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■ במהלך ישיבת ממשלה מיוחדת ,שנערכה ב21-
בינואר  ,2018סקר יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו את מצב הנצחת זיכרון השואה בישראל ובעולם,
והעריך את הצפוי בתחום הזה בשנים הקרובות .שלו
הביע את דאגתו מכך שלצד התחזקות העניין בנושאים,
במונחים ובדימויים חזותיים הקשורים לשואה ,יש
סימנים למגמה גוברת של עיוות אותם תכנים ושל
שימוש לרעה בהם לצרכים שאינם קשורים לזיכרון
השואה ולפעמים אף סותרים אותו .כך ,למשל ,קרה
לאחרונה בכמה מדינות באירופה ובהן פולין (ראו עמ'
 .)20המגמה המדאיגה הזאת ,וכן הציפייה הגוברת
שיד ושם יוביל את המאבק להנצחה נאותה של
השואה ,מדגישים את האחריות המוטלת על יד ושם
ואת האפשרויות הפתוחות בפניו כמרכז ההנצחה
העולמי של השואה.
ישיבת הממשלה הייתה האירוע הראשון מתוך
מגוון האירועים שנערכו בארץ ובעולם לציון יום
הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קורבנות השואה .ב25-
בינואר נערך יום עיון לסגל הדיפלומטי המשרת בארץ
במעמד נשיא המדינה .בנאום שנשא לפני שגרירים
ונציגים של עשרות מדינות אמר הנשיא ראובן
ריבלין" :אנחנו נפגשים כאן ,בבית הכנסת ,שהוא יד
ושם לבתי התפילה הרבים ולעולם הרוחני העשיר
שעלו בלהבות" .יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו דיבר על ניצול השואה הסופר אהרון אפלפלד,
שהלך לעולמו לא מכבר ,ועל החשיבות שיש לחינוך
במאבק באידיאולוגיות של שנאה" .למרבה הצער",
אמר שלו" ,אידיאולוגיות של שנאה והרס ,מסוגים

יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת
קורבנות השואה בארץ ובעולם

■ הנשיא ראובן ריבלין (מימין) נושא דברים בפני דיפלומטים זרים ,שהתכנסו בבית הכנסת ביד ושם לקראת יום הזיכרון
הבין-לאומי להנצחת קורבנות השואה

"אנחנו ביד ושם סמוכים
ובטוחים שהתגובה הנכונה
והמרכזית לאידיאולוגיות
הרשע הללו היא חינוך הוגן
המבוסס על עובדות ,והמעוגן
במחויבות איתנה לאמת
ובהגינות אנושית בסיסית".

חוקרים ואנשי חינוך של יד ושם השתתפו בשורה
של אירועים שהתקיימו במוסדות בין-לאומיים באירופה
לציון יום הזיכרון הבין-לאומי .ההיסטוריונית הראשית
של יד ושם פרופ' דינה פורת דיברה בפרלמנט האירופי
בפריז ובבריסל לרגל הוצאתה לאור של ביוגרפיה
בצרפתית של מנהיג הפרטיזנים אבא קובנר .כמו

אבנר שלו

הנצחה במדיה החברתית

שונים ומכיוונים שונים ,ממשיכות להתקיים ואף
לשגשג בעולמנו .אנחנו ביד ושם סמוכים ובטוחים
שהתגובה הנכונה והמרכזית לאידיאולוגיות הרשע
הללו היא חינוך הוגן המבוסס על עובדות ,והמעוגן
במחויבות איתנה לאמת ובהגינות אנושית בסיסית".
ד"ר נעמה שיק ,מנהלת מחלקת פיתוח למידה מקוונת
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ,הרצתה על
הנושא "מישן לחדש :אנטישמיות  -אתגרים עכשוויים".
חברי הסגל הדיפלומטי ביקרו גם בתערוכה החדשה
"הבזקי זיכרון :צילום בתקופת השואה" ,שנפתחה
יום קודם בביתן התערוכות ביד ושם (ראו עמ' .)5-4
ב 28-בינואר התקיים במרכז עינב בתל אביב
אירוע של עמותת דורות ההמשך בשיתוף יד ושם לציון
יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קורבנות השואה .בין
נושאי הדברים באירוע ,שנשא את הכותרת "אוהבים
את ישראל שונאים יהודים? המגמות של עיוות
השואה באירופה כיום" ,היה מנהל אגף הארכיונים
וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה ביד ושם
ד"ר חיים גרטנר.

■ לקראת יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קורבנות
השואה העלה יד ושם את " - IRemember Wallקיר
זיכרון" המקושר מדף הפייסבוק של יד ושם  -וכך
העניק לגולשים מרחבי העולם הזדמנות ייחודית
להנציח באופן אישי יהודי או יהודייה שנרצחו בשואה.
המשתתפים קושרו באמצעות הרשמה עם אחד
ממיליוני שמות הגברים ,הנשים והילדים המונצחים
במאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה של יד
ושם ,וכך יכלו להנציח אותו באופן אישי .שמו של
המשתתף הופיע עם התמונה של אחד מקורבנות
השואה על קיר הזיכרון באתר יד ושם ,ומשם יכל
המשתתף לשתף אותו ברשת הפייסבוק.
מאז החלה יוזמת  IRemember Wallהשתתפו בה
עשרות אלפי בני אדם ,ומספר המשתתפים הולך וגדל
בכל שנה" .אני מודה לכם על ההזדמנות להעלות
את זכרה של הילדה המתוקה שהייתה בת חמש
או שש בלבד בהירצחה" ,כתבה השנה המשתתפת
פיית' הורטון סטילטס" .ביום הזה עלינו לזכור בני

כן השתתפה פרופ' פורת בטקס לציון יום הזיכרון
הבין-לאומי .היועץ האקדמי של יד ושם פרופ' יהודה
באואר נאם בפרלמנט השוודי .ברומא התקיים כנס
נגד האנטישמיות בחסות ה OSCE-של מועצת אירופה
ומשרד החינוך האיטלקי ובהשתתפות ראשי הקונגרס
היהודי העולמי והקונגרס היהודי האירופי .בכנס
השתתפו יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל
מאיר לאו ,פרופ' דינה פורת ומנהל הספריות ביד
ושם ד"ר רוברט רוזט .במוזיאון העירוני של ואדוז
בירת ליכטנשטיין נערך אירוע לציון יום הזיכרון
הבין-לאומי בשיתוף ממשלת ליכטנשטיין ואגודת
הידידים של יד ושם בליכטנשטיין בהשתתפות שרי
ממשלה ומכובדים .באירוע הרצתה מנהלת מחלקת
האמנות ביד ושם אליעד מורה-רוזנברג על הנושא
"האמנות כאמצעי לשימור זיכרון השואה".
מעל  50הפקות של תערוכות  ready2printשל יד
ושם הוצגו במדינות שונות ,ובהן בריטניה ,אירלנד,
ארצות הברית ,קנדה ,מקסיקו ,ברזיל ,סרביה ,סלובניה,
לטביה ,קרואטיה ,אוסטרליה ,בלגיה ,צ'ילה ,צרפת,
איטליה ,גואטמלה ,יוון ,רומניה ובולגריה.

אדם אהובים שנרצחו באכזריות .לעולם לא אשכח
את פניה"" .במעשה הזה אני מכבדת את סבי וסבתי,
ירחמיאל ביידר וחיה ביידר (פורטניה) מאזור ז'ורין
ויניצה [אוקראינה]" ,אמרה זויה צצורין" .אל לנו
לשכוח לעולם".
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תערוכה חדשה

"הבזקי זיכרון :צילום בתקופת

■ מגוון קטעי עיתונות ,כרזות ,מצלמות ותצלומים מקוריים מוצגים בתערוכה החדשה "הבזקי זיכרון"

■ "התצלום :אין הוא יודע לומר מה שהוא מניח לנו
לראות".
רולאן בארת

גורמים שונים עסקו בתיעוד ויזואלי במלחמת העולם
השנייה :הנאצים הבינו את כוחה של תקשורת ההמונים
ואת התועלת שהם יכולים להפיק ממנה לצורך קידום
התעמולה שלהם .הם הבינו את כוחה של המדיה ואת
יכולתה ליצור דימויים להמון .הדמוקרטיות המערביות
נזקקו לתיעוד החזותי הן כדי להציג לציבור שלהן את
פשעי המשטר הנאצי (ועל ידי כך להצדיק את הגיוס
הטוטלי ואת הקורבנות הרבים שגבתה המלחמה) הן
לצורך המשפטים שתכננו לערוך לפושעי המלחמה
הנאצים בסיום המלחמה .ואכן ,התיעוד החזותי שימש
את התביעה במשפטים ההם ,ושימש אחר כך גם
לחינוך מחדש של האוכלוסייה הגרמנית הכבושה
ברוח ערכי הדמוקרטיה.
בניגוד לכך ,עבור היהודים היה הצילום חלק
מאסטרטגיית הישרדות  -המטרה הייתה להמחיש
לגרמנים את יעילות הניהול העצמי של הגטו
היצרני ,ולשכנע אותם שהוא משרת את צורכיהם.
הם צילמו גם במחתרת כדי לתעד את המראות
הקשים בגטו ,את העוני ,הרעב ,המחלות והמוות,
ולמסור אותם הלאה .הנריק רוס ,צלם בגטו לודז',
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■ ויויאן אוריה מדריכה את נשיא המדינה בתערוכה החדשה
בלוויית אבנר שלו

■ צלם גטו לודז' מנדל גרוסמן במעבדה שלו בגטו | יד ושם,
ארכיון התצלומים

״השימוש בחומר חזותי שהוא
תעודה היסטורית מחייב מבט
ביקורתי המייחס חשיבות
ראשונה במעלה לפרטי
העובדות ,לבחירת נושא הצילום
ולנקודת המבט של הצלם
המתעד״.

העיד" :מכיוון שבתפקידי הרשמי הייתה לי מצלמה,
יכולתי להנציח את כל התקופה הטרגית שעברה
על גטו לודז' .עשיתי זאת בידיעה שאם אתפס ,אני
ומשפחתי נעונה וניהרג".
התיעוד החזותי הוא אחד הגורמים החשובים
בעיצוב התודעה ההיסטורית של השואה .לצד התיעוד
הארכיוני של אירועי התקופה והמחקר בנושא ,תרם
התיעוד החזותי ידע על השואה ,והשפיע על אופן
ניתוחה והבנתה ועל האופן שבו נחרתה בזיכרון
הקולקטיבי.

ויויאן אוריה

השואה"

דימויים השאובים מהתיעוד החזותי היו לסמלים
קולקטיביים של השואה .תצלומים וסרטים שימשו
ראיות במשפטי נירנברג ובמשפטים שנערכו לאחר
מכן לפושעי מלחמה גרמנים נאצים .משפט אייכמן
בראשית שנות השישים וחשיפתו הרבה בתקשורת
עוררו עניין רב בוויזואליה של השואה .תצלומים,
סרטים עלילתיים ,סרטי תעודה ,תערוכות ותוכניות
לימוד בנושא השואה נוצרים בהשראת החומרים
החזותיים ומתבססים עליהם.
ב 24-בינואר  ,2018לקראת יום הזיכרון הבין-
לאומי להנצחת קורבנות השואה ,נפתחה ביד ושם
תערוכה חדשה ושמה "הבזקי זיכרון  -צילום בתקופת
השואה" .בתערוכה המיוחדת הזאת ,הראשונה מסוגה,
מוצגים קרוב ל 1,500-אימג'ים (דימויים) ,הכוללים
תצלומים ,אלבומים ,יומנים ודפי עיתון .כמו כן יש
בתערוכה ,המוצגת בביתן התערוכות המתחלפות
ביד ושם 16 ,מסכים שעליהם מוקרנים  13סרטים.
טקס הפתיחה נערך בבית הכנסת של יד ושם,
מרחק צעדים אחדים מביתן התערוכות" .תערוכה
ייחודית ומרשימה זו מזמינה אותנו לראות דברים
מזווית שונה ומנקודת מבט חדשה" ,אמר יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו .הוא הדגיש כי הצעירים
של היום מרבים לצלם ,לשתף ולעבד תמונות ,ולאור

התיעוד החזותי הוא אחד הגורמים החשובים
בעיצוב התודעה ההיסטורית של השואה

"התערוכה דורשת מהצופים
מה שנדרש מהיסטוריונים -
להבין את ההקשר".
ד"ר דניאל עוזיאל
התופעה הזאת הזמין אותם לצפות בתצלומים
מתקופת המלחמה" .בעידן שבו אנו חיים ,התרגלנו
לחשיפה בלתי פוסקת למידע חזותי .כולנו נעשים
שותפים פעילים ליצירתו של מידע חזותי ולצריכתו.
המראות המצולמים מוזרמים ומרושתים וממלאים
את עולמנו החזותי .מנקודת מבט זו אני רואה את
התצלומים הארכיוניים המוצגים בתערוכה ייחודית
זו .ככל שאני מתבונן בתצלומים ,מתחזקת תחושתי
שלבני דור ה'סֶלפִי' התערוכה מזמנת חוויה מיוחדת
ושונה מזו שהיו חווים מבקרים ומתבוננים בני דורות
קודמים [ ]...צילומי התערוכה הזו מצריכים התבוננות
שקטה ומעמיקה ,ומאפשרים אותה .לא די 'להבין'
את התצלומים הללו במישור הקוגניטיבי; ניתן ונחוץ
לחוש אותם".
ד"ר דניאל עוזיאל ,ראש מדור התצלומים באגף
הארכיונים של יד ושם ויועץ היסטורי לתערוכה ,הרחיב

את היריעה" :התערוכה מכוונת בראש ובראשונה
לשכל ולא ללב" ,אמר" .היא דורשת מהצופים
מה שנדרש מהיסטוריונים  -להבין את ההקשר".
התערוכה "הבזקי זיכרון" מציגה במבט ביקורתי כזה
תיעוד מצולם מתקופת השואה ,תוך הפניית זרקור
לנסיבות הצילום ולתפיסת עולמו של הצלם המתעד,
ותוך התייחסות לנקודת מבטם השונה והייחודית של
הצלמים היהודים כקורבנות השואה.
"מעשה של צילום הוא תחילתו של תהליך ולעולם
לא סופו" ,אמרה אוצרת התערוכה ומנהלת אגף
המוזיאונים והמערך למבקר ויויאן אוריה" .למצלמה
ולכוחה המניפולטיבי יש עוצמה אדירה והשפעה
מרחיקת לכת .השימוש בחומר חזותי שהוא תעודה
היסטורית מחייב מבט ביקורתי המייחס חשיבות
ראשונה במעלה לפרטי העובדות ,לבחירת נושא
הצילום ולנקודת המבט של הצלם המתעד .כאשר
מדובר בתיעוד חזותי שמשמש גם מסמך היסטורי
אנו מחוייבים להתייחס למרכיבים אלה .בניגוד לשני
הגורמים האחרים ,הצילום היהודי מבטא חמלה,
אמפתיה והזדהות עם קורבנות השואה".
"הבזקי זיכרון :צילום בתקופת השואה" מתקיימת בתמיכתם
הנדיבה של סעדיה וסימי כהן.
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פעילויות חינוכיות
לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
■ כמו בשנים קודמות ,גם השנה ערך יד ושם פעילויות
חינוכיות מגוונות ,בארץ וברחבי העולם ,לציון יום
הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קורבנות השואה.

■ זוהי השנה השלישית שיד ושם מקיים פעילויות
מיוחדות לאלפי אנשי כוחות הביטחון ברחבי הארץ
בסימן יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קורבנות
השואה .הפעילויות האלה הן חלק מעבודה מתמשכת
עם כוחות הביטחון ,והן נובעות מהרצון של אנשי
כוחות הביטחון להיות שותפים בהנחלת זיכרון השואה
ובקיום אירועי זיכרון משמעותיים ,ומהרצון של יד ושם
להגיע אל המשרתים ,שמתוקף תפקידם אינם יכולים
להתפנות להשתלמות או ימי עיון ביד ושם .השנה
החליט שירות בתי הסוהר להצטרף לפעילות ולקיים

■ ב 27-בינואר הוצגו ב 36-מדינות  12עיצובים
מתערוכת הכרזות "שמירה על זיכרון חי  -האחריות
המשותפת שלנו"  -תחרות בין-לאומית של יד ושם
בשיתוף עם האו"ם .התערוכה הוצגה גם בגלריה
במטה האו"ם בניו יורק.

יום עיון במרכז ההדרכה ניר  -בית הספר לסוהרים
בצומת ראם  -בהשתתפות  250סוהרים בשלבים
שונים של שירותם בארגון (מקורס בסיסי ועד קורס
קצינים) .יום העיון ,שנערך ב 24-בינואר ,התמקד
בקשת התגובות של האוכלוסייה המקומית ,לרבות
פוליטיקאים ואנשי כנסייה ,נוכח גורל היהודים בזמן
השואה .כמו כן הודגש ביום העיון הייחוד של סיפוריהם
של חסידי אומות העולם  -לא-יהודים שסיכנו את
חייהם כדי להציל יהודים מציפורני הנאצים.

■ אנשי בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה קיימו
סדנאות והרצאות למורים ,לתלמידים ,לדיפלומטים
ולקהל הרחב בכמה ממדינות אירופה ,ובהן שווייץ,
גרמניה ,צרפת ,מלטה ,קרואטיה ולטביה .הפעילות
נעשתה בשיתוף פעולה עם משרדי החינוך של
המדינות המארחות.

 27 6בינואר

לדברי אסנת דדון ,מנהלת מחלקת צה"ל וכוחות
הביטחון בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה,
"יום העיון חשף בפני אוכלוסיית המשרתים בכוחות
הביטחון את חלקה של האוכלוסייה האזרחית,
שחרצה את גורל הקורבנות היהודים לחסד או לשבט.
יום העיון גם עורר דיון ער על נושאים שונים ,ובהם
ערכים ,בחירה וביטויים שונים של הטבע האנושי".
■ ד"ר נעמה שיק ,מנהלת מחלקת פיתוח למידה
מקוונת בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה,
נמנתה עם נושאי הדברים באירוע הפותח של "מדברים
עצמאות  70 -למגילה"  -סדרת מפגשים בנושא מגילת
העצמאות וערכיה בתרבות ובחברה הישראלית היום.
האירוע ,שקיימו בית העצמאות ותנועת בינ"ה  -התנועה
ליהדות חברתית  -בשיתוף אגף הנצחה וקשרי קהילה
של יד ושם ,נסוב סביב הפִסקה השישית במגילת
העצמאות" :השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן
האחרון ,בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה,
הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית
העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש
המדינה היהודית בארץ ישראל ,אשר תפתח לרווחה
את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי
מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים".

באירוע השתתפו גם הסופרת ציפי גון גרוס ,הסופר
פרופ' מעוז עזריהו והמשורר והמפיק המוזיקלי יעקב
גלעד .במסגרת ההרצאות והדיונים עלו גם שאלות
שעסקו בזיכרון השואה ,בהוראת ולימוד השואה בעידן
שבו לא יהיו עמנו עוד ניצולים ,בזיכרון ובחשיבותו
המהותית של הידע ההיסטורי.

