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■ "אמא ואבא היקרים [ ]...שלומנו בסדר .כשהמלחמה
תסתיים נחזור להיות ביחד" .כך כתבה קלר (קלרי)
פרידברג להוריה ב 10-באוקטובר  .1944באותה
העת הסתתרו קלרי בת השבע ואחותה הקטנה אוללי
אצל "דודה נל" ,אחותו של פעיל מחתרת צעיר אשר
עזר להוריהן של האחיות ,רודולף וסופיה ,להציל את
בנותיהם מידי הכובש הנאצי בהולנד.
סיפור ההצלה החל שנה לפני כן ,כאשר בערב
גשום וקר נסעו שתי הילדות ברכבת עם פעיל
המחתרת פאו וודנברג אל ביתם של בני הזוג דושן.
אלא שלא עבר זמן רב ומקום המחבוא נחשף ,והתעורר
הצורך למצוא מחבוא חדש לשתי הילדות :יום אחד
הונח טלאי צהוב על מפתן ביתם של בני הזוג  -אחד
השכנים גילה את זהותן היהודית של הילדות .פעילי
המחתרת ההולנדית החלו לחפש מקום מסתור חדש
עבור האחיות ,אך לשווא :בשנה השלישית לכיבוש
הולנד חששו רוב האזרחים מהטרור הנאצי ולא
הסכימו להסתכן בהסתרת ילדות יהודיות .מיואש
מהחיפוש פנה פאו אל אחותו נל .זו לא היססה" :איזו
ברירה יש לי? איך אוכל לתת לשתי ילדות קטנות
למות?" כך הגיעו קלרי ואוללי פרידברג אל ביתה
של דודה נל ברוטרדם.
נל עטפה את הילדות בחום ואהבה; הן הרגישו
בטוחות בביתה .בה בעת היא דאגה שהילדות יזכרו
כל הזמן שהמלחמה תסתיים ושהן יחזרו אל הוריהן.
בכל הזדמנות היא הזכירה לקלרי לכתוב לאמא
ואבא .פאו ידע היכן מסתתרים הורי הילדות ושימש
איש קשר .עבור ההורים ,שמסרו את בנותיהם לידי
אנשים זרים ,היה הקשר הזה משום נחמה .הידיעה
שקלרי ואוללי נמצאות בידיים טובות הקלה מעט את
הכאב שבהחלטה הקשה להיפרד מהילדות.
בציוריהן של קלרי ואוללי פרידברג השמש זורחת,
פרחים צבעוניים משמחים את העיניים ואבא חוזר
לבית חם ומזמין .קשה להאמין שהם צוירו בתקופה
האפלה ביותר בחיי האחיות  -תקופה שבה חיו
השתיים חיים של העמדת פנים ושל סכנה מתמדת.
קלרי ואוללי נאלצו ללמוד חוקי חיים חדשים :להסתיר
את דתן ואת זהותן האמיתית; לשמור על שקט; לא
לריב זו עם זו; ולהתפלל לנס בכל פעם שהסכנה
נעשתה ממשית יותר .הציורים שלהן ,מלאי שמחת
החיים ,אינם חושפים את הכאב והקושי שבפרידה
מההורים; ואולם הגעגוע והרצון לשתף את אמא
ואבא בשמחות הקטנות של היום-יום עולים מתוך
המכתבים שצורפו לציורים של שתי הילדות.

ציורים מהמחבוא

■ ציור וכרטיס ברכה ליום
הולדת שיצרו קלרי ואוללי
פרידברג במסתור בהולנד,
 | 1945-1943ארכיון יד ושם

■ קלרי ואוללי פרידברג לפני המלחמה | ארכיון יד ושם

קלרי ואוללי היו מודעות לסכנה שארבה להן .אנשי
האס.אס והז'נדרמריה ההולנדית ערכו פשיטות על
בתי אזרחים בחיפוש אחר יהודים מסתתרים .ארון
קיר מוסווה בסלון הבית שימש לקלרי ולאוללי מקום
מחבוא במהלך פשיטות כאלה.
החורף של  1944הביא רעב כבד להולנד .דרום
המדינה שוחרר בידי בעלות הברית ואילו צפונה סבל
מחסור קשה במזון .בכל יום לקחה נל את קלרי
ואוללי למטבח הציבורי ,שם חילקו מרק עשוי מסלק
סוכר ועשבים .ואולם נל ידעה שהמרק לבדו לא יכול

בציוריהן של קלרי ואוללי
פרידברג השמש זורחת ,פרחים
צבעוניים משמחים את העיניים
ואבא חוזר לבית חם ומזמין.
קשה להאמין שהם צוירו
בתקופה האפלה ביותר בחיי
האחיות  -תקופה שבה חיו
השתיים חיים של העמדת פנים
ושל סכנה מתמדת
להספיק לילדות ,ולכן יצאה על אופניה למסעות
ארוכים בניסיון להגיע לכפרים מרוחקים ולהשיג שם
מזון תמורת הבגדים הישנים של קלרי ואוללי .ב3-

אילונה אנגרט

במאי  1945היא נסעה לכפר רחוק במיוחד וחזרה
רק כעבור יום ,באפיסת כוחות .כאשר הגיעה הביתה,
הייתה כה מותשת שנרדמה מיד .פתאום פרצו קלרי
ואוללי לחדרה בצעקות" :המלחמה נגמרה!" הצבא
הקנדי נכנס לרוטרדם.
לאחר המלחמה התאחדו בני המשפחה והשתקעו
בקנדה .בשנת  1978הוכרה נל וודנברג חסידת אומות
העולם" .אני חושבת הרבה על אמי ועל 'דודה נל' וכמה
הן היו אמיצות" ,אמרה קלר באום" .באומץ ובצניעות
הן הצילו אותנו ואת הדורות הבאים .אורן יזרח לעד".
שנים אחדות לאחר מכן הייתה לקלר שיחת
טלפון מפתיעה מאישה שעברה לגור באחד הבתים
שהוריה הסתתרו בהם .האישה מצאה במרתף ביתה
חבילה של ציורים ומכתבים של שתי האחיות וחיפשה
את קלר שנים רבות .היא שלחה את החבילה אליה
בדואר לקנדה .באחרונה ,בעקבות הקשר ארוך השנים
שניהלה משפחתו עם יד ושם ,ביקר בארץ בנה של
קלר ,ג'ף באום ,ומסר את החבילה ליד ושם במסגרת
המבצע הלאומי "לאסוף את השברים".

"היו מוזיאונים אחרים שהיו מעוניינים לקבל את
הציורים והמכתבים" ,אמר ג'ף" ,אבל המשפחה שלי
הרגישה שמזכרות יקרות אלה יש לתרום ליד ושם
בירושלים .שם הן יישמרו לדורות ,והסיפור שלנו
ימשיך להיות מסופר".
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 שבע שנים ,תרמו
 10,800בני אדם 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 מגיעים נציגי יד ושם אל
בתיהם של ניצולים או של בני משפחתם ,וגם למרכזי איסוף
הקרובים למקומות 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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תערוכה חדשה

"אומרים ישנה ארץ"

כיסופים לארץ ישראל בתקופת השואה

■ אלפיים שנה חלמו יהודים על ציון והתפללו לשוב
אליה" :בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" .בשביל
מרבית היהודים הייתה ארץ ישראל בגדר רעיון וחלום
בלבד .הזיקה אליה באה לידי ביטוי בתפילה ובהגות,
בשירה ובפיוט ,במעגלי החיים ובמועדי ישראל ,ולא
באופן מדיני ומעשי .עם זאת ,יחידים וגם קבוצות עלו
לארץ והתיישבו בה ,ואחרים ביקרו בה וכתבו עליה.
שאול טשרניחובסקי כתב ב 1923-בברלין ,כמעט
עשור לפני עלייתו לארץ ,את שירו "אומרים ישנה
ארץ" ,המעלה שאלות קיומיות המאפיינות את עם
ישראל המתמודד עם עתידו ונאבק עם כוחות של
חלום מול מציאות ותקווה מול ייאוש.
לציון  70שנה למדינת ישראל נפתחה ביד ושם
התערוכה "אומרים ישנה ארץ :כיסופים לארץ ישראל
בתקופת השואה" .התערוכה מציגה את הכיסופים
לארץ ישראל שחשו יהודים בשנים ,1948-1933
מעליית המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה ועד פרוץ
מלחמת העולם השנייה ,ומהשמדת יהדות אירופה
ועד סיום המלחמה והקמת מדינת ישראל.
■ למעלה :חנה גוטסמן ,ברלין ,שנות העשרים של
המאה ה .20-חיבור דמיוני על מסע לארץ ישראל
שכתבה חנה זיכה אותה בביקור בארץ ב| 1936-
יד ושם אוסף החפצים

"אני עומדת בקצה הספינה
ומביטה אחורה לארץ היהודים,
שהפכה שוב פורייה תחת
ידיהם של היהודים".
■ לסלו (יעקב) שומודי בשיתוף עם פסח עיר-שי ,נוף לארץ
ישראל .1944 ,הציור ,שיצרו האמנים בעת מעצרם במחנה
ברגן-בלזן כמתנת יום הולדת לאשתו של שומודי ,מתאר את
סלון ביתם בבודפשט טרם הכיבוש הגרמני .מחלון החדר
נשקף נופה של ארץ ישראל ,שצייר עיר-שי מזיכרונו מעת
שהותו בישראל

בתערוכה מוצגים יצירות אמנות ,חפצים ,יומנים,
מכתבים ועדויות שנאספו לאורך השנים ביד ושם,
ואשר נותנים ביטוי לחוויות ,לתחושות ולמאוויי הלב
של מי שיצרו ונשאו אותם ,ופותחים צוהר לעולמם
הפנימי בצל האירועים הקשים .תיעוד כתוב וחזותי
זה מספר גם את סיפור הכיסופים לארץ ישראל
בתקופת השואה.
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מתוך חיבור שכתבה חנה גוטסמן
בת ה 12-מברלין
מאז שלהי המאה ה 19-ובין שתי מלחמות
העולם שהתחוללו במאה ה - 20-על רקע צמיחתן
של הלאומיות המודרנית ותנועת ההשכלה ,תהליכי
החילון והשגת האמנציפציה ,ולצד התחזקותה של
האנטישמיות  -החל מאבק חריף בתוך העולם
היהודי סביב הסוגיה המרכזית "העם היהודי  -לאן?"
אחת התשובות לשאלה הזאת הוצגה בידי הציונות
המדינית-המעשית ,שהציבה לה למטרה להקים בית
לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.
התנועה הציונית קנתה לה אחיזה למן הקונגרס
הציוני הראשון שהתקיים ב 1897-ועד שנות השלושים

של המאה הקודמת .על אף היותה תנועה קטנת
ממדים ,ועל אף ההתנגדות העזה שהיא עוררה
בזרמים אחרים ,השפעתה ניכרה בחוגים נרחבים
בקרב העם היהודי.
ערב השואה נמשכה בנייתה של הארץ .יישובים
חדשים הוקמו ,והחקלאות והתעשייה התפתחו .ידיעות
שהגיעו לתפוצות תיארו את טבע הארץ ונופה ,ואת
"האדם היהודי החדש" והדור החדש הצומחים בה.
למרות ההגבלות שהטיל שלטון המנדט הבריטי
על העלייה ,חל גידול ניכר במספר היהודים בארץ.
יהודים הכינו את עצמם לעלייה בהכשרות בגולה,
ואף ניסו לעלות לארץ בעלייה בלתי לגלית .בשנים
האלה ארץ ישראל נתפסה יותר ויותר כפתרון אפשרי
לעם היהודי ,כמקום לבניית בית בעתיד ,וכמקום
מקלט מפני המציאות הקשה בהווה.
"אני רואה אות שבקרוב נתראה פנים אל פנים
בארצנו ,ארץ המולדת ,ארץ ישראל" .כך כתב בעברית
הילד בן העשר אליעזר רודניק בשנת  1937במכתב
שנשלח לדודותיו שעלו לארץ ישראל .אריה ושרה
רודניק ובנם אליעזר ,שהיו היהודים היחידים בכפר

השואה שינתה את פני המציאות .מעולם לא הייתה
ארץ ישראל כה רחוקה מהיהודים כפי שהייתה
בתקופת השואה ,ועם זאת התעצמה קרבת הלב
ויויאן אוריה

■ מבקרים בתערוכה החדשה "אומרים ישנה ארץ"

האוקראיני קוסמאצ'וב ,נורו למוות בשנת  1942בבור
הריגה לאחר כיבוש הכפר בידי הגרמנים הנאצים.
השואה שינתה את פני המציאות .מעולם לא הייתה
ארץ ישראל כה רחוקה מהיהודים כפי שהייתה בתקופת
השואה ,ועם זאת התעצמה קרבת הלב .בתקופת
השואה חוו היהודים שבר ופגיעה בכל מרקם החיים
של הפרט והכלל .הם נדחקו ממעגלי החיים והחברה
ונכפו עליהם תנאי חיים משפילים ובלתי אפשריים,
וזאת עוד בטרם הגיע שלב ההשמדה הפיזית .ובכל

זאת ,יומנים ,מכתבים ומסמכים המתעדים את התקופה
מעידים כי גם בצוק העתים ,בעיצומו של המאבק
לחיים שהתרכז בכאן ובעכשיו ,תפסה ארץ ישראל
מקום בלבם ובמחשבתם של יהודים.
ארץ ישראל של שנת  1937על נופיה הטיפוסיים
נשקפת מתוך ציוריו של יעקב אוטו פינס ,שעלה לארץ
מהעיר הוקסטר בגרמניה .פנקס הציורים שלו נשלח
לאמו ולאחותו ,והן שמרו עליו מכל משמר במחנות
ששהו בהם .רנה שוורץ פגשה אותן באושוויץ ,התפעלה

מהציורים וביקשה לשמור אותם לילה אחד .בבוקר ,כאשר
ביקשה להשיבם ,גילתה שהשתיים נרצחו .רנה שמרה
על הפנקס עד שמסרה אותו ליד ושם .פנקס הציורים
שמור באוסף האמנות של יד ושם ומוצג בתערוכה.
בתערוכה מוצג גם ציטוט מתוך מכתב שכתב
ברוך מילך לבן דודו בארץ בעת ששהה במסתור
בפולין" :אני כותב אליך כנידון למוות לפני ההוצאה
להורג .כזה הוא מצבי כעת [ ]...היהודים זקוקים
לחירות [ ]...רק בפלשתינה יזכו לעצמאות [ ]...אל
תשקטו ,עבדו יומם ולילה עד שתשיגו את המטרה".
עם סיום המלחמה והשחרור אנו עדים לפעילות
ציונית מגשימה של שארית הפליטה ,שראתה בארץ
ישראל פתרון מעשי שיש להיאבק עליו ואפשרות
לשיקומו של העם היהודי לאחר השואה.
לשער של אחת ממסכתות התלמוד שהודפסה
ב 1946-בידי הרב שמואל אבא סנייג והרב שמואל
יעקב רוז למען העקורים בגרמניה נבחר איור המתאר
את נופה של ארץ ישראל על רקע שמש זורחת בתוך
מסגרת של שני עצי דקל וכותרתו "משעבוד לגאולה,
מאפלה לאור גדול".
"אומרים ישנה ארץ" מתקיימת בתמיכתם הנדיבה של סעדיה וסימי
כהן (ונצואלה) ופיליפ ורוז פרידמן (ארצות הברית) .התערוכה
נפתחה ב 29-במאי בחלל לתערוכות שליד האודיטוריום.
ניתן לקנות את קטלוג התערוכה בחנות המקוונת של יד ושם:
www.yadvashem.org

סיפורים מהתערוכה
■ חברת השומר הצעיר אסתר דובלין (ג'וניה ליברמן)
אירחה מפגשים מחתרתיים בדירה הקטנה שלה ושל
אִמה בגטו לודז' .אסתר הייתה גם פעילה בקבוצת
"לחורין" של תנועת הנוער הציונית "חזית דור בני
המדבר" ,וכתבה מאמר בשם "לילית" שפורסם בעיתון
קיר של התנועה" .איך היה טוב לחשוב על המדינה []...
בה קיים רק צדק [ ]...מדינה בה העם אינו משועבד
אלא חדור תודעה .וכך ,בעזרת שירים משותפים,
עבודה ,חלומות על ארץ [ישראל] החורף עבר".
משה פרומין מהעיר רובנה בפולין שהה שנה
במחנה מעצר בקפריסין קודם שהגיע לארץ בשנת
 .1948בתערוכה מוצגים כמה פריטים שהשאיל
פרומין ליד ושם ומקורם במחנה :סיכה של חניכי
תנועת גורדוניה שנעשתה בקפריסין בידי העצורים
ממטבע של חמישה ּ ֶפני; ספר ללימוד עברית בהוצאת
קיבוץ אפיקים שחולק לילדי העצורים בקפריסין; ודגם
של אקדח שיצר יצחק לרנר בזמן מעצרו במחנה

■ מעפילים על סיפון האונייה "פאן יורק" ביום הגיעם לארץ,
 14באוגוסט  .1948בשורה האמצעית בצד ימין (עם כובע
לראשו) :ניצול השואה יעקב (ג'קי) חנדלי | ארכיון יד ושם

בקפריסין (האקדח האמיתי הציל את חייו של לרנר
בתקופת השואה).
יעקב (ג'קי) חנדלי מסלוניקי שרד באושוויץ
ובצעדת מוות ועלה לארץ ב 1948-בקבוצה של

מח"ל (מתנדבי חוץ לארץ) .הוא תרם ליד ושם תמונה
איקונית של מעפילים מגיעים לארץ ב 14-באוגוסט
 1948באונייה "פאן יורק" .חנדלי עצמו מופיע בתמונה
בשורה האמצעית מימין ,עם כובע לראשו.
אילנה קרניאל (מבית לנדאו) הייתה אחת מ"ילדי
טהרן" ,שהגיעו לארץ ב .1943-לכבוד יום הולדתה
העשירי קיבלה אילנה מאחיה הגדול אמיל מפה
המתארת את מסע הבריחה והנדודים שלהם מוורשה
דרך סיביר ,אוזבקיסטן וטהרן אל ארץ ישראל" .רק
במחנה בטהרן התחילו ללמד אותנו שירים ,בעיקר
שירים בעברית ,ושמענו שירים וסיפורים על הארץ",
נזכרה אילנה לימים" .ואז התחלנו לשמוע שיש ארץ
שלנו ,ששם נמצא מנוחה מכל הנדודים האלה []...
זה היה כמו אגדה" .אמיל נפל במלחמת העצמאות.
הכותבת היא מנהלת אגף המוזיאונים והמערך למבקר ,ואוצרת
התערוכה "אומרים ישנה ארץ".
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מאירועי יום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"ח
לאה גולדשטיין

