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פריטים שיישמרו לעולמי-עולמים במשכן האוספים
החדש של יד ושם (ראו עמ’ .)5-4
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■ ”כאשר אני ניצבת על הגבול שבין חיים ומוות ,בטוחה
שלא אשאר בחיים ,אני מבקשת להיפרד מידידיי
ומיצירותיי [ ]...את עבודותיי אני מורישה למוזיאון
היהודי שייבנה לאחר המלחמה .היו שלום ידידיי .היה
שלום העם היהודי .לעולם אל תאפשרו אסון כזה שוב”.
מצוואתה של גלה זקשטיין 1 ,באוגוסט 1942

על סף המוות ,כחצי שנה לפני ששולחה עם בתה
לטרבלינקה ,כתבה הציירת גלה זקשטיין את צוואתה.
המילים חושפות ,באופן שאינו מותיר כל ספק,
שהיא ידעה היטב מהו הגורל המצפה לה :רצח בידי
הגרמנים הנאצים.
ואולם על אף ההרס הגמור שהתרחש מול עיניה,
הייתה גלה בטוחה שהעם היהודי יקום מחורבנו
ויקים ”מוזיאון יהודי” שבו יוצגו יצירותיה .צוואתה של
גלה זקשטיין היא למעשה צוואתם של כל האמנים
שנרצחו בשואה.
בשואה נחרב עולם שלם ,ושרידיו-שבריו התפזרו
לאין-ספור כיוונים .השברים שנותרו שונים אלה
מאלה בגודלם ,בצורתם ובמרקמם .כל שבר מספר
סיפור של אדם ,וכאשר הוא משתלב בשברים אחרים
הוא מסייע ליצור מחדש את המארג העשיר והמקיף
של החיים היהודיים באירופה שלפני המלחמה ,של
המאורעות שהביאו לחורבן ,ושל החיים שהמשיכו
להתנהל בזמן שההרס והרצח התרחשו.
מיד לאחר המלחמה חיפשו ניצולים מקום שבו
יוכלו להפקיד את זיכרונותיהם היקרים ביותר ששרדו
בתופת .הדבר נמשך כמעט שבעה עשורים” .יד ושם”
כשמו כן הוא  -מפעל זיכרון ששליחותו החשובה היא
היותו משכן לזיכרונות העם היהודי .מאז ייסודו ב1953-
שאף יד ושם לאסוף את כל שמות קורבנות השואה,
ואת כל הפריטים ומקורות המידע שיכולים לספר את
סיפורם של ששת מיליוני היהודים שנרצחו בשואה.
כיום יש ליד ושם את האוספים הגדולים והמקיפים
ביותר בעולם מתקופת שואה .חובתו המוסרית של יד
ושם לעם היהודי ולאנושות היא לשמר את כל הפריטים
האישיים והקהילתיים האלה  -מיומנים ומכתבים
ועד מסמכים רשמיים; מציורים ורישומים שנוצרו מול
אימת המוות ועד צעצועי ילדים; מספרי תורה ועד
כלי עבודה גסים שהאסירים במחנות השתמשו בהם;
מרשימת שינדלר ועד פנקסי קיצוב מזון; מתצלומים
אישיים וסלילי סרטים אישיים ועד בגדים ששרדו
באופן פלאי את קשיי המנוסה  -ולהיעזר בהם כדי
ללמד את העולם על השואה.
כיום ,כאשר לפיד הזיכרון מועבר הלאה לדורות
הבאים ,יותר ויותר ניצולים וילדיהם מוכנים למסור

זיכרון לעולמי עד
קמפוס מורשת חדש ביד ושם
לאה גולדשטיין

■ הדמיה של קמפוס מורשת ,שעתיד לקום ביד ושם

כיום יש ליד ושם את האוספים
הגדולים והמקיפים ביותר בעולם
מתקופת שואה .חובתו המוסרית
של יד ושם לעם היהודי ולאנושות
היא לשמר כל פריט ולשתף
את העולם בפריטים האישיים
והקהילתיים האלה
חומרים אישיים ולהפקידם למשמרת בידי יד ושם.
מאז השקתו ב 2011-של ”לאסוף את השברים”,
המבצע הלאומי להצלת חפצים אישיים מן השואה
המצויים בסכנת כיליון ,קיבל יד ושם יותר כ265,000-
פריטים ,אשר הגדילו באופן ניכר את אוספיו הייחודיים.
תהליך איסוף הפריטים לווה גם בתיעוד הסיפורים
שמאחורי כל אחד מהם  -וכך יוכל יד ושם להפיץ
ידע על השואה מהזווית האישית.
נוכח הגידול העצום במספר הפריטים החל יד
ושם באחרונה בבניית קמפוס מורשת ובמרכזו משכן
האוספים  -מתחם שישמש משכן לשברי הזיכרון
היקרים האלה עבור הדורות הבאים .קמפוס מורשת
יכלול את מרכז ג’וזף וילף לאוצרות; גלריה להצגת

■ פריטים מאוספי יד ושם ,שיישמרו לדורי דורות
בקמפוס מורשת החדש

פריטים מתוך האוספים; מעבדות שימור מתקדמות;
אודיטוריום וגלריה לתצוגה על ילדים ומשפחות
בתקופת השואה .הגלריה תאפשר ביקורי משפחות
עם ילדים שאינם יכולים לבקר במוזיאון לתולדות
השואה מפאת גילם הצעיר.
המרכיב המרכזי של הקמפוס החדש יהיה משכן
האוספים ,שבו יאוחסנו בתנאים חדשניים יצירות
אמנות ,חפצים שונים וחומרי ארכיון .המשכן ייבנה
במקום בולט וגבוה  -מול אוהל יזכור ,אחד המקומות
שתדירות הביקורים בו היא מן הגבוהות ביותר  -ויכיל
ארבעה מפלסים תת-קרקעיים שישתרעו על שטח
כולל של  5,880מ”ר.
המשכן יכלול אולם כניסה ,תחנת קבלה ורישום,
תחנת קטלוג ,חדר דיגיטציה ,מעבדות מיוחדות לשימור
וצילום ,וכן חללי אחסון .בגלל התנאים הקשים ששררו
במלחמה ,מצבם של רבים מהפריטים המגיעים ליד
ושם מורכב מאוד ,ולעתים הם זקוקים לטיפול משמר
דחוף למנוע את המשך התפוררותם .חללי האחסון
במשכן האוספים יהיו מצוידים במערכות מתקדמות
לבקרת אקלים ,סינון אוויר ,כיבוי אש ,אבטחה ובטיחות.
מעבדות השימור המשוכללות יותאמו לתחומי שימור
רבים ,ועל ידי כך יתנו מענה למגוון החומרים מהם
עשויים הפריטים הגנוזים במשכן :עץ ,נייר ,טקסטיל,

שמן ,מתכת ,אבן ועוד .המעבדות יספקו למומחי
השימור המסורים של יד ושם את התנאים המיטביים
הדרושים לביצוע מלאכתם העדינה.
המתחם יאפשר גם עריכת סיורי מאחורי הקלעים
לאורחים מיוחדים של יד ושם  -סיורים שבמהלכם
יוכלו המבקרים לצפות בעושר העצום של החפצים,
המסמכים ויצירות האמנות של יד ושם שאינם מוצגים
במכלול המוזיאוני ,וגם הם מספרים את סיפוריהם
הייחודיים של הנרצחים והניצולים .כמו כן ,הפריטים
במשכן ישמשו בסיס חיוני למחקר ולפעולות החינוך
של יד ושם ,וישולבו בסמינרים ובסדנאות הבין-לאומיים
עבור אוצרים ,מחנכים וחוקרים.
”הנאצים השקיעו מאמצים לא רק לרצוח את
היהודים אלא גם למחוק את זהותם ,זיכרונם,
תרבותם ומורשתם” ,מסביר יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו” .עבור רבים ,כל הנותר היה יצירות
אמנות ,חפצים אישיים ,תצלומים ומסמכים ששרדו
בתנאים הקשים ביותר והופקדו ביד ושם כדי להנציח
את סיפורי יוצריהם ובעליהם .באמצעות השימור
והחשיפה של הנכסים האינטלקטואליים והרוחניים
האלה ,ישיב משכן האוספים לקורבנות את קולם ואת
זהותם ,ויבטיח שהם לעולם לא יישכחו”.
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יום הזיכרון הבין-לאומי
לקורבנות השואה
■ ביום חמישי 24 ,בינואר  ,2019נערך ביד ושם יום
העיון השנתי לסגל הדיפלומטי המשרת בארץ לציון יום
הזיכרון הבין-לאומי לקורבנות השואה .שגרירים ונציגים
דיפלומטים המייצגים יותר מחמישים מדינות התקבלו
בידי יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ושר החינוך
נפתלי בנט .שלו הזכיר לדיפלומטים את העובדות
הבסיסיות של השואה ,וקרא שלא להתפתות למגמות של
עיוות השואה ,אלא ”להצטרף אלינו במאמצים להבטיח
שזיכרון אמת ימשיך לעורר השראה ולהניע את העולם”.
השר בנט דיבר על הקשר המשפחתי שלו לשואה ,וציין
ש”הלקח האוניברסלי שיש ללמוד הוא שעלינו לדבוק
בטוב ,להזהיר מפני הרע ולא להפלות בני אדם בגלל
גזעם ,אמונותיהם ודעותיהם”.
לאחר דברי הפתיחה נשא מנהל אגף הארכיונים ביד
ושם וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה ד”ר חיים
גרטנר הרצאה בנושא ”יהודים מצילים יהודים :סיפורים
מארכיוני יד ושם” .הרצאתו של ד”ר גרטנר ,שהועברה
שקלטה את הטרגדיה רק לאחר המלחמה ,כאשר
גילתה שהוריה נרצחו במחנות המוות .לרוט היה חשוב
להדגיש ,שסיפורו מלמד כיצד בני אדם יכולים לתקשר
זה עם זה כדי ליצור עולם טוב יותר.

בשידור חי בדף הפייסבוק של יד ושם ,התמקדה בכמה
סיפורי הצלה של אנשי חינוך כמו אהרן מנצר ,שהקדיש
את חייו לנוער בווינה ובטרזיינשטט; חוה-אווה ורבורג,
שהצילה ילדים יהודים רבים בגרמניה ובשוודיה; והיינץ
פרוסניץ ,ששיגר מאות חבילות מצילות חיים לטרזיינשטט.
”בגלל עוצמת הפעילות הנאצית הרצחנית ,חלק גדול
של מאמצי ההצלה שיזמו יהודים נכשלו” ,סיכם ד”ר
גרטנר” .ובכל זאת ,הם משקפים את רוח האדם בצל
המוות ,ולכן הם בעלי משמעות רבה לנו ולחיינו כיום”.
בתום ההרצאה התקיים שיח תחת הכותרת
”סולידריות בעולם מתפורר” בהשתתפות שני ניצולי
שואה :חיים רוט ,שניצל בידי יהודים ולא-יהודים חברי
המחתרת ההולנדית; ופאני בן עמי ,שהייתה מעורבת
בהצלת יהודים ולא-יהודים במסגרת פעילותה במחתרת
הצרפתית .הודות לפעילותה 28 ,ילדים יהודים הועברו
לשווייץ וניצלו .שני הניצולים העלו את שאלת הסולידריות
בין מצילים יהודים ולא-יהודים ובין הקורבנות .בן עמי
קראה לסיפור שלה ”סיפור של התנגדות” ,והסבירה
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אבנר שלו קרא לדיפלומטים
לא להתפתות למגמות של
עיוות השואה ,אלא להצטרף
למאמצים להבטיח שזיכרון
אמת ימשיך לעורר השראה
ולהניע את העולם
במהלך האירוע קיבלו הדיפלומטים מידע על ”קיר
הזיכרון”  -פרויקט שנועד לקדם את הנצחת השואה
במרחב הדיגיטלי  -ונקראו להצטרף אליו” .קיר הזיכרון”
פעל בשבוע של יום הזיכרון הבין-לאומי ,ואִפשר לגולשים
להשתתף בהנצחה באופן אישי ,פשוט ומיידי .כל משתתף
בפרויקט קושר באופן אוטומטי ואקראי לאחד הגברים,
הנשים או הילדים המונצחים במאגר המרכזי של שמות
קורבנות השואה ביד ושם ,הכולל היום כ4,800,000-
שמות .שמו של המנציח ,בצירוף שמו ותמונתו של
הנרצח ,הופיעו על קיר זיכרון וירטואלי באתר יד ושם,
והמנציח היה יכול לשתף את ההנצחה בחשבון האישי
שלו באחת הרשתות החברתיות .כ 17,800-בני אדם
השתתפו בפרויקט והנציחו קורבנות שואה.
השנה נרתמה פייסבוק ישראל לקידום הפרויקט,
וסייעה בפרסום והפצה של הקריאה להשתתף במיזם

ההנצחה בקרב הגולשים ברשת פייסבוק” .יד ושם
עמל מדי יום ויום להבטיח קיום מתמשך ורלוונטי
של זיכרון השואה” ,אמר אבנר שלו” .אחד האתגרים
הניצבים בפנינו הוא הפצת זיכרון השואה והנחלתו
באופן גלובלי ,ולכן אנחנו נוכחים ופעילים גם ברשתות
החברתיות שבהן מתנהל השיח העכשווי .שיתוף
הפעולה של יד ושם עם פייסבוק ישראל סייע לחבר
קהלים רחבים לשמותיהם ולסיפוריהם של היהודים
שנרצחו בשואה ,ואִפשר למבקשים להביע מחויבות
להנצחה לעשות זאת בדרך פשוטה ועדכנית בזירה
המרכזית כיום” .עדי סופר-תאני ,מנכ”לית פייסבוק
ישראל” :בימים אלה ,שבהם אנו מציינים את יום
הזיכרון הבין-לאומי לשואה ,אנו מבקשים להפוך את
ההנצחה האישית לציבורית ,ואנו עושים זאת באמצעות
השימוש בטכנולוגיה שמאפשרת לכל אחד מאיתנו
להתחבר לשם וסיפור של נרצח ספציפי .כ’שגרירי
זיכרון’ מוטלת עלינו האחריות לזכור ולשמר את זכרם
חי וקיים למען הדורות הבאים ,ושיתוף הפעולה שלנו
עם יד ושם יממש זאת”.
שבועיים לפני  27בינואר הופיע בדף הפייסבוק של
יד ושם הפוסט ”שאל את הניצול” ,שאִפשר למשתמשים
לשאול ניצולים כל שאלה שהם חפצים .ביום הזיכרון
הבין-לאומי לקורבנות השואה ,ובשבועות שלאחריו,
קיבלו חלק מהשאלות מענה מקוון מפי הניצולים.
כמו כן העלה יד ושם תת-אתר לציון יום הזיכרון
הבין-לאומי לשואה ,הכולל חומרים חינוכיים ,עדויות של
ניצולי שואה ,תערוכה של מכתבים אחרונים וחומרים
מגוונים אחרים.