חינוך

"אנטישמיות :מראשיתה ועד ימינו"  -קורס אקדמי מקוון לקהל הרחב
דפנה דוליקנו ,יוסי קוגלר ,ודימה קולוטילנקו

■ אנטישמיות מוגדרת שנאת יהודים ,והיא כוללת
את המגוון הרחב של המעשים ,האמירות ,המחשבות
והרגשות שהשנאה הזאת מעוררת .לצד השימוש
הנרחב במונח הזה ,מתנהל דיון אקדמי ,פוליטי
וציבורי על גבולותיו וביטוייו.
ב 15-בינואר  2018נפתחה ההרשמה לקורס
מקוון מרובה משתתפים (  )MOOCבשפה האנגלית
מטעם יד ושם ושמו Antisemitism: From Its Origins
( to the Presentאנטישמיות :מראשיתה ועד ימינו).
הקורס ,שייפתח ב 19-במרס על בסיס הפלטפורמה
האנגלית ללמידה דיגיטלית  ,FutureLearnיסקור יותר
מ 2,000-שנות היסטוריה וינסה להשיב על השאלות
המרכזיות הנוגעות להתפתחותה של האנטישמיות
ולאופיה ,ובהן :מהי האנטישמיות? מה הם מקורותיה?
כיצד השתנתה במרוצת השנים? כיצד היא באה
לידי ביטוי במגוון תרבויות ,חברות ואידיאולוגיות?
כיצד הושפעה התפתחותה מאירועים היסטוריים

מרכזיים? מה אִפשר לה להיות לכוח המניע מאחורי
אחת הזוועות הגדולות של זמננו ,השואה? מה קרה
לאנטישמיות אחרי השואה? כיצד משתלבות ישראל
והציונות בסיפורה של האנטישמיות?
"חינוך בנושא השואה וחקר האנטישמיות ,במיוחד
בביטוייה העכשוויים ,נעשו עם השנים בלתי נפרדים",
אומרת ד"ר נעמה שיק ,מנהלת מחלקת פיתוח למידה
מקוונת בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
"פעילות חינוכית יעילה מצריכה ידע בשני התחומים.
בשנת  2015פיתח יד ושם את ה MOOC-הראשון שלו
  .Holocaust: An Introductionקורס מבוא זה בנושאהשואה משך עד היום יותר מ 90,000-לומדים .הMOOC-
החדש יעסוק בנושא האנטישמיות לאורך הדורות,
ויספק ללומדים כלים שיאפשרו להם להבין ולזהות
טוב יותר את התופעה כפי שהיא הופיעה בעבר ובאה
לידי ביטוי בהווה".
אורכו של הקורס החדש הוא שישה שבועות,
והוא בנוי מהרצאות וידיאו קצרות בהגשת חמישים
חוקרים בכירים ומומחים מרחבי העולם ומיד ושם:
היסטוריונים ,סוציולוגים ,בלשנים ,פילוסופים ,מדעני
המדינה ,וכן קובעי מדיניות ומנהיגים דתיים .מחציתו
הראשונה בוחנת את התפתחות האנטישמיות עד
השואה ,החל בתקופה היוונית-רומית דרך ימי הביניים
ועד העידן המודרני .המחצית השנייה של הקורס
עוסקת באנטישמיות בעולם היום .היא מתמקדת
בעיקר באנטישמיות של הימין הקיצוני והשמאל
הקיצוני ,וכן באנטישמיות בעולם הערבי והמוסלמי,
ומראה כיצד השתמרו דימויים אנטישמיים ישנים

וצצו וריאציות חדשות ,דוגמת הכחשת השואה
ואנטי-ציונות.
למידע נוסףyadvashem.org/education/online-courses :
או www.futurelearn.com/courses
הקורס המקוון (  )MOOCבנושא אנטישמיות פותח בחלקו
בתמיכתה הנדיבה של The Philigence Foundation
).(Geneva
הכותבים הם כותבי תוכן במחלקת פיתוח למידה מקוונת ,בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

"גשר לתלמידים" :שיעורים מקוונים כחלק מההכנה למסע בפולין
■ כ 35,000-תלמידים ישראלים יוצאים בכל שנה
למסעות בפולין ,רבים מהם במסגרת התוכניות של
מחלקת הדרכות חינוכיות בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה .במהלך ההכנות למסע עליהם
לעבור הכשרה בת כ 50-שעות ,כדי שהמסע ישיג
את מטרתו ויהיה שיאו של תהליך חינוכי משמעותי.
בשנתיים האחרונות התברר כי קיימים נושאים
אחדים שיש להם חשיבות רבה לתהליך ההכנה ואשר
דורשים גישה חדשה שתקרב את הלומד לתכנים
הנלמדים .כדי ליצור חוויית לימוד אחרת פותחו
עבור התלמידים היוצאים לפולין במסגרת תוכניות
יד ושם שני שיעורים מקוונים המהווים בסיס לחומר
שהתלמידים נחשפים אליו במהלך המסע 800 :שנות
חיים יהודיים בפולין ותולדות מחנה אושוויץ-בירקנאו.
התלמידים המשתתפים בשיעורים המקוונים לומדים
באופן מקוון וחווייתי ,ממלאים את מטלות השיעורים,
ולבסוף בוחנים את עצמם באמצעות שאלות הבנה.
המפגש עם הנושאים נעשה באמצעות קטעי מקור,

עדויות ,יצירות אמנות ,תצלומים וסיפורים אישיים.
הקורס המקוון הזה הוא הראשון מסוגו שפותח
עבור קהל התלמידים היוצאים לפולין ומשמש כלי
ללימוד עצמי המכין אותם למסע .במהלך השיעור
העוסק בתולדות יהודי פולין נחשפים התלמידים לדיון

אורית מרגליות

על ההתמודדות של הקהילה היהודית במשך מאות
שנים עם שאלות של קיום ,מנהיגות ,זהות ויחסים עם
סביבתם ,ומתמודדים עם שאלות העוסקות בהפיכת
הקהילה היהודית למרכז היהודי הגדול באירופה ערב
מלחמת העולם השנייה ובאתגרים שיהודי פולין נאלצו
להתמודד אתם .שלושה אישים  -רוזה לוקסמבורג,
שחיה בצעירותה בפולין שבשלטון רוסיה; מאוריצי
גוטליב ,שחי בפולין שבשלטון אוסטרו-הונגריה; והרב
צבי הירש קלישר ,שחי בפולין שבשלטון פרוסיה -
משמשים מקרי מבחן לשינוי פני החברה היהודית
במרחב הזה בעידן המודרני.
הכלי החדש הזה יוצר גשר בין התלמידים ונושאי
הלימוד ,ומעורר עניין בפרקי היסטוריה מורכבים,
שיש להם חשיבות רבה להצלחת הפרויקט החינוכי
של מסעות בני הנוער בפולין.
הכותבת היא ראש מדור פיתוח והכשרה במחלקת הדרכות
חינוכיות ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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עדויות מלמדות

אביה סולומן חובב ומאשה רוזנברג פולק

■ סיפורי העדות  -סיפוריהם של היחידים  -עומדים
היום במרכזה של העשייה החינוכית בנושא השואה.
בקרוב ייתם דור העדים ,ועמו החוויה של שמיעת
עדויות מפי מי שחוו את השואה והאהדה וההתרגשות
שהיא מעוררת .את מקומה של החוויה הזאת
הולכים ותופסים סיפוריהם המוקלטים של העדים,
המאפשרים ללמוד את סיפור השואה מתוך קרבה
וריחוק בעת ובעונה אחת .בדור תובעני וחקרני כמו
זה שלנו העדים הם מורישי האמת ,ומי שעומדים
כנגד הניסיונות להכחיש או לשכוח.
זה יותר מעשור שבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה של יד ושם מפיק סרטי עדות שמספרים את
קורות חייהם של הניצולים :חייהם לפני השואה,
בשואה ואחריה .הסרטים צולמו במקומות ההתרחשות
עצמם ,והם מנסים לספר סיפור חיים מלא ועשיר
ככל האפשר .מטרתו של המבצע היא ליצור אוסף
עדויות אשר יוקרנו בעתיד לפני תלמידים ,מורים ,אנשי
חינוך לא-פורמלי ,צה"ל ועוד ,במקום העדים עצמם.
לאחרונה הופקו עוד כמה סרטי עדות לשימוש
מורים ותלמידים בארץ ובעולם:
■ במסגרת מיזם סרטי העדות של יד ושם צולמו
במהלך  2017שישה ניצולי שואה ,שנבחרו בידי
המחלקות השונות של בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה בהתאם לצרכים החינוכיים של המחלקות
וקהלי היעד שהן פונות אליהם.
סרטי העדות האלה מספרים את סיפוריהם
של הניצולים דניאל גולד (יליד שאוולי ,ליטא) ,הנרי
פונר (יליד ברלין ,גרמניה) ,שמואל בוגלר (יליד
בודרוגקרסטור ,הונגריה) ,ציפורה גרנט (ילידת בלפור,

הפרויקט מתעד את סיפור השואה בשטחי ברית
המועצות ומאפשר את הנגשתו לתלמידים ,לחיילים,
לסטודנטים ,למורים ולקהל הרחב .במרכז כל סרט
שנוצר במסגרת הפרויקט ניצב ניצול ,המביא את
סיפורו האישי ,ולצד זה מובאים ההקשרים של הסיפור
הזה והמסגרת הכללית שלו .סרטי העדות האלה
חושפים את סיפור השואה באוקראינה ,בבלרוס,
בליטא ובאזורים אחרים של ברית המועצות .הסרטים
מועלים גם לערוצי היוטיוב של יד ושם בגרסה מלאה,
■ ניצול השואה דניאל גולד

צרפת) ,גניה ונחום מנור (ילידי קרקוב ,פולין) ודוד
זלץ (יליד ברלין) .כל אחד מהסרטים עוסק בסיפור
אחד ,ומטיל אור באמצעותו על מקום אחר ,ועל
אירועים היסטוריים מגוונים .הסרטים ,שמשולבים
בהם סרטי ארכיון ותצלומים היסטוריים ,מוזיקה
וכתוביות אינפורמטיביות ,מעלים דילמות חינוכיות
ומציגים השקפות עולם מגוונות ודרכי התמודדות
שונות עם אירועי השואה ועם תוצאותיה .הסרטים
האלה עתידים להשתלב בפעילויות השונות של
מחלקות בית הספר ,ויועלו לתת-אתר מיוחד שיהיה
פתוח גם לציבור הרחב.
■ לאחרונה הופק בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה סרט עדות חדש המספר את סיפורו של שמעון
(סמיון) רוזנפלד ,הניצול האחרון ממרד סוביבור שחי
היום בארץ .שמו של הסרט הוא פטליסט ,והוא אחד
מכמה סרטים שהופקו בתמיכת קרן ג'נסיס במסגרת
פרויקט סרטי עדות של ניצולי שואה מברית המועצות
(הסרטים דוברים רוסית ויש להם תרגום לעברית).

■ ניצולי השואה שמעון רוזנפלד ואלכסנדר פצ'רסקי
במפגש אחרי המלחמה

ומשמשים בסיס לשיח ודיון בעבור צעירים ואנשי
חינוך .סרטי הפרויקט מתורגמים לשפות רבות ,והם
מנגישים את סיפור השואה בשטחי ברית המועצות
למי שלא יכלו להכיר ולשמוע את הסיפור קודם לכן.
אביה סולומן חובב היא ראש מדור סרטים ותוכן מקוון במחלקת
פיתוח למידה מקוונת ,ומאשה רוזנברג פולק היא מנהלת מחלקת
ההדרכות החינוכיות ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

"סיר גדול של שוקולד"  -ספר חדש לילדים בחינוך החרדי
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יבא
"אל ֵּת ֵצא!" ִה ְת ַח ְּננָ ה ִצ ּפוֹ ָרה-לִ ָ ּ
ַ
ֶאל ְ ּבנָ ּה שִׂ ְמ ָחהלֶ 'הְּ ,כ ׁ ֶש ָר ֲא ָתה אוֹ תוֹ ְמסוֹ ֵבב וּמוֹ ִריד
"מ ֻס ָּכן"...
ֶאת כּ וֹ ַבע ַה ִּמ ְצ ִח ָ ּיה ַעל ֵעינָ יו ו ַּמכְ ִּתיף ֶאת ַּת ְר ִמילוֹ ְ ,
יה ַמ ָ ּבטַ .ה ִּנ ְצנוּץ ַה ּקוּנְ דֵּ ִסי ְּכ ָבר ל ֹא ָהיָ ה ׁ ָשםַ ,רק
ישיר ֵאלֶ ָ
ֲא ָבל שִׂ ְמ ָחה ֵה ׁ ִ
"אנִ י ֻמכְ ָרחִ ,א ָּמא"ָ ,א ַמר ֶח ֶר ׁש וְ יָ ָצא.
ַה ְר ֵ ּבה ָע ְצ ָמה וּנְ ִח ׁישוּתֲ :
יהם .וְ חוּץ ִמ ֶּזהֲ ,הל ֹא ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵ ּבה ֲעבוֹ ָדה
ָהאוֹ ר וְ ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ׁ ֶש ַ ּבחוּץ ָק ְרא ּו לוֹ ֲאלֵ ֶ
ִח ְּכ ָתה לוֹ ַ ּבחוּץ! ָּכל ָה ֲענִ ִ ּייםֶ ׁ ,שלּ ֹא נוֹ ַתר לָ ֶהם ַמה ֶּל ֱאכֹל ,וְ ַה ָּנכִ ים ׁ ֶשלּ ֹא יָ כְ ל ּו לָ ֵצאת
יטים וּכְ לֵ י ַ ּביִ ת ִמ ּתוֹ ׁ ָש ֵבי ַה ֶ ּגטוֹ ָה ְר ֵע ִבים וְ יַ ֲחלִ יף
ֵמ ַה ָ ּב ִּתים ִ -מי יִ ְד ַאג לָ ֶהם? ִמי יִ ַּקח ַּתכְ ׁ ִש ִ
אוֹ ָתם ַ ּבצַּ ד ַה ּפוֹ לָ נִ י ְּתמו ַּרת מו ְּצ ֵרי ָמזוֹ ן? ִמי יְ ַת ֵּו ְךִ ,מי יְ ַא ְר ֵ ּגןִ ,מי יִ ְת ַמ ַּקח? שִׂ ְמ ָחה!

***
את הסיפור הזה" ,סיר גדול של שוקולד" ,שמעה המחברת ממקור ראשון ,והוא כמו תבע ממנה:
'אל תשאירי אותי כסיפור ששמעת; עשי משהו ,בעטך ובמכחולך ,למען צעירי הדור הזה ,ולמען
הדורות הבאים .כדי שיוכלו לא רק ללמוד ולהבין במעט את מה שקרה באותה התקופה ,באותה
מציאות כל כך לא מובנת  -אלא גם להכיר את כוחו של החסד שהכניס מעט אור בשנות
החושך ההן'.
תרצה פלג ,ציירת מהשורה הראשונה השולחת ידה גם בכתיבה ,נרתמה לשליחות.
היא העלתה על הכתב את הסיפור וליוותה אותו בציוריה ,המשלבים כשרון ,יכולת
ביצוע מעולה ,התאמה לרוח התקופה ,ובעיקר – לב ורגש .והשילוב הזה מחבר
באופן בלתי אמצעי את הקורא הצעיר בן ימינו אל אירועים ומחוזות
מתקופת השואה.

תרצה פלג

■ זה יותר מעשור שהמדור החרדי בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה מרחיב ומעמיק את
עבודתו .בה בעת עולה שוב ושוב הצורך בפיתוח
תכנים מותאמים ,אשר יאפשרו את לימוד השואה
במסגרות החינוך החרדיות בהתאם לגיל הלומדים
ועל יסוד העקרונות החינוכיים המאפשרים שיח כן
ובונה בנושא המורכב הזה.
במסגרת התהליך הזה ,ולאחר תהליך פיתוח
ממושך ,יצא לאור לאחרונה ספר ילדים מאויר המיועד
לתלמידים הצעירים בחינוך החרדי .את הספר ,סיר גדול
של שוקולד ,כתבה ואיירה הסופרת תרצה פלד ,הנמנית
בעצמה עם המגזר החרדי ,ואשר מּוכרת בכתיבתה
ובאיורי ספרי הילדים שלה ברחבי הארץ ובעולם.
פלד ,קרובת משפחה של גיבור הספר שמחה
הולצברג ,שמעה את סיפוריו ממקור ראשון ,ובספר
הזה היא מביאה לקוראים הצעירים את קורותיו מימי
ילדותו לפני המלחמה ועד התמודדותו עם קשיי החיים

בגטו ורשה .בהתאם
לתפיסה הגילית
תרצה פלג
והחינוכית של בית
הספר הבין-לאומי
סיפור על כוחות של חסד בתקופת השואה
להוראת השואה,
הספר מדגיש את
חיי המשפחה לפני
השואה ואת השבר
הגדול בראשית
הכיבוש הגרמני
ובגטאות ,ובמקביל
גם את מעגלי התמיכה בקרב היהודים באותה
התקופה ואת כוחות החוסן שלהם.
משפחתו של הולצברג הייתה משפחה חרדית,
אשר ערכי הצדקה והחסד אפיינו אותה .המשפחה
בכלל ,ושמחה בפרט ,לא זנחו את הערכים האלה
גם בימים הקשים של החיים בגטו .הספר מתאר

יעל ריצ'לר פרידמן

נכוחה את הקשיים ואת האפלה ,אך גם מסמן את
אותו חוט שני של עזרה ויוזמה שאפיינו את שמחה
ואת בני משפחתו.
שמחה הולצברג ,לימים חתן פרס ישראל ,המשיך
לטוות את אותו חוט של חסד עד שהפך אותו בישראל
למפעל שלם של צדקה ונתינה .הוא סייע למשפחות
במצוקה ,לעולים חדשים ולפצועי צה"ל רבים ,וזכה
בזכות הסיוע הזה לכינוי "אבי הפצועים" .סיפורו הוא
סיפור של נתינה ,של חמלה ושל גשרים בין אנשים.
בערוץ היוטיוב של יד ושם ניתן לראות סרט
שמגולל את סיפורו של הולצברג ז"ל .אורכו של
הסרט שמונה דקות ,והוא משלב משחק ,אנימציה
ותצלומים תוך שמירה על הדיוק ההיסטורי והתאמה
לרמה הקוגניטיבית והרגשית של ילדים בני שמונה
ותשע ,על פי התפיסה החינוכית של יד ושם.
הכותבת היא ראש מדור פיתוח תוכניות לימוד במחלקה להכשרת
מורים בישראל ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

גיליון חדש של כתב העת החינוכי "בשביל הזיכרון"
■ "ככל שהנשמות יותר מזועזעות ,כך משמעותם של
החגים מדברת אלינו באופן עמוק יותר .בזמנים חסרי
מחשבה ,כאשר החיים הולכים קדימה ,אנו מתעלמים
מהאמיתות העתיקות של היהדות שלנו .אבל בזמני
משבר ,כאשר אנו נתונים בבלבול ,הזוהר שלהם מאיר
את האפלה עבורנו .כל החגים היהודיים הם חגים של
נחמה .של נחמה וזיכרון".
כך כתב מחבר מאמר המערכת שפורסם בביטאון
הציוני  Jüdische Rundschauב 7-באפריל  1933לכבוד
חג הפסח ועסק בעליית חשיבותם של החגים היהודיים
בעולמם של יהודי גרמניה.
הציטוט לקוח מתוך מאמרו של פרופ' גיא מירון,
שהופיע בגיליון האחרון ( )28של כתב העת של בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה בשביל הזיכרון.
הגיליון מוקדש למקומו של מעגל השנה בעולמם
של היהודים באירופה בתקופת השואה ,ומאמריו
עוסקים הן במעגל השנה היהודי הן במעגל השנה
של הסביבה הלא יהודית והמשטר הנאצי.
הגיליון פותח במאמרה של ההיסטוריונית אלישבע
קרליבך ,המציגה את התמודדותם של היהודים באירופה
עם אתגר החיים בצלו של לוח השנה הנוצרי .המאמר

השני ,שכתב עורך כתב העת פרופ' גיא מירון ,מציג
את מאפייני היסוד של מעגל השנה הנאצי ומאיר את
דרכי ההתמודדות של יהודי גרמניה עם החיים בצלו הן
ברמת הקהילה הן ברמת הפרט והמשפחה .המאמר
מראה גם כיצד עוררה עליית הנאצים עניין מחודש
של יהודי גרמניה במעגל השנה העברי.

שבעים שנה למדינה :השתלמות מורים בישראל
■ מה הייתה המשמעות של המילה העברית עבור
ילדי הגטאות ,ועד כמה שימש להם החלום הציוני
עוגן ומקום מפלט?
לקראת שנת השבעים למדינת ישראל הכין יד ושם
השתלמות מורים מיוחדת בנושא "השואה בסימן 70
שנה למדינה" .בהשתלמות זו בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה מציע למורים סדנאות ,חומרי לימוד
ותכנים הנעים בשני צירים מרכזיים  -מקומן של
הציונות ושל ארץ ישראל עבור יהודים שחיו בתקופת
השואה ,ומידת הרלבנטיות של הנושא הזה למורה
היום  -כאשר הצירים משולבים זה בזה ,ונעשים
בעצם לסיפור אחד על הקשר בין השואה וישראל.

"אנו בוחנים את מקומה של ארץ ישראל בשיח
החברתי ,התרבותי והׂשפתי במרחב היהודי שלפני
השואה" ,מסבירה שרית הוך-מרקוביץ ,מנהלת
המחלקה להכשרת מורים בישראל" ,כשהמרחב
הזה כולל ציבור מגוון ,שנע בין מי שחלמו על עלייה
לארץ ועד מי שהתנגדו נחרצות לרעיון הציוני ויצאו
נגדו .אנו בוחנים גם את עיתוני התקופה ,ועוסקים
בסוגיות החינוך לציונות ולעברית שהעסיקו אנשי
חינוך שנרצחו לאחר מכן בשואה .בפרק העוסק
בפרק הזמן שלאחר השואה אנו מתמקדים בשארית
הפליטה ,ובמאבק שלה לעלייה לארץ ,לפיתוח רגש
השתייכות חדש ולבנייה אישית ולאומית".

ביקור אסירים ביד ושם

יעל אסרף

■ "אני לוקח מהמפגש עם [ניצולת השואה] שרה
לייכט את ההבנה שלאדם יש יכולת לברוא חיים
טובים לאחר הטראומה; שהוא יכול לתרום לחברה,
ולהיות בעל תפיסת עולם חיובית ,גם אחרי שאיבד
הכל ,עבר דברים קשים ורוב בני האדם אכזבו אותו".
משתתף ב"פרויקט זיכרון" לאסירים
ביקור יוצא דופן שנערך לאחרונה ביד ושם היה של
קבוצת אסירים מבתי סוהר ברחבי הארץ .הביקור
היה שיאו של "פרויקט זיכרון"  -מיזם ראשוני וייחודי
שנעשה בשיתוף שירות בתי הסוהר והשתתפו בו
כ 150-אסירים משמונה בתי סוהר בארץ.