■ כ 2,600-בני אדם  -ניצולי שואה מהארץ ומחו"ל,
אנשי הסגל הדיפלומטי ,חיילי צה"ל ואורחים מרחבי
העולם  -השתתפו בעצרת הפתיחה הממלכתית
לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ח .העצרת
נערכה בהר הזיכרון בירושלים ביום רביעי  11באפריל
בכותרת "ניצולי השואה מעצבים זיכרון ובונים מדינה:
בסימן  70שנה למדינת ישראל" .נשיא המדינה וראש
הממשלה נשאו דברים בעצרת ,שישה שורדי שואה
 שמואל בוגלר ,דב גולדשטיין ,ראול טייטלבאום,מרים לפיד ,אבא נאור ותאה פרידמן  -הדליקו
שש משואות לזכרם של ששת המיליונים שנרצחו
בשואה ושורדת השואה ציפורה נהיר נשאה את דבר
הניצולים .הרבנים הראשיים של ישראל נשאו את
תפילות הזיכרון ,והזמרים משי קליינשטיין ואמיר
דדון היו אחראים לחלק האמנותי של הערב.
■ בבוקר יום חמישי  12באפריל ,לאחר צפירת זיכרון
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בת שתי דקות ,הונחו  120זרים לרגלי אנדרטת מרד גטו
ורשה בידי ראשי המדינה ונציגים של ארגוני ניצולים
וותיקי מלחמה וארגונים ציבוריים .במהלך היום נערכו
הטקסים השנתיים ,ובהם "לכל איש יש שם" (מעמד
הקראת שמות קורבנות השואה בידי הציבור הרחב
ביד ושם ובכנסת ישראל) ,טקס הזיכרון המרכזי
באוהל יזכור ועצרת תנועות הנוער בהשתתפות שר
החינוך נפתלי בנט בבקעת הקהילות.
■ רבים מאלפי המבקרים בהר הזיכרון בחרו בסיור
"מאחורי הקלעים" כדי להכיר מקרוב את העשייה
היומיומית ביד ושם .במסגרת הסיור הציגו מומחים
מיד ושם את עבודתם בתחומי החינוך ,הטכנולוגיה,
ההנצחה ,האיסוף והשימור תוך שימוש ביצירות
אמנות ,בחפצים ובמסמכים מאוספי יד ושם שאינם
מוצגים בדרך כלל לציבור הרחב.

■ לקראת יום הזיכרון נערכו פעילויות חינוכיות
פורמליות ובלתי פורמליות ביד ושם וברחבי הארץ
(ראו עמ'  .)9-8כמו כן הציבור נענה להזמנה להשתתף
באירועים מיוחדים שארגן יד ושם ,ובהם הקרנת
הסרט " ,"1945זוכה פרס יושב ראש יד ושם אבנר
שלו לסרטים בנושא השואה ,באולם ההרצאות על
שם אדמונד י' ספרא במסגרת "מועדון הסרט ביד
ושם" ובסינמטקים ברחבי הארץ .הסרט ההונגרי
העלילתי מספר על שיבת יהודים לכפר אחד
בהונגריה שלאחר המלחמה ,ועל השפעת האירוע
על האוכלוסייה המקומית.
■ ב 12-באפריל בערב התקיים כינוס מיוחד של
עמותת דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה
והגבורה בכותרת "כאב השיבה הביתה" ובסימן
תרומת ניצולי השואה למדינת ישראל .הכינוס נערך

"מחויבותו של יד ושם
להוראה ותיעוד השואה
ולהנצחתה תבטיח
שאף קורבן שואה לא יישכח".
האסטרונאוט האמריקאי אנדרו פוסטל

מסר של זיכרון השואה מהחלל
■ האסטרונאוט האמריקאי אנדרו "דרו" פוסטל ציין
את יום הזיכרון לשואה ולגבורה באמצעות סרטון וידיאו
ששלח מתחנת החלל הבין-לאומית .ב 21-במרס
 2018טס פוסטל לחלל כשהוא נושא עמו העתק של
נוף ירח  -ציור של פטר גינז השמור באוסף האמנות של
יד ושם .זהו אותו ציור שהאסטרונאוט הישראלי הראשון
אילן רמון ז"ל לקח עמו ב 2003-לטיסה שממנה לא שב
במעבורת "קולומביה".
ב 1-בפברואר  2018הוענק לפוסטל העתק של
הציור נוף ירח .ביום הזה מלאו  90שנה להולדת פטר
גינז ,הנער היהודי ממוצא צ'כי שצייר את הציור ,ו15-
שנה למותו של רמון .בדומה לרמון בשעתו ,גם פוסטל
הביע את רצונו ליטול עמו פריט מתקופת השואה כדי
"להנציח את פטר ואת כל קורבנות השואה".
"כשדרו יצר קשר וביקש ממני רשות לקחת עותק
של הציור לחלל ,לא יכולתי שלא לחשוב על החיבור
של אילן ,כבן לניצולת שואה ,לאותו ילד מגטו טרזין",
אמרה אלמנתו של אילן רמון ,רונה" .הסיפור של פטר
גינז נגע ללבו של אילן .פטר היה ילד שאהב מדע בדיוני
וחלם על מסעות לחלל בעודו כלוא בגטו טרזין .אילן
הרגיש שהמסע שלו מגשים את חלומו של פטר במרחק
השנים ,וכי גם אם העובדה שנספה בכבשני אושוויץ היא
עדות לכיליון הפיזי שלו ,הגעת הציור לחלל היא עדות
לניצחון הרוח שלו .חשוב לי להודות לדרו על המחווה

■ דרו פוסטל אוחז בהעתק של נוף ירח ,שיצר הנער פטר
גינז ,בעת מסעו בחלל

האדירה  -הן לזיכרון השואה הן לאופן שבו אילן והוא
ביקשו להנציח אותה".
במסר ששלח מתחנת החלל הבין-לאומית הזכיר
פוסטל את אחותו של פטר גינז ז"ל ,ניצולת השואה
חווה פרסבורגר ,המתגוררת כיום בישראל ותרמה
את הציור המקורי של אחיה ליד ושם" .ברצוני שהיא
תדע שזכר אחיה האהוב ימשיך לחיות לנצח בלב
כל אזרחי העולם" ,אמר פוסטל" .יהי רצון שזכרם
של פטר גינז ,האסטרונאוט אילן רמון וששת מיליוני
קורבנות השואה לא יסור מאתנו לעולם .מחויבותו של
יד ושם להוראה ותיעוד השואה ולהנצחתה תבטיח
שאף קורבן שואה לא יישכח".

יום הזיכרון לשואה ולגבורה אונליין

בסינמטק תל אביב בהשתתפות יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו ,מנכ"לית יד ושם דורית נובק
ומפקד חיל האוויר לשעבר ,בן הדור השני ,אליעזר
שקדי .ניצולי השואה דויד גור ,שמעון גרינהויז ,רחל
לוין ,אסתר מירון ,מנשה רוטברג וברוך שוב הדליקו
נרות זיכרון ,ושלושה מהם (אסתר מירון ,רחל לוין
ושמעון גרינהויז) סיפרו על חוויותיהם לאחר תום
המלחמה ,כשניסו לחזור לבתי ילדותם .בהמשך
האירוע הוקרן הסרט  .1945באירוע השתתפו יותר
מ 400-איש שעסקו בזיכרון השואה ,ובהוראת ולימוד
השואה בעידן שבו לא יהיו עמנו עוד ניצולים.

■ לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה הציע יד ושם
לקהל הרחב קשת רחבה של תכנים מקוונים ,אשר
היו ניתנים לצפייה ולשיתוף.
תתי-אתר בעברית ,באנגלית ,בספרדית ,בצרפתית
ובגרמנית עודכנו באופן שוטף בתוכן ,בתמונות
ובסרטי וידיאו .ארכיון סרטוני מדליקי המשואות ,ובו
הסיפורים של כל מדליקי המשואות בעצרת הפתיחה
הממלכתית של יום הזיכרון לאורך השנים ,עלה
מחדש וכעת הוא נגיש בכל מכשיר נייד ומאפשר
חיפוש באמצעות בחירת שנה או מדינה.

עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה
ולגבורה שודרה בשידור חי בעברית עם תרגום סימולטני
באנגלית ובצרפתית בערוצי היוטיוב של יד ושם .השידור
זכה ליותר מ 30,000-צפיות .העצרת שודרה בשידור
חי גם בעמוד הפייסבוק עם תרגום סימולטני לאנגלית.
השידור הזה זכה ל 26,000-צפיות ,ולתגובות רבות
שהגיעו מישראל וממדינות רבות ,ובהן ארצות הברית ,סרי

■ אימג'ים מאתר יד ושם ומפלטפורמות המדיה החברתית
שלו הגיעו לאלפי בני אדם ברחבי העולם ביום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"ח

לנקה ,סקוטלנד ,הודו ,הולנד ,ברזיל ,אוסטריה ,גרמניה,
ספרד וסרביה .הצפירה בכיכר גטו ורשה ,ששודרה אף
היא ,זכתה ל 10,000-צפיות בקירוב.
לאתר האינטרנט של יד ושם הועלתה גם תערוכה
מקוונת חדשה "בחרנו בחיים :ניצולי השואה ומדינת
ישראל" ,המספרת את סיפוריהם האישיים של יותר
מ 80-ניצולי שואה החיים בישראל ,תוך שימוש בקשת
רחבה של אמצעים (טקסטים ,תצלומים ,קטעי וידיאו
ועוד) .ניצולי השואה שסיפוריהם מוצגים בתערוכה -
בהם הסופרת רות בונדי ,הרב הראשי לשעבר של
ישראל הרב ישראל מאיר לאו ,אחיו נפתלי לאו-לביא,
השופט אהרון ברק ,אשת העדות והמתנדבת ביד ושם
רינה קווינט  -הם מעטים מבין עשרות אלפי ניצולי
השואה החיים בישראל .יד ושם ימשיך לעדכן את
התערוכה בסיפורים של ניצולים נוספים.
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פעילויות חינוכיות
לציון יום הזיכרון
ימי עיון לבכירי צה"ל וכוחות הביטחון לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה

■ "אמרתי לו שאני רוצה לחזור הביתה להונגריה.
שאני רוצה להיות חייל וחקלאי .הוא אמר שבארץ
ישראל מקימים מולדת לעם היהודי וזקוקים ללוחמים
ולחלוצים ,ובעקבותיו הגעתי .השתדלתי להיות החייל
הכי טוב שאני יכול".
כך סיפר ניצול השואה זאב "טיבי" רם בימי עיון
למפקדי פיקוד המרכז ואגף המודיעין אשר נערכו ביד

ושם בשבוע של יום הזיכרון לשואה ולגבורה .יום לפני
שחרור ברגן בלזן איבד רם את אביו ואת אחיו הגדול
במחנה ,וימים אחדים לאחר מכן הוא איבד גם את אמו.
"נלקחתי לבית ילדים בשוודיה ושם פגשתי שליח מארץ
ישראל" ,הוא נזכר" .אבי היה פטריוט הונגרי ,והוא לימד
אותי שמקריבים הכול בשביל המולדת" .רם השתתף
בכל מלחמות ישראל ,כולל מלחמת לבנון השנייה.
אין זה מובן מאליו שבכל שנה בוחרים אלופי צה"ל
ובכירי כוחות הביטחון  -ראש השב"כ ,מפכ"ל המשטרה
ונציב הכבאות וההצלה  -לעצור את פעילותם השוטפת
ולהגיע עם עמיתיהם הבכירים לימי עיון ביד ושם .הנושא
השנתי "ניצולי השואה בונים מדינה ומעצבים זיכרון :בציון
 70שנה להקמת המדינה" עמד במרכז ימי העיון ונחקר
מזוויות שונות .משתתפי ימי העיון סיירו בהר הזיכרון
וקיימו מפגשים קבוצתיים עם ניצולי שואה ששיתפו אותם
בסיפוריהם האישיים ובאופן שבו השפיעו על חייהם.
ביום העיון של פורום מטכ"ל הושקה האסופה
החדשה קולכם שמעתי (ראו עמ'  ,)10והמשתתפים
סיירו בעקבות סיפורם של חללי נצר אחרון מבקעת

הקהילות להר הרצל .הם נפגשו עם שורדי השואה
שמואל בוגלר ואריה עוז ,ושמעו על בחירתם להגיע
לארץ ישראל בסיום המלחמה ,על התגייסותם ללחימה
במלחמת יום העצמאות ועל תרומתם להקמת המדינה.
בחלקו השני של היום קיימו המשתתפים שיח זיכרון
בהשראת האסופה בהנחיית מפקד חיל האוויר האלוף
עמיקם נורקין ומפקד זרוע היבשה האלוף יעקב ברק.
גם מפקדי חיל האוויר קיימו את השיח במסגרת יום העיון
שלהם ,ובסיומו נפגשו עם ד"ר יצחק ארד  -ניצול שואה,
פרטיזן ,קצין חינוך ראשי ויושב ראש הנהלת יד ושם
לשעבר  -לשיחה על שואה ,תקומה וזיכרון.
בתום יום העיון ,ולאחר המפגש עם ניצולת השואה
מריאן מילר ,אמר מפכ"ל המשטרה רב-ניצב רוני אלשיך
שיום העיון היה "השראה גדולה" בשבילו ,וכי בחירתם
של הניצולים בחיים ובבנייה מחדש "היא צו עבורנו".

"גלויות דור "4.0
■ בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם
והמחלקה לתקשורת חזותית במרכז האקדמי ויצ"ו חיפה
ע"ש הרי בלומפילד חברו גם השנה ליצירת "גלויות דור
 - "4.0פרויקט שמטרתו שיח עדכני של יוצרים צעירים
העוסקים בייצוג השואה ומשמעותה לדורות הבאים.
הפרויקט המשותף "גלויות" מתקיים כבר יותר
מעשור .בעבר עיצבו הסטודנטים סדרת גלויות ברוח
הנושא השנתי הנבחר של יד ושם ,ואילו בשלוש השנים
האחרונות העבודות של הסטודנטים המשתתפים
בפרויקט נוצרות בפורמטים שונים ,בהם סרטים ,ספרים,
ציורים וגלויות .כל עבודה מביאה עמה נגיעה אישית עם
רבדים חדשים בהתמודדות עם הנושא הנבחר.
השנה עיצבו הסטודנטים את עבודותיהם בהשראת
הנושא השנתי של יד ושם "ניצולי השואה מעצבים זיכרון
ובונים מדינה :בסימן  70שנה למדינת ישראל" .התהליך
כולו לווה בתוכנית חינוכית בהדרכת מנחים מטעם
מחלקת הדרכות חינוכיות של בית הספר הבין-לאומי
ומנחה מטעם המרכז האקדמי ויצ"ו חיפה .הסטודנטים
השתתפו בימי עיון על הנושא השנתי ,ולאורך התהליך
נכנסו למהלך של חשיבה אמנותית וחינוכית על אופן ייצוג
הנושא בדרך שתעורר מחשבה ועניין .תהליך העבודה
הזה הניב שלל יצירות מרגשות ,מעניינות ומקוריות.
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השימוש במילה ״שָם״ יוצר
תחושה שה״שָם״ הזה הוא באוויר,
לא מוחשי ,וכמו לא קרה בעולם
שלנו ,וזאת כאשר בעצם כל
״שָם״ כזה הוא בהחלט קונקרטי,
ומאחוריו עומדים בני אדם,
מקומות וזמנים
פרויקט "גלויות" הוא גם מסגרת תחרותית .השנה
זכו במקום הראשון בפרויקט שתי עבודות :הסרט
האלב יידיש (ליאור יפרמוב ודנה צור) וספרון שנושא
את הכותרת שָם (מזל רייבלט ואדווה צאלח) .בהאלב
יידיש מופיעה גניה יפרמוב ,ניצולת שואה שחוותה את
המלחמה בשפת היידיש .במהלך חייה היא לא מצאה
עם מי לחלוק את שפת האם שלה ,ולכן היא מתקשה
לדבר בה כיום .כעת ,כשהיא מנסה לספר את סיפורה
מהשואה ביידיש ,היא משלבת בין שפות בלי לשים לב.
במהלך העבודה על שָם השגיחו הסטודנטים שבטקסטים
רבים המתייחסים לשואה נעשה שימוש במילה ״שָם״
כדי לתאר את מקום התרחשותה .השימוש במילה ״שָם״

יוצר תחושה שה״שָם״ הזה הוא באוויר ,לא מוחשי ,וכמו
שם״
לא קרה בעולם שלנו ,וזאת כאשר בעצם כל ״ ָ
כזה הוא בהחלט קונקרטי ,ומאחוריו עומדים בני אדם,
מקומות וזמנים" .בעבודה רצינו להנכיח את ה׳שָם׳ ,לקרב
אותו לכאן" ,הסבירו רייבלט וצאלח" .בחרנו להתמקד
בשישה שירים מוכרים בנושא השואה ,שהמילה ׳שָם׳
שם׳
וההימנעות מלציין את המקום ניכרת בהם .לכל ׳ ָ
בכל שיר יצרנו ספרון במטרה לתת כמה שיותר מידע
שם'".
היסטורי על הסיפור העומד מאחורי ה' ָ

"הדבר החשוב ביותר היה כאשר חשבתי על העוצמה
של כל מה שראינו ,והבנתי כמה עוד יש לראות
וללמוד כאן סביבנו ביד ושם".
משתתף בתכנית "מסע"
עירית דגן ,ניצה שבתאי-מלמד ,מירי בר ,מירב ז'נו ,רינת מעגן-גינובקר והיילי שרון-דילמן

משלחת נשיא המדינה למצעד החיים ביום השואה
צילום :מזכירות צבאית בית הנשיא

■ שלושה ימים לאחר שהשתתף ביום עיון ביד ושם לקראת
יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,ליווה הרמטכ"ל ,יחד עם מפכ"ל
המשטרה וראשי השב"כ והמוסד ,את נשיא המדינה ראובן
ריבלין במשלחת של  150משתתפים מארגוני הביטחון
השונים ומבית הנשיא למצעד החיים בפולין.
ביקור המשלחת עמד בסימן  70שנה למדינת ישראל,
 75שנה למרד גטו ורשה ו 30-שנה למפעל מצעד החיים.
לקראת היציאה השתתפו מקצת המשתתפים ביום הכנה
ביד ושם  -בהובלתם ובהדרכתם של מדריכי משלחות
הצבא וכוחות הביטחון בפולין.
המשתתפים במשלחת ייצגו פסיפס מגוון של סיפורי
שואה וסיפורי תקומה .בין השאר היו שם ניצולת השואה
עליזה לנדאו ונכדהּ  ,סגן במילואים אדם לנדאו; ניצולי
השואה זאב "טיבי" רם וחיים קוז'ניצקי עם נכדיהם ,חיילים

בשירות פעיל; שני אחים ראשי מחלקה בשירות הביטחון,
שהם דור שלישי לניצולי שואה ,מלווים בבתו של אחד
מהם ,לוחמת בצה"ל בדרגת סגן; אחיותיהם של נעדרי
קרב סּולטן יעקוב; האלוף במילואים וניצול השואה יוסי
פלד; ראש מטה חיל הים ואחיו ,בכיר בשירות הביטחון,
שהם דור שני לניצולי שואה; מזכירת הרמטכ"ל וסבהּ ,
ניצול שואה שחזר לאושוויץ בפעם הראשונה.
לאחר התכנסות בנמל התעופה של קרקוב ,ודברי
פתיחה של הנשיא למשלחת כולה ,יצאו המשתתפים
בחמישה אוטובוסים לאושוויץ ,לסיור בליווי מדריכי
המשלחות מיד ושם .בסיום הסיור התאספו חברי המשלחת
כולה  -מדי צבא ומשטרה לצד מי שזהותם מוסווית בימי
שגרה  -להשתתף במצעד החיים בזקיפות קומה ובגאווה
על לקיחת חלק באירוע הייחודי הזה.