"שיתוף הפעולה של יד ושם עם פייסבוק ישראל
אִפשר למשתתפים להביע מחויבות להנצחת
השואה ולעשות זאת בדרך פשוטה ועדכנית
בזירה המרכזית כיום".
אבנר שלו
לאה גולדשטיין
עבור כוחות הביטחון בארץ  -צה”ל ,משטרת ישראל,
השב”ס ולוחמי האש  -קיים בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה סדרה של ימי עיון בנושאים שונים ,שכללו
פגישות עם אנשי עדות ,הרצאות וסיורים באתר יד ושם.
לציון ה 27-בינואר הוצגו ברחבי העולם תערוכות
רבות שהפיק יד ושם .אחת מהן היא התערוכה Beyond
 ,Dutyהעוסקת בדיפלומטים חסידי אומות העולם ,ואשר
נאצרה בידי יד ושם עבור משרד החוץ .התערוכה הוצגה
בבניין האו”ם בניו יורק ,במשרדי האו”ם בז’נבה ובמשרד
החוץ בפריז ,שם נערך האירוע בהשתתפות נשיא המדינה
ראובן (רובי) ריבלין ושר החוץ הצרפתי ז’אן-איב לה דריאן.
כמו כן ,חוקרים ,אנשי חינוך של יד ושם וגם אגודות ידידי
יד ושם בעולם לקחו חלק באירועים וטקסים שהתקיימו
בארץ ובעולם לציון יום הזיכרון הבין-לאומי.
בשבועיים האחרונים של חודש ינואר שודר ברדיו
בישראל קמפיין שנועד לעודד גביית עדויות מצולמות
■ המופע המרכזי של "צלילי זיכרון" ביד ושם

יום העיון לאנשי הסגל הדיפלומטי היה הראשון
מתוך מגוון האירועים שנערכו בארץ ובעולם לציון יום
הזיכרון הבין-לאומי לקורבנות השואה .במהלך ישיבת
ממשלה מיוחדת ,שנערכה ב 27-בינואר  ,2019סקר יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו את מצב האנטישמיות
והמאבק בה בעולם ,וכן את מצב הנצחת זיכרון השואה
בישראל ובעולם.
בערבו של אותו היום התקיים במכון הרטמן
בירושלים אירוע של עמותת דורות ההמשך בשיתוף
יד ושם לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקורבנות
השואה .באירוע השתתפה נעמה גליל מאגף הנצחה
וקשרי קהילה ביד ושם .העמותה קיימה את האירוע
המרכזי שלה ב 27-בינואר בתיאטרון הקאמרי בתל
אביב בהשתתפות מנהלת המחלקה לפיתוח למידה
מקוונת בבית הספר הבין-לאומי להוראה השואה ביד
ושם ד”ר נעמה שיק .תחת הכותרת ”מחשבות על
האנטישמיות ועל הכחשת השואה היום” התקיימה
סדרה של הרצאות מומחים על הנושא הכחשת
שואה ואנטישמיות ,וכן הועלתה ההצגה מיהו יהודי
של תיאטרון הקאמרי.
עוד במועד הזה הגיעו ליד ושם חברי התאחדות
יוצאי איטליה וצוות שגרירות איטליה לטקס אזכרה באוהל
יזכור ולהתכנסות בבית הספר הבין-לאומי בהשתתפות
מנהלת המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם ד”ר
יעל נידם-אורביטו.
באותו ערב התקיים ביד ושם מופע גאלה של
”’צלילי זיכרון’ :נוער יוצר בעקבות עולם הילדות של
ניצולי השואה”  -פרויקט של בית הספר הבין-לאומי

להוראת השואה המתקיים בשיתוף המרכז הבין-תחומי
”הצוללת הצהובה” ובית הופמן .חלקו הראשון של
הפרויקט כלל סדנה חינוכית שעברו בני הנוער ביד
ושם ומפגש עם ניצולי שואה .לאחר מכן עיבדו בני
הנוער את שירי הילדות שמסרו להם הניצולים לכדי
שיר עכשווי שבוצע במופע הגאלה ,שהיה סיכומו של
הפרויקט ואשר עתיד לעלות ברחבי הארץ.
”המפגש עם [ניצול השואה] שמואל בוגלר גרם
לי לחשוב הרבה כשעבדנו על העיבודים של השירים”,
אמרה משתתפת בפרויקט” .בכל פעם ששרתי את
השירים בחזרות הרגשתי שהוא נמצא לידי .במופע
המרכזי ביד ושם ממש הרגשתי שאני שרה לכבודו”.
הקהל התרגש מאוד” .חשוב לי מאוד להיות כאן”,
אמרה אחת מבאות המופע” .המשפחה שלי היתה
בשואה ואני שמחה לראות בני נוער צעירים שמוצאים
זמן לפגוש ניצולי שואה ,לשוחח איתם וליצור איתם.
השירים הם ממש מתנה עבורם ועבורנו” .ניצול השואה
שמעון גרינהויז ,שלחם עם הפרטיזנים בשואה ומלמד
כבר  60שנה באותו תיכון בפתח תקווה ,תרם לפרויקט
את השיר ”אלוהים שמור על אמא” .בנאומו בשם כל
הניצולים שהשתתפו בפרויקט הודה גרינהויז ליד ושם
ו”מעל הכל לנערות ולנערים המדהימים והיצירתיים
והמוכשרים שהכינו והלחינו את השירים שלנו [ ]...לימוד
זה מטרה גדולה ,ואתם צריכים ליצור כוחות ולהתגבר
על כל הקשיים בחיים .לכל ניצול שואה יש מה להגיד
על העבר שלו ועל ההווה .כל אחד תרם ותורם לעם
ולמדינה ולמשפחה .כל אחד מאיתנו הוא לבנה בבניין
המדהים של מדינת ישראל .תבורכו”.

■ הנשיא ריבלין עם שר החוץ הצרפתי (מימין) בתערוכה
 Beyond Dutyבמשרד החוץ בפריז

■ משתתפי אירוע דורות ההמשך לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
לקורבנות השואה

מניצולי שואה .הקמפיין ,בהובלת מחלקת תקשורת
שיווקית באגף התקשורת ,היה חלק ממערך יוזמות של
אגף הארכיונים לעידוד ניצולים ובני משפחותיהם לפנות
אל יד ושם בהקדם האפשרי.
המעוניינים בתיאום גביית עדות בבית הניצול מוזמנים ליצור
קשר עם מדור איסוף וקליטת פריטים באגף הארכיונים :טל’
 ,02-644-3888או למייל collect@yadvashem.org.il

5

חינוך
”קולות משם ,זיכרון כאן”
יעל ריצלר-פרידמן

כנס המורים
הארצי
השמיני
 2-1ביולי 2019
כח’-כט’ בסיוון תשע”ט

■ העיסוק בשואה מעמיד בפני אנשי החינוך דילמות
רבות .אחת העיקריות שבהן היא כיצד ניתן להתאים
את העיסוק בנושא ללומדים במאה ה 21-בלי
לעשות אותו בנאלי? קושי אחר נובע מכך שהעשייה
החינוכית מעוררת פעמים רבות את הצורך לעשות
את תכני הלימוד לרלוונטיים  -והשאלה היא כיצד
לעשות זאת בלי לעבור את הגבול? שאלה מרכזית
שלישית נובעת מהתמעטות אנשי העדּות שהתלמידים
יכולים להיפגש איתם ,והיא כיצד עוד ניתן לעורר את
האמפתיה הבלתי אמצעית העומדת בבסיס השיח
החינוכי על השואה?
שאלות אלה ואחרות מעסיקות דרך קבע את
אנשי בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד
ושם ,ובגלל חשיבותן הוחלט למקד בהן את הכנס
החינוכי הדו-שנתי למורים בישראל .הכנס יתקיים

כנס המורים הארצי השמיני 2-1 ,ביולי 2019

קולות משם
זיכרון כאן

אתגרים בהוראת השואה במאה ה־21

בתחילת חופשת הקיץ ,ב 2-1-ביולי  ,2019ויישא את
הכותרת ”קולות משם ,זיכרון כאן :אתגרים בהוראת
השואה במאה ה.”21-
”העיניים של העתיד מסתכלות עלי” ,כתבה ביומנה
רותקה ליבליך ,ילידת אנדריכוב בפולין שנרצחה
באושוויץ .ביומו הראשון יעסוק הכנס במגוון האופנים
שבהם תיעדו יהודים את קורותיהם בתקופת השואה.
היום הזה יעלה גם את השאלה על החשיבות של
המקורות האלה לשדה החינוך .הדיון יתרכז בשאלות
כמו :מהי החוויה האנושית שעולה מתוך הכאב והמצוקה
העזים בתיעוד מתקופת השואה וכיצד היא רלוונטית
לנו? אילו ציוויים עולים מכתביהם ויצירותיהם של אותם
אנשים שיצרו על הסף שבין החיים והאובדן? על אילו
צורות תיעוד מסתמך השיח החינוכי כיום בעיסוקו
בנושא השואה? מהו מקומו של התיעוד האותנטי

״מהי השואה?״ סרטון חינוכי חדש

■ בשנים האחרונות הפיק יד ושם סרטים היסטוריים
וחינוכיים רבים שנועדו לקשת רחבה של קבוצות.
לאחרונה הפיק בית הספר הבין-לאומי להוראת
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השואה ביד ושם סרטון חינוכי חדש ושמו מהי השואה?
הסרטון מציג את סיפור השואה לקהל הישראלי
הצעיר :חיילים ,תלמידים ובני נוער.
הסרטון מביא סקירה כרונולוגית בסיסית של
סיפור השואה דרך הנקודות המרכזיות שהובילו בסופו
של דבר לרצח שישה מיליון יהודים .בין הנושאים
המוצגים בסרטון ניתן למצוא את האידיאולוגיה
הנאצית ,החרפת הצעדים נגד היהודים ,מהלך
מלחמת העולם השנייה ,ההתפשטות הטריטוריאלית
של גרמניה ,והתפתחות ”הפתרון הסופי’” מרצח
מקומי של יהודים ועד לרצח המוני-שיטתי בשנים
האחרונות של המלחמה .תוך כדי העברת הנושאים
האלה ,מועלות בפני הצופים סוגיות מרכזיות בנושא
השואה ,שניתן לעסוק בהן לאחר הצפייה בסרטון :סימון

ביצירת רלוונטיות ומשמעות בשדה החינוכי? דגש מיוחד
יושם בטקסטים שפותחים צוהר להבנת האופן שבו
חוו היהודים והבינו את האירועים בעת התרחשותם,
כאשר לא ידעו מה צופן להם העתיד.
היום השני של הכנס יעסוק בחוויה האנושית
בשואה ובמקומה בשימור ועיצוב הזיכרון ממרחק
הזמן ,והדיון יתרכז בשאלות כמו מהם האתגרים
של שימור הידע ופיתוח התודעה והזיכרון בחברה
הישראלית כיום ,ומהו מקומו של התיעוד מתקופת
השואה בעשייה החינוכית של ימינו?
”בתהליך בניית הכנס ,אשר נמצא בימים אלה
בעיצומו ,מושם דגש במעורבות של המשתתפים
בתהליכי הלמידה והחשיבה” ,מסבירה שרית הוך-
מרקוביץ ,מנהלת המחלקה להכשרת מורים בישראל
בבית הספר הבין-לאומי” .לכן נקיים שיח בקבוצות
אינטימיות ,שיאפשרו מעורבות כזאת ,וגם נקיים
פעילויות טכנולוגיות אינטראקטיביות ומפגשים מעניינים
עם יוצרים ואנשי רוח ואקדמיה ,שמקדישים מחשבה
לדרכי הנגשת המקורות האותנטיים מתקופת השואה
ללומדים של היום במגוון דרכים ואמצעים מתוך רצון
לתת למורים כלים שישמשו אותם בבתי הספר”.
הכותבת היא ראש מדור פיתוח תוכניות לימוד במחלקה להכשרת
מורים בישראל ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

לירז לחמנוביץ
היהודים ובידודם; שיתוף הפעולה של האוכלוסייה
הכללית; התנגדות והצלה; וחוויית השחרור וחזרתם
של הניצולים לחיים.
בשל הפנייה לקהל צעיר ,הסרטון עוצב באופן
קצבי .מתוך התאמה לטווח הקשב של הצופים אורכו
עשר דקות בקירוב ,והוא אינו מוגש בידי היסטוריון או
מחנך ,אלא בידי השחקן המוכר יואב דונט .האמצעים
החזותיים המלווים את הסרטון כוללים חומרי ארכיון
רבים ,וכן אנימציות ואינפורגרפיקות ,צירי זמן דינמיים
ומפות מונפשות.
הכותבת היא ראש מדור פרויקטים מקוונים במחלקה לפיתוח
למידה מקוונת ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

פרס הרמטכ”ל למרכז ההדרכה בעיר הבה”דים

■ חיילים משתתפים בסדנה במרכז החינוכי להנחלת זיכרון
השואה והגבורה בעיר הבה”דים

■ בדצמבר  2018הוענק פרס הרמטכ”ל בתחום
החינוך למרכז החינוכי להנחלת זיכרון השואה
והגבורה בשיתוף יד ושם בקריית ההדרכה של צה”ל
בנגב (עיר הבה”דים).
המרכז החינוכי להנחלת זיכרון השואה והגבורה
מורכב מחלל תצוגה אינטראקטיבי ייחודי בנושא ”צלם

האדם בצל המוות” ,ומשמש את צוות בית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה של יד ושם בעבודה החינוכית
שלו המשולבת בהכשרות של צה”ל ,ונעשית תוך
התאמת הפעילות לסוג ההכשרה ולשלב השירות של
החייל .מטרתו של המרכז היא להעמיק בנושא השואה
לאורך זמן ,תוך שימת דגש בהדרכה מקצועית של
יד ושם ועיבוד ערכי של המפקדים .העיסוק בסיפור
השואה  -אסון חסר תקדים בהיסטוריה של העם
היהודי  -ובערכים כמו זהות יהודית ,ערבות הדדית,
גבורה וזיקה לארץ ישראל ,הוא הבסיס לעבודה
החינוכית המשותפת .השילוב הזה מעורר בדור
הצעיר של החיילים והמפקדים תחושת מחויבות
לשמירה על זיכרון השואה.
”המרכז החינוכי בקריית ההדרכה פורץ דרך
עבור חיילי צה”ל” ,אומר ד”ר אייל קמינקא ,מנהל בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה וראש קתדרת
לילי ספרא ללימוד השואה” .קרוב ל 35,000-חיילים,
בהם כאלה שבאו היישר מפעילות בשטח ,הגיעו

משלחת צה”ל ”עדים במדים” לנגדים
■ לראשונה מאז נוסד מפעל ”עדים במדים” -
משלחות מפקדי צה”ל לפולין  -יצאה בחודש דצמבר
 2018משלחת שהורכבה כולה מנגדים ותיקים :מפקדים
בגילאים ובדרגות שונות ,שהגיעו מכל יחידות הצבא,
כולם אנשי קבע בוגרי בית הספר לפיקוד ומטה של
הנגדים .ארגון המשלחת היה חלק מתהליך העצמת
הנגדים בצה”ל ,וטיפוח הערכיות ,המנהיגות והצד
הפיקודי בשירות שלהם.
בראש המשלחת ,שמנתה  160משתתפים ,עמד
תא”ל עידו בן משה מחיל הים ,שהיה מלווה בארבעה
מפקדי צוותים מהזרועות השונות ,וכן במפקד בית
הספר לפיקוד ומטה של הנגדים ובראש מינהל הנגדים.
במזג אוויר קפוא עמדו משתתפי המשלחת בפעם
הראשונה על אדמת פולין ,וקיימו שיח על השואה
ועל הרבדים הרבים של משמעותה .לאור הצלחת
המסע הוחלט באגף כוח אדם להוציא מעתה והלאה
משלחת נגדים בכל שנה.
למשלחת התלוותה אשת העדּות עליזה לנדאו,
ילידת לודז’ .משפחתה נתפסה והובלה לבור הריגה,

שם נרצחו אביה ואחיה הבכור .עליזה נורתה ,אך לא
נפגעה ,ולאחר שנחלצה מהבור עשתה את רוב ימי
המלחמה במנוסה ובמסתור.
את עדותה העוצמתית חלקה עליזה עם הנגדים
בתחנות שונות במסע ,לרבות לצד בורות הריגה ביער.
לאחר מכן ביקרה המשלחת בעיר לובלין ,היא ”ירושלים
דפולין” ,ושם נחשפה לעולם היהודי המפואר שהיה
בה .במקום הזה ,ישיבת חכמי לובלין ,הקיפו הנגדים
את עליזה ושרו לכבודה ”אשת חיל מי ימצא” .עליזה
הנרגשת הודתה להם ,וציינה כי  80שנה היא מחכה
למעמד כזה .הנגדים סיפרו על חוויה עוצמתית
ומטלטלת” :אנחנו מרגישים צורך להיות אקטיביים
וחושבים יותר”; ”המסע ישפיע על אופי הפיקוד שלנו”;
”המסע צייד אותנו בכלים לשמר ולהעביר את הזיכרון”;
ו”המסע הכרחי לכל מפקד בצה”ל”.
בחודש ינואר ,בחלוף כמה שבועות מהמסע,
התכנסו הנגדים לכנס סיכום .במהלך הכנס הם עיבדו
את המטען הרגשי והערכי שספגו ,וכן צוידו בערכת
”קולכם שמעתי” ,שהוציא יד ושם בשיתוף מפקדת

”בשביל הזיכרון” :גיליון חדש בנושא ליל הבדולח
■ כתב העת ״בשביל הזיכרון״ יוצא לאור במתכונת
חדשה במסגרת המגמה להכשרת מורים של בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ובעריכת פרופ’ גיא מירון.
בשביל הזיכרון ,היוצא לאור שלוש פעמים בשנה ,מיועד
בראש וראשונה למורים המלמדים במערכת החינוך,
וכן לסטודנטים ולשוחרי דעת אחרים .כל גיליון
מיוחד לנושא אחר ,הנידון מכמה נקודות מבט .עוד
מתפרסמות בכתב העת הצעות למערכי שיעור
המבוססים על תכניו של הגיליון ומותאמים לעבודה
בכיתה (ההצעות מתפרסמות במסגרת המדור ”בשביל
החינוך”) וסקירה של ספרים חדשים.

