה .מנהלת מחלקת
התקשוב בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
של יד ושם ד”ר נעמה שיק (בתמונה השנייה) הסבירה
כיצד מגוללים את סיפור השואה לדורות הבאים תוך
שימוש בטכנולוגיה .יושבות הראש של הסעודה היו
דניאל קרטן ,אבי קאופטהאל ,ג’קי פרדיס ורחל שניי

הסרט ”הכחשה” ,ולאחר מכן העניק סגן הנשיא של
 Participant Mediaג’ונתן קינג פרס למפיק הסרט
גרי פוסטר.
התורמים ליד ושם ד”ר מרים ושלדון אדלסון,
ידידים ותיקים של משפחת שפיגל ,העניקו את
הפרס על מפעל חיים לריטה שפיגל ,נציגת כל בני
משפחת שפיגל ,על הקמת האנדרטה ”יד לילד”
ביד ושם .עוד הוענק פרס לג’ין סימונס ,ובדברים
שנשא זקף לזכותה של אימו את המוטיווציה ,את
הקשיחות ואת האופטימיות שלו” :כל חייה עסקה
אימי בהישרדות” ,הסביר.
האירוע המוצלח השנה הוא נדבך חשוב בהגברת
המודעות ליד ושם בקהילה היהודית של לוס אנג’לס.

■ מימין לשמאל :מנכ”ל האגודה האמריקנית רן מאיר,
גרי פוסטר ,ריטה שפיגל ,ג’ין סימונס ולני וילף

■ יד ושם אירח את תומכי יד ושם ג’יין ומרק וילף
בביקורם האחרון במוזאון לתולדות השואה.

■ מיכאל פישר (משמאל) ושעיה בן יהודה (מימין)
ליוו את תומך יד ושם זיגמונט (זיגי) וילף (במרכז)
בביקורו ביד ושם ב 11-ביולי .וילף סייר סיור ”מאחורי
הקלעים” באוסף החפצים של יד ושם בהדרכת מנהל
מחלקת החפצים מיכאל טל.
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■ תומך יד ושם איירה מיצנר (שלישי מימין) ביקר ביד
ושם ב 15-באוגוסט עם שניים מילדיו ,סטיוון ולורה.
אחיו וגיסתו של איירה ,ג’ייקוב ומרילין מיצנר (שלישי
ורביעית משמאל) הצטרפו אף הם לביקור עם בנם
וכלתם .לאחר סיור מרגש במוזאון לתולדות השואה
וביקור ”מאחורי הקלעים” בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ,נפגשה הקבוצה עם אבנר שלו.

■ יד ושם מודה לתומכיו היקרים ד”ר אברהם (אקסל)
וגליה סטבסקי על תרומתם המכובדת להקמת רחבת
קיר התורמים.
הוריו של
אקסל נולדו
בפולין .אימו שרה
ז”ל נולדה בקוצק,
ואביו מונייק ז”ל
נולד בבנדין .שרה
הייתה עובדת
כפייה בכמה
בתי חרושת
גרמניים ושרדה
בזכות תעודות
של פולנייה לא יהודייה שנשאה עימה .מונייק נאסר
בכמה מחנות ריכוז ושוחרר במחנה הריכוז גרוס רוזן.
שרה ומונייק היו תומכים נאמנים של יד ושם ותרמו
לשימור זיכרון השואה כל חייהם.
אסתר ז”ל ,אימה של גליה ,נולדה בישראל להורים
שעלו ארצה מלובלין שבפולין בשנות ה 20-של המאה
הקודמת .במלחמת העצמאות שירתה אסתר בהגנה.
אביה של גליה ,יובל ז”ל ,נולד בפתח תקווה ,דור 11
בארץ ,והיה חבר באצ”ל וחייל בבריגדה היהודית
בשנים האחרונות של מלחמת העולם השנייה .יובל
היה ממשחררי מחנה הריכוז מאוטהאוזן ,חוויה
שהשפיעה על חייו.
אקסל הוא חבר בהנהלת האגודה האמריקנית
למען יד ושם ותומך ביד ושם זה שנים רבות.
גליה ואקסל סטבסקי תרמו את רחבת קיר
התורמים לזכר הוריהם ,אוהבי החיים ,שזיכרון
העבר עיצב את חזונם לעתיד .המרפסת הוקדשה
גם לילדיהם ולדורות הבאים מתוך תקווה לחיים
יהודיים חופשיים.