הביקור ביד ושם כלל סיור במוזיאון לתולדות
השואה ומפגש עם ניצולת השואה שרה לייכט .כמו
כן ,האסירים התרשמו מהכרזות שיצרו במהלך
ההשתלמות שעברו בבתי הסוהר" .מרגש אותי
שתליתם את העבודה שלי ביד ושם למרות שאני
לא אמן" ,אמר אחד האסירים שהשתתפו בפרויקט
ובביקור" .זה אומר שיש כבוד גם לדעה שלי ,ושגם
לי יש מה לתרום לזיכרון השואה".
בתום הביקור סיכמו האסירים וקציני החינוך
של שירות בתי הסוהר את הפרויקט ,ואת המשמעות
והחשיבות שהייתה להשתתפותם בו .האסירים ציינו
שהביקור ביד ושם היה שיאו של תהליך הלמידה שהם

אסף ידידיה
שני המאמרים האחרים המופיעים בגיליון מאירים
את התמודדותם של היהודים עם משמעותו של הזמן
היהודי בעיצומם של ימי השואה .מיכל דבורה שיוביץ
עוסקת בדרכים שבהן ציינו יהודים את חג הפסח
לאורך תקופת קיומו של גטו ורשה .המאמר מראה
כיצד התמורות בנסיבות החיים של היהודים בגטו
והמשברים שאתם התמודדו בשנים ,1943-1940
מאז הקמת הגטו ועד ימי מרד גטו ורשה ,עיצבו את
משמעותו של החג בשנים האלה .פרק המאמרים
העיוניים בחוברת נחתם במאמרו של אברהם רוזן,
שמתאר כיצד התמודדו יהודים שהיו כלואים במחנה
אושוויץ ,וחיו בתנאים שבהם עצם המעקב אחרי
מהלך הזמן היהודי דרש מאמץ עצום ,עם האתגר
של שימור לוח השנה העברי.
המדור "בשביל החינוך" מוקדש הפעם להיבטים
שונים של העבר השימושי היהודי בתקופת השואה.
עניינו בייצוג חג החנוכה בעולמם של היהודים תחת
השלטון הנאצי ,והוא עושה זאת תוך שימוש בקטעי
עדויות ,ביומנים ובתמונות.
הכותב הוא רכז המערכת של בשביל הזיכרון במחלקה להכשרת
מורים בישראל ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

יעל ריצ'לר-פרידמן
ההשתלמות חושפת לקהל המורים את מגוון
הכלים המתודולוגיים והפדגוגיים שפותחו בבית
הספר הבין-לאומי ,ועונה על דרישות משרד החינוך
ללמידה משמעותית .המורים מגלים עניין רב בנושא,
הקשור לא רק לפרק המיוחד הזה בהיסטוריה ,אלא
גם לזהות האישית שלהם .השתלמויות מהסוג הזה
כבר נפתחו במקומות אחדים ,ובהם עמק המעיינות,
אורט אבין רמת גן ,פסגה נתניה ופסגה ירושלים.
הכותבת היא ראש מדור פיתוח תוכניות לימוד במחלקה להכשרת
מורים בישראל ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

עברו ,ושהידע הרב שהם צברו במהלך הפרויקט
תרם מאוד לביקור ועשה אותו איכותי ומשמעותי.
הכרזות שעיצבו האסירים שימשו להם כלי לביטוי
רגשותיהם ,והצגתן בתערוכה ביד ושם ריגשה רבים
מהם .בעקבות התגובות הנלהבות בשירות בתי הסוהר,
שרואה ב"פרויקט הזיכרון" יוזמה חינוכית מהמעלה
הראשונה ,הוחלט להמשיך בפרויקט גם השנה.
הכותבת היא ראש מדור כוחות הביטחון במחלקת צה"ל וכוחות
הביטחון ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

חינוך 9

גיבורים בעל כורחם
יום עיון בנושא מצילים יהודים בתקופת השואה
לאה גולדשטיין
■ ב 1941-פתח יוסף איתאי (יושקו אינדיג) ,מדריך
לשעבר בתנועת השומר הצעיר ,במסע להצלת
קבוצה של יתומים יהודים ילידי גרמניה ,אוסטריה
ויוגוסלביה .במשך ארבע שנים הוביל איתאי את
הילדים ביוגוסלביה ובאיטליה הכבושות ,ומשם הביא
אותם לשווייץ הניטרלית ,ועם תום המלחמה לארץ
ישראל .איתאי הצליח במשימתו בעזרת לפחות עוד
שני מצילים יהודים ,אהרון מנצר וגופרדו פצ'יפיצ'י.
שלושתם סיכנו את חייהם כדי להציל את הילדים.
מנהלת המכון הבין-לאומי לחקר השואה ד"ר יעל
נידם-אורביטו סיפרה את סיפורם של איתאי והילדים
במסגרת יום עיון מיוחד שנערך לאחרונה ביד ושם
ועסק בנושא יהודים מצילי יהודים בתקופת השואה.
למרות התנאים הקשים ששררו בתקופת השואה,
הציעו יהודים רבים כמו איתאי עזרה (מזון ,מקלט,
הדרכה ,תמיכה) לאחיהם היהודים .לעתים קרובות
היו מקבלי העזרה בני משפחתם או בני קהילתם
של המסייעים ,אם כי לעתים הם היו זרים גמורים,
שהמקרה הפגיש אותם עם מציליהם.

העיסוק ביהודים מצילי יהודים אינו חדש ליד ושם.
במסגרת פעילות המחקר ,החינוך וההנצחה הענפה
שלו ,עוסק יד ושם במשך כמה עשורים בתופעת
הצלת יהודים בידי יהודים בהקשר הרחב יותר של
סולידריות יהודית ועזרה הדדית .ב 11-בדצמבר 2017
עמד הנושא במוקד יום עיון בהשתתפות היסטוריונים,
ניצולי שואה ואחרים .יום העיון נערך בנוכחות מאות
מתעניינים שמילאו את אולם ההרצאות על שם אדמונד
י' ספרא בהנחייתה של מנהלת אגף הנצחה וקשרי
קהילה עינבל קויתי בן-דב.
בדברי הפתיחה תיאר יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו את הנושא "המרתק והמשמעותי" הזה ,וציין
כי אף שהאירועים שבהם יהודים הצילו יהודים בתקופת
השואה היו מגוונים והתרחשו בנסיבות שונות ,הם בעלי
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״למרות הבחירות הנוראיות
והדילמות המוסריות שעמדו
בפני מצילים יהודים בתקופת
השואה ,דבר אחד ברור :הם
פסעו בנתיב הקשה ,בזמן
שאחרים לא יכלו״.
ד"ר יעל נידם-אורביטו
מאפיינים משותפים אחדים .חברת הכנסת מרב מיכאלי
סיפרה איך סייע סבה ,ישראל קסטנר ,להציל כ1,600-
יהודים הונגרים במהלך משא ומתן עם הגרמנים הנאצים.
מיכאלי בירכה את יושב ראש אבנר שלו ואת יד ושם
על קיום יום העיון ,ואמרה ש"צריך לעשות הרבה יותר"
כדי להעלות את הנושא למודעות הציבור .שורד השואה
חיים רוט ,יושב ראש הוועד למען הכרת יהודים מצילי
יהודים בשואה ,הדגיש את הצורך בהעלאת המודעות
לנושא בישראל ובעולם ,בעידוד חקר הנושא ובהרחבת
הפעילויות החינוכיות בו.
בהרצאתה דנה ד"ר נידם-אורביטו במשתנים
שונים שמילאו תפקיד בניסיונות ההצלה  -המיקום
הגיאוגרפי של ניסיון ההצלה ,המועד שבו נעשה
הניסיון ,מניעיהם של המצילים (דתיים ,אידיאולוגיים,
מרי והתנגדות)  -ועל ההבדלים בין מאמצי הצלה של
יחידים ושל קבוצות (מאמצים שלעתים היו מעורבים
בהם לא-יהודים) .היא הדגישה את הדילמות שעמדו
לעתים קרובות בפני המצילים ,כגון השארת בני
משפחה מאחור ,סיכון יהודים כדי להציל אחרים ואף
שיתוף פעולה עם האויב כדי להציל יהודים.
ד"ר דוד זילברקלנג ,היסטוריון בכיר במכון הבין-
לאומי לחקר השואה והעורך הראשי של יד ושם-קובץ
מחקרים ,תיאר כמה מהקשיים האלה כאשר דיבר
על הצלת יהודים בפולין .מידת הידע של היהודים על
כוונותיהם האמיתיות של הגרמנים ,כמו גם מידת ידיעתם
על הענישה הקולקטיבית ,השפיעו לעתים קרובות על

החלטותיהם בנוגע להצלת יהודים אחרים .ד"ר זילברקלנג
גם הביא עדויות שוברות לב של מי שאולצו לבחור מי
יינצל מבין בני משפחותיהם ומי יושאר למות .במקרה
אחד קבוצת ילדים הצילה מבוגרים שטיפלו בהם  -אך
הילדים עצמם נרצחו .הוא הדגיש שהיהודים היו בני אדם
במצב בלתי אפשרי ,ולכן אין סיפור שהוא ללא דופי:
"לעתים קרובות אנו מכנים אנשים אלה 'גיבורים' ,אבל
לא תמיד הם היו מלאכים".
ההיסטוריונית ד"ר ז'אנין פרנק סיפרה על פעילות
ההצלה המוצלחת בחלקה הגדול שנעשתה בבלגיה
בידי הארגון להגנת היהודים ( Comité de Défense des
 )Juifs – CDJוחברי מפלגת פועלי ציון שמאל .בזכות
מאמציו להפיץ מידע על אפשרויות הצלה ברחבי
בלגיה ,ובזכות טיפולו בילדים ומבוגרים יהודים
במסתור ,הציל  CDJאת חייהם של כ 5,000-יהודים
מבוגרים וכ 3,000-ילדים יהודים בתקופת השואה.
ניצול השואה דוד גור העיד עדות מרתקת בגוף
ראשון על מאמצי הצלה בתקופת השואה .גור ,שהיה
חבר השומר הצעיר בתקופת המלחמה בהונגריה,
סייע לזייף מסמכים ,וכך אפשר לאלפי יהודים הונגרים

זה כמה עשורים שיד ושם
עוסק בתופעת הצלת יהודים
בידי יהודים בהקשר הרחב
יותר של סולידריות יהודית
ועזרה הדדית
להינצל מהגירוש למחנות המוות .מחתרת תנועות
הנוער היהודיות הציוניות ייסדה כחמישים בתי ילדים
בבודפשט תחת חסות הצלב האדום הבין-לאומי
וסיפקה את צרכיהם ,ובכך הצילה אלפי יהודים נוספים.
יום העיון הסתיים בהקרנה קטעים מוילפריד
ישראל :המציל מברלין  -סרט שאִפשר למשתתפי
הכנס להתוודע לסיפורו המיוחד של ישראל :איש עסקים
יהודי שסייע להצלחתו של מבצע ה"קינדרטרנספורט".
"במציאות שתבעה מכל יהודי להתרכז במאמצי
ההצלה של עצמו ושל משפחתו הקרובה" ,סיכמה
ד"ר נידם-אורביטו" ,אנחנו מוצאים יהודים שהחליטו
לסכן את חייהם כדי להציל אחרים .למרות הבחירות
הנוראיות והדילמות המוסריות שעמדו בפני מצילים
יהודים בתקופת השואה ,דבר אחד ברור :הם פסעו
בנתיב הקשה ,בזמן שאחרים לא יכלו .בין השאר אנו
נתקלים בסיפורים של אומץ קיצוני ושל אנשים צנועים
שלא הבינו שהם גיבורים .יש בהחלט מקום לקיים עוד
מחקרים בנושא החשוב הזה".

תערוכה מקוונת חדשה

"את כולם השארתי בבית"
מכתבים אחרונים מהשואה1943 :
יונה קובו
■ "את כולם השארתי בבית; את אמא ,את אבא ,בגטו,
את כולם .מאוד כואב לי הלב שהשארתי אותם שם,
בידיים הגזלניות של השודדים של היטלר".
כך כתב טוביה גרין בגלויה ששלח מבלחנה
שברוסיה לאחותו חוה בארץ ישראל .המכתב הכתוב
ביידיש היה סימן החיים האחרון שהגיע ממנו .טוביה,
שברח מהגטו בפוניבז' ,נהרג בשורות הפרטיזנים.
נסיבות מותו אינן ידועות.
מכתבו האחרון של טוביה גרין הוא אחד מתוך
אלפי מכתבים אישיים שנמסרו במהלך השנים ליד
ושם ,ונחשף עתה באתר יד ושם בתערוכה המקוונת
החדשה "את כולם השארתי בבית :מכתבים אחרונים
מהשואה  ."1943 -בתערוכה ,השלישית בסדרת
תערוכות מקוונות של מכתבים אחרונים מהשואה,
נחשפים עשרה מכתבים אחרונים שכל כותביהם נרצחו
בשואה .המכתבים נכתבו בשפות שונות  -גרמנית,

והשניים התגוררו באתונה .את
מכתבו האחרון שלח אלי סידס
מגטו הברון הירש בסלוניקי.
במכתב הזה הוא תיאר את
התנאים האיומים ששוררים
במקום ,והביע את התקווה
לשוב ולהיפגש עם יקיריו .לאלי
וליתר תושבי הגטו נאמר שהם
עתידים להישלח להתיישב
בקרקוב שבפולין .אלי לא
ידע כמובן מהו יעדם האמיתי,
ובמכתב ששיגר ביקש מחתנו
כתובות של אנשים שרוברט
מכיר בקרקוב ,והמלצות על
המשפחה שיהיו בידו כאשר
יגיע לקרקוב.

■ רבקה-רגינה פולקנפליק" :נא מסרי ד"ש לכולם"

הגרמני בקיץ  1941נאלצו כל יהודי בורשצ'וב להתרכז
בגטו ,אבל כבר בספטמבר  1942ברחו בני המשפחה
מהגטו ומצאו מסתור אצל מכרים אוקראינים .עבור
רבקה הם מצאו מקלט אצל משפחה פולנית חשוכת
ילדים בבילצ'ה זלוטה ,ודאגו לה למסמכי זהות נוצריים
מזויפים" .אם תישארו בחיים" ,אמרו המסתירים,
"תוכלו לקבל את הילדה בחזרה".

המכתבים נכתבו בשפות שונות
ומתארים את תלאות הקיום
היומיומי בימי השואה
■ בני משפחת יושקוביץ ,שסיפורם מוצג בתערוכה ,בטיול בגרמניה בשנות השלושים | יד ושם ,ארכיון התצלומים

הולנדית ,יידיש ,לדינו ,צרפתית ופולנית  -ומתארים
את תלאות הקיום היומיומי בימי השואה .בין השאר
הם חושפים עניינים כמו הקשיים בקבלת מידע על
קרובים שכותבי המכתבים נאלצו להיפרד מהם,
והחלטות הרות גורל שהיה על יהודים לקבל כדי
להינצל ,ובכללן ההחלטה של הורים להיפרד מילדיהם.
עם זאת ,מרבים מהם עולים מסרים אופטימיים ותקווה
להתראות .באמצעות כתב ידם ,דיוקן פניהם ,דפי
העד שנמסרו לזכרם וקטעי עדות של בני משפחה
ששרדו ,התערוכות המקוונת האלה הן תיעוד נדיר
של סיפוריהם של קורבנות השואה.
בתערוכה מוצג גם סיפורם של אלי וסרינה סידס,
ובנותיהם לורה וריטה .אלי וסרינה חיו בסלוניקי עם
בתם ריטה ,ואילו לורה התחתנה עם רוברט צרפתי,

וכך כתב אלי סידס ללורה ולרוברט באפריל ,1943
זמן קצר לפני ששולח עם רעייתו סרינה ועם בתם
ריטה לאושוויץ" :ואתם ,יקרים ,תאהבו אחד את השני
תמיד .אתה ,רוברט ,תחליף אותנו על פי הצורך עבור
לורה .תהיה שם בשבילה במקומנו .יש לה רק אותך
כרגע .אנחנו יכולים להגיד בגאווה שאנחנו משאירים
אותה עם רוברט ובזה אמרנו את הכל [ ]...קבלו את
הברכות שלנו עד שנוכל בקרוב מאוד לחבק אתכם".
לורה ,רוברט ,בנם פיטר ובתם קלליה שרדו .את
המכתב המקורי של אלי סידס תרמה ליד ושם נכדתו
קלליה נחמיה ,המתגוררת באתונה ומוזכרת במכתב.
בתערוכה מסופר גם סיפורה העצוב של הילדה
רבקה פולקנפליק ,בתם של משה וחנה מהעיירה
בורשצ'וב במחוז טרנופול בפולין .לאחר הכיבוש

לאחר זמן נתפסו משה ,חנה ובנם דוד ,אחיה של
רבקה ,בידי אוקראינים והועברו למחנה ליסובצה .אבל
גם משם עלה בידיהם לברוח ,והם מצאו מקום מסתור
אחר .כל אותו הזמן שהתה רבקה אצל המשפחה
הפולנית .אלא שאז בגד בה מזלה ובעקבות הלשנה
היא נתפסה בידי שוטרים אוקראינים .הידיעה על כך
הגיעה אל משה וחנה ,ונאמר להם שניתן לשחרר
את בתם באמצעות שוחד .חנה ומשה שילמו את כל
שנדרש מהם ,אבל הדבר לא הציל את בתם .רבקה
נרצחה בירי ב 28-ביוני  ,1943חמישה ימים לפני יום
הולדתה השנים-עשר .שבועיים לפני שנרצחה כתבה
ת ַפּגעי שכתבתי מעט כל
רבקה להוריה" :אמא ,אל ִּ
כך ,אבל האדון מיהר ולא היה לו זמן לחכות".
הכותבת היא תחקירנית ורכזת תערוכות מקוונות במחלקת
הדיגיטל באגף התקשורת.
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כינוס מחקר בין-לאומי

החלטות קורעות לב

התמודדות המשפחה היהודית בברית המועצות הכבושה בתקופת השואה
לאה גולדשטיין

■ אילו אתגרים עמדו בפני המשפחות היהודיות
בברית המועצות במהלך השואה ומיד אחריה? כיצד
התמודדו בני משפחה שונים עם השינוי בתפקידיהם?
האם מוטב היה לקרובי משפחה להישאר יחד ,או
שמא עדיף היה להם להיפרד כדי להגדיל את סיכויי
ההישרדות שלהם? כיצד המשיכו בני משפחות שעברו
למדינות שונות ,ואפילו ליבשות שונות ,לתקשר אלה
עם אלה במהלך הכיבוש הגרמני?

■ מנהל מרכז מירילשווילי ד"ר ארקדי זלצר

ב 20-בנובמבר  2017התכנסו במכון הבין-לאומי
לחקר השואה של יד ושם כמה מן החוקרים המובילים
בישראל ,ארצות הברית ,גרמניה וקנדה לכינוס בין-
לאומי חדשני על הנושא "המשפחה היהודית בברית
המועצות תחת הכיבוש הגרמני ובעורף הסובייטי".
הכינוס ,שקיים המרכז לחקר השואה בברית המועצות
על שם משה מירילשווילי של מכון המחקר ,כלל
הרצאות ודיוני עומק על המשפחה היהודית במהלך
השואה ועל הקשיים שאיתן התמודדה תחת הכיבוש
הגרמני ובעורף הסובייטי.
פרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר
השואה והמופקד על הקתדרה לחקר השואה על
שם ג'ון ניימן ,קבע בדברי הפתיחה שלו כי זמן רב
התמקד חקר השואה באידיאולוגיה האנטי-יהודית של

הגרמנים ובפתרון הסופי ,ואילו הדיון ברמת השטח
סבל בדרך כלל מהתעלמות .אלא שבשנים האחרונות
ניתן מקום מרכזי יותר לפעולות ,לתגובות ולדילמות
של הקורבנות ,המבצעים והצופים מן הצד ,ועם אלה
נכללת כמובן גם היחידה המשפחתית .פרופ' דליה
עופר (האוניברסיטה העברית) הרחיבה את הרעיון
הזה והדגישה כי העברת הדגש בעשרים השנים
האחרונות אל סוגיות הנוגעות במגדר ,במשפחה
ובילדים עשויה לעזור לחוקרים להיטיב להבין לא רק
כיצד נרצחו יהודים במהלך השואה ,אלא גם כיצד
ניסו לחיות תחת עול הרדיפות והגירושים.
בכינוס השתתפו מרצים שדיברו על מגוון נושאים
הקשורים למשפחה היהודית בברית המועצות הכבושה.
בהקשר לילדים ,דנה שלומית שולחני ,חוקרת ורכזת
במרכז לחקר השואה בברית המועצות ,בגורל הצאצאים

״העברת הדגש בעשרים השנים
האחרונות אל סוגיות הנוגעות
במגדר ,במשפחה ובילדים
עשויה לעזור לחוקרים להיטיב
להבין לא רק כיצד נרצחו
יהודים במהלך השואה ,אלא
גם כיצד ניסו לחיות תחת עול
הרדיפות והגירושים״.
פרופ' דליה עופר
של נישואי התערובת בשטחים הסובייטיים הכבושים,
והצביעה על כך שבזמן שבמערב אירופה גורלם של ילדי
נישואי התערובת היה בהתחלה שונה מזה של הוריהם
היהודים ,בברית המועצות נשקפה לילדים האלה סכנה

■ ריכוז יהודי לובני והסביבה לפני רציחתם 16 ,באוקטובר
 | 1941יד ושם ,ארכיון התצלומים

רבה יותר ,שכן בעיני הגרמנים הם נחשבו מלכתחילה
נחותים יותר בהיותם בני הגזע הסלבי או מי ש"נדבקו
במחלה הבולשביקית" .רובם לא ניצלו ,אך היו כמה
מקרים שבהם בני משפחה לא יהודים הפגינו אומץ
לב עצום ונתנו מחסה לקרוביהם היהודים למחצה ,או
שאנשי ממשל מקומיים הסכימו להעלים עין מזהותם.
עם זאת ,בסופו של דבר ,כמו במקרים של גברים
ונשים יהודים רבים שאולצו לבחור בהצלתם האישית
במחיר חייהם של בני משפחה אחרים ,קרובים רבים
של צאצאי נישואי תערובת לא סייעו בסופו של דבר
לבני משפחתם היהודים למחצה .כתוצאה מכך ,הם

חתן הפרס הבין-לאומי לספר מחקר  :2017פרופ' דוד סזרני ז"ל
■ הפרס הבין-לאומי של יד ושם לספר מחקר על
השואה הוענק ב 27-בדצמבר  2017לפרופ' דוד סזרני
ז"ל על ספרו Final Solution: The Fate of the Jews
 .1933–1949פרופ' סזרני נפטר ב ,2015-ואת הפרס
קיבלה בשמו רעייתו דון.
הטקס נערך במכון הבין-לאומי לחקר השואה
של יד ושם בהנחיית ההיסטוריונית הראשית של יד
ושם פרופ' דינה פורת ,ובנוכחות ראש המכון הבין-
לאומי והמופקד על הקתדרה לחקר השואה על שם
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ג'ון ניימן פרופ' דן מכמן ,מנהלת המכון הבין-לאומי
ד"ר יעל נידם-אורביטו ,ודון סזרני.
מנימוקי השופטים" :ספרו של סזרני הוא מחקר
היסטורי מקיף המתעד את גורלם של יהודי אירופה.
על סמך מחקר של עשרות שנים ,תעודות שנחשפו עם
פתיחת הארכיונים הסובייטיים והסרת הסיווג הביטחוני
מעל מסמכים של שירותי הביון במערב ,וכן יומנים ודיווחים
שנכתבו במחנות ,פורש סזרני יריעה רחבה המאתגרת
את ההסברים המקובלים לפוליטיקה האנטי-יהודית של