הגיליון האחרון
של כתב העת ()31
מציין שמונים שנה
לפרעות ליל הבדולח
בגרמניה ובאוסטריה.
הפרעות היו אירוע
מכונן הן בהתפתחותה
של המדיניות האנטי-
יהודית של המשטר
הנאצי הן בתודעה של
יהודי גרמניה ואוסטריה .לא בכדי בחר הפילוסוף
והמחנך מרטין בובר ,שאחד ממאמרי הגיליון עוסקים

למרכז מאז פתיחתו לפני שנה ולמדו על רוח האדם
בצל השפל האנושי שידעה ההיסטוריה .התפיסה
החינוכית ,שהתחדדה על ידי הצוותים המקצועיים
של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ,הנגישה
לחיילים לא רק ידע היסטורי ,אלא גם דילמות ,שיח
על ערכים יהודיים ואנושיים וראייה מורכבת של פרק
השואה .העבודה נעשתה בתיאום עם חיל חינוך ועם
כל הגורמים המקצועיים של הצבא ,והצליחה ליצור
מסלול חינוכי ייחודי ,בעל ערך מוסף ושונה ממה
שהיה קיים עד אז .אני שמח לבשר כי בימים אלה
שוקד בית הספר על הרחבת המרחב ועל בניית
מרכז חינוך בתחום השואה שישלב תפיסות חינוכיות
חדשניות ומרחבי למידה עבור חיילי צה”ל וקבוצות
אחרות מהדרום”.
המרכז החינוכי להנחלת זיכרון השואה והגבורה בשיתוף יד ושם
בקריית ההדרכה של צה”ל בנגב פועל בתמיכתם הנדיבה של
סעדיה וסימי כהן וקרן גרייהם ורונה בק (ישראל).

ניצה שבתאי-מלמד

קצין חינוך ראשי לקיום שיח בנושא השואה ביחידות
הצבא” .לצד העוצמה הרגשית העולה מחוויית המסע
ובצד הזוועות והרוע ,ראינו תקווה ואופטימיות ואת
חשיבותם של החיים” ,אמר תא”ל עידו בן משה” .כמו
כן חיזקנו את סט הערכים ,המדגיש את חשיבותם
ואת כוחם של מדינת ישראל וצה”ל ,לצד מחויבות עד
קץ הימים לערכים של כבוד האדם וראיית האחר”.
הכותבת היא ראש מדור משלחות צה”ל וכוחות הביטחון
לפולין במחלקת צה”ל וכוחות הביטחון ,בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

ד"ר אסף ידידיה
בו ,לתאר את הפרעות במילים ”קץ הסימביוזה
היהודית-גרמנית” .ארבעת המאמרים העיוניים בגיליון
מציגים את אירועי ליל הבדולח ואת תוצאותיהם
מנקודות מבט חדשות בתוך ההקשר הרחב של
התפתחות האלימות האנטי-יהודית בגרמניה ,הרס
הכלכלה היהודית ,יחסה של החברה הגרמנית
לרדיפות היהודים ותפיסת העולם של היהודים עצמם.
כתב העת "בשביל הזיכרון" רואה אור בזכות תמיכתם הנדיבה
של דנה ויוסי הולנדר.
הכותב הוא מרכז המערכת של כתב העת בשביל הזיכרון
במחלקה להכשרת המורים 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:

דבורה המילטון
ארצות הברית
שריל אוחיון

■ דבורה המילטון מלמדת לימודי חברה בכיתות ח’ בבית
ספר במחוז צפון פוטר בפנסילבניה .לדבריה ,מדובר
בקהילה כמעט לבנה לגמרי ובה קבוצה אנטישמית
שעמדותיה ”מדממות לתוך התודעה של בני הנוער שלנו”.
אחד מתושבי עירה הוא מכחיש שואה קולני ,עונד צלב
קרס ,אשר כבר הספיק להפיץ את מסריו באינטרנט.
לאחרונה גילתה המילטון את תוכנית & Echoes
 .Reflectionsהתוכנית היא מקור לחומרים ולתכני לימוד
דינמיים בנושא השואה ,המיועדת למחנכים אמריקאים
ואשר פותחה בידי שלושה גופים מובילים בחינוך ,ADL -
קרן השואה של אוניברסיטת דרום קליפורניה ויד ושם.
המילטון אימצה את התוכנית ,שמעניקה לה בסיס איתן
ומשאבים עוצמתיים שמסייעים לה להילחם בהשקפות
אנטישמיות באמצעות הוראת רלוונטית ויעילה.
ב 2018-השתתפה המילטון ב”מסע & Echoes
 Reflectionsלפולין עם יד ושם” ,אחד משני סמינרים
לימודיים מתקדמים עבור מחנכים המיישמים את התוכנית
בכיתות הלימוד שלהם .יחד עם עוד  19מחנכים מרחבי
ארצות הברית היא בילתה חמישה ימים אינטנסיביים
בביקורים במחנות ריכוז ,בגטאות ובקברים המוניים” .היינו

מוקפים שנאה” ,היא
נזכרת” .יחד עמדנו
בבירקנאו כדי להעיד
על מעשה הזוועה
הגדול ביותר בעולם
הניזון משנאה  -ומזן
מיוחד של שנאה:
אנטישמיות .הייתי
המומה מן ההכרה
ששנאה יכולה לגרום
נזק כה רב .זה היה ■ בוגרת יד ושם דבורה המילטון
מעבר להבנה השכלית .הראייה הפיזית הזאת של
הדברים העניקה לי תובנה חדשה”.
עם שובה מהמסע החליטה המילטון להיות סוכנת
של שינוי חברתי ולהעביר את המסר הזה לתלמידים
שלה .מאז היא נתונה כל כולה בתוך מערבולת של
פעילויות .כאשר הניאו-נאצי המקומי הופיע ברשת
 ,CNNהיא קידמה עם מורים וחברי קהילה שהזדהו
איתה את התנועה העממית "אין כאן בית לשנאה".
התנועה משתמשת בין השאר בחולצות מודפסות

מסע לימודי בעקבות יהודי ברית המועצות והשואה
■ ”אני מסיים את התוכנית הזאת אסיר תודה לכל מי
שאִפשר לה לצאת אל הפועל ,ועם רצון עז ללמוד עוד
הרבה יותר על שואת יהודי ברית המועצות ולהשתמש
במה שלמדתי ונחשפתי אליו בהדרכות שלי”.
כך כתב אחד ממשתתפי מסע לימודי ראשון מסוגו
שנערך ל 25-מדריכים ממחלקת הדרכות חינוכיות
של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה .במסע,
שנערך באוקטובר  2018בתמיכת קרן ג’נסיס ,נחשפו
המדריכים לסוגיות שונות ,ובהן האתגרים המיוחדים
שאיתם התמודדו יהודי ברית המועצות ,תולדות השואה
בברית המועצות ,ואתגרי עיצוב הזיכרון והנרטיבים
השונים שנוצרו לאחר המלחמה.
כתוצאה מהמלחמה הקרה ,והניתוק שהיה בגללה
בין יהודי ברית המועצות והעולם המערבי ,צמחו
בחברה הישראלית במהלך השנים תפיסות זיכרון
שהותירו את שואת יהודי ברית המועצות מחוץ לשיח
המרכזי .עם התמוטטות הגוש הקומוניסטי בא הקץ
לניתוק הזה ,ובין השאר נפתחו הארכיונים בברית
המועצות לשעבר (אירוע שיצר בסיס למחקר מדעי
חדש) ,וגל העלייה הגדול בראשית שנות התשעים
של המאה ה 20-הביא עמו עדויות וסיפורים חדשים.
כל אלה ,לצד גורמים נוספים ,יצרו את תחילת השינוי
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בשדה החינוכי ובשיח הציבורי בכל מה שקשור לשואת
יהודי ברית המועצות.
במהלך השנים בחן יד ושם דרכים חדשות
להעמקת ההיכרות עם יהודי ברית המועצות ושואת
יהודי ברית המועצות ,ולרכישת כלים מתודיים להדרכה
משמעותית ורחבה יותר בקרב מדריכים ,שתגיע
למאות אלפי הלומדים המגיעים לימי עיון ביד ושם.
הבחינה הזאת הולידה את הרעיון להכשרה מקצועית
באמצעות מסע לימודי שיחל בימי לימוד בישראל,
וימשיך בלימוד בשטח במרחב הפוסט-סובייטי.
לצד חוויית הביקור במקומות שונים (וילנה ,קובנה,
הפורט התשיעי ,מינסק ,מאלי טרוסטינץ ,חאטין ועוד)
זימן המסע מפגש עם דמויות מפתח ,רובם בוגרי
סמינרי המחנכים של יד ושם ,שעוסקים היום בחינוך,
בהנצחת הזיכרון ובעיצובו במרחבים האלה .בעקבות
המסע ציינו המשתתפים ,כי החלו לשים דגש מיוחד
במחוזות האלה ,וכי כיום ביכולתם לפתח שיח שלא
התאפשר להם בעבר עם יוצאי חבר העמים” .המסע
גרם לי לבחון את כל ההדרכות שלי ביד ושם ובפולין”,
כתב אחד המשתתפים במסע” .ההבנה העיקרית שלי
היא עד כמה חשוב לפתוח את זוויות הסיפור ,עד
כמה עד היום כמעט לא התייחסתי למרחב הסובייטי

ובמדבקות למכוניות ולדלתות להפצת מסריה ,והמילטון
סותרת את מסר הכחשת השואה שהניאו-נאצי מטיף
לו בכך שהיא מציגה תצלומים ממסעה למאות אנשים
בקהילתה ומדברת על מה שראתה .היא גם כתבה על
מסעה במסגרת  Echoes & Reflectionsודיברה על רשמיה
ועל השואה במוזיאון מלחמת העולם השנייה באלדרד
שבפנסילבניה .לאחר אירוע הירי באוקטובר  2018בבית
כנסת עץ החיים בפיטסבורג ,דאגה קבוצת "אין כאן
בית לשנאה" שחלק מהכנסותיה יועבר לבית הכנסת.
”לאחר החוויה שלי [בפולין] תמיד אשמיע את קולי
בעוצמה נגד אנטישמיות” ,מבטיחה המילטון .המעורבות
הקהילתית שלה והלהט שלה להילחם בשנאה באמצעות
חינוך הם דוגמאות נפלאות של ההתנגדות לשנאה
ולאי-צדק שעליהם היא מלמדת .היא בהחלט מורה
שחוללה שינוי.
התוכנית  Echoes & Reflectionsמתקיימת בתמיכתם הנדיבה
של דנה ויוסי הולנדר.
הכותבת היא ראש תוכנית  ,Echoes & Reflectionsבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

אורית מרגליות

■ משתתפי המסע הלימודי ליד בניין המגורים של מחנה
קייליס בווילנה

מעבר לכמה מילים על מבצע ברברוסה .ברור לי
שאת המורכבות אשבץ מהיום בכלל ההדרכות שלי,
ומעצם ההבנה שנוצרה ההדרכה שלי תשתנה ככלל”.
”אנו מקווים כי המסע הזה יפתח מסורת חדשה”,
אומרת מנהלת מחלקת הדרכות חינוכיות בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה מאשה פולק רוזנברג,
ומוסיפה כי ”אנו משלבים נושאים ודגשים נוספים
בהדרכות החינוכיות של קבוצות נוער ומנהיגות
צעירה מישראל ומחו”ל שמקיימים ימי עיון ביד ושם”.
הכותבת היא ראש מדור הכשרה ופיתוח תוכניות במחלקת
הדרכות חינוכיות ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

כינוס מחקר בין-לאומי

תפיסת הזמן בשואה
נטלי בלאו
■ זמן הוא מושג מרכזי בחיים המודרניים .הוא מאפשר
לאנשים לבנות סדר יום ,לתכנן ולארגן .אפשר לנצל זמן
או לאבד אותו ,אך אי אפשר לעצור אותו .יש פילוסופים
התוהים אם אפשר לברוח מהזמן ,וכולם מסכימים
ששליטת האדם בזמנו פירושה למעשה שליטה בחייו.
בסוף דצמבר  2018ערך המכון הבין-לאומי לחקר
השואה של יד ושם כינוס בין-לאומי בנושא ”ממד
הזמן בשואה :היבטים של אז ,התייחסויות של היום”.
חוקרים מישראל ,סרביה ,מקדוניה ,גרמניה ,צרפת,
ארצות הברית ,הונגריה ,אוסטרליה ופורטוגל התכנסו
באודיטוריום של יד ושם כדי לדון בבחינות שונות של
נושא הזמן בתולדות השואה.

■ לוח לשנת
 5704לבריאה
()1944-1943
שיצר אשר
ברלינגר בגטו
טרזין | יד ושם,
אוסף החפצים

■ שעון כיס שעליו הדביק ישעיהו מרקוביץ מסילאג’שומיו
שבטרנסילבניה את תמונות ילדיו לפי סדר לידתם .ערב
גירוש המשפחה מסר ישעיהו את השעון למשמרת לידיד
נוצרי .ישעיהו ,אשתו אסתר ,ארבעה מילדיהם וארבעת
נכדיהם נרצחו מיד עם בואם לאושוויץ | יד ושם ,אוסף החפצים

כאשר עלו לשלטון ב ,1933-כפו הנאצים את הזמן
שלהם על תושבי גרמניה .בין השאר הם אימצו לוח
שנה חדש ,שרוב תאריכי המפתח בו סבבו סביב היטלר
ומה שהנאצים תפסו כהישגיו .בהרצאת הפתיחה תיאר
זאת פרופ’ גיא מירון ,מנהל המרכז לחקר יהודי גרמניה
בתקופת השואה במכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד
ושם ובאוניברסיטה הפתוחה ,בתור ”נאציפיקציה של
הזמן” .למשל ,עד  1939נקבע ה 20-באפריל ,שהוא
יום הולדתו של הפירר ,כחג לאומי; ב 30-בינואר צוינה
עלייתו לשלטון של היטלר ,וב 9-בנובמבר צוין ניסיון
המרד של היטלר בבוואריה ,וכן פוגרום ליל הבדולח.
המשטר לא הסתפק בהוספת ימי חג לציון אירועים,
אלא גם ניכס לעצמו תאריכים שונים שנספחו לפתע
לאידיאולוגיה הנאציונל-סוציאליסטית.
לוח השנה המשופץ והעמוס הדגים היטב את
אובססיית הזמן של הנאצים ,ששאפו למלא במהירות

את השליחות שקיבלו על עצמם” .הנאציזם התנגד
לסטטיות ,לחוסר תנועה” ,הסביר פרופ’ מירון” .הוא
היה מּונע מתחושה של מידיּות”.
במקביל לטירוף הפעילות הזה של הנאצים ,ולצורך
שלהם בעשייה אינטנסיבית ,נדחקו היהודים לציפייה,
עם כל ההשלכות הפסיכולוגיות הנלוות לה” :היהודים
נאלצו לסבול את תפיסת הזמן של הגרמנים בלי לדעת
מה צפוי להם ומתי”.
בשנות השלושים של המאה ה 20-כתב קורט
רוזנברג ,עורך דין יהודי מהמבורג ,יומן שבו דיווח על
חיי היום-יום תחת שלטון הנאצים .ב ,1935-כאשר כבר
היה מודע לכך שאין עתיד ליהודי גרמניה ,הוא כתב:
”אנחנו חיים בעתיד ללא אופק ,לחכות ושוב לחכות,
בלי כל ודאות לגבי העתיד”.
מכיוון שכך ,אין פלא שכאשר איבדו שליטה על
הזמן הליניארי ,החלו היהודים ,אף אלה שהיו רחוקים
מהדת ,לגלות קשר קרוב יותר ללוח השנה שלהם .מאז
עליית הנאציונל-סוציאליזם ב 1933-התאחדו היהודים
בגרמניה סביב החגים ההיסטוריים שלהם ,והתנחמו
בהביטם אל עברם ולא אל העתיד הלא ידוע והמפחיד.
”ככל שהתגברה המדיניות האנטי-יהודית ,התקרבו
היהודים יותר ללוח השנה שלהם ולתאריכי המפתח
של מעגל השנה היהודי” ,ציין פרופ’ מירון.
גם ד”ר דוד זילברקלנג ,היסטוריון בכיר במכון
הבין-לאומי לחקר השואה ,נשא דברים בפתיחת הכינוס.
”השליטה של האדם בזמן שלו מרגיעה” ,אמר ד”ר
זילברקלנג” .כל אדם חופשי יודע מתי הוא מתעורר
ומתי הוא הולך לעבודה ושוכב לישון ,והידיעה הזאת
מעניקה תחושה של הגנה ושל שליטה .בניגוד לכך,

כאשר הגיעו יהודים למחנות ,וכדי שייהפכו ליצורים
חסרי אונים לגמרי ,נלקחה מהם השליטה על חייהם
 כל ניהול הזמן נלקח מהם”.המצב הזה היה אופייני גם למי שהסתתרו במשך
ימים וחודשים ואף שנים במקומות מסתור ,הסביר
זילברקלנג ,לעתים בחשיכה מוחלטת ,בלי שיכלו להבחין
בין יום ולילה .כאשר היו תלויים לגמרי במציליהם ,בלי
לדעת אם ומתי בדיוק יבואו ,קיבל הזמן משמעות
חדשה לגמרי.
אין ספק שבגלל הסיבה הזאת יצרו יהודים רבים,
על אף האיסור והסכנה החמורה הכרוכה בכך ,לוחות
שנה ,כתבו יומנים וחיברו מכתבים ,בין אם בעת מנוסה
ובין אם במחנות ובגטאות .לעתים קרובות הם ציינו בהם
תאריכים של אירועים טרגיים כמו מעשי רצח ,גירושים
וצווים” :הם רצו לשמור על תחושה מסוימת של זמן עבור
העתיד ,כדי להשאיר זיכרון ,עדות ,כדי שהעולם וצאצאיהם
יידעו מה באמת התרחש  -ומתי  -כאשר הכול ייגמר”.
אין פלא שלאחר השחרור היו ניצולים שתיארו
את עצמם כמי ש”נולדו מחדש” .היו אף כאלה שחגגו
את יום הולדתם בתאריך שחרורם מהשעבוד הנאצי.
מהנקודה הזאת הזמן זרם בקצב מהיר יותר .כאשר החיים
התחדשו במחנות העקורים ,עדויות נאספו בקדחתנות,
וימי זיכרון נוספו ללוחות השנה החדשים .הזמן שוב היה
בשליטתם ,והם היו נחושים לנצל כל דקה.
הכינוס התקיים בתמיכתם הנדיבה של מרכז גרטנר לכינוסים בין-
לאומיים על השואה וקרן גוטוירט.
הכותבת היא רכזת תוכן של האתר בצרפתית במחלקת הדיגיטל,
אגף התקשורת.