■ תומכי יד ושם אנדי וג’אן גרובמן ביקרו ביד ושם
ב 9-ביולי עם הוריה של ג’אן ,ידידי יד ושם מרילין וג’ק
בלז .הם נפגשו עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,וכן עם שעיה בן יהודה ומיכאל פישר.

קנדה
■  15מחנכים קנדיים מבתי ספר על-יסודיים
וממוסדות חינוך נבחרו להשתתף בתוכנית המלגות
השנתית ללימודי שואה של אגודת ידידי יד ושם
בקנדה וללמוד בסמינר קיץ בן  19יום למחנכים מכל
העולם ביד ושם ביולי.

הדסק הנוצרי בשיתוף השגרירות
הנוצרית הבין-לאומית בירושלים
ומוזאון התנ”ך
■ בוגרי הסמינרים למנהיגות נוצרית ()2017-2010
השתתפו בסמינר השנתי השני בוושינגטון בחסות
מוזאון התנ”ך ונשיא המוזאון קארי סאמרס (מימין).
בסמינר היו הרצאות ,סעודת שבת וסיור במוזאון
ההולך ונבנה .מנהלת הדסק הנוצרי באגף לקשרי
חוץ ד”ר סוזנה קוקונן (במרכז) ומנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה (משמאל) נכחו בפגישה.
Courtesy: Teri Moy

ישראל
■ ב 11-ביוני ביקר ד”ר מיכאל היידן (במרכז) בתערוכה
”כוכבים בלי שמיים :ילדים בשואה” וסייר בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם .עוד הוא ביקר
באתר המיועד של קמפוס המורשת כשהוא מלווה
במנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (מימין)
ובד”ר חיים גרטנר (משמאל) ,מנהל אגף הארכיונים
וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה ,ולאחר
מכן נפגש עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו.

מקסיקו
■ קלרט (שלישית משמאל) ומואיזס טוסי (חמישי
מימין) ביקרו ביד ושם ב 21-ביולי לציון בר המצווה של
בנם אליאס (במרכז) .הצטרפו אליהם בני משפחתם,
וכן מנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד ,פורטוגל
ודוברי ספרדית במיאמי פרלה חזן .בכיכר התקווה
הוסר הלוט מעל הלוח המוקדש לכבודם.

הצטרפו היום לחוג ידידי יד ושם!

גרמניה
■ יד ושם אבל על פטירתה
של התומכת והידידה היקרה
של יד ושם רוז לנדשפט ז”ל.
רוז (רייזל) לנדשפט
(לבית ויינר) נולדה
בסוסנוביץ שבפולין .אביה
ואחד מאחיה נרצחו בשואה,
לא ידוע היכן ומתי ,ורוז הייתה אסירה בברגן-בלזן.
היא שרדה בשואה עם אימה ועם אחיה ולאחר
המלחמה נישאה להנרי לנדשפט ז”ל מלודז’,
אף הוא ניצול שואה ולימים איש עסקים מצליח.
משפחת לנדשפט הייתה מסורה לשימור
זיכרון השואה והכירה במיוחד בחשיבות החינוך
לדורות הבאים .רוז לנדשפט תרמה קומה באגף
לסמינרים בין-לאומיים בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה לזכר בעלה והמשפחות ויינר
ולנדשפט.
יד ושם שולח את תנחומיו לאחיינה של רוז,
תומס קלובסקי ,ולבני המשפחה המורחבת.

■ שרה (מימין) ורולנדו עוזיאל (שני משמאל) ביקרו
ביד ושם ב 6-ביולי כדי להשתתף בטקס להסרת
הלוט מעל הלוח המוקדש לכבודם בגן ההתבוננות.
הצטרפו אליהם בתם איווט ,חתנם אלן ונכדם רולנדו,
וכן יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו (שני מימין)
ופרלה חזן (משמאל).

■ בתקופה זו של מעשי אנטישמיות והכחשת שואה
גוברים ברחבי העולם ,יד ושם מגביר את מאמציו
להנציח את זיכרון השואה ולהנחיל את משמעותה
היהודית והאוניברסלית באמצעות הוראת השואה
בארץ ובעולם .יד ושם מודה לכם על תרומתכם
לפעילויות ההנצחה ,התיעוד ,המחקר והחינוך שהוא
מקיים ומקדם בברכה את התומכים החדשים מהארץ
ומהעולם המצטרפים לחוג ידידיו.
■ כדי לתרום* באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות
המחאה ,יש לפנות לכתובת זו:
אגודת נאמני יד ושם בישראל
יד ושם  -רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
ת"ד  3477ירושלים 9103401
טלפון02-6443417/8 :
פקס02-6443419 :
אתר יד ושם:

www.yadvashem.org

דואר אלקטרוניIsrael.society@yadvashem.org.il :