גרמניה הנאצית ולהופעתו הבלתי נמנעת של 'הפתרון
הסופי' .רדיפת היהודים ,לדעת סזרני ,לא עמדה תמיד
בראש מעייניהם של הנאצים וגם לא הייתה תופעה
בלתי נמנעת .סזרני מציג את התפתחותה הלא רציפה
של רדיפת היהודים ,לא פעם בעקבות יוזמות מקומיות,
בארצות שנכבשו בידי הגרמנים .סזרני סבור כי מהלך
המלחמה היה גורם קריטי בקביעת גורלם של היהודים.
מפלות צבאיות שללו מהגרמנים את ההזדמנות לגרש
את היהודים למחוזות מרוחקים ויצרו מחסור במשאבים

היתומים נעשו סמל מרכזי להרס
שהמיטה המלחמה על ברית
המועצות ,והשירים שכתבו
אותם יתומים עברו "התאמה"
ו"חילון" בידי המשטר הסובייטי
לצורך גיוס תמיכה במאבק נגד
הפשיזם הגרמני (הנאציזם)
חוו לאורך עשרות שנים אחרי השחרור צער רב ובושה
גדולה ,ועדויותיהם יצאו לאור רק בשנים האחרונות.
בהרצאתה "אני עוזב את קבר אמי" התמקדה
פרופ' אנה שטרנשיס (אוניברסיטת טורונטו) ביתומים
יהודים בברית המועצות .המחקר שעשתה פרופ'
שטרנשיס על שירה יידית שנוצרה בזמן המלחמה
בידי יתומים יהודים מראה כיצד נעשו היתומים סמל
מרכזי להרס שהמיטה המלחמה על ברית המועצות,
וכיצד השירים שכתבו אותם יתומים עברו "התאמה"
ו"חילון" בידי המשטר הסובייטי לצורך גיוס תמיכה
במאבק נגד הפשיזם הגרמני (הנאציזם) .החוקרת
העצמאית ד"ר אינה גרסימובה דיברה על האתגר של
הסתרת פעוטות והברחתם אל מעבר לקווי החזית,
ועל המחיר הכבד שנאלצו לשלם משפחות שבניהן
הצעירים בחרו להצטרף ליחידות פרטיזנים.
בכינוס עלו גם כמה נושאים הקשורים לנשים .פסיה
פרסי (אוניברסיטת תל אביב) עסקה בסוגיית העגונות,
נשים שלא ידעו מה עלה בגורל בעליהן הנעדרים ,ולפיכך
נאסר עליהן להתחתן שוב .הניסיונות היצירתיים והבלתי
פוסקים שעשו רבנים מובילים ,ובהם הרב שלמה דוד
כהנא ותלמידו הרב יצחק הוברמן ,למצוא פתרונות
הלכתיים למצוקתן הקשה של הנשים האלה הם דוגמה
אחת מני רבות לבעיות המשפחתיות הסבוכות שהתעוררו

בעקבות המלחמה .ד"ר לאה פרייס מהמכון הבין-לאומי
לחקר השואה תיארה את מאמציהן ההרואיים של נשים
יהודיות להפר צווים נאציים שאסרו על לידת ילדים
בגטאות מסוימים בליטא  -הצווים שמכונים "משפחות
מעוקרות" ( - )sterilized familiesואת ניסיונותיה של
ההנהגה היהודית להפיץ מידע לבוגרים על דרכים
למניעת הריון.
פרופ' נטליה אלקסיון (טורו קולג' ,ניו יורק) תיארה
בהרצאתה דילמות שונות שעמדו בפני משפחות יהודיות
ממזרח גליציה ,ובהן הדילמה אם לנסות לשרוד לבד או
כיחידה משפחתית .באמצעות סיפורי ניצולים תיארה
פרופ' אלקסיון מקרים של רשתות משפחתיות שעזרו
לילדים יתומים ,וכן מקרים של "משפחות חלופיות"
(  )surrogate familiesשנוצרו תוך כדי בריחה או

מקרים של "משפחות חלופיות"
( ,)surrogate familiesשנוצרו
תוך כדי בריחה או הסתתרות,
סיפקו תמיכה רגשית ולא פעם
הגדילו את סיכויי ההישרדות
הסתתרות ,סיפקו תמיכה רגשית ולא פעם הגדילו את
סיכויי ההישרדות .פרופ' אטינה גרוסמן (מכללת קופר
יוניון ,ניו יורק) העלתה כמה סוגיות הנוגעות למגדר,
כמו ניסיונותיהם של גברים יהודים להצטרף לצבא
אנדרס הפולני כדי שיוכלו לצאת מברית המועצות,
ומאבקיהן של נשים יהודיות להמשיך לפרנס קרובי
משפחה התלויים בהן תוך כדי שבירת המוסכמות על
עבודת נשים מחוץ לבית .באמצעות חוויות המלחמה
של משפחת בק הציג ד"ר זאב לוין (האוניברסיטה
העברית) דילמה שאתה התמודדו צעירים יהודים רבים
בימי השואה  -להסתכן ולנסות להציל את עצמם או

שהביא להרעבתם של הגטאות והחמיר את הצעדים
שננקטו נגד היהודים [ ]...הפתרון הסופי של סזרני הוא
התיעוד העדכני של גורלו של עם הרואי שנלכד בגיהינום
גרמניה ההיטלראית".
בהרצאתו "סינתזה ,תובנות ומיתוסים שבורים:
היסטוריה מעודכנת של השואה" ,הציג מנהל הספריות
של יד ושם ד"ר רוברט רוזט את הנושאים המרכזיים
הנידונים בספרו של פרופ' סזרני ואת נקודות
המבט החדשות המוצגות בו .כך ,למשל ,אמר ד"ר

לגלות אחריות לבני משפחתם ולהישאר אתם .ד"ר
לוין דן גם בשאלה מתי הסתיימה חוויית השואה של
הפליטים ,וציין כי היו ניצולים שהביאו את שרידי בני
משפחותיהם לקבורה מחדש בישראל בתום עשרות
שנים של שלטון סובייטי.
פרופ' אליאנה ר' אדלר (אוניברסיטת פנסילבניה
סטייט) עסקה בנושא המרתק של שמירת קשר ועזרה
הדדית באמצעות חבילות .תוך כדי מחקר שעסק
בנושאים אחרים הבחינה פרופ' אדלר בתופעת החבילות,
שהוזכרו בעדויות רבות כאמצעי להעברת ידיעות ופריטים
מצילי חיים בין בני משפחה שדרכיהם נפרדו במהלך
המלחמה :יהודים בעורף הסובייטי ,ולימים גם יהודים
פולנים ששוחררו מהגולגים ,קיבלו במהלך המלחמה
חבילות מארצות כמו ארץ ישראל וארצות הברית.
(מעניין לציין כי בתחילת המלחמה נשלחו חבילות מפולין
הכבושה בידי גרמניה לפליטים יהודים שברחו מפולין
לברית המועצות ,אך תופעה קצרת ימים זו נפסקה עוד
לפני פלישת גרמניה לברית המועצות) .לא תמיד היה
תוכנן של החבילות שימושי (למשל ,דולרים שנשלחו
מאמריקה לא יכלו להביא שום תועלת בעומק השטח
הסובייטי) ,אך השמחה על קבלת החבילות ,שכללו גם
ידיעות מוצפנות על קרובי משפחה בחוץ לארץ ,לא
ידעה גבול ,והן רוממו את נפשם של מי שניסו לשמור
על התא המשפחתי בברית המועצות.
"זאת הפעם הראשונה שהנושא של המשפחה
היהודית הסובייטית במהלך השואה תופס את מרכז
הבמה" ,סיכם מנהל המרכז לחקר השואה בברית
המועצות ד"ר ארקדי זלצר" .הכנס עסק בהחלטות
קורעות הלב שנאלצו לקבל יהודים בשטחי ברית
המועצות בתקופת השואה .לא היו 'החלטות נכונות',
אלא אך ורק החלטות קורעות לב".
המרכז לחקר השואה בברית המועצות על שם משה מירילשווילי
פועל בתמיכתם של לאורה ומיכאל מירילשווילי.

רוזט כי פרופ' סזרני ,תוך "הימנעות מאידיאליזציה
ומדמוניזציה" ,שאף "להציג תמונה מורכבת ואנושית
יותר של ההתנהגות היהודית במערבולת השואה".
ספרו של סזרני מדגיש ,לדברי ד"ר רוזט" ,את המאמץ
הגדול לקיים חיים נורמליים במצב אנומלי ביותר".

■ מימין לשמאל :פרופ' דן מכמן ,דון סזרני ,פרופ' דינה פורת

מחקר 13

חצו הרים,
ארצות וימים

ההגירה לאחר המלחמה והדילמות של ניצולי השואה
לאה גולדשטיין

■ "בבואנו לבחון את הסוגיות שעמדו על הפרק
בתקופה שמיד אחרי השואה ,אנו מזהים מעין 'גשר'
בין האימה של שנות המלחמה לבין ניסיונותיהם של
ניצולים לשקם את חייהם .תקופה קצרה ואינטנסיבית
זו מגלה לנו רבות על דרכם של הניצולים ליצור
לעצמם חיים חדשים ,ולגבש זהות אישית ותחושה
של שותפות בקהילה".
כך פתחה ד"ר שרון קנגיסר-כהן ,מנהלת מרכז
אלי ודיאנה זבורובסקי לחקר השואה והשלכותיה
במכון הבין-לאומי לחקר השואה ,יום עיון מרתק
שכותרתו "הגירה ודילמות אחרי המלחמה".
בהרצאתה התייחסה ד"ר קנגיסר-כהן להשקפתו
של ד"ר זאב מנקוביץ' ,המנהל הקודם של המרכז ,אשר
טענה כי בניגוד לכמה תפיסות מקובלות ,בתקופה
שמיד אחרי השואה הניצולים לא התאפיינו כלל
בגישה פסיבית לעתידם .ה"קורבנות" היו חייבים לגייס
את עצמם לפעולה ,ולמצוא תכלית ויכולת לשלוט
בגורלם .גם אצל ילדים ,שלכאורה היו מסוגלים עוד
פחות לשלוט בעתידם ,אפשר לזהות תחושה עזה של
זהות ובחירה ,למרות שרבות מההחלטות הנוגעות
לגורלם התקבלו בסופו של דבר בידי מבוגרים.
ביום העיון השתתפו שניים מהחוקרים המובילים
בתחום :ד"ר סימון ג'יליוטי (רויאל הולוויי ,לונדון) וד"ר
מרקוס זילבר (אוניברסיטת חיפה) .הרצאתה של ד"ר
ג'יליוטי התמקדה ביצירת הבלתי לֶגלים ( ,)1948אחד
הסרטים הראשונים שעסקו בנתיבי הבריחה ששימשו
את הניצולים בדרכם מאירופה לארץ ישראל בשנים

להגיע לחופי הארץ .הסרט לא זכה להד שלוין ואחרים
ציפו לו (בשל האירועים ההיסטוריים של אותן שנים
ובגלל תחרות מצד סרטים אחרים שנועדו לגייס
כספים למען הניצולים הפליטים) ,אך אין ספק שהוא
ייזכר כיצירה שבה הוצגו הניצולים כ"אקטיביסטים
מועצמים" המחפשים בית ומולדת.

בתקופה שמיד אחרי השואה
הניצולים לא התאפיינו כלל
בגישה פסיבית לעתידם.
ה"קורבנות" היו חייבים לגייס
את עצמם לפעולה ,ולמצוא
תכלית ותחושת כוח כדי לקבוע
את גורלם .כך גם אצל ילדים,
שלכאורה היו מסוגלים עוד
פחות לשלוט בעתידם
הרצאתו של ד"ר זילבר התמקדה בעלייתם של
ניצולים מפולין לישראל ,ובמקרים מסוימים בחזרתם
לפולין .באמצעות בדיקה מעמיקה של הבקשות שהגישו
ניצולים יהודים (ולפעמים גם בני זוגם הלא יהודים) לעזוב
את הארץ או להיכנס לארץ אחרת ,הצליח ד"ר זילבר
לבדוק כיצד התמודדו הניצולים עם סוגיות שמילאו
באותם ימים תפקיד מרכזי בהתפתחותה של הארץ:
קשרי משפחה ,פטריוטיות ,פרוטקציה וחמלה (במקרה

■ "הבריחה"  -זקן יושב במקום לינה מאולתר בתחנת
איסוף במקום לא ידוע | יד ושם ,ארכיון התצלומים

הניצולים התמודדו עם סוגיות
שמילאו באותם ימים תפקיד
מרכזי בהתפתחותה של הארץ:
קשרי משפחה ,פטריוטיות,
פרוטקציה וחמלה
גורלם בארץ ,ובהיותם "בלתי רצויים" הם מצאו את עצמם
לא פעם בשולי החברה ,שקועים בניסיון נואש לקושש
פרנסה ולבנות חיים במולדתם החדשה.
יום העיון התקיים בתמיכתה של קרן גוטוירט.

■ ד"ר סימון ג'יליוטי :הניצולים היו "אקטיביסטים מועצמים"
בחיפוש בית ומולדת

■ ד"ר מרקוס זילבר :בהיותם "בלתי רצויים" ניצולי שואה מצאו את עצמם לא פעם בשולי החברה

 .1948-1947בחלקים העיקריים של הסרט שיחקו
שחקנים ,אך הכותב והבמאי מאיר לוין הצליח לצלם
״בזמן אמת ובמקומות אמיתיים״ את נתיבי הבריחה
שבהם חצו פליטים רבים הרים ,ארצות וימים כדי

האחרון ,במיוחד כלפי נשים) .החלטתם הנחושה של
הניצולים להגיע ליעדם המועדף ניכרת במיוחד בפתרונות
היצירתיים שיזמו רבים ממי שבקשותיהם נדחו (למשל,
ניסיון לקבל אשרת תייר) ,אם כי לא תמיד שפר עליהם
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כוח מניע
בזיכרון השואה
אברהרד יקל ()2017-1929

ד"ר דוד זילברקלנג

■ אחד ההיסטוריונים
החשובים של גרמניה
הנאצית ושל השואה,
פרופ' אברהרד
יקל ,נפטר ב15-
באוגוסט  2017בגיל
 .88הגיליון החדש
של יד ושם  -קובץ
מחקרים (מ"ה,)2:
המוקדש לזכרו,
נפתח במאמריהם
של הפרופסורים איאן קרשו ואוטו דב קולקה על
תרומתו של יקל לתחום ידע זה.
מראשית דרכו היה יקל מחסידיה הבולטים של
האסכולה ה"אינטנציונליסטית" בפרשנות היטלר
וגרמניה הנאצית ,אסכולה שגרסה כי היטלר היה
גורם מרכזי בקביעת העמדות שאומצו בידי המשטר
ושהאידיאולוגיה האנטישמית שלו נטועה בלב המדיניות
שקבעו הוא והמשטר הנאצי .התעקשותו של יקל
להתייחס בכובד ראש אל השקפת העולם של היטלר
ולראות בה את הבסיס לקביעת המדיניות שלו ,קובע
קרשו ,מקובלת כיום על היסטוריונים רבים.
רעיונותיו של יקל היו מעוגנים היטב במחקר
אמפירי מקיף ,וכפי שמדגישים במאמריהם קרשו

וקולקה כאחד ,הוא לא חשש להגיע למסקנות
אנליטיות שסתרו את העמדות המקובלות בעולם
האקדמי .שניהם מצביעים על תרומתו המהותית
של יקל להבנת היטלר ,גרמניה הנאצית והתפתחות
"הפתרון הסופי".
יקל גם פעל במרץ לשמר את זכר השואה
בגרמניה ולמנוע את דחיקתה אל תחום ההיסטוריה
הרחוקה .הוא תרם תרומה
חשובה מאוד למחלוקת
ההיסטוריונים בגרמניה
ב ,1986-שימש יועץ והיה
מעורב בהפקת סדרות
וסרטים חשובים לטלוויזיה
דוגמת Hitler: eine Bilanz
(היטלר :ספירת מלאי),
ומילא תפקיד מרכזי ■ ד"ר אברהרד יקל
בדיונים על הקמתה של
אנדרטת השואה בברלין .כפי שכותב קרשו במאמרו:
"אם הציבור הגרמני יודע על השואה היום יותר מכפי
שידע בעבר ,ומשום כך גם מצויד בכלים שיאפשרו
לו להתנגד ביתר יעילות לצורות מודרניות של
שנאה גזעית ואפליה גזעית ,יש לכך קשר כלשהו
עם עבודתו החינוכית הציבורית המתמשכת של
אברהרד יקל".

"אם הציבור הגרמני יודע על
השואה היום יותר מכפי שידע
בעבר ,ומשום כך גם מצויד
בכלים שיאפשרו לו להתנגד
ביתר יעילות לצורות מודרניות
של שנאה גזעית ואפליה
גזעית ,יש לכך קשר כלשהו עם
עבודתו החינוכית הציבורית
המתמשכת של אברהרד יקל".
פרופ׳ איאן קרשו
קולקה וקרשו כאחד מדגישים גם את פתיחותו
המרשימה של יקל ואת העניין שגילה בעבודתם של
חוקרים צעירים יותר ,כפי שהיו הם עצמם בראשית
דרכם .יקל תרם בעבר מאמרים לכתב העת יד ושם
 קובץ מחקרים ולפרסומים אחרים של המוסד,השתתף בכנסים והיה ידיד יד ושם .חסרונו יורגש מאוד.
קובץ המחקרים יצא לאור בעזרת Samson Charity Foundation,
based in Switzerland, and Hamburger Stiftung zur Förderung
.von wissenschaft und kultur

הכותב הוא היסטוריון בכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה
והעורך הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים.

עמית מחקר :לוקה פנוליו
■ בסוף שנת ,2017
במסגרת תוכנית עמיתי
המחקר של המכון הבין-
לאומי לחקר השואה,
שהה ד"ר לוקה פנוליו
במכון הבין-לאומי
לחקר השואה ביד ושם.
במהלך שהותו ביד
■ ד"ר לוקה פנוליו
ושם ,שנמשכה שלושה
חודשים ,חקר ד"ר פנוליו את פעולות הסיוע וההצלה
מטעם הוועד היהודי של שדרות דיבושאז' בעיר ניס
(מוכר גם בשם ועדת דיבושאז') בתקופה שבה היה
דרום-מזרח צרפת כבוש בידי האיטלקים ,מנובמבר
 1942ועד ספטמבר .1943
מחקרו של ד"ר פנוליו (עמית במרכז סטנלי ברטון
לחקר השואה והגנוסייד באוניברסיטת לסטר) התמקד
בשיתוף הפעולה של ועד דיבושאז' עם שלטונות

הכיבוש האיטלקיים בכליאת יהודים בעלי נתינות
זרה ב"מגורי חובה" בעומק השטח הצרפתי  -צעד
שנועד לנטרל את הסכנה לכאורה שנשקפה מאותם
יהודים לצבא הכיבוש האיטלקי ובה בעת הגן עליהם
מפני מעצר בידי הצרפתים והנאצים.
"ביד ושם זכיתי בין היתר לגישה אל הארכיונים
הפרטיים של יוסף פישר-אריאל ,דמות מפתח
במחתרת היהודית בצרפת בימי המלחמה" ,מספר ד"ר
פנוליו" .הדבר אִפשר לי לחקור את הדיווחים שהוחלפו
בין פישר לבין אישים יהודים אחרים שפעלו בתחום
הסיוע וההצלה בצרפת בזמן השואה על מצבם של
הפליטים היהודים הזרים באזור האיטלקי ,ולפיכך
להעמיק את הבנתי על פעילותו של ועד דיבושאז'".
בסיועם של אנשי הארכיונים גילה ד"ר פנוליו עדות
שמסר אחרי המלחמה וולף טורונצ'יק ,חבר לשעבר
בוועד דיבושאז' .את ממצאיו העיקריים הציג ד"ר פנוליו
בהרצאה השנתית של מלגת הדוקטורנט על שם דנק

גרטנר שהתקיימה ב 6-בנובמבר  .2017בהזדמנות
הזאת הוא הציג גם כמה מסקנות טנטטיביות בדבר
הדינמיקה המורכבת של הצלה באמצעות שיתוף
פעולה ,שאפיינה את פעולות ועד דיבושאז' כל עשרת
חודשי הכיבוש האיטלקי.
"באמצעות שיתוף פעולה עם הרחקתם של יהודים
בעלי נתינות זרה מאזור החוף בהוראת שלטונות
הכיבוש האיטלקיים ,זכו פליטים יהודים חסרי אונים
דוגמת טורונצ'יק לשוב ולפעול באופן עצמאי ,ולנצל
את יחסיהם ה'מיוחדים' עם השלטונות האיטלקיים
לא רק לשיפור תנאי החיים של בני עמם שנשלחו
ל'מגורי חובה' ,אלא גם לפעולה ממשית נגד הצעדים
שנקטו הצרפתים ואפילו האיטלקים ואיימו על רבים
אחרים במעצר ובגירוש".
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"יש לי התקווה כי אלוהים לא
אילונה אנגרט

■ "יהיה לי מאוד קשה להבהיר את אותו הרגע בלילה
בו קיבלנו [ ]...פקודה להתלבש ,לארוז הכל ולצאת
החוצה תוך  15דקות 15 .דקות לעשות כל זה? פשוט
השלכנו את מה שיכולנו לתוך שקים לפני שהחיילים
הכריחו אותנו לצאת [ ]...בשעה  10בבוקר הגיעה
הרכבת עם פחות קרונות מזו שאתה הגענו .הוכנסנו
לתוכה בצפיפות נוראה של  70-60איש לקרון .החום
מעיק ,הצפיפות מרגיזה והתפרצויות זעם קולניות
נשמעות בכל קרון .אני מנסה לעמוד ליד מפתן הדלת
כדי לנשום דרך החרך .קשה להסביר חוסר אנושיות
ואכזריות שכזאת".
מיומנה של רוזיקה דנקנר 28 ,ביוני 1942