מחקר 9

להחיות את התקווה
סדנת מחקר בנושא החיפוש אחר קרובים לאחר השואה
לאה גולדשטיין
■ ”אני חי ואני אדם חופשי .לאחר שלוש שנים איומות
חזרתי להיות אדם ככל האחרים .הממזרים הגרמנים
רצחו את כל בני משפחתי .ליובה ואריק כבר אינם איתי.
אני עדיין מקווה למצוא אותם”.
הירש בריק (אביו של שופט בית המשפט העליון
אהרן ברק) ,קובנה ,ספטמבר 1944

”כאשר ניסיתי לברר מה עלה בגורלם של בני משפחתי
כאן בבלגיה ,פגשתי את מר מנדל טודר ,קרוב משפחה
שלך .הבטחתי לו שאודיע לך שבחסדי השם הקרובים
להלן בריאים ושלמים :מנדל ,חווה ,מרים ,רוזלה ואמא
[ ]...שהשם יזכה אותי לבשר בשורות טובות לאחַי
היהודים ושנזכה לגאולה השלמה בקרוב”.
משה קסר (חייל בריטי) ,דצמבר 1944
שני הציטוטים האלה ,הלקוחים מהספר After So Much

( Pain and Anguish: First Letters after the Holocaustיד
ושם ,)2016 ,מבטאים את הצורך הנואש של הניצולים
וקרוביהם לקבל מידע על הנותרים בחיים ,ועל מי שלא
שרדו ,מיד לאחר השואה.

■ גיליון מאפריל  1946של השבועון לחיפוש קרובים לקרוב
ולרחוק ובו שמות של ניצולי שואה | ארכיון יד ושם

בדצמבר  2018קיים מרכז דיאנה ואלי זבורובסקי
לחקר השואה והשלכותיה במכון הבין-לאומי לחקר
השואה ביד ושם ,סדנה בת יומיים בנושא מאמצי ניצולים
לאחר השחרור לאתר בני משפחה וידידים נעדרים.
חוקרים מישראל ,הונגריה ,רומניה ,גרמניה ,הולנד,
וארצות הברית סקרו מזוויות שונות את נושא חיפוש
הקרובים ,שנעשה באמצעות לשכות איתור פורמליות,
וכן באמצעות יוזמות של ניצולים ויצירת רשתות לא
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פורמליות ,מקומיות ואזוריות ,בניסיון להפיץ ולקבל מידע
על ניצולים במהומה ששררה מיד לאחר סיום המלחמה.
”איתור קרובים וידידים היה הדחף הראשון של
רבים מהניצולים מיד לאחר המלחמה” ,הסבירה מנהלת
מרכז זבורובסקי ד”ר שרון קנגיסר-כהן” .זה היה הדבר
הטבעי ביותר  -לברר אם מישהו נשאר בחיים .ארגונים
כמו שירות האיתור הבין-לאומי ( )ITSהתפתחו עם הזמן,
ועזרו מאוד לניצולים ,אבל מתברר שהניצולים עצמם
עשו מסע משלהם :הם חצו פיזית את אירופה כדי לגלות
אם מישהו שרד ,והתקשרו לכל מי שעלה בדעתם כדי
לבשר שהם בחיים .התקשורת עם אלה שהכירו אותם,
או היו עדים למאורעות שהם עצמם עברו ,הייתה חלק
חשוב מהמסע .אין ספק שהחיפוש היה צעד ראשון
בשיקום שלהם”.
ד”ר יעל נידם-אורביטו ,עורכת שותפה של הספר
 After So Much Pain and Anguishומנהלת מכון המחקר,
הסכימה בהרצאתה בנושא ”מכתבים ראשונים כאמצעי
לאיתור בני משפחה נעדרים” עם הדברים האלה” .אף
שרוב החיפושים הובילו לחדשות איומות או הסתיימו בלא
כלום ,עצם פעולות החיפוש והאיתור שמו את הניצולים
בעמדה פעילה והחזירו להם תחושה של יכולת פעולה
עצמאית .בכך שסיפרו לעולם ששרדו ,וכן באמצעות
תיאורים (לפעמים מפורטים מאוד) של הקורות אותם
במלחמה ,וחוויותיהם לאחר המלחמה ,החלו הניצולים
את מסעם הארוך אל ההשלמה עם גודל אסונם ואל
תחילת הבנייה מחדש של חייהם”.
ד”ר נידם-אורביטו ציינה שרבים מהמכתבים
הראשונים ,שלוקטו מן האוספים של יד ושם ומפרויקט
”לאסוף את השברים” של יד ושם ,כללו רשימות של
ניצולים ושל מי שהכותב סבר כי נספו בשואה .חלק
מהניצולים ,וכן חיילים יהודים באירופה ,נעשו למעבירי
ידיעות על אנשים שלא הכירו ,ועשו זאת כדי להעביר
הלאה ידיעות למי שחיפשו את קרוביהם ואת ידידיהם.
”למרות שמועות נוראיות שהסתובבו בין הניצולים
וקרוביהם בארצות השונות ,הם ניסו להחיות את התקווה
שבסופו של דבר יתאחדו עם יקיריהם”.
ד"ר אמונה נחמני-גפני ,חוקרת ישראלית עצמאית,
נשאה הרצאה מרגשת על ילדים שחיפשו את קרוביהם
 ולהפך  -בפולין שלאחר המלחמה .ברוב המקרים,היא ציינה ,מי שטיפלו בילדים במשך המלחמה ,מילאו
תפקיד מכריע בקביעת גורלם גם אחריה .מידע שהגיע
לארץ ישראל פורסם ,והנחיות לגבי כיווני חיפוש הועברו
לארגונים מקומיים ויהודיים שפעלו באירופה .התהליך הזה
הביא לעתים ל"גאולת" הילד מבית המשפחה המאמצת,
למרות הפרידה הכואבת שלעתים הייתה כרוכה בה ,ואף
שלטענתה רבים מהילדים נשארו עם המצילים שלהם.

■ מכתב של ניצולת השואה טוניה קפלן לבית וולנרמן
מחיפה ובו בקשה לחפש את אביה נתן ואת אחיותיה
פלה ורניה | ארכיון יד ושם

סרפימה (סימה) ולקוביץ’ ממחלקת יעץ מידע באגף
הארכיונים של יד ושם התייחסה לאתגרים הקיימים היום
בחיפוש מידע על ניצולים  -חיפוש שהוביל במקרים
נדירים לאיחוד מחדש של אחים וקרובים אחרים לאחר
עשרות שנים של פרידה .ולקוביץ’ סיפרה כי לעתים
קרובות היא מתקשה לפענח מידע בגלל שינויים בתאריכי
לידה ,במקומות מגורים ואפילו בשמות של הניצולים
והקורבנות .למשל ,אסירי מחנות ריכוז רבים שינו את
תאריך הלידה שלהם כדי לשרוד סלקציות ,או שינו
לאחר השחרור את כתובת המגורים שלהם כדי שלא
להישלח בחזרה לברית המועצות .כדי להגיע לפירוש
הנכון של המידע שנמסר לרשויות ,ולאתר ניצולים,
ולקוביץ’ מחפשת רמזים על הזהות האמיתית של אנשים,
ומשתמשת באמצעים כמו תמונות (אם צורפו) ,גרסאות
רוסיות/יהודיות של שמות ואפילו צפנים סטנדרטיים.
”מאגרי המידע המקיפים של יד ושם ממלאים תפקיד
מרכזי בעבודתי ,ולצד זאת אשתמש בכל מקור מידע
שעשוי לסייע ,כולל ספרי טלפונים ופייסבוק ,כדי לחשוף
כמה שיותר מידע”.

"הניצולים חצו פיזית את אירופה כדי לגלות אם
מישהו שרד ,והתקשרו לכל מי שעלה בדעתם כדי
לבשר שהם בחיים".
ד"ר שרון קנגיסר-כהן

לא תמיד הביאו החיפושים אחר ניצולים לפעולות
חיוביות .אנגלה בון מהאוניברסיטה החופשית של
אמסטרדם מסרה תיאור מרתק של ”מבצע טוליפ
שחור”  -מבצע שיזם משרד המשפטים ההולנדי לאחר
המלחמה ונועד לגרש מהולנד בעלי נתינות גרמנית
ואוסטרית ולהפקיע את רכושם .הבעיה היא שרבים
מה”מגורשים” האלה ,שנחשבו ”אויבי המדינה” ,היו
יהודים ,קורבנות הרדיפה הנאצית .כעת הם מצאו את
עצמם ”נרדפים בשלישית” בידי ממשלת הולנד ,אשר
החזיקה אותם במחנות ,לפעמים ליד שומרים נאצים
לשעבר .רבים מהתיקים הקשורים למבצע אינם זמינים,
אם משום שהושמדו ואם משום שהם עדיין סגורים.

■ מכתב שכתב חייל יהודי-בריטי ב 1944-בשמו של מנדל
טודר .השניים נפגשו באזנו (  )Esneuxובמהלך הפגישה
ביקש טודר סיוע באיתור בני משפחתו בארץ ישראל | ארכיון
יד ושם

כמה מהחוקרים עסקו בתולדות שירותי האיתור
ובמוטיבציה להפעלתם .ד"ר תהילה מלכה דרמון
מאוניברסיטת בן גוריון בנגב בחנה את ההיבטים
הפוליטיים של הארגונים האלה :המספר העצום של
הנעדרים לאחר המלחמה וחוסר הוודאות לגבי גורלם
גרמו לממשלות לחפש פתרונות מעבר למרחב הפרטי.

ד"ר כריסטיאן הושלר משירות האיתור הבין-לאומי ()ITS
תיאר בפרוטרוט את תולדות המאמצים המוקדמים של
ניצולים ושל לשכות מרכזיות למצוא נעדרים .בתקופה
שלאחר המלחמה היו במחנות העקורים ניצולים רבים
שטיפלו בעניינים האלה בעצמם ,ובין השאר הוציאו
אישורים וערכו רשימות כדי לפרסם את הידיעות
שאספו ,אבל בתוך כמה שנים נבלעה הפעילות הזאת

המספר העצום של הנעדרים
לאחר המלחמה וחוסר הוודאות
לגבי גורלם גרמו לממשלות
לחפש פתרונות מעבר למרחב
הפרטי
בתוך ארגונים גדולים ומרכזיים יותר כמו הג’וינט ,סוכנות
הסעד והתעסוקה של האו”ם ( )UNRRAוהלשכות האזוריות
של ארגון הצלב האדום הבין-לאומי ,שהובילו בסופו של
דבר להקמת שירות האיתור הבין-לאומי בבאד ארולסון
שבגרמניה המערבית .ד"ר ורנה בוזר ממרכז סלמה
שטרן ללימודים יהודיים בברלין-ברנדברג תיארה את
הקשיים העצומים שבפניהם עמדו לשכות האיתור לאחר
המלחמה משום שהניצולים לא נשארו במקום אחד,
אלא נעו ברחבי היבשת תוך חיפוש אחר קרובים נעדרים
ולעתים גם חברים מימי המלחמה” .אחד הדברים שלא
הצלחנו לנבא מראש היה עמידתם של האנשים” ,היא
ציטטה את איילין בלייקי ,מנהלת האגף לחיפוש ילדים
והחזרתם למדינותיהם באומרה” :כשעברנו לגרמניה,
הכבישים היו פקוקים לגמרי בכלי רכב ובאנשים שניסו
להגיע הביתה”.
אף על פי שבמקרים רבים קיבלו הניצולים ידיעות
שיקיריהם נספו ,רבות מההרצאות שנישאו בסדנה
סיפרו על תקוותם הנמשכת של הניצולים למצוא
בכל זאת מישהו בחיים .ד"ר סוזן אורבן ,מנהלת ערי
שו”ם (שפייר ,וורמס ומיינץ) בארגון המורשת העולמית
של יהודי חבל הריין ,דיברה על החיפוש שובר הלב
אחר קרובים וחברים שנמשך לא פעם עד יום מותם
של הניצולים המחפשים .אף שבמרוצת השנים יותר
ויותר מידע נעשה זמין ,ניצולים רבים לא איבדו תקווה
למצוא עוד פרטים ,עוד ראיות ,כדי ”לסגור” את סיפורי
יקיריהם .בניסיון להיאחז בחיי העבר ,להנציח את מי
שאבדו ואף לבנות עתיד בעל משמעות ,המשיכו רבים
מהם בחיפושיהם” .החיפוש לא תם כל זמן שהניצולים
נאחזו בעבר שלהם” ,הסיקה אורבן.
הסדנה התקיימה בתמיכתה הנדיבה של קרן משפחת גוטוירט.

שני זוכים בפרס הבין-לאומי
לספר מחקר
■ הפרס הבין-לאומי של יד ושם לספר מחקר על השואה
לזכר בני וטלי יופה ז”ל הוענק השנה לשני חוקרים :ד”ר
דניאל רייזר ממכללת הרצוג והמכללה האקדמית בצפת
על ספרו ״הרב קלונימוס קלמיש שפירא :דרשות משנות
הזעם" ,וד”ר יון פופה מאוניברסיטת מנצ’סטר על ספרו
"הכנסייה האורתודוקסית הרומנית והשואה" .טקס הענקת
הפרס התקיים בדצמבר  2018באודיטוריום יד ושם בנוכחות
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,נציגי משפחת יופה,
דוסיה ויוחנן קרצ'מר ואורה שרון ,וראשי המכון הבין-לאומי
לחקר השואה.
דרשותיו מעת המלחמה של הרב קלונימוס קלמיש
שפירא ,הידוע בשם הרבי מפיאסצנה ,נמצאו לאחר
המלחמה בין החומרים שהופקדו בארכיון עונג שבת
בגטו ורשה שהוקם בידי עמנואל רינגלבלום ושותפיו.
הן כונסו בספר אש קודש ,שהודפס בשנת  1960ונחשב
לאחד הטקסטים התיאולוגיים החשובים המשפיעים
ביותר שנכתבו בזמן השואה .בגלל חשיבותן ,כבר נכתבו
מחקרים אחדים על הדרשות” .ספרו של ד”ר רייזר משנה
את דרך קריאתנו את הטקסט ומוסיף מאוד לחידודו” ,ציינה
ועדת הפרס” .מחקרו של רייזר משפיע על אופן פרשנות
הדרשות בידי חוקרים ,ובלי ספק מהווה את המחקר
העדכני ביותר בנושא זה".
הוועדה ציינה כי The Romanian Orthodox Church
 and the Holocaustהוא ”אחת הדוגמאות הרהוטות ביותר
של הדינמיקה שבין דת לפוליטיקה במזרח-מרכז אירופה
בעת מלחמת העולם השנייה ולאחריה .הספר עוסק בנושא
שלרוב היה נעדר מן ההיסטוריוגרפיה של השואה ,הכנסייה
האורתודוקסית הרומנית ,וכבר משך תשומת לב רבה
בחוג חוקרי השואה [[ ]...הוא] לא רק חדשני וכתוב באופן
רהוט ,אלא שהוא יתרום תרומה חשובה לכמה תחומים
בהיסטוריוגרפיה של השואה :השואה ברומניה עצמה;
תפקידן של הכנסיות בכלל ושל הכנסיות שאינן קתוליות
או פרוטסטנטיות בפרט; והמשקל של האנטישמיות שאינה
נאצית במגוון הגורמים שהניעו את מבצעי הפשעים”.
הפרס הבין-לאומי של יד ושם לספר מחקר על השואה לזכר בני וטלי
יופה ז”ל הוענק בתרומתם הנדיבה של בריאן ולי יופה.