בסיום הטקס ,ולאחר שנשיא המדינה וארבעת ראשי
מערכות הביטחון הדליקו לפיד  70שנה למדינת ישראל,
שרו המשתתפים את "התקווה" .שירת ההמנון הדהדה
עוד שעות רבות אחרי שאחרון הצועדים עזב את המקום.

"צלילי זיכרון :נוער נוגע בשואה"
■ "צלילי זיכרון" הוא מיזם ייחודי המשותף לבני נוער
וניצולי שואה החיים באותה הקהילה המשמיע את קולם
של הניצולים באמצעות כלי הקרוב ללבם של בני הנוער -
מוזיקה .השנה התקיים הפרויקט בפעם הראשונה
בשיתוף חברת המתנ"סים ומרכזי ווליום ,ונעשה בשני
מוקדים קהילתיים ,מתנ"ס גוננים בירושלים ומתנ"ס
רמת אליהו בראשון לציון.
בני הנוער השתתפו בתהליך חינוכי שכלל כמה
מפגשים  -חלקם ביד ושם וחלקם במרחב הקהילתי -
שבהם נלמדו נושאים מרכזיים בתולדות השואה .הידע
שנרכש במפגשים האלה היה בסיס להעמקת התהליך
והעשרתו .הפרויקט גם הפגיש את בני הנוער עם ניצולי
שואה מאירופה וצפון אפריקה .במפגשים נחשפו בני

הנוער לעולם התרבותי העשיר שהיה מנת חלקם של
היהודים בארצות מולדתם טרם השואה .הם הכירו את
המוזיקה והשירים שנהגו לשמוע הניצולים בצעירותם
ובכך נחשפו לנדבך נוסף של העולם שאבד .מתוך
המפגשים ליקטו בני הנוער שירים נבחרים הנוגעים
לסיפוריהם של הניצולים ועיבדו אותם ליצירות מוזיקליות
מקוריות אשר הועלו במופעים יישוביים חגיגיים במסגרת
אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
למופעים המרכזיים התלוותה סדרה של מופעים,
שבהם צפו תלמידי בתי ספר וצעירים אחרים ,אשר עברו
סדנאות הכנה לקראת הצפייה במופעים בידי מדריכי
יד ושם בבתי הספר השונים .המופעים הביאו לידי ביטוי
דרך חדשה ,רעננה ומרגשת לעיסוק בנושא השואה

■ משתתפים צעירים בפרויקט "צלילי זיכרון" מופיעים
במתנ"ס בראשון לציון

באופן המייצג נאמנה את בני הנוער ואת מפגשיהם
עם ניצולי השואה.

מפגשים וסיורים למשתתפי "מסע"
■ כאלף משתתפים בתוכניות "מסע" ללימוד ועבודה של
הסוכנות היהודית לנוער יהודי מן התפוצות ,וכן צוערים
מהמכינה הקדם צבאית נחשון ,השתתפו בפעילויות
חינוכיות מגוונות במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
ב 11-באפריל נפגשו המשתתפים עם ניצולי שואה,
השתתפו בסדנה שעסקה בזיכרון השואה בימינו ולאחר
מכן היו בטקס הפתיחה הממלכתי הרשמי בכיכר גטו
ורשה ,ולמחרת הם השתתפו בפעילויות מיוחדות
הקשורות לנושא.
תוך התמקדות בנושא השנתי של יום הזיכרון,
השתתפו בני הנוער בסדנה "החזרה לחיים ,ניצולי
השואה :משחרור לשיקום" .הם סיירו בקמפוס יד

שלושה ניצולי שואה ששיתפו אותם בחוויותיהם מן
השואה ומחזרתם לחיים לאחר המלחמה ,ולבסוף
התכנסו באוהל יזכור לטקס מרגש שנעל את אירועי
היום" .זה היה יום כל כך משמעותי בשבילי" ,סיפר
אחד הנערים" .אולי הדבר החשוב ביותר היה כאשר
חשבתי על העוצמה של כל מה שראינו ,והבנתי כמה
עוד יש לראות וללמוד כאן סביבנו ביד ושם".
משתתפי מסע מחמ"ע השתתפו בתוכנית ביד ושם בתמיכתה
של קרן ג'נסיס.
■ ניצול השואה יעקב גוריבויץ עם משתתפי "מסע" ביד ושם

ושם ,למדו כיצד משקפים מיצגי הזיכרון השונים את
פסיפס זיכרון השואה בישראל ,השתתפו בפנל עם

הכותבים עובדים במחלקת צה"ל וכוחות הביטחון ובמחלקת
הדרכות חינוכיות ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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"קולכם שמעתי"

אסופה מיוחדת למעגלי שיח זיכרון השואה בין מפקדים לחייליהם
■ ב 9-באפריל  ,2018לקראת יום הזיכרון לשואה
ולגבורה תשע"ח ,התקיים ביד ושם יום עיון לפורום
מטכ"ל בראשות הרמטכ"ל רב-אלוף גדי איזנקוט.
במהלך יום העיון העניק יושב ראש יד ושם אבנר
שלו לרמטכ"ל עותק של קולכם שמעתי  -אסופה
שתשמש במעגלי שיח זיכרון על השואה שיערכו
מפקדים עם חייליהם .האסופה הופקה בידי מפקדת
חיל החינוך והנוער של צה"ל בשיתוף עם בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם.

עוד במהלך יום העיון קיימו רב-אלוף איזנקוט
ואלופי פורום המטכ"ל שיח זיכרון בעזרת האסופה,
המאפשרת יצירה של תהליך זיכרון משמעותי
באמצעות שיח בין מפקדי צה"ל לחייליהם לאורך
כל שדרות הפיקוד .האסופה כוללת מגוון טקסטים,
המהווים בסיס לדיון ערכי ולהעלאת שאלות שונות
הרלוונטיות לחיילי צה"ל .לדוגמה :מהו זיכרון השואה

שמואל בק (נ | )1933 .ילדים לבדם ,מחנה העקורים לנדסברג | 1946 ,גואש על נייר |  40.6x27.5ס"מ | אוסף המוזיאון לאמנות יד ושם | תרומת האמן

■ אבנר שלו מציג את האסופה קולכם שמעתי לרמטכ"ל גדי
איזנקוט

הצרוב בך? היכן סיפור השואה פגש אותך לראשונה?
אילו בחירות שנחשפו בטקסטים נגעו בך באופן ישיר?
מהו ההד המהדהד מקולם לעתיד?
האסופה קולכם שמעתי מאפשרת להקשיב
לקולותיהם של נרצחים ושורדים ולעיין בדבריהם.
באסופה קובצו טקסטים שנכתבו בעיצומה של
השואה ועוסקים בנושאים שונים :צווי זיכרון ,חורבן,
רוח האדם ,חזרה לחיים וצו לדורות .הטקסטים האלה
פותחים צוהר להבנת האופן שבו יהודים חוו והבינו
את האירועים בעת התרחשותם ,כשלא ידעו מה צופן
להם העתיד .באסופה שולבו גם יצירות מוזיקליות
(שניתן לסרוק מ - QR -קוד שמופיע באסופה) על פי
שירים של מחברים ידועים  -בהם ביאליק ,חנה סנש
וליאונרד כהן  -המלווים את נושאי השיח .השירה
והקריאה בצוותא יוצרות חיבור בין המשתתפים ,מה
שמאפשר שיח זיכרון משמעותי.

בתום המלחמה נותרו רק שרידים מהקהילה היהודית
הענפה באירופה.

ביום ההוא יצאה השארית .שניים מעיר ואחד מעדה,
מהבונקר שמתחת להריסות יצאו אם וילדה.
יצא הפליט מתעלות הביוב .יצאו השרידים מיערות
הפרטיזנים.
יצא הניצול מאושוויץ.
השמש זרחה באירופה ,והעולם חזר למסלולו.
הם עמדו על ִּתּלֵ י האפר ובלבם אבן רותחת.
אבא קובנר ,נר האלמונים ,מגילות האש ,כתר ,ירושלים1988 ,

"בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך מבורך שבו
רבים בחברה הישראלית ,לרבות בצה"ל ,מבקשים
ליטול אחריות ולגלות מעורבות אישית בעיצוב
זיכרון משמעותי" ,אמר יושב ראש יד ושם אבנר שלו
למשתתפי פורום המטכ"ל" .באסופה מובא מארג של
קולות ,המשלב מקורות ואמנות מתקופת השואה לצד
זיכרונות ויצירות של ניצולים .כך מתאפשר למשתתף
בשיח לגעת בסיפורו של היחיד בשואה ,ואף להצטרף
למעגל יצירה של 'מדרש שואה' .אני מאמין ששיח
אשר מתרכז בסיפורו של היחיד בשואה ,בלבטיו,
בדילמות שבפניהן עמד ,בשבר ובניסיון לשמר ערכים
ומוסר נוכח פני המוות ,יכול להפוך לנכס ערכי []...
שיח המתחיל בקולותיהם של מי שהיו שם ,מאפשר
לקיים דיון מעמיק בשאלה של חובותינו אנו".
"ההגדה של פסח מתבססת על יסוד 'והגדת
לבנך'" ,הסביר קצין החינוך והנוער הראשי תא"ל
צביקה פייראיזן" .האחריות על העברת המידע היא
פיזית ,מהורה לילדו [ ]...קולכם שמעתי מאפשר
שימור של תהליך שנתי במועד אחיד מדי שנה
בשנה  -ביום הזיכרון לשואה ולגבורה .ביום הזה
יישב כל מפקד עם פקודיו ויקרא יחד איתם את
הפרקים ,ישמע איתם את המנגינה וישיר איתם את
השירים ,ילמד איתם את האמירות וילבן איתם את
הערכים הנלמדים עבור כולנו  -משואת העם היהודי
לתקומת מדינת ישראל".
״קולכם שמעתי״ יצא לאור בסיוע האגודה האמריקאית למען
יד ושם ותורמיה באמצעות המגבית המיוחדת שלה למען גיוס
תמיכה בפעילות יד ושם וצה״ל.

פרויקט זיכרון מפקדי המשטרה מחויבים לניצולי השואה
■ ”ההשתתפות שלי בפרויקט נעשתה מתוך תחושת
שליחות אישית וארגונית [ ]...הדבר המשמעותי ביותר
בשבילי היה היכולת של הניצול שפגשתי להיות
אופטימי מצד אחד ולא להפסיק לשאוף שיהיה טוב
יותר מצד שני” .כך סיכם קצין משטרה ,חניך בקורס
פו”מ (פיקוד ומטה) ,את חווייתו ב”פרויקט זיכרון”,
אשר הגיע לשיאו בחודש אפריל האחרון עם העלאת
תערוכה המסכמת את הפרויקט בבית המורשת של
משטרת ישראל בבית שמש.
הפרויקט התבסס על הקשר הרציף שקורס
פו”מ מקיים בשנים האחרונות עם מועדונים של
ניצולי שואה .במהלך הפרויקט פגשו חניכי הקורס
את הניצולים בכמה אירועים במועדונים ובמכללה
הלאומית לשוטרים .הם גם גבו עדות מעשרה
שורדים  -עדות אשר כללה את סיפור חייהם לפני
השואה ,את סיפורם בשואה ,את בחירתם לעלות
לארץ ישראל ואת פועלם ומורשתם בה .הקצינים
תיעדו את הפרויקט בצילום ,בכתב ובשמע ,ובסופו
של התהליך הפיקו תערוכה המוצגת בבית המורשת
של משטרת ישראל ,כחלק משותפות המשטרה
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בהנחלת זיכרון השואה ומחויבותה כלפי הניצולים.
לאחר הטקס המרכזי בבית המורשת ביום הזיכרון
לשואה ולגבורה ,שבו השתתפו גם השורדים ,ביקרו
הקצינים והשורדים בתערוכה ,וביום העצמאות ביקרו
אלפי אזרחי ישראל בבית המורשת ובתערוכה.
תגובות השוטרים המשתתפים בפרויקט היו
נרגשות מאוד .המפגשים עם הניצולים חשפו אותם
לסיפורים אישיים מורכבים וחיזקו את זיקתם לאירועי
השואה .אחד מרגעי השיא של המפגשים התרחש
כאשר כל אחד מן הניצולים גולל בפני מראייניו את

יעל אסרף ואייל גינצברג

רגעי הגעתו לארץ ישראל ואת ימיו הראשונים על
אדמתה .השוטרים נפעמו מהנחישות של הניצולים
להגיע לארץ ישראל ולהשתלב בה ,ומטביעות
אצבעותיהם הניכרות בכל מעגלי העשייה במדינת
ישראל .הניצולים שהשתתפו במפגשים הדגישו
בעדותם את היותה של מדינת ישראל חלק מרכזי
בזהותם ,וביקשו לברך אותה לכבוד שבעים שנות
עצמאותה.
”תסתכלו עלי ,איך אני הייתי באושוויץ ואיך אני
עכשיו” ,אמרה ניצולת השואה הדסה המבורגר,
וביקשה מהשוטרים להעביר מסר לילדיהם ולפקודיהם.
”עזרתי בהקמת המדינה ,הקמתי משפחה ,ילדים,
נכדים ,נינים ,ואנחנו מחויבים לשמור על המדינה
הזאת מכל משמר .זוהי החובה שלנו ושלכם הצעירים,
כדי שנוכל לחיות בשקט .זה לא היה חלום .זאת
הייתה המציאות שלנו .מי שהגיע לאן שהגיע מחויב
לשמור על מה שיש”.
יעל אסרף היא ראש מדור כוחות הביטחון ואייל גינצברג הוא
רכז במדור כוחות הביטחון ,מחלקת צה”ל וכוחות הביטחון ,בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

”איך יכול אדם”?...
מערך מקוון להוראת נושאי הליבה של השואה במסגרת שיעורי ההיסטוריה
יעל ריצ’לר-פרידמן
■ בשנים האחרונות מוביל משרד החינוך רפורמה
שנקראת ”רפורמת הלמידה המשמעותית” .הרפורמה
מציבה במרכזה שלושה עקרונות :ערך ללומד ולחברה,
רלוונטיות ולמידה פעילה .בכך נשענת הרפורמה על
תפיסות חינוכיות פרוגרסיביות וקונסטרוקטיביות
הנחשבות מתאימות להוראה במאה ה 21-ולמהפכת
המידע שהביאה עמה.
גם לימוד השואה הושפע מהרפורמה ,והוא נעשה
בבתי הספר התיכוניים של החינוך הממלכתי בהתאם
לעקרונות האלה .הדבר הוביל לכמה פרויקטים בית-
ספריים חשובים ,ששמים את הדגש בחקר עצמאי
של התלמידים ,בשאלת שאלות ,ביצירה ובהעמקה
בנושאים מגוונים כמו הנהגה בתקופת השואה
וגורלם של יהודי צפון אפריקה בשואה .עם זאת,
במהלך השנה עלתה מן השטח השאלה האם ניתן
ללמוד ולחקור לעומק את הנושאים האלה ,כאשר
לא ניתן מענה מספיק להכרת ההקשר הכללי ולידע
ההיסטורי הבסיסי.
לצורך יצירת מענה מותאם לבעיה במסגרת
שיעורי ההיסטוריה הוקם צוות משותף של בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה ומערך ההדרכה
של הפיקוח על ההיסטוריה במשרד החינוך .הצוות
יצר מערך חינוכי מקוון המאפשר למורה ללמד את
הבסיס ההיסטורי של השואה באופן שיהיה גם ממוקד
וגם יאפשר שיח מעמיק ודיונים .השם שנבחר למערך
הוא ”איך יכול אדם ,”?...והוא לקוח מתוך שורה משיר
שכתב יאיר אנגל ז”ל בעת שהשתתף כתלמיד במסע
בפולין .יאיר נהרג בתאונת צלילה במהלך שירותו