(טרודי) בת ה ,10-ואחיה הצעיר
של רוזיקה ,דוצו גרינברג  -נמנתה
עם כ 50,000-יהודי העיר אשר
נעקרו מבתיהם ואולצו לעבור
לגטו .בתוך ארבעה ימים החלו
הגירושים לטרנסניסטריה .לאחר
גירושם של כ 6,000-יהודים הצליח
ראש העיר טריאן פופוביצ'י לעצור
זמנית את הגירוש בטענה כי הוא
יפגע בכלכלת העיר15,000 .
יהודים ,ובהם בני משפחת דנקנר,
ניצלו מהגירוש לעת עתה ,אך
■ טרודי (על ברכיה ,מימין למורה) בכיתה א׳ .צ'רנוביץ| 1938 ,
יד ושם ,ארכיון התצלומים

■

יומנה של רוזיקה 5 ,ביולי 1943

כך החל מסע הייסורים של משפחת דנקנר  -מסע
המתואר ביומניהן של רוזיקה ושל בתה טרודי .מהיומנים
האלה ,אשר מסר ליד ושם נכדה של רוזיקה ,יאיר
דנקנר ,במסגרת המבצע הלאומי "לאסוף את השברים",
מתגלה סיפור הישרדות של משפחה יהודית בתופת
של טרנסניסטריה .היומנים מעניקים מבט ייחודי אל
סיפוריהן של אם ובת :אישה דואגת הכואבת את כאבה
של משפחתה ונערה שלא זוכה לנעורים.
ב 5-ביולי  1941נכנסו כוחות רומניים וגרמניים
לעיר צ'רנוביץ בבוקובינה והחלה רדיפה עקובה
מדם של יהודי האזור .משפחת דנקנר  -האב לאו,
אשתו רוזיקה ,ילדיהם ארמנד (ניני) בן ה 16-וגרטרוד
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טרודי סיפרה ביומנה על
תלאות משפחתה .היא גילתה
בכתיבתה מודעות לקשיים,
ודאגה בגלל המחסור והתנאים
הקשים במחנה
לא לאורך זמן .למרות מאמציו ,לא הצליח ראש
העיר למנוע את המשך הגירושים ,והעיר הלכה
והתרוקנה מתושביה היהודים .בטרנספורט האחרון
מצ'רנוביץ לטרנסניסטירה ,ב 28-ביוני  ,1942הייתה

גם משפחת דנקנר.
חודש ימים שהתה משפחת דנקנר במחנה ריכוז
במחצבת אבן ליד נהר הבוג ,לא הרחק מהעיר לדיז'ין.
הרעב הכה בהם ,ומצוקת המשפחה דחפה את ניני
לחפש מזון בכל מקום .טרודי סיפרה ביומנה על
תלאות משפחתה .היא גילתה בכתיבתה מודעות
לקשיים ,ודאגה בגלל המחסור והתנאים הקשים
במחנה ,אבל עיניה הצעירות ונפשה העדינה ראו
עוד דברים" :הימים חמים ובכל בוקר אנו רוחצים
בנהר .זה מראה מופלא ויפה [ ]...אילו הייתי תיירת
יכולתי ליהנות מהמקום .האמת היא שגורלנו נחרץ.
מכרנו דברים ,הכסף אזל והחורף מתקרב [ ]...מחלות
מתפרצות ואיש לא יחמוק מגורלו בחיים .למרות זאת,
יש לי התקווה כי אלוהים לא שכח אותנו ויראה לנו
את הדרך לצאת מכאן".
כעבור חודש הועברה משפחת דנקנר לחווה ליד
הכפר קירסנובקה .העבודה בחווה הייתה עונתית
ובסיומה היו היהודים עתידים לחזור למחנה הריכוז
שבמחצבה .לאו ידע שהחזרה למחצבה פירושה גזר
דין מוות למשפחתו .לפיכך ,כאשר הגיע יום הפינוי
הסתתרו בני המשפחה במחבוא בחווה ,ועם רדת
החשכה עשו את דרכם לעיירה הסמוכה דז'ורין,
שם היה גטו .שוב שפר גורלם ,ובזכות תושייתה של
רוזיקה ושליטתה בשפה הגרמנית הצליחה המשפחה
לשכור דירה מחוץ לגטו .הגברים הוצאו לעבודות
שונות בעיירה ובסביבתה ,ואילו רוזיקה וטרודי נשארו
בדז'ורין וניסו להשיג מזון ולטפל בבית.
כיצד שורדת משפחה כאשר כל דברי הערך
שלה אזלו ואין עוד במה לקנות מזון? לעתים העזרה
מגיעה ממקור לא צפוי .ביומנה של רוזיקה מוזכר

שכח אותנו"
יומנים של אם ובת מתעדים את הישרדותה של משפחה יהודית
לא פעם "המלאך" .כך למשל הוא נזכר במכתב
ששלחה לבני משפחתה בבוקרשט" :המלאך הטוב
שלנו עומד לבקר אתכם בקרוב .זה בטוח .אני פונה
ללבכם הטוב לעזור לנו ככל יכולתכם" .רק לאחר
המלחמה גילתה רוזיקה ש"המלאך"  -האיש שהיה
שליח היהודים היושבים בדז'ורין לבני משפחותיהם

להיות יותר מאושרים .אני אומרת לעצמי שאני בעצם
הגורם לאי-המזל במשפחה .אני מביאה רק צרות מאז
שנולדתי [ ]...אני עדיין חיה בתקווה שהשמש תזרח
גם עלי ביום מן הימים".
בניסיון לברוח מהשלטון הקומוניסטי בצ'רנוביץ
פנתה רוזיקה אל קרוביה בבוקרשט וביקשה שיסייעו

■ מלמעלה למטה :הרמן ודוצו גרינברג (אחיה של רוזיקה),
רוזיקה ,ניני וטרודי דנקנר ,וילדה של השכנים ששמה מינוצה
גולדשטיין .בקאו ,רומניה  | 1937יד ושם ,ארכיון התצלומים

■

כריכת יומנה של טרודי

בבוקרשט  -היה קצין אס .אס .סכומי הכסף שאותם
העביר למשפחת דנקנר ,בלי שלקח דבר לעצמו ,עזרו
למשפחה לשרוד את הקור והרעב עד יום השחרור.
ב 19-במרס  1944כתבה רוזיקה ביומנה" :אתמול
בשעה שבע וחצי בערב נכנס הצבא האדום לדז'ורין
[ ]...כל היהודים שמחו .סוף-סוף חופשיים .נוכל לשוב
ולהיות בני אדם .איזה משא כבד נשאנו על כתפינו
בשנים אלה .אפילו השחרור הפיזי עדיין לא שחרר
את נשמתי השפופה".
באפריל  1944החלה משפחת דנקנר את דרכה
חזרה לצ'רנוביץ .אך החזרה הביתה לא שמה קץ
לסבלות המשפחה .טרודי תיארה ביומנה את הכאב
הרב ,את חוסר יכולתה לחזור לחיים בתום המלחמה
ואת היחסים המתוחים בתוך המשפחה" :אתמול אחה"צ
היה לי ריב עם ניני .כולם צודקים ורק אני תמיד טועה
[ ]...בכיתי .למה הם לא קברו אותי בדז'ורין? הם יכלו

"איזה משא כבד נשאנו על
כתפינו בשנים אלה .אפילו
השחרור הפיזי עדיין לא שחרר
את נשמתי השפופה".
רוזיקה דנקנר 19 ,במרס 1944
לה להשיג אישורי הגירה לארץ ישראל .בעודם מחכים
לאישורים נחתה על המשפחה מכה נוספת :ב 11-במרס
 1945הלך לעולמו דוצו ,אחיה הצעיר של רוזיקה ,לאחר
מאבק ממושך בשחפת ,והוא בן  25בלבד .מותו שבר
את רוזיקה" :מי ינחמני? עדיין קיוויתי שדוצו יחלים.
כל כך אהבתי אותו [ ]...מי יבין את גודל האבדה?"
בדצמבר  1947עזבו לאו ,רוזיקה ,ניני וטרודי את
רומניה בדרכם לארץ ישראל .ספינתם נתפסה בידי
הבריטים ,והם נשלחו למחנה מעצר בקפריסין .רק

בימי ההפוגה הראשונה במלחמת העצמאות עלה
בידיהם להשלים את מסעם ולעלות לישראל .טרודי
לא הביאה ילדים לעולם .עד סוף ימיה ראתה ביאיר
ואיתן ,בניהם של ניני אחיה ,את ילדיה .יאיר דנקנר,
בנו של ניני ,תרם ליד ושם את היומנים של דודתו
ושל סבתו .בנוסף ליומנים תרם יאיר עוד שני אוצרות,
שסבתו רוזיקה שמרה עליהם מכל משמר :תלתליו
של אחיה דוצו ,ומכונית עץ קטנה שקיבלה כמתנת
יום הולדת מניני בהיותם בטרנסניסטריה.
יד ושם מפעיל את המבצע "לאסוף את השברים" בתמיכת "ציוני
דרך"  -התוכניות להעצמת תשתיות המורשת הלאומית של
משרד ירושלים ומורשת ,משרד החינוך ,דורה זיטנו (ארגנטינה),
קרן המבורג לקידום מחקר ותרבות (גרמניה) ואגודת ידידי יד
ושם בהולנד ובשיתוף "ידיעות אחרונות".
מאז החל המבצע "לאסוף את השברים" לפני שש וחצי שנים,
תרמו  10,800אנשים ליד ושם כ 241,000-פריטים ,ובהם 139,000
מסמכים 93,000 ,תצלומים 4,400 ,חפצים 653 ,יצירות אמנות
ו 185-סרטי מקור .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
הכותבת היא תחקירנית במדור איסוף וקליטת פריטים ,אגף
הארכיונים.
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התאחד עם דֹודֹו
בזכות דף עד

אלכסנדר סיפר שאביו וולף
חשב שנותר לבדו בעולם ,והיה
בטוח שאיש מבני המשפחה
לא שרד

דבורה ברמן
■ הפעם האחרונה שניצול השואה אליהו פיטרושקה ראה
את משפחתו הייתה בוורשה ,עם פרוץ מלחמת העולם
השנייה ב .1939-עד לאחרונה היה אליהו בטוח שכל
קרוביו נרצחו בשואה ,ושהוא הניצול היחיד מהמשפחה
כולה .אבל בנובמבר  2017נפגש אליהו בן ה 102-עם
אלכסנדר פיטרושקה ,בן אחיו וולף ,ששרד אף הוא
בשואה .הפגישה המרגשת והבלתי צפויה של השניים
התקיימה בזכות מידע שנמסר בדפי עד שנשמרו במאגר
המרכזי של שמות קורבנות השואה ביד ושם.
אליהו פיטרושקה ,יליד ורשה ,נמלט מזרחה עם
פלישת הגרמנים לפולין .הוא הותיר מאחוריו את הוריו
דוד ופאולה ,ואת אחיו התאומים וולף (וובק) וזליג
(זנק) ,שהיו צעירים ממנו בשמונה שנים .לימים גילה כי
אמו ,אביו ואחיו זליג גורשו מגטו ורשה ונרצחו במחנה
השמדה .בשנת  1940הצליח וולף לשגר לאליהו מכתב
מהחזית הרוסית ,אך למרות הניסיונות הרבים שעשה,
לא הצליח אליהו לחדש את הקשר עם אחיו והניח שהוא
נפטר במחנה עבודה בסיביר .אחרי השחרור התחתן
אליהו ,וב 1949-עלה לישראל ובנה חיים חדשים מתוך
אמונה שהוא הניצול היחיד ממשפחתו.

בפגישה התגלו קווי דמיון
מפליאים בין בני המשפחה
והוחלפו ברכות ברוסית ,שפה
שאליהו לא דיבר עשרות שנים
אך בשלהי  2017קיבל נכדו של אליהו ,פרופ'
שחר סמורודינסקי ,אימייל מחגית ווינשטיין-מיקנובסקי,
ישראלית המתגוררת עתה בקנדה שערכה מחקר
על משפחת אמה .תוך כדי חיפוש מידע על קרובי
אמה ,דוד ופאולה פיטרושקה ,היא גילתה במאגר
השמות דפי עד שמסר בשנת  2005אדם בשם וולף
פיטרושקה על הוריו דוד ופאולה פיטרושקה ועל אחיו

■

אליהו פיטרושקה בן ה( 102-במרכז) נפגש עם אחיינו אלכסנדר (משמאל) ,דודתו פרופ' נחמה סמורודינסקי ובני משפחה אחרים

זליג ואליהו .ווינשטיין-מיקנובסקי איתרה את פרופ'
סמורודינסקי ושאלה אותו על גורל משפחתו .בבירור
עם אמו ,פרופ' נחמה סמורודינסקי ,גילה שחר שזוהי
אכן משפחתה .השניים לא הצליחו ליצור קשר עם
וולף פיטרושקה ברוסיה ,אך איתרו את בנו אלכסנדר,
וזה סיפר להם כי אביו ניצל מהשואה והתיישב בעיר
מגניטוגורסק ,שם נפטר בשנת .2011
אחרי שיחה מרגשת בסקייפ הגיע אלכסנדר
לישראל לפגישה ראשונה עם דודו אליהו פיטרושקה
ועם בת דודו נחמה סמורודינסקי .בפגישה התגלו
קווי דמיון מפליאים בין בני המשפחה והוחלפו ברכות
ברוסית ,שפה שאליהו לא דיבר עשרות שנים" .אתה
העתק מדויק של אביך" ,אמר אליהו" .שני לילות
שלמים לא ישנתי לקראת הפגישה אתך".

אלכסנדר התרגש עד דמעות למראה תצלום
משפחתי מלפני המלחמה  -זאת הייתה הפעם
הראשונה שראה תצלום של סבו וסבתו .הוא סיפר
שאביו וולף חשב שנותר לבדו בעולם ,והיה בטוח שאיש
מבני המשפחה לא שרד .על כך אמר אליהו" :מהיום
לא תהיה לבד .עכשיו יש לך משפחה בישראל .זה נס
אמיתי .לא העליתי על דעתי שדבר כזה יוכל לקרות.
אני כל כך שמח שנותר לפחות שריד אחד מאחי ,וזהו
בנו .ואני זכיתי לפגוש אותו אחרי כל כך הרבה שנים".
"סיפורי איחוד משפחות כאלה נדירים ,והם קורים
רק בזכות העובדה שניצולים וצאצאיהם הקדישו זמן
למסירת מידע ליד ושם על בני משפחותיהם ומכריהם
שנרצחו בתקופת השואה" ,אמר מנהל היכל השמות
ביד ושם ד"ר אלכסנדר אברהם" .הצלחנו לאסוף את

השחקנית סקרלט ג'והנסון גילתה את הגורל הטרגי של משפחתה בזכות מאגר השמות
■ באוקטובר  ,2017בעת שהשתתפה באחד מפרקי
התוכנית ״גלה את שורשיך״ המשודרת ברשת הטלוויזיה
הציבורית  ,PBSגילתה השחקנית האמריקאית סקרלט
ג'והנסון כי אחי סבא-רבא שלה ,משה שלמברג ,ובני
משפחתו נרצחו בגטו ורשה.
הגילוי נעשה בזכות דפי העד של קרוביה של
ג'והנסון .אחד מדפי העד הוגש ליד ושם ב 1956-בידי
בתו של משה ,ניצולת השואה מרים מרגלית .על פי
המידע המופיע בדף ,משה שלמברג נולד ב1880-
בעיר גרוז'ק ליד ורשה .הוא נשא לאישה את דבורה
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(לבית זילברשטיין) ,ולזוג
נולדו עשרה ילדים .בדף העד
על משה מונצחים גם ילדיו
זלאטה ומנדל ,שנרצחו בגטו
ורשה בהיותם בני  15ו17-
בהתאמה .דפי עד נפרדים
הוגשו על חמישה ילדים
אחרים לבית שלמברג :אליהו (יליד  ,)1902שמחה
( ,)1908ישראל ( ,)1910מלכה ( )1913ודוד (.)1918
ממקורות ארכיון פולניים הגיעו שני רישומים על ילד

נוסף ,אברהם ,שהגיע לאוזבקיסטן ,שרד את השואה וחי
בשטטין ב .1947-אין פרטים על מקום מגוריו כיום .אין
גם פרטים על הילד העשירי או על האם דבורה שלמברג.
סול ,סבא-רבא של ג'והנסון ,החזיק חנות מכולת
בעיר ניו יורק ,ואילו אחיו משה היה סוחר בוורשה" .כל
כך מוזר לחשוב שסבא סול מכר בננות ברחוב לאדלו
בזמן שאחיו היה בגטו" ,אמרה ג'והנסון הנרגשת" .כמה
שונים היו חייו של משה אילו היה אז באמריקה[ .הגילוי
הזה] נותן לי תחושה של קשר עמוק יותר לצד הזה שלי,
הצד הזה של משפחתי .לא ציפיתי לזה".

"אילו יכולתי ,הייתי
מציל את כולם"
תערוכה חדשה בנושא דיפלומטים
חסידי אומות העולם

שמותיהם של מעל  4,700,000מקורבנות השואה,
אך עדיין חסרים לנו יותר ממיליון שמות .אני קורא
לציבור הרחב לבדוק אם קרוביהם וחבריהם מונצחים
במאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה ולמלא
דפי עד לזכר אלה שטרם תועדו  -כדי ששום קורבן
לא יישכח לעולם".

מאגר שמות קורבנות
השואה  -מעתה בצרפתית
■ ב 10-בינואר  ,2018לקראת יום הזיכרון הבין-לאומי
להנצחת קורבנות השואה ,חנך יד ושם את המאגר
המרכזי של שמות קורבנות השואה בצרפתית .המאגר,
הכולל את שמותיהם של יותר מ 4,700,000-גברים,
נשים וילדים יהודים שנרצחו בידי הנאצים ועוזריהם
בשואה ,הוא מפעל ייחודי ומתמשך של יד ושם שנועד
להבטיח כי אף אחד מקורבנות השואה לא יישכח.

"השואה לא קרתה במקום אחד" ,מסביר מנהל
היכל השמות ד"ר אלכסנדר אברהם" .היא קרתה
בכל רחבי אירופה וצפון אפריקה ליהודים בני לאומים
שונים ורקע שונה ,ולכן חשוב שמאגר השמות יהיה
נגיש בשפות רבות ככל האפשר .באמצעות המאגר
החדש בצרפתית אנחנו מקווים להגיע אל ציבורים
רחבים יותר כדי להמשיך בעבודתנו ולאסוף שמות
רבים ככל האפשר של קורבנות".
השמות במאגר זמינים עתה בשש שפות :אנגלית,
עברית ,ספרדית ,רוסית ,גרמנית וצרפתית .למאגר
השמות בצרפתית ניתן להגיע דרך אתר האינטרנט
של יד ושם בצרפתית .המאגר נחנך בפריז באירוע
שנערך בשיתוף הקרן הצרפתית לזיכרון השואה
לציון השלמתו של מפעל בן עשר שנים של איסוף
שמותיהם של קורבנות השואה מאזור הונגריה רבתי
(ראו עמ'  .)26במסגרת המפעל הגדול הזה התאפשר
זיהויים של יותר מ 200,000-בני אדם ,ששמותיהם
נוספו למאגר; כיום יש ליד ושם מידע על  80אחוז
מקורבנות השואה מהונגריה.