*התרומה ליד ושם מוכרת לצורכי מס על פי סעיף  64א'
לפקודת המס.
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פרסומים של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
פנקסי הקהילות

יד ושם  -קובץ מחקרים ,כרך מה1:
עורך :דוד זילברקלנג
₪ 60 ₪ 80
■ הכרך הזה של כתב העת המדעי של יד ושם דן
בעמדותיהם של תושבים מקומיים כלפי יהודים בתקופת
השואה ואחריה ובשימוש הנרחב בתיעוד בעל פה
כמקור ראשוני .יאן גרַבּ ֹובסקי ו ַדריּוש ליבּ יֹונקה חושפים
במאמריהם עיוותים היסטוריים במוזאון החדש במרקובה
שמוקדש לפולנים שהצילו יהודים בשואה; יּורי רַדצֶ'נקֹו
כותב על הזיכרון האוקראיני בעניין השתתפותם של
המקומיים בשואה באזור דֹונבּ ַס; בּ ַרט ואן דֶר בּ ֹום מערער
על ממצאים של מחקר עכשווי על השואה בהולנד באשר
לעמדותיהם והתנהגותם של הולנדים בשואה; י ִרז'י פרידֶ ל דן בעמדותיהן של
רשויות צ'כוסלובקיות כלפי יהודים שברחו מפולין אחרי המלחמה; ואנה מריה
דרּובּּוקי סוקרת את המאמצים שנעשו כדי להשיג שילומים לניצולי שואה ביוון.

תולדות השואה:
הדרך אל הפתרון הסופי  -התפתחות המדיניות הנאצית
כלפי היהודים ,ספטמבר -1939מרס 1942
כריסטופר ר’ בראונינג | עורכי המהדורה העברית:
בלה גוטרמן ,דוד בנקיר
₪ 74 ₪ 98
■ הספר מתמקד בחקר האירועים שהתחוללו
מספטמבר  1939עד מרס  ,1942חודשים שנודעת
להם חשיבות מכרעת להבנת הורתו ולידתו של
הפתרון הסופי .בפרק הזמן הזה חל המפנה
שבעקבותיו חולל המשטר הנאצי את ההשמדה
המתוכננת של העם היהודי והריגת מיליונים
של בני עמים אחרים בשיטתיות ובהיקף שאין
להם אח ורע.
כרכים נוספים בסדרה תולדות השואה:
בוהמיה ומורוויה ( ;)₪ 74 ₪ 98ברית-המועצות והשטחים המסופחים ( 2כרכים
|  ;)₪ 147 ₪ 196הונגריה ( ;)₪ 74 ₪ 98סלובקיה ( ;)₪ 74 ₪ 98צרפת (₪ 98
 ;)₪ 74רומניה ( 2כרכים | .)₪ 147 ₪ 196

■ מפעל פנקסי הקהילות הוא המעמיק והנרחב ביותר של הוצאת יד ושם .כל
פנקס מוקדש למדינה אחת ,וכל ערך מקיף את תולדות הקהילה היהודית מתחילת
ההתיישבות במקום ועד לאחר מלחמת העולם השנייה .חיי הקהילות מתוארים
בפירוט רב ,ובכלל זה התארגנות הקהילה ,חיי כלכלה וחברה ,חיי רוח ,פעילות
פוליטית ,מבנים ואישים.
הכרכים הקיימים במלאי:
גרמניה :צפון-מערב גרמניה
( 2כרכים | ;)₪ 312 ₪ 416
גרמניה :וירטמברג ,הוהנצולרן,
באדן ( ;)₪ 108 ₪ 148הונגריה
( ;)₪ 156 ₪ 208יוון (₪ 208
 ;)₪ 156לאטביה ואסטוניה
( ;)₪ 108 ₪ 148לוב ,תוניסיה
( ;)₪ 156 ₪ 208רומניה :כרך
ראשון ( ;)₪ 156 ₪ 208רומניה :כרך שני ( ;)₪ 156 ₪ 208פולין :כרך ראשון  -לודז’
והגליל ( ;)₪ 108 ₪ 148פולין :כרך שישי  -פוזנן ופומרניה (;)₪ 108 ₪ 148
פולין :כרך שביעי  -לובלין וקיילצה ( ;)₪ 156 ₪ 208פולין :כרך שמיני  -וילנה,
ביאליסטוק ,נובוגרודק (.)₪ 156 ₪ 208
למידע נוסף על מגוון ספרי יד ושם ולהזמנת ספרים:
טלפון  | 02-6443230, 02-6443511פקס 02-6443509
www.yadvashem.org | publications.marketing@yadvashem.org.il