הצבאי .השאלה שהעלה יאיר מעסיקה את כלל
המורים והתלמידים בעת שהם מתמודדים עם הנושא.
המערך מתבסס על החלוקה המקובלת של תולדות
השואה לשש תקופות מרכזיות ,מ”גרמניה :מדמוקרטיה
לדיקטטורה הנאצית” ועד ”כאב השחרור” .סביב כל
אחת מהתקופות נוסחה שאלה מרכזית המעוררת לימוד
היסטורי ודיון חינוכי משולב .לדוגמה - 1940” :בידוד
והפרדה :כיצד נותקו
היהודים מסביבתם
ומה היו השלכות
ההפרדה?” או:
” - 1944-1942
מבורות ירי למפעלי
רצח :מה אִפשר את
התפתחות מפעל
הרצח ומה היו
השלכותיו האנושיות?”
מתוך כל אחת מהשאלות האלה נגזרו תת-שאלות,
אשר המורים והתלמידים מוזמנים ללמוד כל אחת
מהן ולדון בה באמצעות מגוון חומרים :סרטי תעודה,
קטעי עדויות ,סרטוני אנימציה ,תצלומים ,טקסטים,
מקורות רשמיים ויצירות אמנות .יש לציין כי לצורך
הפרויקט נוצרה גם מפה מונפשת ,הממחישה את
מהלכי מלחמת העולם השנייה ,לצד המהלכים
המרכזיים של המדיניות הנאצית נגד היהודים
והתפתחות ”הפתרון הסופי”.
עם סיום יצירת המערך וכתיבתו החל תהליך
הפצתו והטמעתו .אנשי הצוות המשותף יצאו

לעשרות השתלמויות
של מורים להיסטוריה.
במפגשים האלה
נחשפו המורים למגוון
האפשרויות הטמונות
במערך המקוון החדש,
הפתוח והנגיש לכל
מורה ותלמיד .המורים הביעו שביעות רצון רבה
במיוחד” .המערך המקוון החדש הוא מתנה של ממש
למורים להיסטוריה” ,אמרה אחת המורות” .הוא
מאפשר לנו גם להתמקד וגם להציג תמונה רחבה
יותר”” .העובדה שהמערך כולו בנוי סביב שאלות היא
בדיוק מה שהיינו צריכים” ,אמר מורה אחר.
הכותבת היא ראש מדור פיתוח תוכניות לימוד במחלקה להכשרת
מורים בישראל ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

"שתלתם ניגונים" :זיכרונות של ניצולי שואה תושבי אפרת

■ כחלק מהמגמה החינוכית של יד ושם לפתח
פרויקטים שבהם מורים מובילים את בית הספר
לעשייה קהילתית ,הושק פרויקט מהסוג הזה ביישוב
אפרת .המיזם ,ששמו "שתלתם ניגונים" ,העלה את

סיפוריהם של ניצולי שואה הגרים באפרת ,והשתמש
בעולם המוזיקה והשירה כדי להתוודע לקהילות שבהן
גדלו הניצולים ,לתפארתן ולעושרן הרוחני והתרבותי,
וגם לאובדנן הנורא.
הפרויקט נמשך חודשים אחדים והשתתפו
בו מנהלי בתי ספר ,מורים מכל התחומים וכמובן
תלמידי בתי הספר .במהלך המיזם הגיעו צוותי חינוך
עם התלמידים אל בתי הניצולים ,וגבו עדויות תוך
הדגשת הזיכרונות המוזיקליים של הניצולים .במהלך
המפגשים נאספו סיפורי חיים שזורים במנגינות,
תפילות ושירים מבתי ההורים ,וכן שירים מימי העלייה
לארץ  -שירים שהחזירו את הניצולים לבתי ילדותם
ואל הקהילות שמהן באו.
החומרים שנאספו נערכו לסרטוני וידיאו קצרים
שהוצגו בערב ההצדעה לניצולים .במהלך הערב הזה

שולמית יששכר

ביצעו תלמידי בתי הספר שירים שהציגו הניצולים
בעיבודים שונים ,שלהם היו אחראים המורים .בערב
השיא ,שנערך במתנ"ס אפרת בהשתתפות חברת
הכנסת שולי מועלם ויושב ראש המועצה המקומית
עודד רביבי ,נכחו יותר מ 500-ניצולים ,מורים,
תלמידים ,הורים ותושבי אפרת .האולם היה מלא
עד אפס מקום וההתרגשות הייתה רבה.
הערב היה מוצלח מאוד ,והיכה גלים ביישוב
ובגוש עציון כולו.
"שתלתם ניגונים" מתקיים בשיתוף מינהל חברה ונוער של
משרד החינוך.
הכותבת היא רכזת אזור ירושלים וגוש עציון ,המחלקה להכשרת
מורים בישראל ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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זרקור על הבוגרים

יותר מ 300,000-סטודנטים ומחנכים מישראל ומהעולם
כולו משתתפים בכל שנה בפעילות החינוכית שנערכת
בעשרות שפות בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה .נכיר את אחת מבוגרי בית הספר ואת פעילותה
מאז השתתפותה בסמינר ביד ושם:
■ ולריה טורק-פרסצקי היא מורה להיסטוריה בגימנסיה
דארובאר ,בית ספר תיכון עיוני בעיר דארובאר בקרואטיה.
היא בעלת ותק של  18שנה בהוראה ,ובמקביל
להוראה שוקדת כעת על לימודי דוקטורט בהיסטוריה
הקרואטית ,תוך התמחות בקהילה היהודית בקרואטיה
בין מלחמות העולם ובימי השואה .חוויותיה ביד ושם,
ובמסגרות חינוכיות אחרות העוסקות בנושא השואה,
מילאו תפקיד בולט בהתפתחותה המקצועית.
ביולי  2014השתתפה טורק-פרסצקי בסמינר
שערך יד ושם למחנכים מקרואטיה .לסמינר הייתה
חשיבות מכרעת עבורה הן מן ההיבט המקצועי הן
מההיבט האישי” .עבורי כמורה היה זה מעורר השראה
להשתתף בהרצאות ובסדנאות שכוונו בעיקר לגישה
שמתמקדת ביחיד ,גישה שאני מזדהה איתה כדרך
הנכונה להעביר לתלמידים את הנושאים הרגישים
שאנו עוסקים בהם בשיעורי ההיסטוריה” ,אומרת
טורק-פרסצקי” .התרשמתי במיוחד מן ההרצאות

ולריה טורק-פרסצקי
קרואטיה
על שורשי האנטישמיות,
וכן על האמנות של תקופת
השואה”.
עם תחילת שנת
הלימודים של אותה שנה
יזמה טורק-פרסצקי שיעור
בחירה שבועי בנושא השואה.
כ 30-תלמידים בני  18-15בחרו להשתתף במחזור
הראשון  -יותר ממה שטורק-פרסצקי ציפתה לו
בהתחשב בעובדה שהיה מדובר בשיעור בחירה שלא
נכלל בתוכנית הלימודים” .המטרה שלי הייתה להמחיש
לתלמידים את מצוקתם של היהודים בזמן מלחמת
העולם השנייה” ,אומרת טורק-פרסצקי” ,ולעשות את
זה מתוך גישה שמתמקדת פחות בזוועות המלחמה
ויותר בניתוח סיפורים ועדויות אישיות של יחידים”.
בשיעור ,המתקיים מאז בכל שנה ,לומדים
התלמידים לקרוא עדויות ומסמכים היסטוריים,

ג’יימס יוסף מקינטוש
ובתוך כך עומדים על ארבע קטגוריות של בני אדם
בזמן השואה :הקורבנות ,מבצעי הפשעים ,העומדים
מן הצד והמצילים .נוסף על שיעור הבחירה ,טורק-
פרסצקי מנחה באופן קבוע סדנאות ארציות ואזוריות
המאורגנות בידי המכון הקרואטי לחינוך והכשרת
מורים להוראת השואה.
היא גם נוהגת לקחת את תלמידיה לסיורים
לימודיים באתר הזיכרון ביאסנובאץ ,שם שכן מחנה
הריכוז הגדול ביותר בקרואטיה ,שבו נרצחו בימי
המלחמה אלפי סרבים ,יהודים ,צוענים ומתנגדי משטר
קרואטים בידי אנשי תנועת האוסטאשה הפשיסטית.
”אני רוצה שהם יפנימו תובנות רבות ככל האפשר ויבינו
את החשיבות שיש להנצחת הקורבנות” ,היא מסכמת.
”אני בהחלט מעודדת את הדיון על ערך החיים ועל
בחירות אישיות  -בעת מלחמה ומעבר לה”.
המחבר עובד במחלקת אירופה ,בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה.

סמינר מנהיגות צעירה ממינכן

■ תלמידים ממינכן מסיירים במוזיאון לאמנות השואה

■ בפברואר  2018אירח יד ושם את הסמינר הראשון
למנהיגות צעירה בהשתתפות תלמידי תיכון ממינכן.
מטרת התוכנית הייתה לכנס תלמידים הפעילים
בקהילותיהם ובבתי הספר לסמינר בן שבוע ימים בבית

הספר הבין-לאומי להוראת השואה כדי שילמדו בו על
תולדות עם ישראל ,על השואה ועל ישראל של היום.
מתוך כ 150-תלמידים שביקשו להשתתף בסמינר
התקבלו  25תלמידים נבחרים .לאחר שתי פגישות הכנה
במינכן באו התלמידים לישראל ,וכאן שמעו הרצאות
והשתתפו בסדנאות ובסיורים במכלול המוזיאונים
של יד ושם ובקמפוס כולו ,תוך שהם בוחנים בצורה
מעמיקה קשת רחבה של נושאים הנוגעים לשואה.
משתתפי הסמינר גם נפגשו עם ישראלים בני גילם,
והכירו באמצעותם את החברה הישראלית ואת תרבותה.
עם שובם למינכן ערכו התלמידים ערבי לימוד
ודיונים בבתי הספר ובתנועות הנוער שלהם ,ופרסמו
מאמרים בעיתונים המקומיים ובעיתוני בתי הספר

היילי שרון-דילמן
שלהם .ככלל ,הסמינר תרם מאוד לכל המשתתפים.
”הימים האחרונים היו עבורי חוויה ייחודית ופוקחת
עיניים” ,סיפר אחד המשתתפים” .אני מרגיש שלמדתי
כל כך הרבה ,ועם זאת על כל שאלה שקיבלנו עליה
תשובה ,צצו לפחות שתי שאלות חדשות”” .אני כבר
מעוניין להעביר את הידע החדש שרכשתי למשפחתי
ולכל חברַי” ,אמר משתתף אחר” .אנו מחויבים לתרום
את חלקנו כדי שאירועים נוראים כדוגמת השואה לא
יוכלו לקרות שוב”.
הסמינר נערך בתמיכתה הנדיבה של משפחת הברמן ובשיתוף
משרד החינוך של בוואריה.
הכותבת היא רכזת תוכניות חו”ל ומנהיגות צעירה במחלקת
הדרכות חינוכיות ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

לראשונה השתלמות מורים מהיישוב מע’אר ביד ושם

■ זה שנים שבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
מקיים השתלמויות מורים .השנה ,בפעם הראשונה
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בתולדות בית הספר ,נפתחה השתלמות מורים
ביישוב מע’אר ,שרוב תושביו דרוזים ומיעוטם נוצרים
ומוסלמים .בהשתלמות ,שנערכה בשיתוף המפקחת
ללימודי ההיסטוריה במגזר הדרוזי ג’יהאן פרהוד והחלה
בנובמבר  2017במרכז פסג”ה במע’אר ,השתתפו 25
אנשי ונשות חינוך דרוזים ,מוסלמים ונוצרים.
מטרות ההשתלמות היו הצגת נושא השואה,
העמקה בסוגיות ההיסטוריות והחינוכיות שהנושא
מזמן ,והקניית כלים חינוכיים ופדגוגיים יישומיים
שיסייעו למורים בהעברת הנושא לתלמידים ששפת
האם שלהם היא ערבית .באחד המפגשים ,לדוגמה,

איתן ויילר

עברו המשתלמים סדנה שעסקה באלבום אושוויץ,
שהוא חלק מניידת חינוכית חדשה של יד ושם בשפה
הערבית .שיאה של ההשתלמות היה ביום שישי
בחודש מרס ,שבו הגיעו המשתלמים מהגליל לסיור
ולימוד ביד ושם .לרובם זאת היתה הפעם הראשונה
במקום” .אני רוצה להודות ליד ושם” ,אמרה בסיום
אחת המשתלמות” ,על האפשרות ללמוד את הנושא
בצורה מרתקת ,מעשירה ומשמעותית התורמת לכולנו
ועוזרת לתלמידינו”.
הכותב הוא רכז אזור הצפון במחלקה להכשרת מורים בישראל,
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

”בעקבות הלדינו”
רסטורציה של סרט איקוני מסייעת בשימור התרבות היהודית-ספרדית
מימי אש

■ מתוך סרטו של דוד פרלוב בעקבות הלדינו

■  525שנה אחרי גירוש ספרד הודיעה ממשלת
ספרד כי היא מתכוונת להכיר בלדינו כאחת הלשונות
הספרדיות וכי תנסה לסייע בשימור השפה .הלדינו,
המוכרת גם בכינוי "ספרדית-יהודית” ,הייתה שפתם
של מגורשי ספרד; היא הלשון ששימרו היהודים
הספרדים במשך דורות ,והייתה אחד הכלים המרכזיים
שבאמצעותם נוצרה ,הופצה והשתמרה תרבותם.
הלדינו הייתה לא רק שפת הדיבור והמסחר,
התפילה ולימוד התורה ,השירה והיצירה התרבותית,
אלא גם כוח מגבש שליכד קבוצות נרחבות ברחבי
האימפריה העות’מנית .יהודים דיברו ,כתבו ויצרו
בה בבלקן ,באסיה הקטנה ,במזרח התיכון כולל
ארץ ישראל ,וכן בצפון אפריקה ואפילו באמריקה.
מספר דוברי השפה ברחבי העולם אינו ידוע ,אבל
ידוע שהוא הולך ופוחת .אונסק”ו מגדיר את הלדינו
כשפה בסכנת הכחדה ,וכבר ב 1995-חוקקה הכנסת
את ”חוק הרשות הלאומית לתרבות הלדינו” ,שמטרתו
לשמר ולטפח את מורשת הלדינו.
עם הפעולות לשימור וטיפוח מורשת הלדינו
נמנית רסטורציה של הסרט בעקבות הלדינו ,שנעשתה
בשנת  2017בידי העורכת יעל פרלוב ומנהלת מרכז
הצפייה ביד ושם ליאת בן חביב .פרלוב היא בתו של
דוד פרלוב ,במאי הסרט שהופק ב 1981-בידי שירות
הסרטים הישראלי .הרסטורציה לסרט ,שצולם בפילם
 16מ”מ ,נעשתה במעבדות ארכיון הקולנוע בווינה
ובאולפני עריכה דיגיטלית בארץ .שימור פס הקול
היה אתגר מיוחד ,מאחר ששרד רק הסליל המגנטי.
חתן פרס ישראל דוד פרלוב נולד בשנת 1930
בריו דה ז’ניירו וגדל בסאו פאולו .אהבתו לאמנות

דוד פרלוב בחר להתעכב
על סיפורי הניצולים היוונים
בתקופה שהחברה הישראלית
לא התייחסה לסיפורי השואה
של היהודים הספרדים ,יוצאי
צפון אפריקה והבלקן
הובילה אותו לפריז ,שם למד בבית הספר לאמנויות
 .Ecole des Beaux Artsפרלוב עלה לישראל בשנת
 ,1958ועבד תחילה עבור הסוכנות היהודית ביצירת
סרטונים בני שלוש עד ארבע דקות על מדינת ישראל
הצעירה .בהמשך ביים פרלוב סרטי תעודה קצרים,
בהם בירושלים ( ,)1963שנעשה נקודת ציון בקולנוע
הדוקומנטרי הישראלי .פרלוב נמנה עם מייסדי
החוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב,
ובמקביל צילם ב 16-מ”מ את סרטו המונומנטלי
יומן ,שמתחיל במלחמת יום כיפור .עוד סרטים של
פרלוב הם בדמייך חיי ( ,)1962שנעשה בהפקת שירות
הסרטים הישראלי והוא סרט התעודה הישראלי
הראשון על השואה ,וזיכרונות משפט אייכמן (,)1979
שהופק בידי רשות השידור ושוחזר בשנת  2011בידי
מרכז הצפייה ביד ושם.
”אבי היה מהגר ,וכמהגר הוא נמצא בו-זמנית
בתוך ההוויה שהוא מתאר בסרטיו וגם מחוצה לה”,
נזכרת יעל פרלוב” .המציאות הישראלית משכה אותו
על כל גווניה האתניים ,התרבותיים והלשוניים .אבי
דיבר פורטוגלית ,ספרדית ,צרפתית ,עברית ויידיש,