■ זוכי הפרס הבין-לאומי לספר מחקר ,ד”ר דניאל רייזר
(למעלה ,שני משמאל) וד”ר יון פופה (למטה ,שני מימין) ,עם
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו (מימין) ,מנהלת המכון
הבין-לאומי לחקר השואה ד”ר יעל נידם-אורביטו (משמאל),
ונציגי משפחת יופה ,אורה שרון (למעלה ,שנייה מימין)
ודוסיה קרצ’מר (למטה ,שנייה משמאל)

11

מנהיגות יהודית
בגטאות ליטא
■ ד”ר יצחק ארד נושא דברים בפני משתתפי הכנס

■ ”האינטליגנציה המשיכה למלא תפקיד חשוב,
מעבר לגודלה האמיתי [ ]...אפשר לדבר על מנהיגות
אינטלקטואלית של גטו וילנה ,שהתקיימה במקביל
למנהיגות הפוליטית של היודנרט ושל ראש הגטו יעקב
גנס .למנהיגות האינטלקטואלית הייתה השפעה רבה כל
כך על החיים הציבוריים ועל דעת הקהל ,שהמנהיגות
הפוליטית הפגינה יחס מיוחד כלפי האינטלקטואלים
וניסתה לגייס את תמיכתם”.

אחד המשתתפים היה פרופ’ דוד פישמן ,שבחר
להתמקד במנהיגות האינטלקטואלית .בבואו לנתח
את תפקיד האינטלקטואלים היהודים בחיי גטו וילנה,
ציין פרופ' פישמן את השתתפותם בהצלת מסמכים
היסטוריים וספרים יהודיים נדירים .הוא הדגיש את
מרכזיותה של הספרייה בגטו ,ואת היותה דגם של
שיתוף פעולה בין כוחות שונים בגטו ,ובהם הרמן
קרוק ,חבר הבונד האוטונומי והסוציאל-דמוקרטי,
וזליג קלמנוביץ’ הציוני .כעבור זמן אפיינו יחסי
גומלין דומים את מחתרת ה( FPO -ארגון הפרטיזנים
המאוחד) .שיתוף פעולה מהסוג הזה ,שהיה תופעה
נדירה לפני המלחמה ,נעשה מקובל בגטו.
בהרצאתו המרכזית בחן פרופ’ כריסטוף דיקמן
(אוניברסיטת ברן) ,חוקר ידוע בתחום השואה בליטא,

פרופ’ דוד פישמן ,בית המדרש לרבנים באמריקה ()JTS

שלא כמו היודנרט ופעילות המשטרה היהודית
בגטאות ,המנהיגות היהודית בגטאות בזמן המלחמה
היא נושא רב-צדדי ומרובה פנים .בדומה לחיים
בקהילות רגילות ,גם החיים היהודיים בגטאות כללו
היבטים רבים של חיי קהילה ,ובהם קיום של מנהיגות
פורמלית ופורמלית למחצה .חוקרים משווייץ ,ליטא,
ארצות הברית וישראל התכנסו ביד ושם בנובמבר
 2018כדי לדון במאפיינים שונים של המנהיגות
היהודית בגטאות ליטא בזמן מלחמת העולם השנייה.

■

הסופרים אברהם סוצקבר ושמריהו קטשרגינסקי

במרפסת דירתם בגטו וילנה ,יולי  | 1943ארכיון יד ושם

את הנושא בהקשר יחסי הממשל הגרמני והממשל
הליטאי מצד אחד וההנהגה היהודית בגטאות מצד
שני .ד”ר יצחק ארד ,לשעבר יושב ראש הנהלת יד

ד”ר ארקדי זלצר
ושם והיסטוריון של שואת יהודי ברית המועצות ומי
שהיה בעצמו אסיר בגטו ופרטיזן ,דיבר על הדילמות
המוסריות הקשות שעמדו בפני אנשים בחיי היום-יום,
ועסק בשאלה כיצד השפיעה עמדת מנהיגות הגטו
על היהודים בגטו.
ההתמודדות עם דילמות ועם מכשולים בגטאות
ליטא נידונה גם בידי פרופ’ דליה עופר (האוניברסיטה
העברית בירושלים) ,שעסקה במשטרה היהודית בגטו
קובנה ,ובידי ד”ר לאה פרייס (המכון הבין-לאומי לחקר
השואה ביד ושם) ,שבחנה מנהיגות בלתי פורמלית

שלא כמו נושאים כמו היודנרט
ופעילות המשטרה היהודית
בגטאות ,המנהיגות היהודית
בגטאות בזמן המלחמה היא
נושא רב-צדדי ומרובה פנים
בקרב בני נוער בגטו .בהרצאתה הציגה ד”ר פרייס
את יומן המלחמה של איליה גרבר בן ה" .18-אנו,
הנוער ,נפגשים כמעט בכל ערב כדי ליהנות כמו
ילדים קטנים” ,כתב גרבר בספטמבר ” .1942עבורנו
הגטו אינו גטו :אנחנו לא חשים אותו בינינו; אנחנו
לא רוצים להרגיש שאנחנו חיים מאחורי גדרות תיל
ומבודדים משאר העולם ושאר האנושות” .גרבר נורה
למוות בעת צעדת כפייה מדכאו באפריל  .1945טרם
מלאו לו  21שנים.
הכותב הוא מנהל המרכז לחקר השואה בברית המועצות
על שם משה מירילשווילי ,המכון הבין-לאומי לחקר השואה,
שבמסגרתו נערך הכנס בנושא מנהיגות יהודית בגטאות ליטא.

התפתחות בנושא הטיפול האתי בשרידי יהודים מהשואה
■ באוקטובר  2018פרסם פרופ’ ויליאם א’ סיידלמן
מהמחלקה לרפואת משפחה וקהילה באוניברסיטת
טורונטו מאמר בכתב העת הרפואי " ."Surgeryהמאמר
התבסס על נתונים שהוצגו ביום עיון שקיים המכון
הבין-לאומי לחקר השואה ביד שם במאי  2017ועסק
בטיפול בשרידי יהודים שנרצחו במהלך הניסויים
הרפואיים שביצעו הנאצים בתקופת המלחמה.
המאמר התמקד ב”פרוטוקול וינה” מ ,2017-העוסק
באופן הטיפול בשרידי יהודים שנרצחו בשואה ,ונכתב
בידי ניצול ברגן-בלזן הרב יוסף פולק ,מרצה למשפט
רפואי ,אתיקה וזכויות אדם בבית הספר לרפואה
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ציבורית של אוניברסיטת בוסטון ,ורב לשעבר של
בית הלל באוניברסיטה.
בעקבות יום העיון ביד ושם המשיכו פרופ’
סיידלמן ועמיתיו לקדם את אימוץ ”פרוטוקול וינה”
בנוגע להיבטים האתיים של השימוש באטלס פרנקופ
 אטלס אנטומי שיצר החוקר הנאצי אדוארד פרנקופבימי מלחמת העולם השנייה על בסיס מחקר רפואי
פושע ,ואשר ממשיך לשמש נוירו-כירורגים בגלל
החשיבות שיש לו מהבחינה הרפואית” .ציבור הנוירו-
כירורגים מייחס לאטלס חשיבות מיוחדת משום שאין
אפשרות לזהות עצבים היקפיים בשיטות אבחון

מתוחכמות כמו  MRIאו אולטרה-סאונד” ,הסביר פרופ’
סיידלמן” .אטלס פרנקופ הוא ככל הנראה האטלס
האנטומי היחיד שתיאר בפרוטרוט את התכונה
האנטומית העדינה הזו ,ומכאן החשיבות שלו כספר
הדרכה לכירורגים המתמחים בתחום הזה .השאלות
האתיות שהעלו נוירו-כירורגים חשובים פתחו אופקים
חדשים ,המבוססים על ההלכה היהודית ,כפי שפורטה
ונוסחה בידי הרב פולק .אנו מודים למכון הבין-לאומי
לחקר השואה וליד ושם על שסיפקו במה שסייעה
להגעה להישגים חשובים אלה יחד עם המשתתפים
שמומחיותם תרמה להצלחת יום העיון”.

שותפות ויריבות בהצלת אנשי אקדמיה
■ עם היהודים הראשונים שגרמניה הנאצית איימה על
פרנסתם ועל הקריירה שלהם נמנו אנשי האקדמיה:
רוב חברי הסגל היהודים באוניברסיטאות איבדו את
משרותיהם כתוצאה מהחוק לשיקום שירות המדינה
המקצועי ,שנחקק ב 7-באפריל  .1933חוקרים פליטים
רבים מהרייך השלישי ,רובם יהודים ,היו זקוקים
באופן נואש למקום מגורים חדש ולתעסוקה בתחומי
התמחותם .לאן יכלו ללכת?
כפי שמציג זאת פרופ’ דוד זימרמן במאמרו ”שיתוף
פעולה תחרותי :האגודה להגנת המדע והמחקר ,ועד
החירום האמריקאי והשמת פליטים אקדמאים בצפון
אמריקה” ,המופיע בגיליון החדש של יד ושם  -קובץ
מחקרים (מו ,)2:ב 1933-קמו שני ארגונים שהצליחו
למצוא מקומות מקלט ותעסוקה לרבים מהחוקרים
האלה ,במיוחד בבריטניה ובארצות הברית .הן האגודה
הבריטית להגנת המדע והמחקר ( )SPSLהן ועד החירום
האמריקאי לסיוע לחוקרים עקורים זרים ( )AECניסו
לספק מקומות עבודה לאנשי אקדמיה מהרייך השלישי,
ובדרך כלל הצליחו לשתף פעולה ולתאם את מאמציהם.
ה SPSL-וה AEC-שיתפו זה את זה במידע ובהערכות
של אנשי אקדמיה שסייעו להם בהשמת אנשים בכל
אחת מהמדינות .בה בעת הם התחרו זה בזה על השגת
מימון כאשר פנו לאותם תורמים אמריקאים ,והדבר
עורר מתחים וחוסר אמון .גיוס הכספים וארגון הקליטה

והתעסוקה של הפליטים
בעת המשבר הכלכלי
הגדול היה מסוכן מהבחינה
הפוליטית והחברתית עבור
שני הארגונים ,והשניים
אכן חששו מתגובת-
נגד אנטישמית חריפה
בציבור הרחב ובאקדמיה,
במיוחד באוניברסיטאות
האמריקאיות .בנוסף ,היה
עליהם להפחית את העוינות האפשרית מצד חוקרים
וסטודנטים לתארים מתקדמים החוששים מבוא מתחרים
פוטנציאליים על המשרות האקדמיות המועטות ,במיוחד
כאשר המתחרים הפוטנציאליים היו יהודים.
לאחר חקיקת חוקי נירנברג בספטמבר 1935
נעשתה ה SPSL-ביקורתית יותר כלפי המשטר הנאצי
ומינתה בגלוי יהודים מבריטניה למועצה ולוועד המנהל
שלה .החברה הבריטית גם ארגנה חרם אקדמי בריטי
על החגיגות לכבוד מלאות  550שנה לאוניברסיטת
היידלברג ,שנערכו באותה שנה ושהיא ראתה בהן תעלול
תקשורתי שמטרתו גיוס תמיכה בין-לאומית בהריסת
האקדמיה הגרמנית החופשית בידי המשטר הנאצי.
בארצות הברית ,לעומת זאת ,חוקי נירנברג וחגיגות
היידלברג לא השפיעו על האוניברסיטאות הבולטות.

ד”ר דוד זילברקלנג
הAEC-

ההבדלים שהלכו והתרבו ,החשש של
שהבריטים מנסים להשתלט על הסיוע ,והתחושה של
ה SPSL-שהאמריקאים נרפים מדי במאמציהם לסייע
לפליטים אנשי אקדמיה ,החריפו את המתח בין שני
הארגונים .המתח הגיע לשיאו במרס  ,1939כאשר
המזכיר הכללי החדש של ה SPSL-דייוויד קלגהורן
תומסון ביקר באמריקה כדי לבדוק כמה אנשי סגל
אקדמי אפשר עוד להעביר לשם .האמריקאים ראו
בתומסון אדם מתנשא שמפריע למאמציהם.
על רקע מערכת היחסים המתוחה לעתים והמורכבת
מאוד הזאת ,ראוי לציון שיתוף הפעולה בין שני הארגונים,
שפיתחו רשת מחתרתית בין-לאומית שסייעה לפליטים
אקדמאים רבים להימלט .לפי הדוח האחרון של הSPSL-
מלפני המלחמה 60 ,אחוז מתוך  830הפליטים אנשי
האקדמיה שמצאו תעסוקה קבועה או זמנית מחוץ
לגרמניה עד יוני  1938התגוררו בבריטניה ( 251או 30.2
אחוז) ובארצות הברית ( 247או  29.8אחוז) .הצצה בכל
רשימה של מלומדים בעלי שם מאותה תקופה  -ואישים
כמו חתני פרס נובל ג’יימס פרנק ,מקס בורן ואדוארד
טלר  -מעידה על הצלחתם של שני הארגונים.
הספר יצא לאור בעזרת Hamburger Stiftung zur Förderung
.von Wissenschaft und Kultur

הכותב הוא העורך הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים וחוקר
בכיר ,המכון הבין-לאומי לחקר השואה.