■ "הם עמדו לפני השגרירויות והתחננו לעזרה []...
מה יכולנו לעשות? ספרי ההוראות שלנו לא לימדו
אותנו איך להציל אנשים בעלי נתינויות זרות".
כך תיאר פר אנגר ,דיפלומט שוודי ששירת לצד
ראול ולנברג בהונגריה ב ,1944-את הדילמה שבפניה
ניצבו הוא ודיפלומטים אחרים בתקופת השואה.
עם החרפת הצעדים שנקטה גרמניה הנאצית
נגד היהודים שתחת שלטונה ,ביקשו עוד ועוד יהודים

אירנה שטיינפלד

נמנו גם תלמידי מיר ,ובהם זרח ורהפטיג ,לימים שר
הדתות בממשלת ישראל.
ארבע שנים אחרי שסוגיהרה אִפשר את בריחתם
של יותר מ 2,000-יהודים ,ראה סלאחטין אולקומן,
הקונסול הכללי של טורקיה ברודוס ,את ההכנות
לגירושם של  1,700היהודים תושבי האי .הוא התייצב

לפני הקונסוליות הזרות
השתרכו תורים ארוכים של
אנשים נואשים ,אך מדינות
העולם החופשי סירבו להתיר
את כניסתם
ברחבי אירופה להימלט מארצותיהם .לפני הקונסוליות
הזרות השתרכו תורים ארוכים של אנשים נואשים,
אך מדינות העולם החופשי סירבו להתיר את כניסתם
של רוב האנשים האלה .רוב הדיפלומטים המשיכו
בשגרת עבודתם ,ורק מתי מעט חשו שהתקופה
יוצאת הדופן שהם פועלים בה מחייבת פעולה יוצאת
דופן ,ושיש להם מחויבות מוסרית להגן על היהודים
הנרדפים .רק מעטים בחרו לפעול בניגוד לעמדת
הממונים עליהם ,ואף לשאת בתוצאות האפשריות
של פעולתם.
לבקשת משרד החוץ הכין לאחרונה אגף
המוזיאונים של יד ושם את ( Beyond Dutyמעבר לחובת
התפקיד)  -תערוכה ניידת המתמקדת בדיפלומטים
שהוכרו חסידי אומות העולם .על רקע השואה ויחסם
של מנהיגי העולם ליהודים הנרדפים ברחבי אירופה
וצפון אפריקה ,מספרת התערוכה את סיפוריהם של
אותם דיפלומטים ,תוך שהיא מתארת את האתגרים
שעמדו בפניהם ומביאה דברים שאמרו אותם אנשים
והיהודים שניסו להציל.
אחד הסיפורים המוצגים בתערוכה הוא סיפורו של
צ'יאונה (סמפו) סוגיהרה ,קונסול יפן בליטא ב.1940-
סוגיהרה ראה את היהודים הממתינים מול משרדו,
והחליט להעניק אשרות מעבר גם לאנשים שלא עמדו
בכללים שקבעה יפן לכניסת זרים" .זה כל כך נורא",
כתב הרב אליעזר יהודה פינקל ,ראש ישיבת מיר ,על
מצבם של היהודים המנסים לברוח מזרחה" .העולם
כולו סגור בפנינו ,והסערות הנקשרות בשמי אירופה
מגיעות הנה" .עם האנשים שניצלו בזכות סוגיהרה

רק מעט מהדיפלומטים חשו
שהתקופה יוצאת הדופן
שהם פועלים בה מחייבת
פעולה יוצאת דופן ,ושיש להם
מחויבות מוסרית להגן על
היהודים הנרדפים
באומץ מול הגרמנים ,והציל  42מהיהודים ,חלקם
בטענה הכוזבת שהם אזרחים טורקים ,ולפיכך זכאים
להגנתו .לאחד היהודים שהציל כתב אולקומן" :אילו
יכולתי ,הייתי מציל את כולם .אבל למרבה הצער,
אין ביכולתי לעשות זאת".
התערוכה  Beyond Dutyנפתחה ב 5-בפברואר במשרד החוץ
בירושלים בנוכחות ראש הממשלה ושר החוץ בנימין נתניהו ,מנכ"ל
משרד החוץ יובל רותם ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו,
ונינה אדמוני שניצלה בידי חסיד אומות העולם סמפו סוגיהרה.
באירוע ,שבו נכחו גם חברי הסגל הדיפלומטי ,נחנכה אנדרטה
לדיפלומטים שהוכרו חסידי אומות העולם .התערוכה ,שהופקה
עד כה ביותר מעשר שפות ,תוצג ב 70-נציגויות ברחבי העולם.
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חדשות
"חוק השואה" הפולני :פגיעה ממשית בחקר השואה וזיכרה
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■ התיקון לחוק שהתקבל בפרלמנט הפולני ואושר
בידי נשיא פולין פוגע פגיעה ממשית בחקר השואה
וזיכרה .החוק המקורי נחקק כדי לקדם את חקר ותיעוד
הפשעים שביצעו גרמניה הנאצית ורוסיה הסובייטית
מאז פרוץ מלחמת העולם השנייה ( 1בספטמבר )1939
ועד סיום השלטון הסובייטי בפולין (דצמבר .)1989
התוספת הנוכחית ,לעומת זאת ,נטועה בשינויים
המשמעותיים שמתרחשים בפולין ביחס לדפוסי
הזיכרון וההנצחה של השואה ,ומגדירה כעבירה כל
התייחסות פומבית "בניגוד לעובדות היסטוריות" לכך
שהאומה הפולנית או המדינה הפולנית אחראיות
או אחראיות באופן חלקי לפשעים שבוצעו בשואה.

החוק יוצר אווירה ציבורית
מאיימת ,שבה סטודנטים
ותלמידי מחקר (בעיקר בפולין)
יחששו לדון באופן גלוי ומעמיק
בתיעוד ולכתוב מחקרים
חדשים בתחום
אין חולק כי בתקופת מלחמת העולם השנייה
הייתה פולין נתונה תחת כיבוש אכזרי .אין ספק גם
כי מחנות הריכוז וההשמדה שפעלו על אדמת פולין
הוקמו בידי גרמניה הנאצית ,ולא בידי שום רשות
פולנית .כאן המקום גם לציין ,כי כבר ב 2006-פעל
יד ושם לצד רשויות פולין כדי שהשם הרשמי של
מחנה אושוויץ-בירקנאו ברישומי אונסק"ו יבטא את
עובדת היותו מחנה ריכוז והשמדה גרמני .אך בה
במידה ,אין חולק על כך שלצד הרצחנות הגרמנית היו
מקרים רבים שבהם פולנים מכל שכבות האוכלוסייה
היו שותפים לרדיפת היהודים ולרציחתם .תופעת
הסחטנות ("שמלצובניקים"); רציחות של יהודים
בידי אנשי מחתרת פולנים ,שוטרים פולנים ואזרחים
פולנים מן השורה; רצח יהודי ידוובנה ועיירות אחרות
בידי שכניהם הפולנים בימי הכיבוש הנאצי והפוגרום
בקילצה אחרי המלחמה  -כל אלה הם חלקים
חשובים ,ומתועדים היטב ,של שואת יהודי פולין.
לצד מקרים מרשימים של הקרבה ואצילות נפש של
חסידי אומות עולם פולנים ,שאף הוכרו ככאלה בידי
יד ושם ,היו גם תופעות של בוגדנות ורצח.
התיקון לחוק מנסה למעשה לעצב מחדש את
ההיסטוריה תוך שימוש בחקיקה כדי להטיל צנזורה
על חלקים נרחבים ממנה .זהו ניסיון ברור להטיל
מורא על חוקרים ,מחנכים ,מדריכי פולין ,עיתונאים
ופוליטיקאים ,ולמנוע מהם להתייחס למקרים שבהם
פולנים היו מעורבים ברצח יהודים בשואה .החרגת
"עבירות" שנעשו במסגרת עבודה מדעית או אמנותית
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מהתיקון לחוק אינה מרגיעה כלל ,ולא רק משום
שהרצאות לציבור הרחב ,טורי דעה וכדומה עלולים
להיתפס כחורגים ממסגרת העבודה האקדמית
"הלגיטימית" ,אלא גם משום שהחוק יוצר אווירה
ציבורית מאיימת ,שבה סטודנטים ותלמידי מחקר
(בעיקר בפולין) יחששו לדון באופן גלוי ומעמיק
בתיעוד ולכתוב מחקרים חדשים בתחום .הדרך
הראויה להילחם בייצוגים מעוותים של ההיסטוריה
אינה באמצעות הפיכת הצהרות מרגיזות ואף שגויות
לפשע ,אלא באמצעות העמקת המחקר וחיזוק
הפעילויות החינוכיות וההסברתיות המתאימות.
בשלושים השנים שחלפו מאז תום השלטון
הקומוניסטי בפולין הרימה פולין תרומה עצומה

לצד מקרים מרשימים של
הקרבה ואצילות נפש של
חסידי אומות עולם פולנים,
שאף הוכרו ככאלה בידי יד
ושם ,היו גם תופעות של
בוגדנות ורצח
לחקר השואה ותיעודה .חוקרים פולנים עומדים
בחוד החנית של ניתוח המציאות המורכבת והקשה
שבה היו נתונים יהודים ופולנים תחת המשטר הנאצי,
ומעמיקים פעם אחר פעם את עולם הידע בתחום.
במחקריהם ,כמו גם בכתביהם של חברי קהילת
החוקרים הבינלאומית ,מוצגת תמונה מורכבת
וקודרת של גורל יהודי פולין בתקופת השואה .גורל
זה נבע בראש ובראשונה מהאידיאולוגיה הרצחנית

הדרך הראויה להילחם בייצוגים
מעוותים של ההיסטוריה אינה
באמצעות הפיכת הצהרות
מרגיזות ואף שגויות לפשע,
אלא באמצעות העמקת
המחקר וחיזוק הפעילויות
החינוכיות וההסברתיות
המתאימות
של גרמניה הנאצית ודרכי יישומה ,אך הוא עוצב גם
על ידי המציאות שנוצרה בפועל בפולין הכבושה.
על רקע שיתוף הפעולה הפורה ורב השנים בין
מוסדות פולניים וישראליים ובראשם יד ושם בחינוך,
במחקר ,בתרבות ובהנצחה  -ועל בסיס ההערכה
העמוקה לידידינו הפולנים  -אין לנו אלא לקוות שבית
המשפט החוקתי של פולין ,שלפתחו הועבר החוק
הנוכחי ,ישנה משמעותית את הנוסח שלו .פולין היא
חלק חשוב בקהילה האקדמית והתרבותית המערבית,
וככזו אנו קוראים לממשלתה לאשר את המחויבות
של פולין לחופש המחקר ,הפרסום והדיון הציבורי.
הכותבת היא מנהלת המרכז לחקר שואת יהודי פולין במכון
הבין-לאומי לחקר השואה.

"בקולם"  -שיתוף הפעולה עם גלי צה"ל גם השנה

לילך תמיר-איטח

■ בחודש נובמבר הגיעו ליד ושם כתבי וחיילי גלי
צה"ל שישתתפו ב"בקולם"  -מיזם משותף של יד
ושם וגלי צה"ל שזוהי השנה השלישית לקיומו ואשר
מביא לשידור עדויות של ניצולי שואה.
במסגרת הביקור ערכו החיילים סיור מעמיק
במכלול המוזיאוני ,ועברו הכשרה קצרה שבה למדו
כיצד לגבות עדות משורדי שואה וכיצד להאזין
לסיפוריהם תוך שימת לב לפרטים חשובים .את
ההכשרה העניקה רונית וילדר ממדור העדויות באגף
הארכיונים ,שהתמודדה עם אתגר לא קל  -מתן כלים
לגביית עדויות בתוך שעה .לקראת סיום הביקור נפגשו
החיילים עם מנהל אגף הארכיונים וראש קתדרת פרד
הילמן לתיעוד השואה ד"ר חיים גרטנר ,וזה הוביל
אותם אל מאחורי הקלעים של עבודת הארכיון וחשף

לפניהם את
החשיבות של
עדויות האודיו
של יד ושם.
לאחר הביקור
ביד ושם נפגשו
חיילי גלי צה"ל
מכל המחלקות
של התחנה עם
ניצולי שואה וראיינו אותם .אנשי גלי צה"ל התרגשו
מהמפגש עם ניצולת השואה ברט בדיחי שהשתתפה
בפרויקט בשנה שעברה .את התוצאה נוכל לשמוע
בתוכנית מיוחדת שתשודר ביום הזיכרון לשואה
ולגבורה בחודש אפריל.

מועדון הסרט של יד ושם

ליאת בן חביב

■ חמישה מפגשים קולנועיים מרתקים נערכו בעונה
הראשונה של "מועדון הסרט של יד ושם" ,אשר הושק
ב 2017-ביוזמת אגף הנצחה וקשרי קהילה ומרכז
הצפייה .המפגשים החודשיים נערכו בשעות הערב
באולם אדמונד י' ספרא ביד ושם ,ובמהלכם נהנו
כ 1,200-בני אדם מצפייה בחמישה סרטים עלילתיים
ממיטב הקולנוע הישראלי והבין-לאומי בתרגום
לעברית .לכל סרט נלוותה הרצאה היסטורית קצרה,
או מפגש עם יוצר קולנוע.

בפתח העונה הראשונה של מועדון הסרט התקיימו
שני מפגשים עם במאים ישראלים מהשורה הראשונה,
ששוחחו עם הקהל על יצירתם הקולנועית :אורי
ברבש שוחח על סרטו קאפו בירושלים ,ואבי נשר
(בתמונה) דיבר על סרטו החטאים" .זה תמיד מפתיע
מחדש ונורא מרגש לראות אולם מלא" ,אמר נשר.
"וכשאנשים צופים בסרט משורה ראשונה או שנייה
באולם כמו כאן ,אני פשוט רוצה ללכת ולהגיד להם
תודה באופן אישי .קשה לי לחשוב על מקום יותר
מתאים להקרנת הסרט שלי החטאים מאשר יד ושם".
בהמשך העונה הוקרן הסרט זעזוע (אחרי הקציר)
של הבמאי הפולני ולדיסלב פסיקובסקי ,זוכה פרס
יושב ראש יד ושם אבנר שלו לשנת  .2013עם צאת
הסרט לאקרנים בפולין ,קיבל פסיקובסקי איומים על
חייו ,בגלל התייחסותו לשיתוף הפעולה בפולין הכבושה
בידי הנאצים ולחלקם של הפולנים ברצח יהודים בימי
השואה .הסרט עם הנץ החמה של הבמאי גורן פסקלייביץ,
שעוסק בסיפור של גילוי זהות ושל מורכבות זיכרון
השואה ,עורר עניין רב גם בזכות היותו סיפור שואה

ארכיונאים וספרנים מסרביה בסמינר מיוחד
■ בדצמבר  2017נערך ביד ושם סמינר שהותאם
במיוחד לצורכי קבוצה של ארכיונאים וספרנים מסרביה.
בין המשתתפים בסמינר ,כולם דוברי אנגלית ,היו
כמה אישים מובילים בתחום ,בהם מנהלי ספריות
וארכיונים עירוניים.
הסמינר ,הראשון מסוגו ,נערך בשיתוף עם בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ואגף הארכיונים והספריות.
לאחר נאום של שגריר סרביה בישראל מילוטין סטנויביץ'
ביקרו המשתתפים בארכיונים ובספריות של יד ושם,
והתוודעו לעבודת המחקר הנעשית בהם .המשתתפים
קיבלו גם גרסה בפורמט ( ready2printתערוכה להדפסה
עצמית) של תערוכת יד ושם Shoah—How Was It Humanly
? ,Possibleשתורגמה במיוחד לסמינר בידי ,Terraforming
השותפה הסרבית של יד ושם.

■

מיזם "בקולם :חיילי גל"צ מביאים את סיפוריהם
של הניצולים" נחנך בדצמבר  2015במעמד קצין חינוך
ראשי תא"ל אבנר פז צוק ,מפקד גלי צה"ל ירון דקל
ויושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו .ביולי  2016העניק
ירון דקל את פרס מפקד גלי צה"ל לשנת  2016למיזם
שזכה במקום הראשון .חברי ועדת הפרס  -העיתונאי
דב גיל-הר ,הרב מאיר אזרי ותא"ל (במיל') אורית אדאטו
 ציינו בנימוקיהם להענקת הפרס כי מדובר בתוכניתששמה לה למטרה להשמיע את קול הניצולים ובכך נוצלה
ההזדמנות הכמעט אחרונה להביא סיפורים אישיים של
שורדי שואה" .המפגש בין החיילים הצעירים ,שקולותיהם
בוסריים ,ואף שחלקם אינם שדרים או מגישים בתפקידם
היום-יומי בגלי צה"ל ,לבין הניצולים הניב סדרת שיחות
מרגשות ומעניינות" ,נכתב בנימוקים לפרס.

מיוחד ,שעלילתו מתרחשת בסרביה ,אזור שתולדות
השואה בו אינן מוכרות לרוב הקהל הישראלי .חתם
את העונה הראשונה הזייפנים של הבמאי האוסטרי
סטפן רוזווצקי ,זוכה האוסקר לסרט הזר בשנת .2008
מועדון הסרט של יד ושם משך גרעין של צופים
קבועים שהגיעו לכל ההקרנות  -הקרנות אשר
הצטרפו לכשלושים הקרנות פומביות שמרכז הצפייה
יזם במהלך  2017או סייע לקיומן במסגרות שונות (בהן
בהשתלמויות מורים ,בימי זיכרון ,בפסטיבלים לקולנוע
ובכנסים אקדמיים בארץ ובחו"ל) .לאור ההצלחה ,העונה
השנייה של מועדון הסרט של יד ושם תיפתח במרס
 2018בירושלים ובמקביל גם בשלוחה של יד ושם
בגבעתיים .את העונה השנייה יפתח סרטו של הישראלי
עמיחי גרינברג העדות ,שיוקרן בירושלים ב 7-במרס
ובגבעתיים ב 11-במרס .עוד יוקרנו בעונה השנייה 1945
של הבמאי ההונגרי פרנץ טורוק ,זוכה פרס יושב ראש
יד ושם אבנר שלו לשנת  ,2017ועוד סרטים עלילתיים
בין-לאומיים זוכי פרסים ,כולם בתרגום לעברית.
הכותבת היא מנהלת מרכז הצפייה של יד ושם.

ג'יימס יוסף מקינטוש

שרה פצ'ניץ (מימין) עם ניצולת השואה לילי גומבוש

"לסמינרים כאלה יש השפעה חיובית רבה",
אמרה שרה פצ'ניץ ,ילידת סרביה ,מאגף הארכיונים.
"הם מקדמים דיאלוג ,חילופים מקצועיים ,פיתוח
רשת קשרים חוצת גבולות ,שיתוף מסמכים וניהול
פרויקטים משותפים .האורחים הסרבים שמחו על
ההזדמנות לפגוש אנשים חדשים מתחום המקצוע

שלהם ,וללמוד זה על עבודתו של זה .כמה מהם לא
המתינו עד תום הסמינר וכבר התחילו לבחון אפשרויות
לפרויקטים פוטנציאליים ולפעילויות המשך".
"מעניין אותי לעשות פרויקטים דומים על סבלם
של נשים וילדים בתקופת מלחמת העולם השנייה,
על הצלת ילדים ועל גורלם של הילדים הניצולים
ומציליהם" ,אמרה יסמינה טוטונוביץ' טריפונוב ,אוצרת
המוזיאון לקורבנות רצח עם בבלגרד.
"הסמינר סיפק לי מבט מקיף יותר על השואה",
הוסיף פטאר דז'ורדייב ,מנהל הארכיון ההיסטורי
בנובי סאד" .אני מצפה להמשך שיתוף הפעולה בין
יד ושם והארכיונים שלנו ,במיוחד בכל הנוגע לחילופי
מידע ומחקרים ,וגם בהרצאות ובכנסים משותפים".
הכותב עובד במחלקת אירופה ,בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.
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לציון ליל הבדולח :הקרנת הסרט "לבד בברלין"

■ כ 300-בני אדם התכנסו ב 8-בנובמבר ביד ושם כדי
להשתתף באירוע לציון  79שנה לפוגרום ליל הבדולח.
את הערב פתחה מנהלת מרכז הצפייה ליאת בן חביב
בהקראת שירו המרגש של יעקב ברזילי "אש בכיכר".
איש החינוך יוסי גלעד (בתמונה) נשא הרצאה קצרה
בנושא ליל הבדולח כקו פרשת המים בגורלה של יהדות
גרמניה ומיד לאחר מכן הוקרן הסרט לבד בברלין  -עיבוד

קולנועי של הבמאי וינסנט פרז לספרו רב-המכר של
הנס פלאדה .אמה תומפסון ,השחקנית הבריטית עטורת
הפרסים ,והכוכב האירי ברנדן גליסון מגלמים בסרט
את בני הזוג קואנגל ,אשר סיפורם מבוסס על סיפורם
האמיתי של אוטו ואליזה המפל ,שהניחו ברחבי ברלין
מאות גלויות הקוראות לסרבנות ולחבלה במקומות
העבודה ,עד שנתפסו והוצאו להורג במרס .1943

■■■

אזכרות שנערכו ביד ושם
 15באוקטובר
בוקובינה
 16באוקטובר
איטליה
 18באוקטובר
טומשוב

■

אזכרה שנתית לנרצחי קהילת

■

אזכרה שנתית לנרצחי קהילות

■

אזכרה שנתית לנרצחי קהילת

 25באוקטובר ■ אזכרה שנתית לנרצחי קהילת סטשוב
 29באוקטובר ■ אזכרה שנתית לנרצחי קהילת
פיוטרקוב
 1בנובמבר ■ אזכרה שנתית לנרצחי קהילת שדלץ
 12בנובמבר ■ אזכרה שנתית לנרצחי קהילת בוכניה
 19בנובמבר ■ אזכרה שנתית לנרצחי קהילת לבוב
 28בנובמבר ■ אזכרה שנתית לנרצחי קהילת פולטוסק

 5בדצמבר ■ אזכרה שנתית לנרצחי קהילת לטביה
 6בדצמבר ■ אזכרה שנתית לנרצחי קהילת תוניס
 10בדצמבר ■ אזכרה שנתית לנרצחי קהילת צ'נסטחוב
 21בדצמבר ■ עצרת שנתית של עמותת ניצולי
מחנות הריכוז והגטאות בישראל
 2בינואר ■ אזכרה שנתית לנרצחי קהילת יאנוב
לובלסקי
הכותבת היא עוזרת הפקה באגף הנצחה וקשרי קהילה.