וכל סרטיו עוסקים בזהות הישראלית המורכבת
מעושר גדול ,ויחד עם זאת ,אחידה לכאורה ,מעין
כור היתוך ציוני”.
בעקבות הלדינו היה אמור להיות הראשון
בטרילוגיה על שפות יהודיות (לדינו ,עברית ,יידיש).
בסופו של דבר הופק רק סרט אחד .בעקבות
הלדינו הוא מסמך קולנועי מרתק על זהות ,זיכרון
ושפה ,ויש בו תיעוד נדיר וראשון מסוגו של ניצולי
שואה דוברי לדינו בארץ ,הכולל את עדויותיהם
ואת שיריהם .פרלוב מתבונן בפניהם של האנשים,
מקשיב לסיפורים ולשירים שבפיהם ,ומצליח להחיות
את העושר התרבותי של דוברי הלדינו בישראל של
תחילת שנות השמונים .אף שזהו סרט על שפה
שהולכת ונעלמת ,הסרט אינו מקונן על מות הלדינו,
אלא להפך” ,אומרת יעל פרלוב" .יש כאן דיוקן אנושי
עשיר ואופטימי ,נטול נוסטלגיה ורומנטיזציה ,המשקף
את המציאות כפי שהיא״.
כבת למשפחה ספרדית ,הסיפור הנשכח של
הקהילות דוברות הלדינו ותיעוד מרקמי החיים
שהותירו היה תמיד ”רב קסם” עבור ליאת בן חביב.
”פרלוב בוחר להתעכב על סיפורי הניצולים היוונים
בתקופה שהחברה הישראלית לא התייחסה לסיפורי
השואה של היהודים הספרדים ,יוצאי צפון אפריקה
והבלקן” ,אומרת בן חביב” .נקודת המבט הייחודית
של פרלוב רלוונטית לשיח העכשווי ,אשר מדגיש את
חשיבותו של הזיכרון :איך הזיכרון מעצב את התודעה
ומגדיר את הזהות .פרלוב מספר סיפור על ’אז ושם’
ומנסה להסתכל על ’כאן ועכשיו’ .במובן הזה ,סרטיו
על השואה ,מוקדמים ככל שיהיו ,הם חלק מקורפוס
סרטים שאני מכנה ’סרטי הדור השלישי’ .בסרטיו
על השואה פרלוב בוחן את חשיבותם של האירועים
ההיסטוריים לדור הצופים שלו ,ובעצם לעצמו" .ויעל
פרלוב מוסיפה" :בשנים האחרונות ניכרת צמיחה
בחקר הלדינו ותרבותה באקדמיה .אנו תקווה כי
הקמת האקדמיה ללדינו בחסות ממשלת ספרד
תחזק מגמות אלה ואת תחייתה של השפה”.
הקרנת קדם-בכורה של "בעקבות הלדינו" התקיימה ביד ושם
ב 11-במרס  2018בפני קהל גדול שהתאסף באולם ההרצאות
על שם אדמונד י' ספרא .ההקרנה נעשתה בנוכחות מנהלת
שירות הסרטים הישראלי במשרד התרבות והספורט דנה גובי,
יעל פרלוב וליאת בן חביב ,וכללה הופעה מרגשת בלדינו של
הזמרת כוכבה לוי .הסרט הוקרן גם ב 14-במרס במסגרת פסטיבל
סרטי התעודה הבין-לאומי בסלוניקי ,ב 16-במרס במסגרת
פסטיבל הסרטים הישראליים בפריז ,וב 25-במאי בהקרנת בכורה
בפסטיבל הבין-לאומי דוקאביב של סרטי תעודה בתל אביב.
הכותבת היא רכזת רכש ותחקיר סרטים במרכז הצפייה.
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מניצול למציל

ניצול שואה משתתף לאחר שנים בשתי שליחויות הצלה היסטוריות
לאה גולדשטיין

■ במשך כמעט שלוש שנים ,עד סיום מלחמת העולם
השנייה ,התחבאו הארי קלאוזנר ואחותו רות בביתם
של אופקה הייטסמה ואשתו יטסקה הייטסמה-טייסמה
בעיירה זייסט ליד אוטרכט שבהולנד .על ילדי משפחת
הייטסמה נאסר להזמין חברים הביתה ,פן ייוודע דבר
הימצאותם של האורחים האסורים ,והארי ורות לא
הורשו לשחק מחוץ לבית .ללא ספרים וצעצועים ,כל
מה שנותר להארי לעשות היה לצפות מחלון עליית
הגג על מטוסי בעלות הברית שטסו מעל האזור
בדרכם להפציץ בגרמניה” .כאשר התבוננתי במטוסים
העוברים מעל” ,נזכר הארי לאחר שנים” ,הוקסמתי
מכלי הטיס והחלטתי שאהיה טייס”.

אמו פנה ליד ושם
כדי לתעד רשמית
את מעשי הגבורה
של מציליו .ב30-
במאי  1976הכיר
יד ושם באופקה
הייטסמה ובאשתו
יטסקה הייטסמה-
טייסמה כחסידי
אומות העולם,
■ ניצול השואה אריה עוז במדי חיל וב 2-ביוני ניטע
האוויר | ארכיון יד ושם
עץ לכבודם בהר
הזיכרון.
לאחר חודש ,ב 4-ביולי  ,1976הטיס עוז את אחד
ממטוסי ההרקולס  C-130הישראליים שהשתתפו

הילד שחייו ניצלו בשואה בידי
זוג הולנדי אמיץ היה כעת
למצילם של אחרים

■ משמאל :הארי קלאוזנר (אריה עוז) בחווה של משפחת
הייטסמה

אמם של שני הילדים ,רוזה קלאוזנר ,התחבאה
באוטרכט ,ולאחר השחרור התאחדו השלושה ועלו
לישראל .הארי שינה את שמו לאריה עוז ,והגשים
את חלום ילדותו כאשר התגייס לחיל האוויר וסיים
קורס טיס .כאשר חגג בנו בר מצווה ,הזמין עוז את
משפחת הייטסמה להשתתף בשמחה ,ויחד עם

במבצע כדור הרעם  -מבצע המוכר יותר בשם
מבצע יונתן ,שבו שחררו כוחות קומנדו של צה”ל בני
ערובה ישראלים שמטוסם נחטף והונחת באנטבה
שבאוגנדה .הילד שחייו ניצלו בשואה בידי זוג הולנדי
אמיץ היה כעת למצילם של אחרים.
ובכך לא תם הסיפור .במאי  1991הטיס עוז מטוס
בואינג  747של אל על במבצע שלמה ,מבצע חשאי
שיזמה ישראל להעלאת אלפים מיהודי אתיופיה .שוב
זכה האדם שחייו ניצלו בידי אחרים להיות מעורב
בהצלתם של יהודים ,כאשר  35מטוסים ישראליים
הטיסו  14,325מיהודי אתיופיה לישראל בתוך 36

שעות .לאחרונה הוזמן אריה עוז להשתתף בסמינר
לקציני צה”ל בכירים ביד ושם לציון יום הזיכרון
לשואה ולגבורה (ראו עמ’ .)10
”סיפורי ההצלה האלה  -הן של הניצול הן בידי
הניצול  -הם דוגמה מאלפת כיצד מעשה אציל אחד
מוביל לעוד רבים נוספים” ,אמרה אירנה שטיינפלד,
מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם.

■ ג'קלין למברטי מקבלת את התעודה ואת מדליית הכבוד
בשם הוריה המנוחים ,חסידי אומות העולם הנרי ואמילי
למברטי ,מחבר הוועדה לציון חסידי אומות העולם ג'קי אופן

”לאחרונה אירחנו זוג מחסידי אומות העולם ,הנרי
ואמילי למברטי מבלגיה ,שהצילו בזמן השואה ילד
יהודי בן חמש ,ג’ורג’ גוטלמן .עשרות שנים לאחר מכן
סיפק ג’ורג’ עצמו למדינת ישראל מטוסים מחברת
התעופה שלו כדי להציל אלפי יהודים שברחו
מאתיופיה ונתקעו בסודן .הסיפורים האלה מרגשים
כל כך ומעוררים השראה”.

מנהל חדש למחלקת חסידי אומות העולם
■ בתחילת חודש יוני מונה ד"ר יואל זיסנויין למנהל
מחלקת חסידי אומות העולם .הוא החליף את אירנה
שטיינפלד ,שמילאה את התפקיד למעלה מעשר שנים
ויצאה לגמלאות.
לפני שהצטרפה ליד ושם ,עבדה שטיינפלד עם
במאי הקולנוע הצרפתי קלוד לנצמן בהכנת הסרט
התיעודי שואה .היא הצטרפה ליד ושם ב 1994-ועבדה
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ,שם פיתחה
תוכניות חינוך ,ארגנה סמינרים למחנכים מהתפוצות,
הרצתה על הוראת השואה והשתתפה בסדנאות
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בין-לאומיות ובכינוסים .מ 2001-ועד  2007הייתה
שטיינפלד עוזרת בכירה ליושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו ,ובמרס  2007מונתה למנהלת מחלקת
חסידי אומות העולם .בתפקידה האחרון היא הייתה
אחראית לחקר סיפורי הצלה ,לתיאום עבודת הוועדה
לציון חסידי אומות העולם ולקידום תוכניות שונות
של המחלקה ,ובכלל זה יצירת מאגר מידע מקוון
של חסידי אומות העולם (המאגר הושק ב.)2009-
ד”ר זיסנויין מילא תפקידים מגוונים ביד ושם,
תחילה כמדריך וכותב תוכניות לימוד בבית הספר

הבין-לאומי להוראת השואה ,ומ 2008-כראש פרויקט
השילוחים במכון הבין-לאומי לחקר השואה (ראו
עמ' ” .)16כמו בתחומי מחקר והנצחה אחרים”,
אומר זיסנויין” ,אנחנו נתונים במרוץ נגד הזמן .אין
ספק שהאתגר המרכזי שלנו הוא לתעד ולהנציח
את פועלם של מצילים רבים ככל האפשר ,כל עוד
הניצולים או בני משפחותיהם נמצאים עמנו ויכולים
לספק עדויות”.

”אלוף של החיים”

אזרחות זיכרון לרוכב האופניים חסיד אומות העולם האיטלקי ג’ינו ברטלי
לאה גולדשטיין

גדולים על אופניו לצורכי אימונים ,ניצל את אימוני
האופניים שלו כדי להעביר מסמכים מזויפים ממקום
למקום .פעילותו הקיפה אזור נרחב .הוא הפיץ גם
מסמכים מזויפים שייצרה רשת ההצלה המכּונה
”מחתרת אסיזי”.
לאחר המלחמה לא סיפר ברטלי על פעילותו
במחתרת במהלך הכיבוש הגרמני ,ורבים ממעשי
הגבורה שלו נותרו לא ידועים .שרה קורקוס ,שעבדה
עבור המרכז לתיעוד יהדות זמננו במילנו ,סיפרה
לאחייניתה שושנה עברון ,בתו של הרב נתן קאסוטו,
כי פגשה את ג’ינו ברטלי אחרי המלחמה .הוא סירב
בתוקף להתראיין ,ואמר שהמניע למעשיו היה מצפונו,
ולכן לא רצה שפעילותו תתועד .רק כאשר סיפרה לו
קורקוס ,שהיא בת למשפחת הרב קאסוטו ,התרגש
ברטלי והסכים לדבר בתנאי שלא תקליט אותו .בשיחה
סיפר ברטלי לקורקוס על המסמכים המזויפים ועל
■ קבוצת הרכיבה סייקלינג אקדמי ,שהשתתפה במרוץ ג'ירו ד׳איטליה ,מסיימת את "רכיבת הזיכרון" ביד ושם בגן חסידי אומות העולם

■ ב 2-במאי  2018התקיימה ביד ושם רכיבת זיכרון
מיוחדת של הקבוצה הישראלית ”סייקלינג אקדמי”
המשתתפת בג’ירֹו ד’איטליה  -מרוץ האופניים השני
בחשיבותו בעולם שהוזנק בישראל (הפעם הראשונה
בהיסטוריה שהמרוץ הוזנק מחוץ לאירופה) .בסיום
הרכיבה התקיים בגן חסידי אומות העולם מעמד
הענקת אזרחות זיכרון לרוכב האופניים וחסיד אומות
העולם האיטלקי המנוח ג’ינו ברטלי ,שהציל יהודים
בשואה .את האזרחות העניק יושב ראש יד ושם אבנר
שלו לנכדתו של ברטלי ,ג’ויה ברטלי ,אשר הגיעה
במיוחד מאיטליה .במעמד השתתפו גם נשיא הכבוד
של ה”ביג סטארט ישראל” של ג’ירו ד’איטליה סילבן
אדמס ,שגריר איטליה בישראל ג’אנלואיג’י בנדטי
ומנהלת מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם
אירנה שטיינפלד.

ברטלי ניצל את אימוני האופניים
שלו כדי להעביר מסמכים
מזויפים ממקום למקום
ג’ינו ברטלי נולד בפירנצה בשנת  .1914הוא
הצטיין במרוצי אופני כביש וזכה שלוש פעמים במרוץ
ג’ירו ד’איטליה (ב ,1936-ב 1937-וב )1946-ופעמיים
בטור דה פראנס (ב 1938-וב .)1948-בזכות הישגיו
הייחודיים נהנה ברטלי מפופולריות רבה והיה גיבור
נערץ בארצו .ברטלי היה גם קתולי אדוק .לדברי בנו,
אנדריאה ברטלי ,הארכיבישוף אליה אנג’לו דלה קוסטה

כשליח של המחתרת ,החל
ברטלי להיות מעורב בהצלת
יהודים במסגרת פעילותה של
רשת מחתרתית שיזם
הרב נתן קאסוטו
(שהוכר חסיד
אומות העולם
ב )2 0 1 2 -
השיא את
הוריו ושמר
על קשר עם
אביו .לאחר
כיבוש איטליה
בידי גרמניה
בספטמבר
 1943נעשה
ברטלי שליח
של המחתרת,
והחל להיות
ב
מ ע ו ר
■ תצלום שנתן ג'ינו ברטלי לג'ורג'ו
ב ה צ ל ת גולדנברג הצעיר (ניצול השואה שלמה פז),
 | 1941ארכיון יד ושם
י ה ו ד י ם
במסגרת פעילותה של רשת מחתרתית שיזם הרב
נתן קאסוטו ואליה הצטרף דלה קוסטה .ברטלי,
שהיה ידוע בתור רוכב אופניים שעובר מרחקים

■ אבנר שלו מעניק לג'ויה ברטלי ,נכדתו של ג'ינו ברטלי,
אזרחות זיכרון של מדינת ישראל לסבה המנוח ג'ינו

תפקידו בהפצתם .בשנת  2013הכיר יד ושם בג’ינו
ברטלי חסיד אומות העולם.
בטקס הזכיר אבנר שלו את המוטיבציה של ג’ינו
ברטלי ”לעשות את המעשה הנכון גם אם זה היה
נגד דעת הרוב” ,וציין כי עובדה זו עושה את סיפורו
”רלוונטי מאוד גם עבורנו היום .אנו נמשיך לשאוב
השראה מסיפורו ונזכור אותו לדורי דורות” .סילבן
אדמס כינה את ברטלי ”רוכב האופניים הגדול ביותר
בדורו [ ]...אבל הוא היה בן אדם גדול אף יותר .מרוץ
הג’ירו מוקדש השנה לזכרו של ג’ינו ברטלי  -גיבור
איטלקי ,גיבור של העם היהודי וגיבור של האנושות”.
ג’ויה ברטלי אמרה שהיא עומדת ביד ושם ”כנכדתו
של ג’ינו” ,ונושאת עמה ”עדות למעשי הגבורה שלו
[ ]...סבי היה אלוף בספורט” ,ציינה הנכדה” ,אבל
היום הוא ייזכר כאלוף של החיים”.
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”מסילות אל האבדון”
עשור לחקר השילוחים בתקופת השואה
ד"ר יואל זיסנויין

■

ריכוז יהודים בתחנת הרכבת של הנאו ,גרמניה ,לפני גירושם למזרח 30 ,במאי  .1942יד ושם ,ארכיון התצלומים

■ באוגוסט  1941נעצרו כחמישים צעירות יהודיות
בקלודבה שבתחומי הוורטלנד (שמו של חבל ארץ
במערב פולין שסופח לתחומי הרייך הגרמני) והוכנסו
לרכבת של קרונות בקר ,שנזקקה ליומיים תמימים כדי
לנסוע כ 100-קילומטרים עד מחנה העבודה גרינטל.
לאחר בואן למחנה הועסקו הנשים בעבודות כפייה
חקלאיות ,וכעבור שנתיים בקירוב הועברו למחנה
ההשמדה אושוויץ-בירקנאו.
ב 2-במרס  1943נכללו בשילוח שיצא ממחנה
המעבר וסטרברוק שבהולנד אנשי צוות רפואי וחולים
שנעצרו ימים אחדים לפני כן בבית החולים היהודי
ברוטרדם .על פי עדות ראייה של ניצול ממחנה ההשמדה
סוביבור ,עם הגיעם אל מחנה ההשמדה הם הובלו אל
תאי הגז ,ושם נרצחו עד האחרון שבהם.
ב 23-ביולי  ,1944חודש וחצי לאחר נחיתת בעלות
הברית בחופי צרפת ובעת שהתבוסה של גרמניה הנאצית
כבר הסתמנה ,יצאו מהאיים רודוס וקֹוס ספינות אחדות
ועל סיפונן יהודים תושבי האיים .על פי עדותה של
אחת המגורשות ,אחת הספינות עצרה באי קלימנוס,
שם הועלתה אליה יהודייה אחת שהתגוררה במקום,
ואז המשיכה בשיט שהסתיים באתונה .מכאן הוסעו
המגורשים ברכבת לאושוויץ-בירקנאו.
המידע על שלושת האירועים הללו לקוח מהפרויקט
המקוון של יד ושם ”מסילות אל האבדון” ,ומציג את יישום
המדיניות הנאצית שנועדה להביא לשילוח ולהשמדה של
מיליוני יהודי אירופה ,ובכלל זה יהודים יחידים וחולים חסרי
ישע .ללא היכולת להעביר מיליוני היהודים מכל רחבי
היבשת אל מחנות ההשמדה בעיקר באמצעות מערך
הרכבות ורשת מסילות הברזל הפרושות באירופה ,אך גם
באמצעי תחבורה אחרים  -קרוב לוודאי שלא היה אפשר
לבצע את ההשמדה בהיקפים ובקצב שבהם היא בוצעה.
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במרוצת השנים נעשו מחקרים אחדים על מנגנון
השילוחים הנאצי ,וכן מחקרים מוגבלים בהיקפם
שהתמקדו בגירוש יהודים מעיר או ארץ מסוימת ,כחלק
מחקר השואה ברמה האזורית או הארצית .מאז 2007
מקיים המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם מחקר
רחב היקף על השילוחים שיצאו מכל תחומי אירופה
הכבושה בידי הנאצים .מחקר זה מציג תמונה רחבה יותר
מזו שהייתה קודם :השילוחים היו תופעה כלל-אירופית.
הם יצאו מכל רחבי היבשת ,ובכלל זה מערים מרכזיות
במערב אירופה ואף מאיים בים התיכון ,מקומות שאינם
מזוהים תמיד בציבור הרחב עם שואת יהודי אירופה.
קבוצות של יהודים צעדו או נסעו ,לא פעם לעיני כול,
אל תחנות הרכבת המקומיות .רכבות עמוסות יהודים
נסעו ברשת מסילות הברזל האירופית אל מחנות
ההשמדה .כפי שצוין קודם ,הגרמנים השתמשו גם
באמצעי תחבורה אחרים ,כמו הספינות שהובילו את
יהודי רודוס וקוס לאתונה.
השימוש בסוגים שונים של תיעוד  -רשימות,
עדויות ,יומנים וכו’  -הוא שמאפשר לשחזר נדבך
מרכזי בשואה .השילוב בין כמה מקורות תיעוד מסייע
בהשגת מבט-על נרחב על השילוחים ,ובה בעת מטיל
אור גם על ההתנסות המחרידה של הפרט .התיעוד
מספק מידע גם על השלבים שקדמו לשילוח  -ריכוז
היהודים במחנות מעבר ובאתרי כינוס מאולתרים,
והחרמת רכושם  -וגם על זהות הגורמים המעורבים
בארגון השילוח ברמה המקומית.
מאז ראשית הפרויקט הועלו למאגר תיאורים רחבים
של יותר מ 1,200-שילוחים שיצאו בתקופת השואה,
רובם ממערב אירופה ומרכזה .התיאורים מתייחסים
לשילוחים שיצאו מהרייך הגרמני המורחב (גרמניה
בגבולותיה הישנים ,אוסטריה ,הפרוטקטורט של בוהמיה