עמית מחקר :ד”ר רוני שטאובר
■ ד”ר רוני שטאובר ,חוקר בכיר ומרצה בחוג להיסטוריה
של עם ישראל ובמרכז קנטור באוניברסיטת תל אביב ,היה
לאחרונה עמית מחקר במכון הבין-לאומי לחקר השואה
של יד ושם .ד”ר שטאובר חוקר את שיתוף הפעולה בין
תובעים ואנשי משטרה גרמנים לבין אנשי מערכת המשפט,
המשטרה וחוקרים מיד ושם במאמץ להעמיד לדין פושעי
מלחמה נאצים שחיו בשלווה בגרמניה המערבית.
ד”ר שטאובר ,שהוא גם המנהל האקדמי של ספריית
וינר וחבר בוועדה המדעית של יד ושם ,פרסם שורה ארוכה
של מחקרים בנושאים הקשורים בשואה ,ובהם החברה
הישראלית והשואה ויחסי ישראל-גרמניה” .במחקרי אני
בוחן בעיקר את השפעת זיכרון השואה על השיח הפוליטי
בישראל ועל הפעילות המדינית” ,הוא אומר” ,ובמקביל
אני בוחן את מאמציו של הממסד הפוליטי לעצב את
תמונת העבר”.
המחקר הנוכחי הוא למעשה תולדה של מחקר
קודם” .אני מבקש להראות שבמקביל ליחסים בין ישראל
לגרמניה המערבית ,שהתבססו בעיקר על שיקולים
מעשיים ,כלכליים ,מדיניים וצבאיים ,נוצר שיתוף פעולה
בין ישראלים וגרמנים ,וכן גם ארגונים יהודיים וארגוני אסירי
מחנות וניצולי שואה” ,הוא מסביר” .המטרה המשותפת
הייתה לחשוף את מבצעי הפשעים שהשתלבו בחברה
המערב גרמנית”.
ד”ר שטאובר הציג את מטרות המחקר ואת הממצאים
הראשוניים במסגרת ההרצאה השנתית של הקתדרה
לחקר השואה על שם ג’ון ניימן .בהרצאתו דן ד”ר שטאובר

במאמצים שעשו תובעים גרמנים לאתר את הפושעים
ולהביאם למשפט ,ובמכשולים המשפטיים ,הפוליטיים
והחברתיים שניצבו בפניהם .בהמשך בחן ד”ר שטאובר
את ראשית שיתוף הפעולה בין התובעים הגרמנים
לבין אנשי משרד המשפטים הישראלי ,חוקרי יד ושם,
וארגוני הניצולים ואסירי המחנות בארץ ובעולם ,והצביע
על החשיבות המכרעת שהייתה לשיתוף הפעולה הזה
(ובעיקר לעדויות של ניצולי שואה) באיתור הפושעים,
בהעמדתם לדין ובהרשעת רבים מהם .ד”ר שטאובר
ציין כי שיתוף הפעולה עם הגופים הישראליים התפתח
”בשולי המדיניות של ממשלות ישראל” ,שנמנעו מלבקר
את ממשלות גרמניה המערבית על האדישות שגילו
בהעמדת פושעים נאצים למשפט .עוד ציין ד”ר שטאובר
את הקשיים הרגשיים שחוו עדים שהגיעו לגרמניה ונאלצו
להתמודד עם החקירות של סנגורי הנאשמים ,והדגיש את
הביקורת שנמתחה על פסקי הדין הקלים .אף על פי כן
הייתה להערכתו חשיבות רבה למשפטים ,שכן הם חשפו
את הפושעים ,והרימו תרומה חשובה למחקר ההיסטורי
ולהעמקת המודעות של החברה הגרמנית לפשעי הנאצים.
לדברי ד”ר שטאובר ,החומר הארכיוני ביד ושם חיוני
למחקר” .מדובר בחטיבות ארכיוניות המכילות מידע רב
על המשפטים :פרוטוקולים ,פעילות המשטרה ויד ושם.
ככל שהעמקתי בתיקי הארכיון ,התברר ההיקף הנרחב
של שיתוף הפעולה ,בעיקר עם המרכז הפדרלי לחקירת
פשעי הנאצים בלודוויגסבורג” .מעיון בחומרים הארכיוניים
התברר כי יד ושם ומשטרת ישראל לא הסתפקו בהיענות

לפניות שהגיעו מלודוויגסבורג; הם העבירו ביוזמתם מידע
שכלל שמות של פושעים ומקומות הפשע שאותם גילו
מהעדויות שגבו” :בכוונתי לברר כיצד פעלו אותם תובעים
בגרמניה נוכח המידע שהועבר מהארץ” ,ציין ד”ר שטאובר.
סוגיה נוספת שמחייבת העמקה היא שיתוף הפעולה הישיר
של ארגונים של ניצולי שואה בארץ וארגונים של יוצאי
ערים שונות (לנדסמנשפטים) עם התובעים הגרמנים.
”יהיה מעניין לבחון את תרומתם של הארגונים להעמדתם
למשפט של הפושעים” ,אמר ד”ר שטאובר.
”שיתוף פעולה בין-לאומי בכלל ,ושיתוף הפעולה בין
ישראלים לגרמנים בפרט ,לא זכה עד כה לדיון במחקר
העוסק במשפטי הפושעים הנאצים בגרמניה” ,סיכם ד”ר
שטאובר” .אני סבור שמחקר זה יעורר עניין רב בקרב
חוקרים וכל מי שמתעניינים בזיכרון השואה ובשאלות
הנוגעות להתמודדות עם פשעי העבר”.
רוני שטאובר קיבל מענק מחקר בתמיכת הקתדרה לחקר
הגזענות ,האנטישמיות והשואה ע"ש הברון פרידריך קרל פון
אופנהיים שהוקמה במכון הבין-לאומי לחקר השואה ,יד ושם.

מחקר 13

אמנות החיים

יצירה חדשה של פנחס שער באוסף האמנות
אורלי אוחנה ואליעד מורה-רוזנברג
■ ”מינכן  .1945יהודי צעיר וכחוש ,זה עתה שוחרר
מזקסנהאוזן ,במהלך טיפול מתמשך במרפאה [ ]...אינו
חושב על מאומה ,אינו חפץ בדבר [ ]...ואז ,יום אחד,
אישה לבושה במדי [ UNRRAסוכנות הסעד והשיקום
של האומות המאוחדות] עוצרת ליד מיטתו של הבחור
הצעיר .היא שואלת שאלות .הוא עונה .הוא מספר על
גטו לודז’ .מחנות המוות .היא מבקשת לדעת יותר.
הוא מספר על הוריו ,לימודיו .הוא מזכיר שפעם ,לפני
עידנים ,כאשר היה ילד ,הוא למד ציור .שלושה ימים
אחר כך האישה חוזרת עם מתנה :מספר מכחולים,
קופסת צבעים ולוח לבן .היא מניחה אותם ליד מיטתו
והולכת מבלי לומר מילה”.
במילים האלה תיאר הסופר אלי ויזל ז"ל את ראשית
תהליך השיקום באמצעות האמנות שעבר ניצול השואה
פנחס שער לאחר השחרור .בזכות הצבעים ,המכחולים
והלוח שקיבל צייר שער יצירה נדירה שהתווספה השנה
לאוסף האמנות של יד ושם .בציור מתואר אדם יושב
בגב שפוף על מטלטליו ,כובע קסקט לראשו ומעיל
לגופו .תווי פניו נעלמים ככתמי צבע.
שם היצירה ,לאן? ,מקשר את הדמות ליהודי
הנודד .הניצול ,אשר שרד בחורבן ,בודד ואיננו יודע
לאן מועדות פניו .הדמות יושבת על רקע קומפוזיציה
מופשטת של צורות מלבניות .כל מחוות גופה
מאותתות על לאות ,עצבות ,ייאוש וחוסר אונים.

■

תיאטרון בגטו לודז’( 1943 ,פנחס שער יושב באמצע) |

התצלום באדיבות אלישבע שער

■ דגם של תפאורת ההצגה סוס הפלא ,שהועלתה
בגטו לודז’ .הדגם הוכן בידי פנחס שער באמצע שנות
התשעים ,לקראת תערוכה שהוצגה ביד ושם על גטו
לודז’ | יד ושם ,אוסף האמנות
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פנחס שוורץ (לימים
שער) נולד ב 15-במרס
 1917בלודז’ ,אח בכור
לשני אחים (יוסף ולייב)
ולאחות (אסתר-איטה).
אביו יעקב היה בעל
נגרייה ,ואמו חיה (פייגה)
הייתה עקרת בית .כבר
כילד ניחן שער בכישרון
הציור ,וקיבל עידוד מהצייר
יענקל אדלר ,שהיה קרוב
משפחה .ב ,1938-עם
סיום לימודיו בגימנסיה,
החל שער ללמוד ציור
אצל האמן האוונגרדי
ולדיסלב שצ’מינסקי ,אשר
הותיר בו את חותמו ועודד
אותו להציג את תערוכתו
הראשונה בעיר באותה
שנה.
לימודי האמנות של
שער נקטעו בגלל מלחמת
העולם השנייה .בספטמבר
 1939ברחו שער ואחיו
■ פנחס שער ,לאן? ,1945 ,שמן על לוח עץ | יד ושם ,אוסף האמנות
לאזור לבוב ,לשטח
בשליטת ברית המועצות.
בגאוטינג הסמוכה למינכן .כפי שנזכרת אלמנת
במאי  ,1940מתוך דאגה להוריהם ולאחותם שגורשו
האמן ,אלישבע שער ,פעולת הציור ,שהייתה כרוכה
לגטו לודז’ ,החליטו האחים לחזור כדי להצילם ,אך
ביצירה הזאת ,היא שהחזירה אותו לחיים .לאחר
הנסיבות הכריעו אותם וגם הם נכלאו בגטו.
ההחלמה הצטרף שער כצייר תפאורות לתיאטרון
בגטו הועסק שער במחלקה הסטטיסטית ,שם
האידי במחנה העקורים בפלדפלינג.
סייע בעבודות גרפיקה שונות ,ועבד בשיתוף עם
בעקבות אהבתו לציור חזר שער ללמוד אמנות.
חברו הקרוב ,הצלם מנדל גרוסמן .בזמנו הפנוי
הוא חי בפריז ,בתל אביב ובניו יורק .יצירתו לאחר
הרבה לעסוק בבניית תפאורות לתיאטרון הגטו עם
השואה מתאפיינת באופטימיות ובצבעוניות מלאת
אחיו יוסף ,שהיה נגר .תצלומי ההצגות בגטו ששרדו,
חיים ,ומשלבת נושאים יהודיים ומקראיים .הציור
וכן הדגמים המשוחזרים של התפאורות שיצר האמן
לאן? ,המבטא כאב ושברון נפשי ,יוצא דופן ביצירתו
לאחר המלחמה ושמורים באוספי יד ושם ,מעידים על
של פנחס שער מאחר שהוא הביע בו את תחושותיו
יצירתיות ועושר ססגוני שהושפע מאמני האוונגרד
בתור ניצול שואה .בהקדמה לקטלוג תערוכה במוזיאון
היהודי כגון מרק שאגאל ואל ליסיצקי .עם חיסול
היהודי בניו יורק ב ,1975-אלי ויזל ,שהיה ידיד קרוב
הגטו באוגוסט  1944גויסו שער ומשפחתו לעבודות
של שער בעת שהייתו בניו יורק ,סיכם" :בזכות פנחס
כפייה בפינוי הגטו ,ובאוקטובר  1944שולח שער עם
שער אנו מבינים כי ביכולתו של האדם לשמור על
אביו ושני אחיו למחנות-בת של זקסנהאוזן; תחילה
זיכרון השאול ולהפוך אותו לכלי נשק כנגד המוות".
לאורייננבורג ,ומשם למחנה קניגס-ווסטרהאוזן .ב25-
פנחס,
באפריל  1945הם שוחררו בידי הצבא הרוסי.
אורלי אוחנה היא אוצרת משנה במחלקת האמנות ,ואליעד
מורה-רוזנברג היא אוצרת ומנהלת מחלקת האמנות ,אגף
הוריו ואחיו שרדו ,אבל אחותו ובנה נרצחו באושוויץ.
המוזיאונים והמערך למבקר.
באוקטובר  ,1945כשהוא ממוטט פיזית ונפשית,
חלה פנחס בדלקת ריאות ואושפז בסנטוריום

מיכאל זייבל השני
איחוד משפחות בזכות דפי עד
שרה ברקוביץ

■

השחרור הם חזרו ללטביה וחיפשו את משפחתם ,אך לא
מצאו איש .לובה החליט להשתקע בבלארוס.
לובה נפטר ב .1952-בנו וֹובה ,אביו של מיכאל,
נפטר ב .2010-סוף-סוף ,לאחר שנים ,מצא מיכאל
זייבל מבלארוס את מיכאל זייבל מישראל והם התאחדו.
”סיפורי איחוד משפחות כאלה מרגשים מאוד,
אך לצערנו נדירים ביותר” ,מסביר מנהל היכל השמות
של יד ושם ד”ר אלכסנדר אברהם” .כשהם מתרחשים,
זה קורה רק הודות לניצולים וצאצאיהם שמקדישים
זמן למסור ליד ושם מידע על בני משפחה ומכרים
שנרצחו בשואה .אף שהצלחנו לאסוף את שמותיהם
של כ 4,800,000-קורבנות שואה ,עדיין חסרים יותר
ממיליון שמות .אני קורא לכל אדם לבדוק אם קרוביו
הונצחו במאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה,
ולהשלים דפי עד לזכר אלה שעוד לא תועדו  -כדי
שאף קורבן לא יישכח”.

מסמכים הקשורים לגורלה של משפחת זייבל המורחבת

■ ביוני  2018הגיעה פנייה יוצאת דופן לצוות פרויקט
איסוף השמות ביד ושם  -שיחת טלפון שבה ביקש
הפונה בקול נרגש שיד ושם יסיר מהמאגר המרכזי
של שמות קורבנות השואה את דפי העד שמילא
לזכר דודו ושלושת בני דודו” .תמיד חשבתי שהסיכוי
שלהם לשרוד הוא אפסי” ,אמר האיש” .פחות
מהסיכוי של קרו בַי האחרים שידענו שנרצחו.
אך הבלתי ייאמן קרה .לאחר ששמעתי מהנכד
של דודי ,אני יכול לומר בשמחה שהם שרדו”.
הסיפור החל כאשר הפונה ,מיכאל זייבל ממושב
אשלים בנגב ,פתח מעטפה גדולה שנשלחה אליו מאדם
שחי בבלארוס ושמו זהה לשמו שלו .במעטפה מצא
זייבל מכתב בכתב יד וכמה תצלומים .הוא זיהה מיד
את דודו  -אחיו של אביו  -ואת ילדיו” .ביקשתי מידיד
שלי שיודע עברית לכתוב לך” ,כתב שולח המכתב.
”לאחרונה נכנסתי למאגר השמות של יד ושם ,ומצאתי
דפי עד שמסרת עם שמות ותצלומים שאני מזהה .אני
מניח שיש לנו שורשי משפחה משותפים .התצלומים
שצירפת הם של סבא וסבתא שלי ,וכן של אבא שלי
כילד קטן”.
זאת הייתה תחילתו של גילוי ענף של בני משפחה
שבמשך שנים היה נדמה שנגדע :שני הצדדים לא
ידעו זה על קיומו של זה ,והחשיפה הובילה לאיחוד
משפחות מרגש.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו ישראל ורחל
זייבל בעיר דאוגבפילס בלטביה .היו להם שלושה
בנים (שלום ,גרישה ולובה) ובת אחת (חנה) .גרישה
היגר לארגנטינה וחנה היגרה לאמריקה ,ואילו שלום
ולובה נשארו באירופה .לובה זייבל ,שאיבד יד ורגל

בלחימה במלחמת העולם הראשונה ,חי בעיירה גומל
עם אשתו חיה ושלושת ילדיהם .אחיו ,שלום ,חי בריגה
עם אשתו ושלושת ילדיהם.
ביולי  1941ריכזו הנאצים קבוצה של יהודי ריגה
בבית כנסת והציתו אותו .כל השוהים בבית הכנסת
נשרפו למוות .שלום ובני משפחתו היו במקום .באותו
הזמן ,סמוך לפלישה ,אושפזה חיה ,אשתו של לובה,
בבית חולים .כאשר נכנסו הנאצים לבית החולים,
היא הושלכה מאחד החלונות ומתה בייסורים .לובה
ושלושת ילדיו נעלמו.
במשך שנים ניסה גרישה ,שהתגורר בארגנטינה,
להשיג מידע על בני משפחתו באירופה .לפני מותו
ב 1961-הוא ביקש מבנו מיכאל לעשות כל שביכולתו
כדי לברר מה עלה בגורלם ולהנציח אותם ביד ושם.
לאחר שעלה ארצה מילא מיכאל זייבל דפי עד
לזכר בני משפחתו האבודים וצירף תצלומים שקיבל
מאביו .בין הדפים היה דף לזכר דודתו חיה ,שידע כי
נרצחה ,וכן דפים לזכר לובה ושלושת ילדיו ,שהניח
כי אף הם נרצחו .כשני עשורים אחר כך גילה נכדו
של לובה ,המתגורר בבלארוס ונקרא אף הוא מיכאל
זייבל ,את דפי העד ואת התצלומים ,ושיגר מכתב אל
בן דודו ,הלא הוא מיכאל זייבל ממושב אשלים בנגב.
כעת יכול מיכאל זייבל מישראל למלא את החללים
בסיפור על דודו ושלושת ילדיו:
כאשר ראה מה עלה בגורל אשתו ,הבין לובה,
במיוחד משום שהיה נכה מלחמה ,שעליו לברוח עם ילדיו.
הארבעה התחבאו ביער ,ולאחר מכן הצליחו לעלות על
הרכבת הרוסית האחרונה שיצאה לכיוון בוכרה .משם
הם נסעו לאוזבקיסטן ,שם שהו עד סוף המלחמה .לאחר

■

מיכאל זייבל מישראל (משמאל) עם מיכאל זייבל מבלארוס

■ ישראל ורחל זייבל עם בנם שלום ,אשתו וילדיו | ארכיון יד ושם

למידע נוסף על מילוי דפי עד או תרומת מקורות נוספים
הכוללים שמות של קורבנות שואה ,יש ליצור קשר עם:
names.proj@yadvashem.org.il