"לאן? לארץ ישראל" :הכנס השנתי לציון תקומת ניצולי השואה
■ מאות ילדי מחנות עקורים ,ילדי מחנות מעפילים ובני
הדור השני לניצולי השואה הגיעו ב 5-בדצמבר 2017
לאודיטוריום של מוזיאון ארץ ישראל כדי להשתתף
בכנס השנתי לציון תקומת ניצולי השואה .הכנס ,שנערך
תחת הכותרת "לאן? לארץ ישראל" ,הוקדש להחלטת
החלוקה בכ"ט בנובמבר  ,1947והתקיים ביוזמתה של
עמותת דורות ההמשך בשיתוף יד ושם ,עמותת מורשת
הבריחה וארגון מעפילי קפריסין.
הכנס היה המשכו של כנס מרשים שהתקיים לפני
שנתיים תחת הכותרת "החזרה לחיים"  -כנס של ילדי
וילידי מחנות העקורים שהביא לראשונה את נושא
תקומת הניצולים למודעות הציבור .בעקבות הכנס
ההוא התקיימו לא מעט מפגשים קטנים ואינטימיים
יותר ,על פי המחנות וספינות ההעפלה ,ואף הוקם
ארגון גדול של ילדי מעפילי קפריסין.
את הכנס הנוכחי פתחה בילי לניאדו ,יושבת ראש
עמותת דורות ההמשך ,שקראה להכיר בכ"ט בנובמבר
כ"יום מסעם של ניצולי השואה לארץ ישראל" ,והסבירה

את הבחירה במועד הזה בכך שהמדינות שהצביעו בעד
תוכנית החלוקה של האו"ם הושפעו מאוד ממצבם של
העקורים היהודים שחיו במחנות באירופה ובקפריסין.
החוקרת וההיסטוריונית פרופ' חנה יבלונקה
דיברה על "שעת האפס" של ניצולי השואה .לדבריה,
תחילה ניסו השורדים לבדוק אם נשאר מישהו מבני
משפחותיהם בארצות מוצאם ואם יש עוד מקום
להמשיך לחיות שם .כשגילו שהכל חרב ובתיהם היו
לבתי קברות של משפחותיהם ,חוו רבים מהם רגע מכונן
שבו הגיעו למסקנה כי הם לא שוקעים בייאוש ,אלא
בונים את חייהם מחדש .השיקום האישי התחבר עם
השיקום הלאומי הציוני ,והחיבור הזה הביא להחלטתם
לחיות כיהודים בארץ ישראל.
בכנס התקיימו שני מושבים .הראשון הוקדש לנושא
"ציונות :חינוך ופוליטיקה" והשני עסק בנושא "ילדים
במחנות העקורים והמעפילים" .במהלך הכנס נשאו
דברים גם מנכ"לית יד ושם דורית נובק ,יושבת ראש
עמותת הבריחה ד"ר מירי נהרי ,יושב ראש ארגון מעפילי

סיורים מאחורי הקלעים לדיפלומטים
■ ב 4-בדצמבר  2017התארחה ביד ושם קבוצה
של שגרירים ,נספחי תרבות ועיתונות ודיפלומטים
אחרים מ 12-מדינות .האירוע ,שנערך בשיתוף עם
לשכת העיתונות הממשלתית ,סיפק לחברי הקהילה
הדיפלומטית הזדמנות נדירה לסייר במכלול המוזיאוני
ולהציץ מאחורי הקלעים אל העבודה החשובה הנעשית
בארכיוני יד ושם.
עובדי שגרירויות מרבים להגיע לביקורים ביד
ושם עם משלחות זרות המבקרות בארץ ,אבל אינם
זוכים ללמוד לעומק על הפעילות הענפה הנעשית ביד
ושם בקשת רחבה של תחומים .בסיור הזה ,שכלל גם
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קפריסין דויד יוגב ,ד"ר
עירית קינן ,ד"ר מרדכי
נאור ,העורכת הראשית
של הוצאת יד ושם ד"ר
אלה פלורסהיים ,ד"ר
בועז כהן ,ולאה בלינט,
ילדת שואה שהוחבאה
במנזר.
במהלך הכנס הוצגו
■ יושבת ראש עמותת דורות
גם קטעי וידיאו רבים.
ההמשך בילי לניאדו
הבולט שבהם היה שיחה
יוצאת דופן של המשורר חיים גורי ז"ל עם בתו ד"ר
יעלי גורי ,שבה סיפר גורי על פגישתו הראשונה עם
ניצולי שואה ועל ההשפעה שהייתה לכך על יצירתו.
בסיום הכנס ביקרו משתתפיו בשתי תערוכות
המוצגות במוזיאון ארץ ישראל" :נאום רב חובל
איטלקי :מחנות העקורים באיטליה" ו"אמנות החיים
בקפריסין".

תהל פרוז

היכרות יסודית עם הביקורים הרשמיים הנערכים ביד
ושם ,זכו המשתתפים להציג שאלות ולקבל תשובות
ממנהלת אגף התקשורת איריס רוזנברג ,מאנשי
המדור לתקשורת בין-לאומית באגף ,וממנהלת
מחלקת שירותי יעץ ומידע באגף הארכיונים ליטל
בר .יום הסיור הסתיים בביקור באתר "יד לילד" ,שבו
חלקו המבקרים כבוד ל 1.5-מיליון הילדים היהודים
שנרצחו בידי הנאצים הגרמנים ועוזריהם.
■ ב 26-בדצמבר  2017התקיים ביד ושם יום עיון
לנספחים צבאיים זרים המשרתים בישראל ,פרי שיתוף
פעולה של אגף הנצחה וקשרי קהילה ובית הספר הבין-

לאומי להוראת השואה .ביום העיון השתתפו כחמישים
נספחים ובני/ות זוגם מאירופה ומארצות הברית
שמשרתים בארץ .המשתתפים שמעו הרצאות על
האתגרים בהוראת השואה וזיכרון השואה ועל תוכנית
חסידי אומות העולם ,וסיירו במוזיאון לתולדות השואה.
זהו יום העיון השני שנערך לנספחים צבאיים,
ולאור התגובות החיוביות של המשתתפים יד ושם
מתכננן לארח בשנה הבאה יום עיון נוסף לנספחים
צבאיים בארץ.
הכותבת היא רכזת המדור לביקורים רשמיים באגף הנצחה
וקשרי קהילה.

 :EHRIקורס מקוון חדש לשימוש במקורות היסטוריים ראשוניים
דפנה דולינקו וסנדרה רוזנפלד-כץ
■ לצורך חקר השואה וכתיבה עליה עומדים לרשות
החוקרים מקורות ראשוניים שנוצרו בידי קורבנות,
ניצולים ,מבצעים ,משחררים ועדי ראייה אחרים הן
במהלך השואה הן אחריה .השימוש בכל אחד מסוגי
המקורות הללו מצריך התמודדות עם מערכת מסוימת
של שיקולים ואתגרים שיש להכיר ולהבין.
באפריל  ,2017מתוך כוונה לתמוך בקהילת
חוקרי השואה ,פתחה הנהלת התשתית האירופית
לחקר השואה (  )EHRIקורס מקוון בשפה האנגלית
שפותח בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
שם הקורס הוא "'יש לתעד הכל ולא להשמיט אף
עובדה' :השואה באספקלריית המקורות הראשוניים",
והוא מציג מקורות ראשוניים מגוונים החיוניים לצורך
חקר השואה ,דן בקריאתם הביקורתית של המקורות
האלה ובדרכים להשתמש בהם ,ומביא ראיונות עם
היסטוריונים מובילים כמו יהודה באואר ,לורנס לאנגר,
כריסטופר בראונינג ושמואל קאסוב.

הקורס נועד לרמת תואר שני (כלומר ,למחזיקים
בתואר ראשון או בתארים מתקדמים יותר) והוא מורכב
משיעור מבוא ושישה שיעורים המתמקדים בחמישה
סוגי מקורות (תצלומים ,יומנים ,מסמכים ביורוקרטיים,
מכתבים ועדויות) .בתום כל שיעור ניתנת למשתתפים
משימה .הקורס כולל גם פורומים המעודדים חילופים
אקדמיים בין משתתפי הקורס ועם תלמידים עמיתים
בבית הספר הבין-לאומי .המדריכים בקורס עונים על
שאלות הסטודנטים המשתתפים בו.
הקורס נוצר בתמיכה ובשיתוף של אנשי אגף
הארכיונים של יד ושם והמכון הבין-לאומי לחקר
השואה ,ושותפים נוספים של  EHRIכמו המכון
להיסטוריה בת זמננו במינכן והמכון ההולנדי לתיעוד
המלחמה (  )NIODבאמסטרדם .הוא התקיים פעמיים
בשנת  ,2017ובמסגרתו למדו יחד היסטוריונים ,אנשי
חינוך ,חוקרים ,ארכיונאים ,פסיכולוגים וגניאולוגים
מ 15-מדינות ,ששיבחו את תוכנו ואת הגשתו.

תערוכת וטרנים דוברי רוסית בשלוש ערים בארץ
■ במהלך חודש ינואר התקיימו בערים אשקלון ,בת ים
וחדרה תערוכות המציגות את סיפוריהם של וטרנים תושבי
העיר .התערוכות הוקמו במסגרת פרויקט מיוחד פרי
שיתוף פעולה בין יד ושם ,קרן ג'נסיס והעיריות השונות.
כל אחת מן התערוכות היוותה שיאו של תהליך
שבמהלכו השתתפו רבים מתושבי העיר דוברי הרוסית
ביום עיון ביד ושם ,קיימו פאנל וטרנים תושבי העיר
מול קהל דוברי רוסית ,וביקרו בתערוכות.
ייחודו של הפרויקט בבמה שניתנה לווטרנים
לספר את סיפור גבורתם בתקופת השואה מול

ש ֵטנְצֵל
קטע מתוך ְכּרּוז שהפיץ הרב יונה ְ
בקרב ניצולי שואה בערב חג השבועות תש"ז

כמדי שנה ערך יד ושם שלל אירועים ופעילויות לציון
עשרה בטבת  -יום הקדיש הכללי.
במרכז הפעילויות החינוכיות עמדו ימי עיון
למתנדבות השירות הלאומי ,לתלמידי ישיבות תיכוניות
ואולפנות ,לתלמידי חטיבות ביניים מהחינוך הממלכתי-
דתי ולחניכי תנועות הנוער הדתיות (בני עקיבא ,עזרא,
הצופים הדתיים ואריאל) מכל רחבי הארץ.
בימי העיון ,שערך בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה בכותרת "ניצולי השואה בונים מדינה ומעצבים
זיכרון :בסימן  70שנה למדינת ישראל" ,שמעו
המשתתפים הרצאות שעסקו בכמיהתם של יהודים
לארץ ישראל לפני השואה ובתרומתם של הניצולים

למידע נוסף על הקורס הזה וקורסים אחרים:
 www.ehri-project.euאו
international.school@yadvashem.org.il
הכותבות עובדות במחלקת פיתוח למידה מקוונת בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

דפנה גלילי

קהלים מן הערים שבהן הם חיים ופועלים .המפגש
בין הדוברים בפאנלים השונים ובין הווטרנים שהוצגו
בתערוכות לבין תושבי הערים היה מרתק ומרגש.
למעלה מ 1,000-איש ביקרו בתערוכות .אלה
הצטרפו למאות המשתתפים בפאנלים ובימי העיון
ביד ושם .בין הדוברים בכל אחד מאירועי פתיחת
התערוכות היו ראשי הערים או סגניהם ,נציגת יד ושם,
נציגת קרן ג'נסיס ונציג הווטרנים המוצגים בתערוכה.
הכותבת היא מנהלת מחלקת ההדרכה באגף הנצחה וקשרי
קהילה.

ימי עיון וערב הגות לציון י' בטבת
■ "קדיש אחרי אביך לא אמרת /מצבה על קבר אמך
לא הצבת /על קבר אביך אינך יכול להשתטח /על
קבר אמך לא תוזיל דמעה /נאבדו לך כל קרוביך/
'שבעה' אחריהם לא ישבת' /קריעה' אחריהם לא
קרעת /מיליוניות אחיך בני ישראל נחנקו ,נשרפו לאפר".

"רבים מאתנו ,מתלמידי תואר שני ועד מרצים
מנוסים ,נוטים לגלוש לתחום ההתמחות הספציפי
שבחרנו בו ,ולכן זאת הייתה הזדמנות פז להציץ
לכמה נישות שחוקרים אחרים עושים בהן עבודה
מרתקת" ,כתב פרופ' סטיבן גורליק מהאנטר קולג',
ניו יורק" .התחום הזה משתנה במהירות ,וגם אם
כמה ממסקנות המקרו הרחבות יותר על האירועים
(במיוחד מנקודת מבטם של המבצעים) נראות
מבוססות היטב ,בזכות מקורות ראשוניים חדשים של
ניצולים/קורבנות ,שזכו להערכה מחודשת או שהתגלו
לאחרונה ,התחום ממשיך לשמור על רעננות וחיוניות
שלא ייאמנו .שווה בהחלט לנסות את הקורס הזה".
הקורס ייערך עוד ארבע פעמים בשנה וחצי
הבאות .כל קורס מוגבל ל 12-סטודנטים.

שמואל גלנדואר ואביטל וידר

לבניין הארץ לאחר השואה ,והשתתפו בשיחות עם
ניצולי שואה :מתנדבות השירות הלאומי מהאגודה
להתנדבות שמעו את עדותה של דבורה ברגר,
שסיפרה את סיפור הישרדותה כילדה בגטו לודז'
וכנערה באושוויץ; מתנדבות השירות הלאומי מבת עמי
שמעו את סיפורה של שרה לייכט ,שלאחר ששרדה
חודשים של עבודות כפייה באושוויץ ובמחנות אחרים,
עלתה ארצה והתגייסה לפלמ"ח; וכ 1,500-תלמידי
ישיבות תיכוניות ואולפנות שמעו את דבריו של יושב
ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו ,שסיפר
על חוויותיו האישיות מהימים שלאחר השחרור .הרב
לאו ביקש להעביר מסר של אחדות" :במחנות היינו
יחד יהודים ממקומות שונים  -ספרדים מסלוניקי
ואשכנזים מגרמניה ומפולין ,חסידים ומתנגדים ,דתיים
ולא דתיים .אבל היינו יחד .אנו צריכים ללמוד לא רק
איך למות יחד ,אלא גם איך לחיות יחד".
המשתתפים סיירו גם במוזיאון לתולדות השואה,
ביקרו במוזיאון לאמנות השואה ובבית הכנסת,
והשתתפו בטקסים באוהל יזכור.

ב 25-בדצמבר נערך ביד ושם ערב הגות לציון
עשרה בטבת לקהל הרחב .את הערב פתח הרב
אילַעאי עֹופרָן ,רב הקיבוץ קבוצת יבנה ,בהרצאה
מרתקת בנושא "זיכרון השואה בין יהדות לישראליות".
בתום ההרצאה הופיע הזמר והיוצר יונתן רזאל במופע
מוזיקלי שלווה בסיפורים אישיים ומרגשים.
שמואל גלנדואר עובד במחלקת הדרכות חינוכיות בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ,ואביטל וידר עוזרת הפקה באגף
הנצחה וקשרי קהילה.
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חדשות

מבקרים ביד ושם :אוקטובר -2017ינואר 2018

■ בחודשים אוקטובר  - 2017ינואר  2018ערך יד ושם  281סיורים מודרכים לכמעט  3,700אורחים רשמיים מישראל ומהעולם .באורחים היו ראשי מדינה וראשי שלטון מקומי,
שגרירים ,ראשי ערים ומושלים .להלן מעט מן האורחים הנכבדים שביקרו ביד ושם בחודשים האלה:
■ סגן נשיא ארצות הברית מייקל פנס (שלישי מימין)
והגברת השנייה קארן פנס ביקרו ביד ושם ב23-
בינואר .במהלך הביקור ליוו את סגן הנשיא ראש
ממשלת ישראל בנימין נתניהו ,רעייתו שרה נתניהו,
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ויושב ראש
מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו.
ד"ר דוד זילברקלנג ,היסטוריון בכיר במכון
הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם והעורך הראשי
של כתב העת יד ושם  -קובץ מחקרים ,הדריך את
סגן הנשיא ואת הגברת השנייה במוזיאון לתולדות
השואה .סגן הנשיא השתתף גם בטקס זיכרון באוהל
יזכור והעלה את אש התמיד.
סגן הנשיא חתם את שמו בספר האורחים של
יד ושם וכתב" :כאן ביד ושם אנו אבלים על ששת
מיליוני היהודים קורבנות השואה ושואבים השראה
מהאמונה ומהנחישות שהצמיחו אותם ימים .בעומדנו
במקום הזה אנו אומרים עם כל עם ישראל  -לא עוד".

■ שר החוץ הרומני תיאודור מלשקאנו ביקר במוזיאון
לתולדות השואה ב 23-באוקטובר.

■ ראש ממשלת אוסטרליה מלקולם טרנבול (מימין)
ביקר ביד ושם ב 1-בנובמבר .ראש הממשלה סייר
במוזיאון לתולדות השואה ,השתתף בטקס זיכרון
באוהל יזכור וביקר ב"יד לילד" .בתום ביקורו תיאר
ראש הממשלה טרנבול את הביקור ביד ושם כ"אחת
החוויות האנושיות המרגשות ביותר".

■ המושלת הכללית של ניו זילנד דיים פאטסי רדי
(מימין) ביקרה ביד ושם ב 30-באוקטובר .דיים רדי,
נרגשת מן הביקור ,כתבה בספר האורחים של יד
ושם" :עלינו לזכור אותם ולהישבע למנוע כל מקרה
נוסף של ביזוי וחיסול זכויות האדם .חוויה נפלאה
ומרגשת מאין כמוה".

■ ראש ממשלת מולדובה פבל פיליפ (במרכז,
משמאל) סייר במוזיאון לתולדות השואה ב 9-בנובמבר
בהדרכתו של מנהל היכל השמות של יד ושם ד"ר
אלכסנדר אברהם.

■ שר החוץ של יפן טארו קונו (מימין) ביקר במוזיאון
לתולדות השואה ביד ושם ב 25-בדצמבר בלוויית
מנהל הספריות של יד ושם ד"ר רוברט רוזט.

■ שר החוץ האוקראיני פאוולו קלימקין ביקר ביד
ושם ב 26-בנובמבר.
■ שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו (במרכז) סייר ביד ושם
ב 17-באוקטובר ,מלווה בשר הביטחון אביגדור ליברמן.
את הסיור הדריך אהרון שנייר מאגף הארכיונים.

■ שר החוץ ההולנדי האלבה זיילסטרה (מימין) סייר
במוזיאון לתולדות השואה ב 10-בינואר בהדרכתה
של נני בקמן ממחלקת חסידי אומות העולם.

■ שרת החוץ של אקוודור מריה פרננדה אספינוסה
ביקרה ביד ושם ב 22-בנובמבר.
■ שרת החוץ הנורווגית אינה מארי אריקסן סוריידה
ביקרה ביד ושם ב 7-בינואר.
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רות בונדי ()2017-1923
■ יד ושם אבל על מותה בחודש נובמבר  2017של
רות בונדי ,שורדת שואה ,סופרת ,עיתונאית ,חוקרת,
מתרגמת וחברת מועצת יד ושם.
רות בונדי נולדה ב 1923-בפראג בירת
צ'כוסלובקיה .לאחר כיבוש ארצה בידי הגרמנים
ב 1939-היא נכלאה בגטו טרזין ,ובדצמבר 1943
גורשה למחנה אושוויץ-בירקנאו ,שם טיפלה בילדים
בגיל הרך ששולחו לאחר מכן אל תאי הגזים .מאז יולי
 1944הייתה במחנות עבודה שונים באזור המבורג,
ועם שחרורה באביב  1945במחנה ברגן בלזן שקלה
 35קילוגרם בלבד .שני הוריה נרצחו בשואה.
בתום המלחמה חלתה בונדי בטיפוס הבהרות,
ולאחר שהחלימה מהמחלה שבה לפראג .עם הקמת
המדינה הצטרפה לגח"ל (גיוס חוץ-לארץ) ועלתה
לישראל ,כאן נעשתה עיתונאית ועסקה גם בתרגום
ובכתיבת ספרים .היא עבדה  30שנה בתחום העיתונות,
ועם הספרים שחיברה נמנים קובץ מחקרים העוסקים
בתולדות יהדות צ'כיה וארבע ביוגרפיות :אדלשטיין
נגד הזמן (על יעקב אדלשטיין ,זקן היהודים בגטו
טרזיינשטט); השליח :חייו ומותו של אנצו סרני (שעליו
זכתה בפרס יצחק שדה לספרות צבאית ,וכך הייתה

■ רות בונדי ביד ושם ,ביום עיון שהוקדש לכבודה .יד ושם,
דצמבר 2011

האישה הראשונה שזכתה בפרס); פליקס :פנחס רוזן
וזמנו ושיבא :רופא לכל אדם (על ד"ר חיים שיבא).
בונדי נמנתה עם מייסדי בית טרזין בגבעת חיים
איחוד .היא פרסמה מחקרים היסטוריים וזכתה
בפרסים רבים .היא הייתה האישה הראשונה שזכתה
בפרס סוקולוב לעיתונות ,וכן זכתה בפרס ראש
הממשלה לסופרים עבריים .יד ושם העניק לה את
פרס בוכמן לחקר השואה ,וכן ניתן לה פרס שרת

החינוך והאמנויות על תרגומה מצ'כית של הרומן
שירתתי את מלך אנגליה מאת בוהומיל הראבל .כמו
כן תרגמה בונדי יותר מ 30-יצירות מהספרות הצ'כית.
בשנת  2002נשאה בונדי את דבר נציג הניצולים
בעצרת הממלכתית ביד ושם ,ובשנת  2009נמנתה
עם ששת ניצולי השואה שלחצו את ידו של האפיפיור
בנדיקטוס ה 16-בעת ביקורו ביד ושם .בשנת 2011
קיים יד ושם יום עיון שהוקדש לכבודה.
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו" :רות ייצגה
את מיטב ההישגים והערכים של דור שורדי השואה,
אשר בחרו לעלות לישראל ולבנות כאן את חייהם .רות
נטלה על עצמה לשאת ולבטא את עדותה כניצולת
שואה וכפרשנית מקורית ומרתקת של מורשת
השואה ומשמעויותיה .היא השכילה לשלב ,בתבונה
ובשנינות ,את העושר ואת המטען הערכי והתרבותי
של סביבתה המשפחתית והחברתית בצ'כיה עם
ההוויה החדשה של החברה הישראלית".
בונדי הייתה נשואה לעיתונאי רפאל בשן .בתם היא
העיתונאית טל בשן ,ולה נכד ונכדה .יהי זכרה ברוך.