”המרדף אחר פושעי מלחמה נאציים”  -פתוח בפעם הראשונה באתר יד ושם באינטרנט
■ מתום מלחמת העולם השנייה ושחרור המחנות ב1945-
עלתה סוגיית עשיית הדין והצדק ההיסטורי עם פושעי
המלחמה נאציים ועוררה עניין ציבורי רב ,וסיפורים רבים
נקשרו לה לאורך השנים .לכידתו ומשפטו של אדולף
אייכמן בירושלים בראשית שנות ה 60-העלו את סוגיית
תפקידם ומעורבותם של מדינת ישראל וארגוני הביון
שלה בטיפול בפושעי השואה.
בתחילת ספטמבר  2017פתחו ארכיוני יד ושם לפני
הציבור הרחב מחקר רחב היקף שכתב איש המוסד
יוסי חן מטעם מחלקת ההיסטוריה של המוסד” :המרדף
אחר פושעי מלחמה נאציים” .המחקר מסכם יותר
משלושה עשורים של פעילות הארגון בנושא ,על סמך
המסמכים הסודיים שנשמרו במידור מוחלט בארכיון
המוסד לאורך השנים.
החלק הראשון של המחקר מראה כיצד עסק
הארגון בנושא לאורך השנים ואת השינויים שחלו על
פי מדיניותו של ראש הארגון בכל תקופה ושל הממונה
עליו ,ראש ממשלת ישראל .המחקר פורש את המבנה

הארגוני של היחידות שניהלו את מבצעי איסוף המודיעין,
את הכנת הפעולות ואת הוצאתן לפועל בשנים -1991
 1959ומסכם בתמציתיות את מאמצי המוסד ברדיפת
פושעי המלחמה הנאצים .החלק השני של המחקר
מפרט את סיפורם של שמונה מעקבים ומרדפים אחרי
פושעים נאצים ,בראשם מזכירו של היטלר ומבכירי
המפלגה הנאצית מרטין בורמן ,הפושע הנאצי הבכיר
ביותר שגורלו לא נודע .המחקר מפרט את הנסיבות
ואת הגורמים שבגינם לא כל הפושעים באו על עונשם.
החלק השלישי של המחקר מוקדש כולו לסיכום מקיף
של  30שנות הרדיפה העיקשת אך העקרה אחרי יוזף
מנגלה ,מסמלי הרצחנות הנאצית באושוויץ .את שלושת
המחקרים ערך וכתב איש הארגון ניצול השואה יוסי חן
(חיניץ) ,יליד לחווא שבפולין (כיום בבלרוס) שברח מהגטו
כשהיה נער ,שרד ביערות והיה ממעפילי ”יציאת אירופה
תש”ז” (”אקסודוס”) .המחקרים הודפסו בגרסה סודית
ב 2007-וכעת נחשפים במלואם בפעם הראשונה לציבור
הרחב באתר האינטרנט של יד ושם ונגישים למבקרים

באולם הקריאה בבניין הארכיונים והספרייה ביד ושם.
”אך טבעי הדבר שהמחקר המקיף והחשוב של
המוסד שכתב ניצול שואה ושמתבסס על מסמכים
ארכיוניים יופקד ביד ושם ויעמוד לרשותם של החוקרים
והקהל הרחב” ,הסביר ד”ר חיים גרטנר ,מנהל אגף
הארכיונים וראש קתדת פרד הילמן לתיעוד השואה.
”אוסף המסמכים של ארכיוני יד ושם ,יותר מ 200-מיליון
דפי תיעוד ,הוא מקור רב ערך למידע על פושעים נאצים
ומשמש בסיס לאיתור פושעים ולהעמדתם לדין ,ולכן
שימש בימים ההם גם את חוקרי המוסד בפעילותם.
כדי לחשוף את המידע הזה לציבור הרחב ,החלטנו
להעלות את כל המחקר לאתר האינטרנט של יד ושם”.
■

כתב העת יד ושם ירושלים
ת"ד  3477ירושלים 9103401
טלפון  ,02-6443413פקס 02-6443409
yv.magazine@yadvashem.org.il
www.yadvashem.org
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