פרויקט איסוף שמות קורבנות השואה נתמך בנדיבות בידי דנה ויוסי
הולנדר .מאמצי יד ושם לאיסוף השמות נתמכים גם בידי :הקרן
לזכר השואה ,צרפת; ועידת התביעות; הסדר הבנקים השווייציים;
קרן ג’נסיס; קרן נאובר; הקרן הלאומית של רפובליקת אוסטריה
לקורבנות הנציונל-סוציאליזם; קרן נדב; ידידי יד ושם בשווייץ; קרן
זנקר; קרן מרור; ידידי יד ושם בהולנד; ידידי יד ושם באוסטריה.
הכותבת היא ראש פרויקט איסוף השמות בהיכל השמות ,אגף
הארכיונים.
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”היו לנו חיים יפים”
יומן פעילות מבית הילדים בשרדון ,שווייץ
יונה קובו
■ ”למרות כל התקוות [ ]...יש להם זמן לשלוח אותנו
למחנות [ ]...תחזיקו מעמד לבל תפלו ברשתם []...
דווקא במקום הזה [במחנה] מוכיח אדם בכל רגע ורגע
אם הוא באמת יהודי וצופה .אם הוא אנושי במובן הטוב
של המילה”.
כך כתב ליאו כהן ,מראשי הנהגת הצופים היהודים
בצרפת ,לחבריו בתנועת הצופים היהודים בצרפת.
המכתב נכתב ב 30-ביולי  ,1944יום צום תשעה באב,
ערב שילוחו מדרנסי לאושוויץ.
המכתב האחרון של ליאו כהן נמצא בתוך יומן
הפעילות של ”שאלה ברנרדינה”  -בית ילדים יהודי
שפעל בימי המלחמה בעיר שרדון בשווייץ והתנהל על
פי ערכים יהודיים וצופיים .במסגרת המבצע הלאומי
”לאסוף את השברים” נמסרו לאחרונה ליד ושם שני
יומנים של סוזן טייב-לוי לבית מרבורגר ,חברת צוות

■ מומחה מטפל ביומן במעבדות השימור ביד ושם

בית הילדים .ביומנים ,שהיו סגורים שנים רבות ,היו
גזירי נייר מודבקים שהצריכו טיפול במעבדת השימור
של יד ושם” .בזכות מצבן הטוב של המחברות ,היו מעט
פעולות שימור ,כמו תיקון קרעים ,הדבקה של מגזרות
שהתנתקו ויישור קפלים” ,הסביר עובד במעבדת השימור.
”במחברת הפעילות היו גזרי נייר ,שסוזן השתמשה בהם
להמחשה מעניינת לילדים ,והאתגר המרכזי היה שימור
גזרי הנייר שלא ימשיכו להיקרע”.
ליאו כהן ,יליד ליבק בגרמניה ,היגר ב 1933-לפריז.
ב 1936-הוא התחתן עם רחל לבית שלוס ,שהיגרה אף
היא מגרמניה .נולדו להם שלושה ילדים :נעמי (,)1938
אריאל ( )1940ואביבה ( .)1944מימיו הראשונים בצרפת
היה ליאו פעיל בהנהגת תנועת הצופים היהודים בצרפת
( ,)EIFוהוביל את ההנהגה הרוחנית של התנועה .הוא
חינך לערכים יהודיים ולאהבת הדת וארץ ישראל ,וכן
לימד עברית והקים את מקהלת הצופים ששרה ניגונים
דתיים ושירי ארץ ישראל.
ב 1939-גויס כהן ללגיון הזרים ,ולאחר שחרורו עבר
עם משפחתו למואסק ומשם לחווה בלוטרק .לאחר
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התבוסה של צרפת
במלחמה הקימה
תנועת הצופים מערך
הצלה ומסתור בדרום
צרפת ,ולאחר כיבוש
הדרום היא הקימה
גם מערך למאבק
מזוין .ב 2-במאי 1944
הוברחו רחל ושלושת
הילדים לשווייץ ,ואילו
ליאו נשאר בצרפת
והמשיך בתפקידו
כמנהיג רוחני .שבועיים
אחר כך הוא נתפס
כשניסה להבריח
■ יומן הפעילות ובו המכתב האחרון של מנהיג הצופים היהודים ליאו כהן | ארכיון יד ושם
קבוצת צעירים .הוא
נחקר בידי הגסטפו ונשלח לדרנסי .משם הוא גורש
מדריכת צופים .בכל יום ראשון קיימנו פעולות ’עונג
למזרח בשילוח האחרון מדרנסי לאושוויץ ,ושם נרצח.
שבת’ כולל שירים ,משחקים וטיולים בסביבה .יצאנו
בנובמבר  1944נערכה בבית הילדים ”שאלה ברנרדינה”
לשוט באונייה באגם לרגלי הר מונט פלרין [ ]...מראה
פעולה שהוקדשה לו .בתיעוד הפעולה ביומן נכתב:
מרשים ,ובחורף אפילו יפה יותר כשהיה מכוסה בשלג.
שנסע
”מכתב הפרידה מאת מנהיגנו היקר ליאו כהן
החלקנו עם מגלשיים מעץ ,ובקיץ שחינו באגם ועשינו
ליעד בלתי ידוע”.
פיקניק .זה היה נפלא .בכל פעם שאפשר היה ללכת,
יצאנו לשחייה עם הילדים .זאת היתה חוויה גדולה עבור
בבית הילדים השתמשה סוזן
הילדים ,ואני ידעתי איך להסתדר איתם .בחורף עשינו
בניסיונה כחניכה ומדריכה
פעולות בבית וגם בסביבה .היו לנו חיים יפים”.
לאחר המלחמה חזרה סוזן לצרפת .ב 1968-היא
בתנועת הצופים היהודים בטולוז
עלתה לישראל וב 2010-הלכה לעולמה .כשמסר
היומנים ,וכן אלבום תצלומים של בית הילדים,
לאחרונה את הפריטים ליד ושם ,אמר רמי טייב לאורית
נמסרו ליד ושם בידי רֶמי טייב ,בנה של סוזן (דפים
נוימן ,ראש מדור איסוף וקטלוג באגף הארכיונים” ,זהו
מתוך היומנים מוצגים באתר האינטרנט של יד ושם
יום השנה של אמי .אני מאוד מתרגש .אחי ואמי נפטרו
גרמניה
בשפה הצרפתית) .סוזן ,ילידת ברלין ,עזבה את
וראיתי מה קורה כשמפנים בית .חששתי שכך יהיה גם
ב 1933-עם הוריה ,אחיה ז’אק ויוסף ואחותה הקטנה
עם המחברות של אמא .לכן החלטתי שכדאי שהמחברות
איבון .המשפחה נדדה בהולנד ובצרפת עד שהתיישבה
יישמרו ביד ושם לדור הזה ולדורות הבאים”.
במאי
בטולוז ,שם הצטרף ז’אק למחתרת הצרפתית.
מתחילת מבצע ”לאסוף את השברים” לפני שמונה שנים תרמו
 1944הוברחו סוזן ,הוריה ואחיה הקטנים לשווייץ.
 11,800בני אדם ליד ושם  265,000פריטים ,בהם  153,000מסמכים,
 101,000תצלומים 4,644 ,חפצים 719 ,יצירות אמנות ו 185-סרטי
תחילה עבדה סוזן כמטפלת אצל כמה משפחות ,אבל
מקור .במסגרת המבצע מגיעים נציגי יד ושם אל בתיהם של
אביה חשש שבתו תתקשה לשמור על אורח חיים יהודי
ניצולים או בני משפחתם ,וגם למרכזי איסוף הקרובים למקומות
עקב עבודתה אצל נוצרים .הוא סיפר לה על ”שאלה
מגוריהם ,כדי לאסוף פריטים אישיים מתקופת השואה .לתיאום
פגישה ניתן לפנות למוקד ”לאסוף את השברים”,02-6443888 :
ברנרדינה” ,שהיה ביתם של כ 30-ילדים יהודים ,רובם
collect@yadvashem.org.il
פליטים מצרפת וגרמניה.
יד ושם מפעיל את מבצע ”לאסוף את השברים” בתמיכת משרד
סוזן בת ה 16-הצטרפה אפוא לצוות של בית
ירושלים ומורשת.
הילדים .היא השתמשה בניסיונה כחניכה ומדריכה
הכותבת היא תחקירנית ורכזת תערוכות מקוונות במחלקת
בתנועת הצופים היהודים בטולוז” :טיפלתי בילדים
הדיגיטל ,אגף התקשורת.
וארגנתי להם פעילות בקבוצות גיל שונות ,משלוש עד
חמש-עשרה” ,היא סיפרה בעדותה” .ארגנתי לילדים
פעילות בשיטת הצופים ,כפי שהייתי עושה בעבר בתור

”אם החרש תחרישי
בעת הזאת”...

מצילות יהודיות בזמן השואה

דנה ויילר פולק
■ גיזי פליישמן ,אנה בראודה-הלר ולובה בייליצקה בלום
היו נשים יהודיות שפעלו להצלת יהודים בתקופת השואה
ואשר רבים אינם מכירים את פועלן .על הנשים האלה,
ועל עוד נשים מצילות ,סופר ב”אם החרש תחרישי בעת
הזאת”  -יום עיון בנושא יהודיות מצילות יהודים שנערך
לאחרונה ביד ושם.
את יום העיון פתח יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו" .הרעיון המרכזי שהובל והתפתח בידי גרמניה
הנאצית [ ]...היה לפורר את החברה היהודית לפרודות
שלא מסוגלות לתפקד ,שמאבדות את האנושיות ,את
החיוניות ובעיקר את הסולידריות הפנימית המוכרת
במידה כזאת ואחרת בחיים היהודיים לאורך ההיסטוריה",
אמר שלו" .למרות זאת [ ]...בכללו של דבר לא התפרקנו
לפרודות ולא איבדנו את הממד האנושי בתגובה ,בעשייה
ובהתמודדות של בני העם היהודי עם המצבים השונים
והקשים לאורך התקופה כולה .אחד הדברים שאפיינו
את הממד האנושי והקהילתי היה שמירה על הסולידריות
עם הסובבים אותנו [ ]...העם היהודי שמר על סולידריות,
וזו התבטאה בהרבה מאוד מעשים  -בנכונות לסייע לא
רק לקרובים המיידיים ,אלא גם ליהודים אחרים בנסיבות
שונות ומשונות [ ]...עלינו להנחיל את הידיעה העמוקה
הזאת לבני עמנו ,לצעירים ולעולם כולו".
בהתייחסו לנושא יום העיון הסביר שלו שיום העיון
עוסק בנשים מצילות דווקא כי נשים גילו עוצמות בלתי
רגילות ונכונות יוצאת דופן לפעול .כשהנהגות קהילתיות
התפרקו ,העוצמה שצמחה מלמטה הייתה מצד נשים
ונערות שמילאו תפקידי הנהגה ,במיוחד בתנועות הנוער.
"הנשים האלה וסיפוריהן מעשירים את החיים היום
ומשמשים דוגמה אמיתית ,ויש דוגמאות רבות".
"היום 70 ,שנה לתוך התקומה האדירה של העם
היהודי ולתחיית מדינת ישראל ,אנו חייבות וחייבים
להתפנות ולראות שגם כשהיינו הקורבן מהנוראים
שהיו בהיסטוריה ,הייתה גדלות נפש בכל אחד ואחת
לחפש מקום שבו הוא והיא אינם קורבן והם יכולות
ויכולים להושיט יד לאחרות ולאחרים ולמשוך אותם
מתוך התופת ,מתוך הזוועה ,ולהציל כמה שיותר",
אמרה ח"כ מרב מיכאלי שנכחה באירוע" .אנו חייבות
וחייבים להבין שהחלוקה הזאת שנעשתה ]...[ ,כאילו
יהודיות ויהודים היו רק קורבן והמצילים היו רק גויים,
היא פשוט לא נכונה .יהודיות ויהודים היו שם בשביל
האחיות והאחים שלהם בכל דרך האפשרית [ ]...זה
חלק מהליך ההחלמה שלנו כעם וכמדינה".
יושב ראש הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים
היהודים בשואה ,חיים רוט ,ניסה לתת הסבר לעובדה
שתופעת ההצלה לא הייתה מוכרת בעבר .עם קום
המדינה ,הסביר ,לא היה ידוע הרבה על הצלת יהודים

בידי יהודים .היישוב ,שנלחם על עצמאותו ,העריך בעיקר
לוחמים עם נשק .היה להם קשה להבין למה היהודים
באירופה לא נלחמו כמוהם ועד כמה התנאים היו שונים.
הסבר נוסף טמון בכך שפעולות ההצלה היו חשאיות
במידה רבה אפילו לחברים באותו ארגון בגלל הרצון
למנוע דליפת מידע על פעילות מחתרתית אם אחד
החברים נתפס בידי הגסטפו .סיבה נוספת שהעלה רוט
הייתה העובדה שמצילים הרגישו אשמה בגלל המחשבה
שהיה ביכולתם להציל יותר.
נעמה גליל מאגף הנצחה וקשרי קהילה סיפרה על
נשים שפעלו בשירות ההצלה והסיוע .אחת מהן הייתה
רופאת הילדים ד”ר אנה בראודה-הלר ,שניהלה בית חולים
בגטו ורשה .גם כשהתנאים בגטו ובבית החולים נעשו
קשים מאוד ,המשיכה בראודה-הלר לטפל בבאים .ועל
אף קשריה עם עמיתים גרמנים ופולנים והצעות לעזוב
את הגטו ,היא החליטה להשאר במקום עם הילדים שבהם
טיפלה .היא נהרגה במהלך מרד גטו ורשה כששהתה
עם לוחמים בבונקר.
לובה בייליצקה בלום ,שעבדה עם ד”ר בראודה-הלר
בבית החולים ,הייתה אחות במקצועה .בתחילת המלחמה
היא ניהלה את בית הספר היהודי לסיעוד בוורשה ,והצליחה
להשיג אישור רשמי להמשך ההפעלה של בית הספר.
במהלך הגירושים ההמוניים של קיץ  1942נלקחו ילדיה
של בייליצקה בלום ותלמידות בית הספר לאומשלגפלץ
(כיכר השילוחים) לשם גירוש לטרבלינקה .בייליצקה בלום
הצליחה להביא לשחרורן של מקצת התלמידות בזכות
תעודות על לימודיהן .היא הצליחה גם להבריח את ילדיה
מהאומשלגפלץ באמבולנס .לאחר מכן הסתתרה לובה
במרתף עם ילדיה ועם אחיות אחדות .בזכות קשריה
עם אחיות פולניות ועם חברי המפלגה הקומוניסטית
היא הצליחה להבריח אל מחוץ לגטו את ילדיה וילדים
אחרים .היא שרדה במלחמה והלכה לעולמה ב.1973-
עוד הרצאות שנישאו במהלך יום העיון היו של ד”ר
יוחאי כהן מאגף הנצחה וקשרי קהילה ביד ושם ,שהציג
את הנשים במערך הפרטיזני ,ושל ד”ר צילה הרשקו,
שדיברה על נשים במחתרות היהודיות בצרפת .במהלך
היום התקיים גם ראיון עם ניצולת השואה פאני בן עמי,
והוצגו קטעים מהסרט המסע של פאני המתאר את
סיפורה בתקופת השואה.
ההיסטוריונית ד”ר חווה ברוך סיפרה על שתי דמויות
מרכזיות בהצלת יהודים בידי יהודיות :גיזי פליישמן
והאזני ברנדט .פליישמן ,אֵם לשתיים שהייתה נציגת
ויצ”ו בסלובקיה ,פעלה בשנים הראשונות של המלחמה
לסייע לפליטים רבים שהגיעו לסלובקיה (בהם  336גברים
יהודים שהגיעו אליה מפראג) .עם החמרת המדיניות נגד
יהודי סלובקיה הצטרפה פליישמן ל”קבוצת העבודה”,

שפעלה להצלת יהודי סלובקיה ,והייתה דמות דומיננטית
בה .הקבוצה ניסתה למנוע את המשך הגירוש לפולין של
יהודי סלובקיה באמצעות מתן שוחד לבכיר גרמני .לפרק
זמן קצר נעצרו הגירושים מסיבות שונות ,והדבר עודד את
חברי הקבוצה לנסות לפעול באמצעות שוחד לעצירת
הגירוש בכל אירופה .פליישמן נפגשה עם בכירים רבים
בניסיון לבחון את היתכנות התוכנית ,ועם יהודים ברחבי
אירופה במטרה לגייס כספים למימושה .אלא שהגסטפו
החל במעקב אחריה ,והיא אף נעצרה לתקופה של ארבעה

■ ד"ר יוחאי כהן מרצה על רקע תמונות של לונקה
קוז’יברודסקה ,בלה חזן ,טמה שניידרמן ,חייקה גרוסמן,
טוסיה אלטמן וצביה לובטקין