אהוד לב ()2018-1934
■ יד ושם אבל על מותו של ניצול השואה ואיש
העדות ד"ר אהוד לב.
אהוד לב (  )Loebנולד ב 1934-בשם הרברט
אודנהיימר בעיר ביהל בחבל באדן בגרמניה להוריו
הוגו ויולכן .בליל הבדולח הוצת בית הכנסת בעיר
וההמון תקף גם את בית המשפחה .באוקטובר 1940
גורשו  26היהודים שנותרו בביהל  -כל היהודים שלא
היו מוגנים בזכות נישואי תערובת  -עם כל יהודי
באדן לדרום לצרפת ונכלאו במחנה המעצר גירס ליד
גבול ספרד .מאות מהאסירים ,ובהם סבתו של אהוד,
מתו במחלות שהשתוללו במקום.
בפברואר  1941הצליח אוז"ה ,ארגון שפעל
בצרפת למען ילדים יהודים ,להוציא ילדים מהמחנה
ולהעבירם למעונות ילדים שהפעיל .אחד הילדים היה
אהוד .הוריו הסכימו להיפרד מבנם היחיד ולהפקיד את
גורלו בידי זרים .לאחר השחרור נודע לאהוד שאמו
גורשה לאושוויץ ב 4-בספטמבר  .1942שלושה ימים
אחר כך גורש לשם אביו .שניהם נרצחו.
בשנים הבאות נדד אהוד בין מוסדות ובתי זרים.
הוא חי בפחד מתמיד ,יום וליל ,והחליף שמות וזהויות
כדי לשרוד .בשלהי  ,1942לאחר שתכפו המעצרים של
ילדים יהודים ,החליטו אנשי אוז"ה כי יהיה בטוח יותר
להחביא את הילדים היהודים בקרב משפחות נוצריות.
אהוד סבל מאוד אצל המשפחה הראשונה שבה שהה.
הוא לא התלונן ,וניסה להיות צייתן ,אך כאשר ביקרו
עובדים סוציאליים של אוז"ה וראו את מצבו ,החליטו

להעבירו לביתם של ז'ול וז'אן רוז'ה בבוז'אנסה ,שם
התקבל בחום ובאהבה( .בשנת  1989הוענק לבני
הזוג רוז'ה אות חסידי אומות העולם).
בסוף  1943נלקח אהוד אל בית אמו של ז'אן,
לואיז רוז'ה בכפר ארז'י .כאן ,בחווה של לואיז ,הוא
רעה עזים והלך לבית הספר .כדי להסתיר את זהותו
היהודית ,הוא נעשה נער מקהלה .בבקשו להשתלב
בסביבה החדשה שבה חי ,ובהיותו תלמיד מצטיין
בשיעורי הדת ,שאל את מארחיו" :מדוע לא אהיה
קתולי כמו כולם?" משפחת רוז'ה הסבירה לו שאסור
לו להתכחש לשורשיו היהודיים ,ושעליו להיות גאה
בהם( .בשנת  2009הוענק גם ללואיז רוז'ה אות חסידת
אומות העולם).
לאחר המלחמה הועבר אהוד לארגון רווחה
יהודי שטיפל בילדים יהודים ששרדו במסתור .הוא
הוכנס לבית ילדים שבו המתינו הילדים להוריהם או
קרוביהם .בכל יום עזבו ילדים עם משפחותיהם ,אך
איש לא בא לקחת את אהוד .ב 1946-הוא נשלח אל
קרובים בשווייץ .היה עליו ללמוד מחדש את שפת
אמו ,גרמנית ,והוא אימץ את שם משפחתו המאמצת,
"לב" .כשעלה לישראל ב ,1958-היה לאהוד לב.
ד"ר אהוד לב היה היסטוריון של האמנות .הוא
היה הרשם במוזיאון ישראל בירושלים ,שם עבד
במשך  32שנה ,וכ 20-שנה לימד תולדות האמנות
באוניברסיטה העברית בירושלים .אהוד התנדב ביד
ושם ,ובין השאר נתן עדות על קורותיו בשואה לפני

■ אהוד לב (במרכז) עם אשתו שושנה (מימינו) ,ילדיו ונכדיו
באירוע לכבוד הוצאת הספר במסתור בשפה הגרמנית ,יד
ושם ,ספטמבר 2012

תלמידים ומחנכים מהארץ ומהעולם בסמינרים של
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ,השתתף
בטקסים להנצחת השואה ויהודי גרמניה ,והיה חבר
בוועדה לציון חסידי אומות העולם .בתור מי שחייו ניצלו
בזכותם של חסידי אומות עולם ,הרגיש אהוד צורך
לתרום בדרך זו להכרה במי שסייעו ליהודים בשואה.
אהוד היה נשוי לשושנה .לשניים ארבעה ילדים
ועשרה נכדים .יהי זכרו ברוך.
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ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ האגודה האמריקאית למען יד ושם ערכה את הערב
השנתי שלה ב 12-בנובמבר  .2017הערב נערך
במלון פייר בעיר ניו יורק והנחה אותו טוני אורלנדו.
במהלך הערב דיבר המפיק ההוליוודי חיים סבן על
העבודה הנעשית ביד ושם עם חיילי וקציני צה"ל,
ויחד עם תומכי יד ושם שלדון ומרים אדלסון עודד את
המשתתפים לתרום למען קידום המטרות החינוכיות
החשובות האלה.
הנושא שעמד במרכז הערב השנה " -לשאת את
הלפיד"  -היה חשיבותה של הוראת השואה והדאגה
למחויבות לזכר השואה גם בדורות הבאים .דוגמה

■

ד”ר מרים ושלדון אדלסון

חיה למחויבות הזאת היו ארבעת אורחי הכבוד ,רוברט
בוק ,איימי בוק ,אבי הלפרן וברי לוין .רוברט ואיימי בוק
קיבלו את פרס המנהיגות של יד ושם ,ואבי הלפרן
וברי לוין קיבלו את פרס המנהיגות הצעירה של יד
ושם .תורם יד ושם אדוארד מוסברג הגיש את הפרס
לנכדו ברי לוין ,וגזבר האגודה האמריקאית דוד הלפרן
הגיש את הפרס לכלתו אבי הלפרן .ברי ואבי ,לשעבר
יושבי הראש של המנהיגות הצעירה של האגודה (,)YLA
הוצגו בידי יושבת הראש הראשונה של  ,YLAקרוליין
מאסל .בסעודה השתתפו יותר מ 100-חברי הדור
הצעיר .ברוח הנושא הרב-דורי של הערב בירך את
ברכת המוציא תומך יד ושם מרווין זבורובסקי לצד
בניו זיגי ומרק.

■ מימין לשמאל מאחור :סקוט בוק ,איימי בוק ,רוברט בוק
יושב ראש האגודה האמריקאית לנרד וילף ,מנהל האגודה
רון מאייר ומנכ"לית יד ושם דורית נובק .בשורה הקדמית :ניל
בוק ,שרון בוק ,דגלס בוק וסמנתה סנטיאגו

■ ג'יי שוטנסטין הגיש את פרס המנהיגות של יד ושם
לרוברט ואיימי בוק
■

■ ב 8-באוקטובר השתתפו ג'ולי וראובן קופל בטקס
ביד ושם לציון חגיגת בת המצווה של בתם האלי.
לאחר הקרנת סרט מרגש על סיפור המשפחה ,נשאה
האלי דברים בפני הקהל ,שכלל  120בני משפחה
וחברים ,בהם סבתה של האלי ,בטי פנטירר שוורץ
(מאחור ,שנייה מימין) ,בתו של התורם ליד ושם
מארי פנטירר ז"ל.
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חיים סבן דיבר על התוכניות החינוכיות של צה"ל ביד ושם

■ ב 7-בדצמבר ביקרו ביד ושם תומך יד ושם ג'ק פכטר
(שני משמאל) ,בילי הימלריך (שלישי מימין) ותומך יד
ושם בנג'מין וורן (שני מימין) .הביקור נפתח בסיור בכיכר
המשפחה עם מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה
(משמאל) ,ואחר כך סיירה הקבוצה בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה עם ראש קתדרת לילי ספרא
ללימודי השואה ומנהל בית הספר ד"ר אייל קמינקא (מימין).

■ יד ושם אבל על פטירתה של
פניה גוטספלד הלר ,תורמת ליד
ושם וידידה יקרה של המוסד.
פניה ,ניצולת שואה ,הייתה
גם סופרת ונדבנית גדולה,
שהקדישה את חייה לקידום
הוראת השואה ,הנצחתה והנחלת זכר השואה
לדורות הבאים .היא הייתה גם תומכת איתנה של
מדינת ישראל .יהי זכרה ברוך.
■ יד ושם אבל על פטירתה של
חברת חבר הנאמנים של האגודה
האמריקאית ליליאן שטיינברג.
ליליאן הייתה שורדת אושוויץ
וברגן בלזן והיחידה שנותרה
מכל משפחתה ,ולאחר המלחמה
עבדה בפראג במסגרת "ועד ההצלה" בסיוע לניצולים
יהודים לקבל אשרות למדינות אחרות .יחד עם
בעלה האהוב מילטון ,ומשפחת ניצולים נוספת,
הקימה ליליאן מפעל ייצור משגשג .יהי זכרה ברוך.
■ יד ושם אבל על פטירתו של
הידיד הוותיק והתורם סם בוימל.
סם נולד בטוריסק שבפולין
במאי  .1925בגיל צעיר היה עד
לרצח כל בני משפחתו ,ונאלץ
לברוח מביתו ולחיות חמש
שנים תחת כיפת השמים .את הצלתו ייחס בעיקר
לחברו פטרו ,שלימים הוכר חסיד אומות העולם
מטעם יד ושם .כשפעל לצד הפרטיזנים והכוחות
הרוסיים פגש את אישתו האוהבת לעתיד ,רחל
ז"ל .אחרי לידת בנם הראשון היגרה המשפחה
לאמריקה .בזכות עבודה קשה ונחישות הקימה
משפחת בוימל בתי אבות מצליחים .ההצלחה
אִפשרה להם לתרום תרומות נכבדות למטרות
יהודיות וישראליות ולתמוך ברציפות ביד ושם.
יהי זכרו ברוך.

סינגפור
■ ב 8-בנובמבר נערכה בסינגפור הסעודה השנתית
השנייה של יד ושם בהשתתפות כ 100-איש .באירוע
דיבר הכומר כריס אדמונדס (בתמונה) ממריוויל ,טנסי.
הכומר אדמונדס ריתק את הקהל בסיפורים על אביו,
סמל ראשון רודי אדמונדס ,שהוכר חסיד אומות העולם
על הצלת  200חיילים יהודים אמריקאים שהיו תחת
פיקודו במחנה שבויים בגרמניה.

הדסק הנוצרי בשיתוף השגרירות
הנוצרית הבין-לאומית בירושלים
ומוזיאון התנ”ך
■ בישראל ,ובייחוד בירושלים ,יש קהילה בין-לאומית
נוצרית ניכרת .רבים מחבריה עומדים בראש ארגונים
בין-לאומיים גדולים ,שמשרדיהם הראשיים שוכנים
בישראל .בינואר  ,2018לרגל יום הזיכרון הבין-לאומי
להנצחת קורבנות השואה ,הוזמנו כמה מהמנהיגים
האלה ליום לימוד מיוחד ביד ושם.

■ ב 24-באוקטובר נערך אירוע מטעם יד ושם ואגודת
ידידי יד ושם בגרמניה לכבודם של שלושה חסידי
אומות עולם שהוכרו לאחרונה .באירוע נחנכה גם
תערוכה ניידת של יד ושם ,המספרת את סיפורם
של חסידי אומות העולם ומקדמת את מורשתם.
האירוע זכה לתשומת לב תקשורתית רבה ,לא מעט
בזכות העובדה שבני משפחת הומל ,שהוכרו חסידי
אומות העולם ,הסתירו במשך שלוש שנים את הילדה
שרלוטה קנובלוך ,כיום נשיאת הקהילה היהודית
במינכן ובבוואריה עלית.

מקסיקו
■ משתתפי משלחת מורשת וזיכרון יד ושם-מקסיקו
 2017לספרד (משמאל לימין) :יצחק ג'ג'טי ,פלור
קוג'אב ,לינדה הופ ,ציון ממון ,טרזה כהן ביסו ,שולמית
סרור ,רקל ג'ג'טי ,אושרה מיצ'ן ,סופיה הופ ,קרלוס
מיצ'ן ,ביאטריס מצליח ,פרלה חזן ,חיימה ברוורמן,
מאוריסיו חזן ,אדוארדו מיצ'ן ,סינתיה סרור ,דוד סרור,
סלח סרור דה עזר וג'ני סרור.

ספרד
■ ב 30-בינואר נערך במדריד אירוע לכבוד הנשיא
החדש של אגודת ידידי יד ושם בספרד ,סמואל בנג'ו
(שני מימין) .האירוע התקיים בביתם של בנג'ו ורעייתו
ביאטריס (מימין) ,בנוכחות מנכ"לית יד ושם דורית
נובק (שנייה משמאל) ,מנהלת דסק איברו-אמריקה,
ספרד ,פורטוגל ודוברי ספרדית במיאמי פרלה חזן
(משמאל) ,שגריר ישראל בספרד דניאל קוטנר ,נשיא
 WIZOבספרד אסטיד מזרחי ,מכובדים מהקהילות
היהודיות והלא-יהודיות במדריד ,ידידים של האגודה
הספרדית וראש עיריית אלקובנדס במדריד איגנציו
גרסיה דה וינואסה.

גרמניה
■ קאי דיקמן ,לשעבר העורך
הראשי של העיתון בילד ,נבחר
בנובמבר  2017ליושב ראש
אגודת ידידי יד ושם בגרמניה.
דיקמן מחליף את פרופ' יורגן
רוטגרס ,שהיה יושב ראש
האגודה בשנתיים האחרונות.
במהלך השנים היה דיקמן
ידיד קרוב ותומך איתן של יד ושם ,ועבד עם המוסד
על תוכניות ויוזמות שונות .לאחרונה ניהל עם יד
ושם סמינרי תקשורת לעיתונאים גרמנים משפיעים
בהר הזיכרון ויזם את התערוכה "אמנות מתקופת
השואה 100 :יצירות מאוסף יד ושם" ,שהוצגה במוזיאון
ההיסטורי הגרמני בברלין בתחילת .2016

■ דוד האצ'וול (מימין) ביקר ביד ושם עם רעייתו
נטליה (שלישית משמאל) וקבוצת ידידים.

צרפת
■ ב 10-בינואר  2018ערכו יד ושם והקרן הצרפתית
לזיכרון השואה טקס לציון סיומו של מפעל בן
עשר שנים :איסוף שמותיהם של קורבנות השואה
בהונגריה-רבתי .מפעל זה אפשר את זיהויים של
כ 80-אחוז מקורבנות השואה בהונגריה .הטקס נערך
במכון ההיסטורי הגרמני בפריז בנוכחות ניצולים,
חברי הקהילה היהודית ,ידידי יד ושם בצרפת ויושב
ראש אגודת ידידי יד ושם בצרפת פייר-פרנסואה וייל.

באירוע נשאו דברים ,משמאל :מנהל המכון ההיסטורי הגרמני
פרופ' תומס מייסן ,מנהל אגף הארכיונים של יד ושם וראש קתדרת
פרד הילמן לתיעוד השואה ד"ר חיים גרטנר ,ההיסטוריון סרז'
קלרספלד ,מנהלת דסק הארצות דוברות הצרפתית ביד ושם
מירי גרוס ,שגרירת ישראל בצרפת עליזה בן נון ,מנהל היכל
השמות של יד ושם ד"ר אלכסנדר אברהם ,ניצול השואה מהונגריה
והתורם ליד ושם ניקולה רוט ,מנכ"ל הקרן הצרפתית פיליפ
אלוש וההיסטוריונית ד"ר אנט ויוויורקה (אינה מופיעה בתמונה).

הצטרפו היום לחוג ידידי יד ושם!
■ 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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המכון הבין-לאומי לחקר השואה :פרסומים חדשים
על הסף :יהודי אירופה ערב מלחמת העולם השנייה
ברנרד וסרשטיין
₪ 59 ₪ 98
■ הספר עוסק בתקוותיהם ובחרדותיהם של יהודים
באירופה בשנות השלושים של המאה העשרים ,בהלכי
המחשבה ובעולם הערכים שלהם ,בהשקפותיהם הדתיות,
בשסעים האידיאולוגיים והחברתיים שנתגלעו בקרבם
ובשלל צורות הביטוי התרבותי שלהם .המחבר מציב
בקדמת הבמה אשכנזים וספרדים ,דתיים וחילוניים ,מן
השטעטל ומן הכרך הגדול לרוחבה ולאורכה של היבשת.
הוא מנתח את מצוקתם של היהודים ,ומראה כי נבעה
מהתפוררות פנימית לא פחות מאשר מהתנכלות חיצונית.
המחבר מפיח רוח חיים במנהיגים ,בהוגים וברבנים בני התקופה ,וגם באנשים מן
השורה ובהמוני האלמונים הנשכחים למחצה שמרכיבים למעשה את ההיסטוריה.

גטו ורשה  -הסוף :אפריל -1942יוני 1943
חוי דרייפוס (בן-ששון)
₪ 59 ₪ 98
■ מרד גטו ורשה הוא מעשה ההתנגדות הבולט ביותר
שעשו יהודים בתקופת השואה ונחשב להתקוממות
העירונית הראשונה באירופה הכבושה .הספר מביא את
סיפורם של המוני היהודים שחיו ומתו בגטו מאפריל 1942
ועד יוני  .1943המחברת מתארת את חיי היהודים טרם
הגירושים הגדולים לטרבלינקה ,בוחנת את הכאוס של
ימי השילוחים ועומדת על דפוסי ההתאוששות והחידלון
האישיים והציבוריים של יהודי הגטו .על בסיס מאות
מקורות היא מציגה את עולמו של האדם היהודי ,ואת
החברה שבה חי ,בצל גלי הרצח החוזרים ונשנים ואי-הוודאות שחוללו .בספר זה
ימי המרד מוצגים בהקשר רחב על רקע עולמם של כלל יהודי הגטו.

מרגלי היערות :פעילותם המודיעינית
של הפרטיזנים הסובייטים1945-1941 ,
יעקב פלקוב
בשיתוף הוצאת מאגנס
₪ 88 ₪ 98
■ הספר חושף לראשונה את היקף פעילותה המודיעינית
של התנועה הפרטיזנית הסובייטית בתקופת מלחמת
העולם השנייה .הודות לניתוח מדוקדק של אלפי
מסמכים מקוריים ,מתוודעים הקוראים למידע החשאי
על הפעילות המודיעינית של הפרטיזנים בשטחי ברית
המועצות ומזרח אירופה שכבשו הגרמנים .הספר מנסה
להשיב על השאלה מה הייתה התרומה האמיתית של
הפעילות הזאת לצבא האדום ולמאמצי ההשפעה של
מוסקבה מעבר לקו החזית ,ובתוך כך הוא מתייחס
בהרחבה לדיווחים של הגרילה הסובייטית על רצח יהודי ברית המועצות וחושף
את מידת הבקיאות של ההנהגה הסובייטית הבכירה בנושא.

לבלוב אחרון :השומר הצעיר בפולין בשנים 1950-1944
אלי צור
בשיתוף יד יערי
₪ 53 ₪ 88
■ הספר דן בתנועת השומר הצעיר בפולין מיד לאחר
השואה ,בין קיץ  1944לקיץ  .1950במשך שנות קיומה
של התנועה בפולין הקומוניסטית נאלצו ראשיה להתאים
את צעדיהם לצורכי החברה היהודית (ובייחוד צעיריה),
לדרישות הממשל המקומי ולציפיות של הנהגת השומר
הצעיר בארץ ישראל .פרק הזמן הזה התאפיין גם
בהתמודדות עם סוגיות מכריעות שנגעו לעתיד היהודים
בפולין :הבחירה בין הגירה מפולין והרצון לשוב ולבנות
את החברה היהודית בה ,הבחירה בין המאמץ לשמר את
הגופים הפוליטיים היהודיים שהיו לפני השואה והשאיפה להשתלב במערך הפוליטי
של המשטר החדש ,וכן שאלת המשך קיומן של מערכות יהודיות נפרדות במדינה.

יד ושם  -קובץ מחקרים ,כרך מ״ה2:
עורך :דוד זילברקלנג
₪ 48 ₪ 80
■ בגיליון זה מופיעים מאמרים מאת איאן קֶרשֹו ואוטו
דב קולקה על תרומתו של אברהרד יֵקֶל ז"ל לחקר
השואה (ראו עמ'  ,)15וכן חמישה מאמרי מחקר וחמישה
מאמרי ביקורת .ארבעה מאמרים דנים בשואה בפולין:
פרנק גרֶ לקה על מחנות לעבודת כפייה שניהלו הרשויות
הגרמניות האזרחיות במחוז חֶלם; עידית גיל על ניצול
העבודה היהודית במחוז ַרדֹום; דניאל עוזיאל על דיווחים
על יהודים בתקשורת הגרמנית בשנה הראשונה למלחמה;
ורחל פֶלדהַי ברנר על אמונותיה האנטישמיות של זופיה
קֹוסאק-שצ'ּוצקה ועל מאמציה העזים להציל יהודים בפולין .המאמר החמישי,
מאת בֹעז כהן ,בוחן את התשתית לחקר השואה שהניחו היסטוריונים ניצולי
שואה אחרי המלחמה.

הבזקי זיכרון :צילום בתקופת השואה
אוצרת :ויויאן אוריה | יועץ היסטורי :דניאל עוזיאל
₪ 169 ₪ 188
■ התיעוד החזותי הוא אחד הגורמים החשובים בעיצוב
התודעה ההיסטורית של השואה .במשטר הגרמני הנאצי,
שהועיד תפקיד מכריע לתעמולה ,שימש התיעוד החזותי
כלי מניפולטיבי לגיוס המונים .לעומת זאת ,בכמה גטאות
היה הצילום מרכיב במאבק ההישרדות של היהודים
הכלואים בהם ,וכן ביטוי לפעילות מחתרתית שנועדה
לתעד את המתרחש .צבאות בעלות הברית ,שהבינו את
ערכם התעמולתי של המחנות ששחררו ,תיעדו את הזוועות שנגלו לעיניהם הן
לצורכי תעמולה הן לצורך איסוף ראיות.
הקטלוג של "הבזקי זיכרון" ,תערוכה חדשה בנושא צילום השואה שנפתחה
בסוף חודש ינואר ביד ושם (ראו עמ'  ,)5-4מציג במבט ביקורתי את התיעוד
מבעד לעדשת המצלמה ,תוך הפניית זרקור לנסיבות הצילום ולתפיסת עולמו
של הצלם המתעד.
■
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