ומורביה) ,מלוקסמבורג ,מצרפת ,מבלגיה ,מהולנד ומיוון
(ובכלל זה איי הים האגאי) .בדומה לפרויקטים אחרים
שמקיים המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם,
הצגת תוצאות המחקר בשפות שונות באתר יד ושם
מנגישה את הנושא לגולשים מרחבי העולם.
לפני כשנתיים החל שלב חדש בפרויקט ,והוא
חקר השילוחים שיצאו מארצות מזרח אירופה .המחקר
הזה הוא בגדר אתגר של ממש ,בגלל הקושי באיתור
מקורות ראשוניים ובגלל האופי האלים במיוחד של
הכיבוש הנאצי באזורים האלה ,שמקשה לעתים על
זיהוי השילוחים .למרות הקשיים האלה ,עד עתה הועלו
פרטיהם של כ 100-שילוחים שיצאו מתחומי הוורטלנד.
בחלק מהשילוחים האלה הועברו יהודים ממקומות
היישוב שלהם לגטאות שהוקמו בתחומי החבל מאז
סתיו-חורף  ,1939ואילו באחרים הועברו יהודים לתחומי

הגנרלגוברנמן ,כחלק ממדיניות דמוגרפית שנועדה לגרש
מתחומי החבל את תושביו היהודים והפולנים וליישב
במקומם גרמנים אֶתנים .בשלב מאוחר יותר ,מדצמבר
 ,1941החל שילוח יהודי הוורטלנד ,ובכלל זה יהודי
גטו לודז’ ,למחנה ההשמדה חלמנו .בחלק מהמקרים
מדובר בשילוחים שיצאו מיישובים קטנים יחסית כבר
בחודשי הכיבוש הראשונים .באמצעות המעקב אחר
השילוחים ניתן לעקוב אחר ההחמרה ההדרגתית
ביחסם של הגרמנים ליהודים ,ולבסוף בהחרבתה של
הציוויליזציה היהודית שהתקיימה לפעמים מאות שנים
בישובים כפריים ובערים קטנות בחבל זה.
בשנים הקרובות הפרויקט ימשיך במחקר מעמיק
על השילוחים שיצאו מאזורים אחרים בפולין ,וכן מארצות
נוספות דוגמת סלובקיה ,הונגריה ורומניה .התווספותם
של שילוחים מאזורים אלה למאגר המידע תציג תמונה
מלאה יותר של תופעת השילוחים בתקופת שואה.
פרויקט השילוחים מתקיים בתמיכתם הנדיבה של :ועידת התביעות;
The Samson Foundation; The Estate of Isaac Jacques
Cohen of France, Survivor from Salonika; and the
).Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF
הכותב הוא המנהל לשעבר של פרויקט השילוחים ”מסילות אל
האבדון” במכון הבין-לאומי לחקר השואה.

הזכות לדרוש
ארגוני יורשים יהודיים לאחר השואה
לאה גולדשטיין
■ בשנת  1947הקים הממשל האמריקאי את מה
שכונה ”ארגוני יורשים”  -ארגונים שנוסדו באזורי
הכיבוש האמריקאי והבריטי בגרמניה כדי לפעול
להשבת רכוש של אנשים שנרצחו ושל ארגונים
שפורקו ונרדפו על רקע גזעי תחת השלטון הנאצי.
עבודת המחקר בנושא ארגוני היורשים נמצאת
בראשיתה ,ובאחרונה ערך המרכז לחקר תוצאות

פרופ' סימנס מעריך כי עד
 1969סייע הארגון ההשבה
המאוחד לפונים אליו לדרוש
סכום מדהים של יותר מ700-
מיליון דולר
השואה והשלכותיה על שם דיאנה ואלי זבורובסקי
במכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם ,יום עיון
בין-לאומי מתוך מטרה לעודד את הדיון והמחקר
בסוגיה המרכזית הזאת ,הנוגעת לשנים הראשונות
שלאחר המלחמה .ביום העיון נטלו חלק חוקרים
הבוחנים את עבודתם של הארגונים האלה ,ואת
השפעתם על ההיסטוריה והזיכרון.
פרופ’ דניאל סימנס (אוניברסיטת ניוקאסל,
אנגליה) חוקר את תולדות ארגון ההשבה המאוחד
(  )UROמאז הקמתו בלונדון בסוף שנות הארבעים
של המאה ה 20-ועד סגירתו בעשור הראשון של
המאה ה .21-מטרת ה URO -הייתה לאכוף (ולמעשה
ליצור) זכויות משפטיות של יהודים שהיו קורבנות
הטרור הנאצי וחיו בעת הקמת הארגון מחוץ לגרמניה.
בתוך עשור בלבד מייסודו היה ה URO-לארגון החוץ-
ממשלתי הגדול ביותר מסוגו ,עם  29לשכות ב15-
מדינות ,בהן דרום אפריקה ,סין ,אוסטרליה וכמה
ממדינות אמריקה הדרומית .על פי תצהירים של
הארגון ,היו תקופות שבהן העסיק יותר מ1,200-
אנשי סגל ,ועד סוף שנות השישים הוא סייע ליותר
מ 250,000-בני אדם בכ 370,000-תיקים .עדיין לא
ידוע המספר הכולל של התיקים המשפטיים שהארגון
טיפל בהם ,אך פרופ’ סימנס מעריך כי עד 1969
סייע הארגון לפונים לדרוש סכום מדהים של יותר
מ 700-מיליון דולר .שליש מהסכום הוענק ליהודים
שחיו בישראל  -סכום נכבד שסייע בוודאי ל”יקים”
רבים שחיו במדינה.
תפקידם של עורכי דין מהגרים כנושאי כלים
משפטיים חדשים ,וכמפעילי אסטרטגיות שדלניות
וסגנונות אינטלקטואליים חדשים בתקופות שלפני

המלחמה ולאחריה ,נחקר בידי פרופ’ אנט ויינקה
(אוניברסיטת פרידריך-שילר בינה ,גרמניה) .אף על
פי שהעבודה של הקבוצות היהודיות ושל עורכי הדין
היחידים נדחקה עם הזמן לשוליים ,בין השאר בגלל
הירידה המהירה בחיוניותו של האינטרנציונליזם
המשפטי לאחר המלחמה ,פרופ’ ויינקה טוענת
שלעבודתם הייתה השפעה מכרעת על חידוש
המשפט ההומניטרי הבין-לאומי תחת חסות ארגון
האומות המאוחדות .הם ניסחו בעיות בין-לאומיות
מסוימות בשפת המשפט הבין-לאומי וזכויות האדם,
ועל ידי כך עודדו את השינוי המהיר והמודרניזציה
של ההומניטריות הבין-לאומית.
פרופ’ ז’וזה ברונר (אוניברסיטת תל אביב) שרטט
במיומנות את התפתחות ”חוק נפגעי רדיפות הנאצים
 ,”1957שחוקקה ישראל ואשר קבע כי ניצולי שואה
זכאים לפיצויים על נזקי בריאות שנגרמו להם עקב
רדיפות הנאצים .לדברי פרופ’ ברונר ,במקום להגדיר
במפורש מי זכאי לפיצויים ,מפנה הסעיף הראשון
של החוק בצורה מעורפלת למכתב שנספח להסכם
השילומים שגרמניה וישראל חתמו עליו בלוקסמבורג
בספטמבר  .1952לטענת פרופ’ ברונר ,במקום לפצות
ניצולי שואה ישראלים על נזקי בריאות שנגרמו להם
עקב רדיפות הנאצים ,החוק פיצה אותם למעשה על
מניעת זכותם לדרוש את הפיצויים האלה מגרמניה.
ישראל מנעה מאזרחיה את הזכות הזאת במכתב
המוזכר שהגיש שר החוץ משה שרת לממשלת
גרמניה” .על ידי קשירת הזכות לפיצויים בישראל
לזכות שניצולי שואה היו יכולים לדרוש בגרמניה,
הפכו החלטות משפטיות גרמניות למכריעות עבור
בקשות זכאות לפיצויים שהוגשו בישראל” ,הסביר
פרופ’ ברונר.
בדברי הסיכום שלה עמדה ד”ר שרון קנסיגר-
כהן ,מנהלת מרכז זבורובסקי ,על חשיבותם של
האוספים הארכיוניים הקשורים לנושא” .פרט ליכולתם
לספק לחוקרים את החומרים שבאמצעותם יהיה
אפשר לשרטט מחדש את ההיסטוריה הארגונית
והאינטואיטיבית של הארגונים האלה” ,אמרה ד”ר
קנסיגר-כהן” ,האוספים הארכיוניים מכילים גם תיקים
אישיים רבים החושפים את ההיסטוריה החברתית של
הניצולים ואת חייהם לפני הרדיפות .חקר הארגונים
האלה יכול גם לחשוף את הדינמיקה וההתנהלות
של השבת הרכוש בתקופה שמיד לאחר המלחמה,
ולהשוות אותן לנהלים ולמערכות הפועלות כיום ואף
בהקשרים אחרים של רצח עם בימינו”.
יום העיון התקיים בתמיכת קרן משפחת גוטוירט.

אירוע שנתי
לזכרו של פרופ’ בנקיר
■ ב 26-בפברואר  2018התקיים האירוע השנתי לזכרו
של פרופ’ דוד בנקיר ז”ל ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר
השואה ביד ושם .בחלקו הראשון של היום נשאה פרופ’
מרי פולברוק מיוניברסיטי קולג’ ,לונדון ,הרצאה בנושא
”עומדים מהצד נוכח האלימות הנאצית? השינוי בחברה
הגרמנית בשנות השלושים” .בהרצאתה המרתקת הציגה
פרופ’ פולברוק את מחקרה העוסק בעומדים מן הצד.
חקר ”העומדים מן הצד” חיוני להבנת השואה.
אחת מהשאלות המעניינות שבודקת פרופ' פולברוק
היא כיצד הפכה החברה הגרמנית בזמן כל כך קצר
לחברה של עומדים מן הצד ,מה הם המעגלים השונים
של העמידה מן הצד ומה מקורם ,וכיצד הצליחו
הנאצים לגייס את ההמונים להשתתף במעשים
שניתן להגדירם ”מעשי רדיפה”.
לשם כך הציעה פרופ’ פולברוק לחשוב מחדש על
המושג ”מבצֵע” .היסטוריונים וחוקרים רגילים לשייך את

המונח הזה אך ורק לרוצחים שעמדו על שפת בורות
הירי ,אך למעשה במונח זה כלולים עוד מעגלים של מי
שהשתתפו בהפעלת המערכות המדכאות והרודפות,
כגון עבודות הכפייה והמחנות .פרופ’ פולברוק ,שמחקרה
מבקש לבדוק אילו שינויים עברו על החברה הגרמנית
בשנים  ,1939-1933הדגישה שהיסוד להבנת התופעה
הזאת אינו טמון באנטישמיות כגורם בלעדי או מרכזי ,וכי
על קהל החוקרים לבדוק מרכיבים נוספים ,כגון שינויים
מבניים שחלו בתווך הקצר ,ובהתאם לכך שינויים בחיי
היום-יום של היחיד .היא התייחסה למחקר החשוב
של פרופ’ בנקיר על דעת הקהל ,שמאפשר ללמוד על
השינויים שחלו בדעת הקהל בנקודות זמן מסוימות.
בפרויקט החדש היא עושה שימוש בחומרים אישיים
על מנת לבדוק באמצעותם שינויים שחלו ביחס ליהודי
וברגשות של היחיד .גורם הזמן חשוב ביותר ,שכן ההקשר
המשתנה של אלימות בחסות החוק אִפשר ללא ספק
שינוי גם בתגובה של היחיד למתרחש .בהקשר הזה
נגעה פרופ’ פולברוק בסוגיית שורשי הפסיביות והעמידה
מן הצד  -שורשים שכוללים אדישות וחוסר פעולה.
בחלקו השני של היום התקיימה סדנת דוקטורנטים
בהנחייתה של פרופ’ פולברוק .תחילה ניהלה פרופ’
פולברוק דיון מתודולוגי על השימוש בתעודות שבחרה
להציג ,ולאחר מכן הציגו שני דוקטורנטים ישראלים ,רות
לנדאו ותהילה דרמון מלכה ,את מחקרם ,וקיבלו משוב
מהמרצה האורחת ומיתר העמיתים שהשתתפו בסדנה.
באירוע השתתפו חוקרים ,עמיתים וקהל מתעניינים
גדול ,וגם השנה הוא עורר עניין רב.

מחקר 17

לתעד כשליחות
חוקרי שואה במפגשים עם הרב יהושע אייבשיץ
מרתה מרזנסקה משעני

ברובו  -נשים יהודיות בזמן השואה .במהלך הפגישה
השלישית הוא סיפר לפרופ’ דליה עופר כי החליט לעסוק
בנושא הזה לאחר ששמע את סיפורי רעייתו ולאחר
פגישה עם ניצולת שואה שסיפרה לו יום אחד ,בבית
קפה ,על העינויים שעברה כנערה באושוויץ .לאחר
הפגישה הזאת החליט הרב אייבשיץ ללקט ולהוציא
לאור את עדויות הנשים בשואה .התוצאה של היוזמה
הזאת הייתה שבעה כרכים של האישה בשואה (,)1987
אחד מקבצי העדויות והתעודות הראשונים בנושא הזה
בהיסטוריוגרפיה של השואה.

■ הרב יהושע אייבשיץ" :אנחנו עם של זכירה".

■ באחד מימיו האחרונים של נובמבר  ,1941בזמן
האקציה בגטו קוז’מינק באזור הוורטלנד ,כאשר רצחו
הנאצים את רוב האוכלוסייה היהודית באמצעות
משאיות גז ,אמר אביגדור בוים ,חבר היודנרט בגטו,
ליהושע אייבשיץ” :ידעתי שכך יקרה [ ]...אל תשכח
לספר את הדברים כדי שאנשים יידעו מה קרה
בעיירתנו”.
במשך עשרות שנים סיפר הרב יהושע אייבשיץ,
ניצול שואה חרדי וחוקר שואה ידוע ,את סיפורו
של גטו קוז’מינק .הוא סיפר גם על נדודיו במהלך
מלחמת העולם השנייה בין העיירות הקטנות של
פולין ,על מאסרו במחנה הכפייה בשוונינגן ובכלא
של גטו לודז’ ובמחנה ַהסַג-ו ַרטָה בצ’נסטוחובה ,ועל
עוד נושאים רבים.

במהלך הקריירה שלו
כהיסטוריון תרם הרב אייבשיץ
תרומה ניכרת גם לתחום
שבזמנו טרם נחקר ברובו -
נשים יהודיות בזמן השואה
הרב אייבשיץ ,כיום בן  ,102הפך לשליחות את
העיסוק בסיפור האירועים שקרו לעם היהודי בתקופת
השואה .הוא הקים את המכון ללימודי השואה ע”ש
ח’ אייבשיץ בחיפה לזכר אשתו חדוה ,ונמנה עם
המייסדים של אגודת זכור ,שמתמקדת בהנצחת
השואה ומפרסמת קבצים תיעודיים בנושא הזה .אחד
התחומים שבהם תרם הרב אייבשיץ תרומה ייחודית
הוא הקהילות הדתיות ,נושא שעליו כתב בספריו
בקדושה ובגבורה ( )1981וכערער בערבה (.)1999
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בבחירתו להתמקד בנושאים שנחשבו בזמנו שוליים,
קולו של ההיסטוריון האוטודידקט הרב אייבשיץ הוא
קול ייחודי בחקר השואה.

"לא היו אנשים טובים או רעים.
השואה הפכה אותך או לחיה
או לבן אנוש".
הרב יהושע אייבשיץ
בחודשים האחרונים ,בסיועה של חוקרת השואה
אסתר פרבשטיין ,הוזמן הרב אייבשיץ לשתף את
חוקרי יד ושם בתובנותיו ובעדותו בסדרת שיחות
מטעם המרכז לחקר השואה בפולין במכון הבין-לאומי
לחקר השואה של יד ושם .בפגישה הראשונה בסדרה
שוחח הרב אייבשיץ עם אסתר פרבשטיין ועם פרופ’
חווי דרייפוס (בן ששון) ,מנהלת המרכז לחקר השואה
בפולין ,על היכרותו עם הרב מאיר שפירא מישיבת
חכמי לובלין ,עם הרב שמעון הוברבנד מגטו ורשה
ועם הסופר יחיאל פיינר (ק .צטניק) .הוא סיפר על
ויכוח עם בן דודו ,מנהל ארכיון ייווא ישעיהו טרונק,
ומתח ביקורת על יד ושם על שכאשר בא למקום
לפני עשרות שנים לחפש חומר ,לא מצא בו ”ניצוצות
של אור” ,שום דבר שיספר סיפור חיובי על האמונה
היהודית או על היהדות בכלל .כאשר נשאל במה
צריכים חוקרים צעירים להתמקד היום ,ענה” ,בחיים
היהודיים לפני המלחמה”” .לא היו אנשים טובים או
רעים” ,סיפר הרב לפרופ’ נתן כהן באחד הרגעים
העוצמתיים של הפגישה השנייה שהוקדשה לנושא
הזה” ,השואה הפכה אותך או לחיה או לבן אנוש”.
במהלך הקריירה שלו כהיסטוריון תרם הרב
אייבשיץ תרומה ניכרת גם לתחום שבזמנו טרם נחקר

■ קתרינה פרנק ובנה קלרנס במחנה ווסטרבורק ,יוני - 1943
מתערוכת יד ושם "'כתמים של אור' :להיות אישה בשואה" |
ארכיון יד ושם

הפגישה האחרונה עם הרב אייבשיץ התקיימה
במאי ” .2018אף פעם לא היה מצב סטטי” ,הסביר
הרב לד”ר דוד זילברקלנג ,חוקר בכיר ביד ושם,
כאשר שוחחו על העיירות הקטנות בפולין בזמן
מלחמת העולם השנייה” .דברים השתנו בכל מקום
מיום אחד למשנהו ,משעה לשעה ,מחודש לחודש”.
כאשר נשאל על חשיבותה של היהדות בשואה,
השיב” ,מותר היה לאכול לחם [בפסח] ולברך ברכת
המוציא .מותר היה! ’וחי בהם’! אבל אנשים התעוררו
[ושמרו על איסור אכילת חמץ] .זה מרד! אם זה לא
מרד ,אז מה כן?!”
כאשר נשאל בסוף הפגישה מהי עצתו לחוקרים
צעירים ,ענה הרב אייבשיץ” ,המסר הוא שצריך לזכור,
אסור לשכוח .אנחנו עם של זכירה ,אנחנו מתקיימים
למען הזכור ,אנחנו מצווים על הזכור”.
סדרת המפגשים עם הרב יהושע אייבשיץ התקיימה הודות
לתמיכתה הנדיבה של קרן גוטוירט ומלגת דנק גרטנר של יד ושם.
הכותבת היא חוקרת ורכזת במרכז לחקר השואה בפולין ,המכון
הבין-לאומי לחקר השואה.

מיתוסים ועובדות
מחקרים חדשים על השואה בפולין
■

"הילדים נמצאים במצב של פאניקה מוחלטת".
אנה גורסקה ,עובדת מטבח פולנייה ,על התקיפה ברימונים
של בית היתומים היהודי ברבקה 12 ,באוגוסט .1945

"מדינה שאינה זוכרת את גיבוריה ואינה מכבדת
אותם היא מדינה חסרת כבוד".
נשיא פולין אנדז'יי דודה ,דברים לכבוד לוחמי מחתרת
פולנים אנטי-קומוניסטים 1 ,במרס .2017

שני הציטוטים מתייחסים לאותם פולנים  -לוחמי
חופש אנטי-קומוניסטים אשר חלקם היו גם רוצחיהם
של ניצולי שואה .שניהם גם מתוארים במאמרה של
קרולינה פנץ על רצח ניצולי שואה יהודים באזור
זקופנה בדרום פולין בידי גיבורים פולנים מעוטרים
בשנים הראשונות שלאחר המלחמה .מאמרה של
פנץ הוא אחד מתוך שישה מאמרים  -ארבעה
מאמרי מחקר ושני מאמרי ביקורת  -המופיעים
בגיליון החדש של יד ושם  -קובץ מחקרים (מ"ו )1
ועוסקים בשואה בשטחי פולין.
ארבעה מאמרים מנתחים את יחסה של האוכלוסייה
הפולנית המקומית ליהודים מאז ראשיתה של המלחמה,
דרך מהלך המלחמה וה"פתרון הסופי" ועד השנים
הראשונות שלאחר המלחמה .ביחד משרטטים
המאמרים האלה תמונה עגומה ,אשר משתלבת בתמונה
הרחבה והכללית יותר של יחסן של אוכלוסיות מקומיות
במדינות ובאזורים שונים ברחבי אירופה אל היהודים.
שניים מהמאמרים האלה עוסקים במיתוסים:
האחד ,שחיברה אליציה ירקובסקה-נטקניץ ,עוסק
במיתוס על החברים הרבים וההשפעה הרבה של
"רשת דיאמנט" ,קבוצת מלשינים יהודים לגסטפו
בקרקוב; והאחר ,של קרולינה פנץ ,עוסק במיתוס
הגבורה של חבר המחתרת הפולנית ה AK -ולוחם

החופש האנטי-קומוניסטי לאחר המלחמה יוזף קורש
("אוגיין") ,ושל יחידות המחתרת החמושות שלו .שני
המיתוסים מתבררים כמסולפים ולא מדויקים .אף
על פי שאישים במחתרת הפולנית טיפחו את המיתוס
של "רשת דיאמנט" ,ניפחו את מספר חבריה ואת
כמות הנשק ומידת ההשפעה שלה ,ותיארו אותה כמי
שהזיקה למחתרת הפולנית המקומית ,האמת היא
שהייתה זאת קבוצה חלשה של לא יותר מעשרים
איש ,שלא הייתה להם השפעה ממשית .לעומת זאת,
מספר המלשינים הפולנים האתנים שפעלו באותו
אזור והיו עלולים להזיק למחתרת הפולנית היה מאות
רבות; ואף על פי שייתכן שיוזף קורש היה גיבור לאומי
בתור לוחם חופש ב AK -בזמן המלחמה ובפעילותו
האנטי-קומוניסטית לאחר המלחמה ,מתברר שהוא
היה גם רוצח המונים של ניצולים יהודים ,ובכללם
ילדים בבתי יתומים בדרום פולין.
יהודים רבים חשו נבגדים בידי שכניהם ובני ארצם
הפולנים עוד בשלב מוקדם של הכיבוש הגרמני.
מוניקה רייס מתארת איך הם חשו כש"ירח הדבש"
שהיה להם עם שכניהם הפולנים בתחילת המלחמה
התחלף במהירות במציאות קודרת של אדישות ,עוינות
גוברת ,שביעות רצון מסילוק היהודים מהנוף הפולני
ואפילו השתתפות מרצון בתהליך הזה .אם נוסיף
לכך את הסלידה והעוינות שבודדו את הניצולים,
חלחלו לחיי היום-יום שלהם והעניקו לגיטימציה
לאלימות לאחר המלחמה בראדום  -כפי שכותבת
אנה צ'יחופק-גייריי בהתייחסותה לספר של לוקש
קשיז'נובסקי  -ובעוד מקומות רבים ,נראה כי יחס
הפולנים כלפי היהודים בזמן המלחמה ולאחריה היה

ד”ר דוד זילברקלנג
לעתים קרובות עוין
ואלים.
שני מאמרים
עוסקים בצדדים
אחרים של השואה
בפולין :האחד הוא
מאמר של אליענה
ר' אדלר ונטליה
אלקסיון ,העוסק
בהתמודדות של
רבים מיהודי פולין
בתחילת המלחמה
עם השאלה האם
לברוח לברית המועצות ,ועומד על התפקיד המרכזי
שמילאו היחסים בתוך המשפחה בהחלטה הזאת;
והאחר הוא מאמר ביקורת של שטפן לֶנשטֶט על שני
ספרים מקיפים על השואה בגנרלגוברנמן בפולין,
שכתבו דריוש ליביונקה ומרטין וינסטון.
כל המאמרים המופיעים בגיליון האחרון של יד
ושם  -קובץ מחקרים מתמודדים עם נושאי יסוד
קשים בשואה .ובאשר ליחסה ליהודים של האוכלוסייה
המקומית בפולין וגם במקומות אחרים ,נראה שאולי
דרוש עיון נוסף במושגי ה"זיכרון" וה"כבוד".
מ"ו

מ"ו

ירושֹלים תשע"ח

קובץ המחקרים יצא לאור בעזרת The Hamburg Foundation
.for the Advancement of Research and Culture

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

קורס מקוון חדש של יד ושם בנושא אנטישמיות נחשף בGlobal Forum-
בבית הספר הבין-לאומי .לוריא הרצתה על הצורך
לסייע למורים להבין מדוע כה חשוב כיום להתייחס
לנושא האנטישמיות ,וד”ר שיק הדגימה כיצד ניתן
להשתמש בקורס מקוון המתוכנן היטב כדי להגיע
לאלפי בני אדם ,במיוחד במקומות שבהם אין ליד
ושם נוכחות פיזית.

■ הקורס המקוון החדש של יד ושם ”אנטישמיות:
מראשיתה ועד ימינו” ,אשר הושק בפלטפורמה
הדיגיטלית של  FutureLearnהבריטי במרס ,2018
קיבל במה מיוחדת ב Global Forum -השישי למאבק
באנטישמיות .אלף הנציגים מכל העולם שהשתתפו
באירוע צפו בחלקים מהקורס ,אשר הוקרן ברצף
במשך שלושת ימי הפורום ,ושמעו על הקורס מפי
ד”ר נעמה שיק ,מנהלת מחלקת פיתוח למידה
מקוונת בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
של יד ושם ,ומשני לוריא ,ראש המדור לפדגוגיה

עם המרצים שנאמו בפורום ,שהתקיים לאחרונה
במרכז הקונגרסים בירושלים ,היו מנהיגים יהודים
מישראל ,מאירופה ומארצות הברית .בפני המליאה
הרצו גם מנהיגי דת יהודים ,מוסלמים ונוצרים ,וכן
נשיא בולגריה והשחקנית מים ביאליק.

התוכנית של הפורום כללה גם ”מעגלי שיח”
בכמה נושאים ,ובהם היה ליד ושם ייצוג נכבד.
מנהל יחסים בין-לאומיים וקשרי ממשל ועוזר בכיר
ליושב ראש ההנהלה יוסי גביר השתתף כחבר פנל
במושב שעסק בברית הבין-לאומית להנצחת השואה
(  )IHRAובהגדרת המונח אנטישמיות .ההיסטוריונית
הראשית של יד ושם פרופ’ דינה פורת ישבה בראש
המושב שעסק בכנס בנושא אנטישמיות שנערך
לאחרונה בווינה .מנהל מחלקת הספריות ביד ושם
ד”ר רוברט רוזט ישב בראש המושב שעסק במאבק
באנטישמיות באמצעות למידה מקוונת .הדוברים
הדגישו בהרצאותיהם כי הם נענו לצורך להיאבק
באנטישמיות ש”עלה מתוך השטח”.
התוכנית החינוכית והקורס המקוון בנושא אנטישמיות פותחו
בחלקם בתמיכתם הנדיבה שלThe Philigence Foundation,
).chaired by David Wollach (Switzerland
למידע נוסף על ”אנטישמיות :מראשיתה ועד ימינו”:
www.yadvashem.org/education/online-courses
או www.futurelearn.com/courses
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מבקרים ביד ושם :פברואר-יוני 2018

■ בחודשים פברואר-יוני  2018ערך יד ושם  280סיורים מודרכים ליותר מ 4,200-אורחים רשמיים מישראל ומהעולם .באורחים היו ראשי מדינות ,שגרירים ,ראשי שלטון מקומי,
עובדי ארגונים לא ממשלתיים ,ראשי מערכת אכיפת החוק ואישים מעולם הספורט והתקשורת .להלן מעט מן האורחים הנכבדים שביקרו ביד ושם בחודשים האלה:
■ ב 10-ביוני ביקר ביד ושם קנצלר אוסטריה סבסטיאן
קורץ בלוויית יושב ראש יד ושם אבנר שלו .הקנצלר
סייר "מאחורי הקלעים" של ארכיון יד ושם ,השתתף
בטקס הנחת זר באוהל יזכור ,ביקר ביד לילד וסייר
בבקעת הקהילות.

■ בביקורו במוזיאון לתולדות השואה הגיש נשיא
בולגריה רומן גיאורגייב ראדב (מימין) למנהלת מחלקת
חסידי אומות העולם אירנה שטיינפלד (משמאל)
ארבעה תצלומים של חסידי אומות עולם מבולגריה.

במהלך הביקור חתמו קורץ ושלו על הסכם
שיתוף פעולה להחלפת תיעוד ארכיוני בין יד ושם
לבין הארכיון הפדרלי האוסטרי וארכיון אתר ההנצחה
מאוטהאוזן .כמו כן הכריז קנצלר אוסטריה על תרומה
שתעניק אוסטריה לבניית משכן האוספים ביד ושם,
מבנה חדש שנועד להבטיח אחסון ושמירה לפריטים,
יצירות האמנות והמסמכים מתקופת השואה שבאוספי
יד ושם .אבנר שלו העניק לקנצלר עותק של אלבום
ציורים מספר בראשית מתוך אוסף האמנות של יד
ושם ,שיצר קורבן השואה קרול דויטש לבתו הקטנה
אינגריד ב 1941-תחת הכיבוש הנאצי באנטוורפן.
לקנצלר התלווה שר החינוך האוסטרי היינץ
פסמן ,שחתם על הארכת הסכם לחיזוק הוראת
השואה באוסטריה .במסגרת ההסכם ישתתפו מאות
מורים בסמינרים חינוכיים ביד ושם.

■ ב 26-במרס ביקר שר החוץ של צרפת ז'אן-איב
לה דריאן ביד ושם.

■ ב 17-במאי ביקר נשיא פנמה חואן קרלוס וארלה
(משמאל) במוזיאון לתולדות השואה.

■ שרת החוץ של רומניה ויוריקה דנצ'ילה (משמאל)
סיירה במוזיאון לתולדות השואה ב 25-באפריל
בהדרכתו של מנהל היכל השמות ד"ר אלכסנדר
אברהם (מימין).

■ שר החוץ של סנגל סידיקי קאבה (משמאל) ביקר
במוזיאון לתולדות השואה ב 28-במרס.

■ שרת החוץ של גואטמלה סנדרה אריקה חובל
פולנקו ביקרה במוזיאון לתולדות השואה ב 13-במאי.

■ ב 27-בפברואר ביקר שר החוץ של ברזיל אלויסיו
נוניס בגן חסידי אומות העולם וצפה בלוחות ההנצחה
לזכר הדיפלומטים חסידי אומות העולם אראסי דה
קרוואלחו ולואיז מרטינס דה סוזה דאנטס.

■ שר החוץ של טנזניה ד"ר אוגוסטין פ' מהיגה צפה
בנוף הפנורמי של ירושלים עם סיום ביקורו במוזיאון
לתולדות השואה ב 10-במאי.
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מאירועי יד ושם :פברואר-מאי 2018

אביטל וידר

קריאת מגילת אסתר בחג פורים
■ בערב פורים התכנסו עשרות אנשים מחופשים ,בהם
חברי ארגון יוצאי קרקוב וניצולי שואה ,בבית הכנסת
של יד ושם לקריאת המגילה .את הערב פתחה נעמה
גליל במצגת מרגשת ,ובה תמונות וקטעי סרטים

מקוריים המציגים אירועים שהתרחשו בפורים ,לרבות
”תחרות מלכת היופי הראשונה בפולין” שהתקיימה
בי”ד באדר של שנת  1930ותהלוכת הפורים הראשונה
שנערכה בתל אביב בשנת  .1912מיד לאחר מכן
הוקראה המגילה בידי מנהל בית החולים שערי
צדק פרופ’ יונתן הלוי (בתמונה) .במהלך הערב
הוצגה בבית הכנסת מגילת אסתר עתיקה שנמצאה
לאחר חיסול גטו קרקוב ב 13-במרס  1943והובאה
למשמרת עולם באוסף החפצים ביד ושם בידי חבר
ארגון יוצאי קרקוב ברל שור .האירוע ננעל בריקודים
לצלילי מחרוזת שירי פורים של הכליזמרים ברני
מרינבך ,גרגורי לב ואהרון גניפל.

יום עיון לפרקליטות המדינה

חדש באתר יד ושם" :סיפורי חפצים נבחרים"

■ ב 10-באפריל  2018התקיים ביד ושם יום עיון
לכ 520-עובדי ועובדות פרקליטות המדינה במעמד
פרקליט המדינה שי ניצן .קידמו את פניהם יושב ראש
יד ושם אבנר שלו ומנכ”לית יד ושם דורית נובק.

■ באתר האינטרנט של יד ושם מוצג מגוון רחב
של חפצים מאוסף החפצים של יד ושם ,המונה יותר
מ 30,000-פריטים .החפצים ,הקשורים בסיפור חייהם
של אנשים שחוו על בשרם את אירועי השואה,
מספרים על הגורל של בעליהם ,קורבנות וניצולים
כאחד ,ומעניקים להם פנים וזהות.
צוות מחלקת החפצים באגף המוזיאונים והמערך
למבקר עמל על תיעוד הסיפורים שמאחורי החפצים,
ומציג באופן שוטף את סיפוריהם של מקצת החפצים
באתר יד ושם  -בתערוכות וירטואליות ,ובמדורים
שונים כמו "החודש הזה בתקופת השואה" ו"חדש
באוסף החפצים" .הצגת סיפורי החפצים מאפשרת
לקהל הרחב בארץ ובעולם ללמוד על מאורעות
השואה באמצעות החפצים השמורים באוסף יד ושם.
לאחרונה יזמה מחלקת הדיגיטל באגף התקשורת
מדור חדש באתר יד ושם ,ובנתה אותו בסיוע מחלקת
החפצים .המדור נקרא "סיפורי חפצים נבחרים" ,והוא
מביא חפצים רבים עם הסיפורים שמאחוריהם .אופן
הצגת הפריטים מאפשר למבקרים לקבל תמונה של
המגוון הרחב המרכיב את אוסף החפצים ,וכן לבצע
חיפושים ומיונים על פי נושאים היסטוריים (כמו
גטאות ,מחנות ,התנגדות והצלה) ונושאים אחרים
(כמו ילדים ,חגים ,בגדים ומוזיקה).
אחד הנושאים המוצגים במדור הוא "נשים",
המקבץ חפצים רבים המספרים על החוויות
וההתמודדויות הייחודיות של הנשים והנערות בתקופת
המלחמה ,ומהווים עדות על מאבק ההישרדות של
הנשים בשואה .נושא אחר" ,מתנות פרידה" ,מקבץ
חפצים שניתנו ברגעים של פרידה .החפצים האלה,
שנמסרו במפגש אחרון עם אדם קרוב ,אוצרים בתוכם
את זיכרון הדמות האהובה ואת כאב הפרידה ממנה,
ונעשו ברבות השנים עבור שורדי השואה סמל של
הקרובים שנרצחו.

המשתתפים ,שחולקו לשתי קבוצות ,שמעו עדויות
אישיות מניצולים ,וביקרו במוזיאון לתולדות השואה,
בתערוכה ”הבזקי זיכרון :צילום בתקופת השואה”
ובאנדרטאות הפזורות ברחבי הר הזיכרון .פרקליט
המדינה ציין כי הביקור ”השאיר חותם רב בקרב
המשתתפים” ,ואמר כי היום היה ”מוצלח ,מלמד ומעשיר”.

ביקור הנהלת בנק ישראל
■ ב 6-במרס ביקרו ביד ושם חברי הנהלת בנק ישראל
בראשותה של נגידת הבנק קרנית פלוג .חברי ההנהלה
שמעו הרצאה בנושא ”זיכרון השואה בישראל :היום
ולקראת העתיד” מפי יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו ,וסיירו סיור מאחורי הקלעים בארכיוני
יד ושם בהדרכתה של סגנית מנהל אגף הארכיונים
אלינור קרויטורו.

הכותבת היא אוצרת משנה במחלקת החפצים באגף המוזיאונים
והמערך למבקר.

■■■

אזכרות שנערכו ביד ושם
 22בפברואר ■ אזכרה ליהודי סטרומה
 27בפברואר ■ אזכרה ליהודי מקדוניה
 25באפריל ■ אזכרה ליהודי ולודבה
 6במאי ■ אזכרה ליהודי קרפטורוס
 21במאי ■ אזכרה ליהודי קאזמרוק
 28במאי ■ אזכרה ליהודי חלם
הכותבת היא עוזרת הפקה באגף הנצחה וקשרי קהילה.

איריס בר-ניר

חדש בשפות
■ לאתר יד ושם בצרפתית נוספו באחרונה שלושה
פוסטים חדשים :פוקוס על התערוכה החדשה "הבזקי
זיכרון :צילום בתקופת השואה" ,ריאיון עם ניצולת
השואה מצרפת ברט בדיחי ,וסקירה של האירועים
שהיו ביד ושם ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ושל
החוויות הרגשיות שחווה אדם שביקר בפעם הראשונה
במתחם יד ושם ביום הזה.
באתר יד ושם בגרמנית הושק באחרונה מאגר
מקוון של עדויות ניצולי שואה .במאגר החשוב הזה יש
יותר מ 120-סרטוני עדויות שכבר פורסמו באתר יד
ושם .המאגר מאפשר לציבור גישה מרוכזת לעדויות
(העדויות ניתנות לחיפוש לפי נושאים).
כמו כן ,יד ושם מפיץ בערוצי המדיה החברתית
שלו  -הן בצרפתית הן בגרמנית  -עדכונים ,מידע
כללי ותוכני רשת עדכניים אחרים.
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ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ ב 22-בפברואר ערכה האגודה האמריקאית של יד
ושם את נשף החורף השנתי של המנהיגות הצעירה
בניו יורק .יושבי הראש של האירוע היו גרייסי אקד,
אנה ורחל אשנדורף ,ליטל ברגר ,אליסיה שטרית,
זקרי כהן ,ג'ונתן פיין ,רחל גלניק ,הנטר ומקס ג'נוף,
לרה מאיר ,אלכס לוין ,אוליביה אושרי והלה וילף.
עם יותר מ 300-המנהיגים הצעירים שבאו להביע
תמיכה בפרויקט איסוף השמות של יד ושם נמנו מייקל
שמואלי ,אבי פלדרבאום ,מיקלה גולדמן ,ג'יל גולצר
וסגנית יושבת ראש המנהיגות הצעירה רחל שניי.

■ ב 6-במאי ביקר תומך יד ושם סם שמי (מימין)
בתערוכה החדשה של יד ושם "הבזקי זיכרון :צילום
בתקופת השואה" ,וערך סיור מאחורי הקלעים בליווי
מנהל הדסק האמריקאי של אגף קשרי חוץ מייקל פישר.

■ ב 7-ביוני השתתפו בני משפחת סלאווין בטקס בת
המצווה של הבת וסלי (שנייה משמאל) בבית הכנסת
של יד ושם .קודם לכן סיירה המשפחה במוזיאון
לתולדות השואה ובמרכז הצפייה.

■ ב 22-בפברואר ביקרו תומך יד ושם פיל פרידמן
(במרכז) וידידיו אלה סטרקס ואלכסנדר שמולקר
ב"גן ירושלים" ביד ושם.

אוסטרליה
■ ב 11-במרס ביקרו מנכ"ל קרן גנדל ודרן דרקוליק
(שני משמאל) ונציג קרן גנדל בישראל אבי ערמוני
(שני מימין) באתר שבו עתיד לקום משכן האוספים
החדש של יד ושם ,וכן בתערוכה החדשה "הבזקי
זיכרון :צילום בתקופת השואה".

ונצואלה
■ באפריל  2018נערך ביד ושם טקס לכבוד תומכי
יד ושם סימי וסעדיה כהן ,והוסר הלוט מלוח זיכרון
לכבודם בכניסה לתערוכה החדשה "הבזקי זיכרון:
צילום בתקופת השואה" ,שבה תמכו בני הזוג .יחד
עמם היו הבת קוטה והנכדה סימיטה ,וכן יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו ,מנהלת דסק איברו-
אמריקה ,ספרד ופורטוגל ודוברי ספרדית במיאמי
פרלה חזן ומנהל אגף קשרי חוץ שעיה בן יהודה.

קנדה
■ כאורחו של מנהל אגף קשרי חוץ שעיה בן יהודה
(משמאל) ,סייר ב 8-במרס תומך יד ושם מיילס נדל
(מימין) במוזיאון לתולדות השואה ובתערוכה "הבזקי
זיכרון" עם ידידו ושותפו הוותיק לעסקים סטפן מ'
פוסטיל (במרכז).

הדסק הנוצרי בשיתוף השגרירות
הנוצרית הבין-לאומית בירושלים
ומוזיאון התנ”ך

■ תומכת יד ושם מלינדה גולדרייך (במרכז) ביקרה
בהר הזיכרון ב 2-במאי בלוויית כמה מתומכי מרוץ
האופניים ג'ירו ד'איטליה .במהלך הביקור הם התייחדו
עם זכרו של חסיד אומות העולם ג'ינו ברטלי (ראו עמ'
 ,)15ולאחר מכן ביקרו במוזיאון לתולדות השואה.
■ לאחר סיור במוזיאון לתולדות השואה ב15-
במרס ,ביקרו תומכי יד ושם ויליאם ולינדה הכטר ובני
משפחתם בתערוכה ”הבזקי זיכרון :צילום בתקופת
השואה” .בתערוכה מוצגות תמונות מאלבום משפטי
נירנברג .את התמונות תרמה ליד ושם משפחת הכטר.
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■ הזמר והשחקן פט בון (משמאל) הגיע לאחרונה
עם מאות נוצרים אוונגליסטים וידידים יהודים לביקור
מיוחד לרגל חגיגות השבעים למדינת ישראל .הוא
ביקר בארכיון יד ושם עם מנהל אגף קשרי חוץ שעיה
בן יהודה (מימין) ,וזה הציג לו את הגלויה שתרם בון
בעבר ליד ושם ,ועליה מילות השיר שכתב הזמר
והשחקן לנעימת הסרט אקסודוס.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2018
ארצות הברית

אנגליה

צרפת

■ בליווי מנהל הדסק האמריקאי של אגף קשרי חוץ
מייקל פישר (למטה משמאל) סיירו תומך יד ושם
מרק מושקוביץ (למעלה ,שני משמאל) ובני משפחתו
בתערוכה החדשה של יד ושם "הבזקי זיכרון :צילום
בתקופת השואה" .בסיום הביקור השתתפה משפחת
מושקוביץ בעצרת הפתיחה הממלכתית של יום
הזיכרון לשואה ולגבורה בלוויית מנכ"לית יד ושם
דורית נובק (במרכז).

■ סיימון ואסתר בנטלי השתתפו בעצרת הפתיחה
הממלכתית של יום הזיכרון לשואה ולגבורה .למחרת
הניחו השניים זר בשם אגודת ידידי יד ושם באנגליה,
וסיירו בתערוכה החדשה "הבזקי זיכרון :צילום
בתקופת השואה".

■ מנהלת דסק ארצות דוברות צרפתית ובנלוקס באגף
לקשרי חוץ מירי גרוס אירחה משלחת של ידידים
מצרפת ,מהולנד ,משווייץ ומישראל שהשתתפה
בטקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד ושם .במשלחת
היו ביאטה קלרספלד ,ביאטריס (הלפרן) וגיא בוקריס,
פטריסיה (ליברטי) ווילי פאזל ,ז'אן-פייר לוי ומשפחתו
(צרפת); ג'ו וקלייר טוגנדהאפט (שווייץ); ויאפ ואן
וורטהיים (הולנד) .במשלחת השתתפו גם ראשי
ערים הנמנות עם רשת "ערים ועיירות לכבוד חסידי
האומות העולם" ,בלווייתם של חברי אגודת ידידי יד
ושם בצרפת ,בהם נשיא האגודה פייר-פרנסואה וייל,
סגן הנשיא פרנסואה גוגנהיים והמזכ"ל ז'אן-פייר גוזי.

.גרמניה
■ איריס (שנייה משמאל) ושלום מיידנבאום (למעלה
משמאל) ביקרו ביד ושם והשתתפו בעצרת הפתיחה
הממלכתית של יום הזיכרון לשואה ולגבורה בלוויית
דבי אפרים מהדסק האמריקאי של אגף קשרי חוץ
(משמאל).

■ קיי דיקמן ,היושב ראש החדש של אגודת ידידי יד
ושם בגרמניה ,הניח זר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
בשם האגודה.
.

הצטרפו היום לחוג ידידי יד ושם!

קנדה
■ תומכת יד ושם והידידה הוותיקה גיאנה גלסמן
(מימין) הניחה זר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה בשם
האגודה הקנדית למען יד ושם.

ליכטנשטיין
■ משלחת של אגודת ידידי יד ושם בליכטנשטיין
הניחה זר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ,וכן סיירה
בקמפוס וביקרה בלוח הזיכרון החדש לכבוד הידידות
רבת השנים של האגודה עם 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
”נשמת האדם המושתקת”

ד”ר אלה פלורסהיים

■ בשנת  1972התדפקה על דלת ביתו של הרופא וההיסטוריון ד”ר מרק דבורז’צקי אישה
שזה עתה עלתה מברית המועצות .ביודעה כי דבורז’צקי הוא ניצול שואה יליד וילנה
העוסק בין השאר בחקר תולדות יהודי העיר בתקופת הכיבוש הנאצי ,היא מסרה לו
כתב יד ביידיש שהביאה איתה מווילנה ואשר שֵם מחברו לא היה ידוע לה .דבורז’צקי
הציץ בכתב היד ,שנראה לו מוכר ,וברגע שהבחין בין הדפים בפואמה ״רוחלה״ ,זיהה
את המחבר  -עמיתו למקצוע ,שעמו עבד בגטו ואשר נרצח לאחר חיסול הגטו ,ככל
הנראה במחנה קייזרוולד .הוא נזכר כיצד באחד הימים ,במשרדם בגטו ,שלף ד”ר
לזר אפשטיין מבין ניירותיו שיר שכתב על פרטיזנית צעירה ששמה רוחלה וקרא אותו
לו .דבורז’צקי עיין שוב בשיר ולא היה ספק בידו כי כתב היד שייך לרופא שניהל את
המחלקה הסניטרית בגטו וילנה  -ד”ר לזר אפשטיין .דבורז’צקי העתיק את היומן
והפקיד אותו יחד עם שאר עזבונו בארכיוני יד ושם.
לזר אפשטיין נולד ב 1888-בעיר לידה .בראשית שנות העשרים מונה למנהל
המחלקה הסניטרית במשרד הבריאות בליטא .במקביל היה אפשטיין פעיל בענייני
ציבור  -הוא היה חבר בכיר במפלגה הסוציאל-דמוקרטית הליטאית וב 1926-אף
נבחר מטעמה לפרלמנט הליטאי (סיימאס) .לאחר סיפוח ליטא לברית המועצות שלחו
אותו השלטונות הסובייטים לווילנה כרופא מומחה להדברת מגיפות ,והוא נשאר שם
בתקופת הכיבוש הגרמני.
בגטו וילנה היה אפשטיין מנהל המדור האפידמיולוגי-סניטרי שהיה כפוף למחלקת
הבריאות של היודנרט .אפשטיין הקפיד מאוד על רמת תברואה גבוהה ,שהייתה
קריטית לקיומו של הגטו ,ובהיותו בעל מקצוע ותיק ומנוסה בתחום הסניטרי הצליח
לבלום את התפשטותן של מחלות מדבקות ומגפות בגטו .בנוסף לעבודתו הרפואית
כתב אפשטיין יומן אישי ,שרישומיו הראשונים הם מפברואר  .1942עם זאת ,מקצת
רשימותיו על גורלו האישי ועל המתחולל בגטו נכתבו בדיעבד ,ומתייחסות כבר לימים
הראשונים של הכיבוש הגרמני.

הכתבים ,שראו אור במסגרת המרכז לחקר השואה בברית המועצות על שם
משה מירילשווילי ,כוללים זה לצד זה רישומים והרהורים אישיים ,טבלאות ורשימות
על ענייני ציבור ,בריאות ותרבות ,המציגות תמונה מקיפה של החיים בגטו ,וכן שירים
ומערכון שחיבר אפשטיין .אפשטיין הוא משקיף ביקורתי ,פסימי ולא אחת נואש.
בכתביו בולטת ההתבוננות בחברה היהודית בגטו וילנה ,בתמורות המבניות שחלו
בה ובהשלכותיהן על חיי היום-יום של היחיד ושל הציבור .במבטו הנוקב על החברה
היהודית בגטו הוא שם דגש על השינויים המוסריים והחומריים שחולל הכיבוש בפרט
ובציבור היהודי ,והצביע גם על גילויים של התפרקות חברתית ומוסרית .באחד מרישומי
היומן כתב אפשטיין” :לימים ישותקו לגמרי מיטב האינסטינקטים האנושיים בגטו ,ומן
האנשים יתפרצו הגרועים והנחותים שברגשות החייתיים ,וכמו הגוף שאינו מתבייש
עוד במערומיו ,כך גם הנפש”.
באותה הנשימה הרבה אפשטיין לסקור ביומנו את הפעילות התרבותית והחינוכית
התוססת שהתנהלה בגטו וילנה .הוא דיווח בפירוט על הקונצרטים ועל מופעי התיאטרון
והזמר שבהם השתתפו צעירים ומבוגרים כאחד ,הביא את שמות השחקנים והאמנים
ותיאר את אירועי התרבות שהתקיימו בבתי הספר .כתביו הם פסיפס ספרותי פרדוקסלי
המציג זה לצד זה את חולשת הגוף והרוח ואת תעצומות הנפש.
הכותבת היא העורכת הראשית של הוצאת יד ושם.

”נשמת האדם המושתקת”
יומנו של רופא מגטו וילנה1943-1941 ,
מחבר :לזר אפשטיין; עורכת מדעית :ד”ר לאה פרייס
₪ 47 ₪ 78

מות הזמן היהודי :כרוניקה של חורבן הקהילה היהודית
בטלּוסטֶה וסביבותיה  
יהושע שכנר | עורכת :בלה גוטרמן  

קראו לו חבר:
עיתון הילדים "קמרד" מגטו טרזיינשטאט (טרזין)  
תרגום מצ'כית ,מבוא והערות :רות בונדי

₪ 59 ₪ 98
■ יהושע שכנר ,יליד טלּוסטֶה ,נקלע בעל כורחו אל לב
המאפליה .בימי הכיבוש הנאצי היה חבר בוועד העזרה
העצמית בעירו ,ולאחר מכן גויס לסייע ליודנרט באיסוף
כספים מבני הקהילה ומונה לחבר ביודנרט .רבים מן
הגרמנים ששירתו באזור ,ועמם גם רבים ממשתפי הפעולה
האוקראינים ,סחטו בלי הרף את הקהילה ודרשו ממנה
למלא את "הזמנותיהם"  -בכסף או בחפצים  -והיהודים
האמינו שהיענות לדרישות האלה ירחיק מבני הקהילה
את הפורענות .לאורך התקופה רשם שכנר את שראו
עיניו ואת שהציל מפי עדים למאורעות שהתרחשו בעירו ובסביבתה .עוד בימי
ולעבדה ,ולאחר השחרור
ּ
השואה ,עת ישב במחבוא ,החל לערוך את הכרוניקה
הוסיף עוד מידע שליקט מפי ניצולים בני הסביבה .לכתביו של שכנר נוספו בספר
מבוא והערות להשלמת המידע ולדיוקו .שכנר ניסה לכתוב באופן שכלתני ומרוחק,
אבל הדבר לא עלה בידו ,ולאורך הכרוניקה שבות ועולות שאלות שהעיקו עליו
בקשר לגורל שנגזר על העם היהודי כולו ,על קהילתו ועל התפקיד שהוא וחבריו
להנהגה נאלצו למלא .הכרוניקה היא אפוא תעודה חשובה ומרתקת על חייהם
ועל מותם של יהודי טלּוסטֶה וגליציה המזרחית ,הכתובה מנקודת ראותו של
חבר יודנרט שנאלץ להכריע בסוגיות אנושיות קשות מנשוא ,שאין הדעת משגת,
בימי האימה של מות הזמן היהודי.

₪ 53 ₪ 88
■ קמרד (חבר) הוא אחד מעיתוני הילדים המעטים
מתקופת השואה ששרדו בשלמותם .העיתון נכתב
בצ'כית בשנים  1944-1943בידי קבוצת נערים בני
 14-12במעון ילדים בגטו טרזין ,ומהווה תעודה יחידה
במינה על הווי הילדים ,סדר יומם ,שמחותיהם ופחדיהם.
סיפורי ההרפתקאות בהמשכים ,סדרת הקומיקס על נהגי
המרוץ ,מדור הספורט והחידונים  -כל אלה מלמדים
עד כמה היו בני חבורת קמרד ילדים ככל הילדים למרות
היותם סגורים בין חומות הגטו ,חוץ מדבר אחד  -חיי רובם הסתיימו בשנת .1944
תרגמה מצ'כית והוסיפה מבוא והערות רות בונדי ז"ל ,סופרת ,מתרגמת
וחוקרת תולדות יהודי צ'כיה בתקופת השואה.

למידע נוסף על מגוון ספרי יד ושם ולהזמנת ספרים:
טלפון  | 02-6443230, 02-6443511פקס 02-6443509
www.yadvashem.org | publications.marketing@yadvashem.org.il

■

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

טלפון 02-6443400