חודשים והוחזקה בתנאי מעצר קשים .במהלך שנות
פעילותה קיבלה פליישמן כמה הצעות למלט את עצמה
משטחי הכיבוש הנאצי ,אך דחתה את כולן .ב 1944-היא
שולחה לאושוויץ באחד המשלוחים האחרונים שהגיעו
למחנה .היא ידעה לאן בדיוק היא נוסעת.
ב 1944 -הצטרפה האנזי בראנד למשא ומתן שניהל
ד”ר ישראל קסטנר עם הקצין הנאצי אדולף אייכמן ,במטרה
להציל את יהודי הונגריה ברוח ”תוכנית אירופה” שהגתה
קודם ”קבוצת העבודה” בסלובקיה .בראנד נעצרה בידי
הבולשת ההונגרית ,אך עמדה בעינויים הקשים ולא גילתה
דבר :לא את זיוף המסמכים ששימשו פליטים יהודים
ולא את המגעים עם הגרמנים .היא המשיכה לפעול
למען הצלת יהודים גם לאחר שחרורה מהמעצר :היא
הצטרפה לצוות ההקמה של הצלב האדום בבודפשט,
ופעלה כמנהלת אגף האספקה שלו למען הקמת בתי
ילדים וקידום אספקת מזון לגטו הסגור בבודפשט .בראנד
פעלה למען היהודים המורעבים בבודפשט גם לאחר
המצור הקשה על העיר ,עד השחרור בפברואר .1945
ב 6-בספטמבר  1942כתבה גיזי פליישמן לבתה
עליזה בארץ” :הגורל רצה שלא נוכל להיות ביחד []...
אך אותו גורל גם רצה שבשנות הסבל הקשות ביותר
של עמנו ממלאת אמך שליחות להקל על סבל גדול זה.
אם אעבור תקופה קשה זאת ,אני חושבת שאוכל לומר
שלא חייתי את חיי לשווא .ברוח זו את חייבת לשאת את
הפרידה ,היות שמעל לכל סבל אישי עומד כלל ישראל”.
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מהקדיש הפרטי לקדיש הכללי :פעילויות לציון י’ בטבת

■ ”אני נרגש לעמוד כאן ,בהר הזיכרון בירושלים,
ולומר דברים על ’הקדיש הפרטי’ שבתוכו גדלתי ועל
’הקדיש הכללי’ שבתוכו כולנו חיים”.
כך אמר הרב ד”ר יואל בן-נון (בתמונה) ,איש
חינוך ופרשן תנ”ך ,מוסר והלכה ,בערב הגות לציבור
הרחב לציון העשרה בטבת  -יום הקדיש הכללי
לזכר קורבנות השואה שיום מותם לא נודע .הערב
התקיים ב 16-בדצמבר  ,2018באולם ההרצאות על
שם אדמונד י’ ספרא בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ,בנוכחות כ 300-משתתפים.

במהלך הרצאתו שיתף הרב בן-נון את הקהל
בסיפור משפחתו בשואה ,הציג תמונות של קרוביו
שנרצחו ,וסיפר על חוויותיו כבן הדור השני .הוא סיפר
על האובדן הפרטי של משפחתו בשואה מחד גיסא,
ועל ההתמודדות עם האובדן הקולקטיבי של העם
היהודי על רקע האמונה היהודית מאידך גיסא .הרב
בן-נון ערך גם עיּון מרתק בקטעים שכתבו שלושה
ניצולי שואה  -הרב יהודה עמיטל ,אבא קובנר

ואיתמר יעוז קסט  -המבטאים דרכי התמודדות
שונות עם האסון.
”סבא וסבתא שלי עלו לארץ מהונגריה” ,סיפר
הזמר והיוצר חנן בן ארי ,שהשתתף אף הוא באירוע.
”סבא שלי ,סבא משה ,היה מאוהב בסבתא שלי ,אז
הוא הלך איתה .כל המשפחה שלו נספתה שם .אין
יום שאני לא מתגעגע אליו ונזכר בו”.
כבכל שנה התקיימו בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה שלל אירועים ופעילויות לציון יום
הקדיש הכללי .ב 16-בדצמבר ,ערב יום הקדיש הכללי,
נערכו ימי עיון לכ 1,500-תלמידי ישיבות תיכוניות
ואולפנות מכל רחבי הארץ .הרב ישראל מאיר לאו
(בתמונה משמאל) ,יושב ראש מועצת יד ושם ,הדגיש
בדבריו אל תלמידי הישיבות את מאבקם הפיזי והרוחני
של היהודים בתקופת השואה .בין השאר הוא סיפר
על ילד שהתייתם מאביו במחנה בוכנוואלד .רצונו של
הילד לומר קדיש על אביו היה עז כל כך ,שהוא היה
מוכן לוותר על מנת הלחם היומית שלו כדי להשיג
מאחד מיושבי המחנה סידור תפילה.
כ 300-מתנדבות השירות הלאומי מכל רחבי
הארץ שמעו את סיפורה של ניצולת השואה ציפורה
פיבלוביץ’” .היה שווה לבוא לכאן רק בשביל לראות
את כוחות הנפש והאנרגיות של אישה כזאת בגיל ,”92
אמרה משתתפת אחת” .אחרי כל מה שהיא עברה
היא ממשיכה לספר ,למרות הקושי ,כדי שאנחנו נדע
ולא נשכח” .לאחר ששמעו את סיפורה של ציפורה,

גל כהן ושמואל גלנדואר

התחלקו המשתתפות לקבוצות ,ובהובלת מדריכי
מחלקת הדרכות חינוכיות סיירו במוזיאון לתולדות
השואה וביקרו במוזיאון לאמנות השואה ובבית הכנסת.
כמו כן התקיימו ימי עיון לתלמידי חטיבות ביניים
מהחינוך הממלכתי-דתי ,ונערך ערב לחניכי תנועות
הנוער הדתיות .כ 300-חניכים בני  17-15מבני עקיבא,
עזרא ,הצופים הדתיים ואריאל קיבלו הדרכות מיוחדות
במכלול המוזיאוני ובתערוכה ”הבזקי זיכרון :צילום
בתקופת השואה” .לפני כן שמעו החניכים שיחה מפי
הרב אלקנה שרלו .הרב שרלו טען כי אחד התנאים
להנחלת זיכרון של אירוע היסטורי לדורות הוא דיבור
על ערכים נצחיים שניתן לשאוב מן האירוע .כדוגמה
לכך דיבר הרב על ההיאחזות בתקווה בכל מצב,
כערך שניתן לשאוב מזיכרון השואה.
גל כהן הוא עוזר הפקה במחלקת האירועים באגף הנצחה וקשרי
קהילה; שמואל גלנדואר עובד במחלקת הדרכות חינוכיות ,בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

עיצוב זיכרון השואה במעבר הבין-דורי :מרכז קהילתי פתוח ביד ושם לציון כ”ט בנובמבר
אורלי ניר

■ בתאריך הסמלי כ”ט בנובמבר ,במלאות  71שנה
להחלטת החלוקה של האו”ם ,נערך לראשונה בתולדות
יד ושם מרכז קהילתי פתוח שהפגיש את בני דורות
ההמשך עם תלמידי תיכון .המרכז התקיים תחת
הכותרת ”עיצוב זיכרון השואה במעבר הבין-דורי”.
במרכז השתתפו כ 850-חברי עמותת דורות
ההמשך ותלמידי כיתות י”א מבתי ספר מכל רחבי
הארץ .המשתתפים באירוע נכחו בסדנאות משותפות
לדור השני ולדור השלישי והרביעי בנושא ”השואה ואני”,
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וקיבלו הדרכות בתערוכות החדשות ביד ושם ”הבזקי
זיכרון :צילום בתקופת השואה” ו”’אומרים ישנה ארץ’:
כיסופים לארץ ישראל בתקופת השואה” .כמו כן הם
האזינו להרצאות ולעדויות של ניצולי שואה ,וצפו בהצגות
הזהו אדם של תיאטרון החאן בירושלים והניצחון הסופי
בהפקת תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער.
ההצגה הניצחון הסופי מתארת את סיפור הישרדותו
המופלא של ד”ר פליקס זנדמן ז"ל ,מייסד חברת וישיי
וידיד יקר של יד ושם .עם סיום ההצגה נפגשו הצופים עם
רותה זנדמן ,אלמנתו של פליקס ,שסיפרה על גבורתו
של בעלה ועל תרומתו למדינת ישראל בכלל וליד ושם
בפרט .לאחר מכן נפגשו הצופים עם מציליו של פליקס,
בני משפחת פוחלסקי ,שבאו לביקור בישראל.
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו סיכם את
האירוע וחיזק את הצורך בהמשך העברת הזיכרון
הבין-דורי  -ובמיוחד את התאריך כ”ט בנובמבר כ”אבן
דרך חשובה מאוד” בתהליך של הקמת מדינה יהודית
בארץ ישראל בצל השואה  -בהנצחה ובהנחלת זיכרון
השואה .את דבריו המשיכה יושבת ראש עמותת
דורות ההמשך בילי לניאדו” :הצירוף הייחודי הזה

של צעירים בני הדור הרביעי עם מבוגרים בני הדור
השני ריגש מאוד את שני הקהלים ,שלראשונה יכלו
לשמוע בצורה בלתי אמצעית מה חושב כל אחד
מהצדדים על נושא זיכרון השואה בעתיד .אין לי
ספק כי התוכנית המגוונת [ ]...הפכה את האירוע
לחוויה יוצאת דופן ולמקור גאווה לכולנו ,ועל כך
יכולות להעיד התגובות הרבות שהתקבלו מחברינו
במהלך היום ובעקבותיו”.
המושב המסכם כלל הרצאה מפי פרופ’ חנה
יבלונקה על תרומתם של ניצולי השואה למדינת ישראל,
ובסיומו התכנס פאנל (בתמונה) בהשתתפות שלושה
ניצולי שואה ,שבפועלם לאורך שנים ארוכות תרמו
למדינת ישראל באפיקים שונים :ההיסטוריון ויושב ראש
הנהלת יד ושם לשעבר ד”ר יצחק ארד ,סופרת הילדים
בת שבע דגן ,והשחקן והבמאי שמואל (שמוליק) עצמון.
המרכז הקהילתי נערך ביוזמת אגף ההנצחה וקשרי קהילה
בתמיכת המשרד לשוויון חברתי ובשיתוף המחלקה להדרכות
חינוכיות בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ועמותת
דורות ההמשך.
הכותבת היא סגנית מנהלת באגף ההנצחה וקשרי קהילה.

אירוע הוקרה לאנשי עדּות ניצולי שואה
■ בחדר לא נותרה עין אחת יבשה ,אך הדמעות היו
דמעות של שמחה ושל אופטימיות לקראת העתיד.
פרידה קליגר ,שהתרגשה מאוד מהמעמד ,אמרה
”כעת התגשמו חלומותי” .קליגר היא אחת מכ80-
ניצולי שואה שהשתתפו באירוע הוקרה על פעילותם
המסורה ביד ושם.
אף על פי שלכל ניצול יש סיפור מיוחד משלו,
המטרה המשותפת של אנשי העדּות מאחדת אותם זה
עם זה ועם יד ושם ,וכל אחת ואחד מהם ממלא תפקיד
חשוב במסירת עדות לקבוצות המשתתפות בפעילויות
ההנצחה והחינוך בנושא השואה .אחד המרכיבים
החשובים והמושכים ביותר של עשרות הסמינרים הבין-
לאומיים הנערכים בכל שנה בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ,ושל הקבוצות המגיעות למקום ,הוא
המפגש עם ניצולי השואה .בשביל משתתפים רבים זוהי

שימי אלן

ההזדמנות הראשונה לפגוש אדם שחווה על בשרו את
אירועי השואה” .המפגש עם הניצולים מעורר רגשות
רבים ומחדד את ההבנה שאלה היו אנשים אמיתיים,
בדיוק כמונו ,שחוו את האירועים הקשים של השואה”,
אמר תלמיד שהשתתף באירוע” .החוויה הרבה יותר
עוצמתית הודות למה שהם מעניקים לנו ,ואנחנו חשים
מחויבים יותר להעביר את המסר הלאה לאחרים”.
בדבריו לניצולים אמר יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו” :אתם מכריזים בפני העולם ’אני הייתי שם,
והנה אני היום’ .בזכות העובדה שמסרתם עדות ראייה
קריטית ,לא יהיה אפשר לסלק את זיכרון השואה מתוך
ספרי ההיסטוריה שלנו”.
שלה אלטרץ נשאה דברים בשם חבריה ניצולי
השואה” .במשך  50שנה שתקתי” ,היא נזכרה” .אולם
בשנים האחרונות אני משתפת את הסיפור שלי עם

קבוצות כאן ביד ושם ,ומרגישה תחושה עמוקה של
שליחות”.
בסיום האירוע הושיטו ידיים זה לזה ניצולים ,בני
הדור השני ואף השלישי ,בשירה וריקודים .אותם אנשים,
שהעולם היה מקבל בהבנה אילו חיו את חייהם בעצב
ובייאוש ,יצרו מקור של שמחה ושל אושר ותקווה.

עדויות ניצולים בעידן הדיגיטלי
■ באיזה היקף נאספות כיום עדויות ניצולים בישראל
ובעולם וכיצד ייערכו הראיונות איתם בשנים הבאות?
כיצד אפשר לקטלג ולהנגיש את העדויות באופן
שיהיה רלוונטי למשתמשים שונים? אילו טכנולוגיות
ופלטפורמות חדשות קיימות? כיצד נוכל ליצור ולנטר
את האינטראקציה ההכרחית בין אוספי העדויות
והמשתמשים בעדויות? איך נוכל לנצל את העדויות
במאבק נגד הכחשת השואה והאנטישמיות בעולם
הפיזי והדיגיטלי?
סמינר חדשני וייחודי ,שהתקיים ביד ושם בנובמבר
 ,2018עסק באתגרים הכרוכים באיסוף ,שימור ,הנגשה
ושימוש בעדויות ניצולי שואה בעידן הדיגיטלי32 .
משתתפים מישראל ,ארצות הברית ,צרפת ,גרמניה,
ספרד ,צ’ילה ,איטליה ,יוון ,צ’כיה וסקוטלנד ,ויותר מ20-
משתתפים מיד ושם ,התכנסו כדי לדון במגוון נושאים
נלווים ,כולל הגדרה של עדות שואה; הכרה ונגישות
של עדויות שואה שנאספו במשך השנים בכל העולם;
הקשר בין עדויות ניצולים ,מצילים ועדי ראייה; האתיקה
של השימוש בעדויות והצגתן באמצעי תקשורת שונים

למטרות שונות כמו מחקר ,הנצחה ,וחינוך הן במישור
האישי הן במישור הרחב יותר.
הסמינר ,שארך חמישה ימים ואורגן על ידי המכון
הבין-לאומי לחקר השואה ואגף הארכיונים במסגרת
פרויקט תשתית חקר השואה האירופית ( ,)EHRIכלל
פגישת עבודה של מנהלי המכונים שמחזיקים ברשותם
את אוספי עדויות ניצולי השואה הגדולים ביותר :יד ושם
בירושלים ,מכון השואה של  USCבקליפורניה ,מוזיאון
ארצות הברית לזכר השואה ( )USHMMבוושינגטון,
אוסף פורטונוף באוניברסיטת יילMemorial de la Shoah ,
בפריז ,ושירות האיתור הבין-לאומי בבאד ארולסן.
הסמינר הוקדש בחלקו לשיתוף פעולה בתוכניות של
כל הארגונים ,תוך מיפוי האתגרים המשותפים וניסיון
למצוא פתרונות משותפים.
נוסף על מנהלי האוספים הגדולים ,אירח הסמינר
גם מנהלי אוספים קטנים יותר ,אשר לכל אחד מהם
יש בין עשרות לאלפי עדויות :בית לוחמי הגטאות
בישראל ואוספי עדויות בגרמניה ,סקוטלנד ,ניו
יורק ,יוון ,צ’כיה ואף צ’ילה .הדיונים על הפעילות של

האוספים המקומיים האלה ,הפועלים במסירות ואשר
מוגבלים לעתים בהיקפם ובמשאבים שלהם ,היה
מרתק ומעורר מחשבה .נוסף על מנהלי האוספים,
השתתפה בסמינר קבוצה גדולה של ”משתמשים”:
חוקרים מדיסציפלינות שונות ,כמו היסטוריונים,
סוציולוגים ,פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים ,לצד
מומחי מדיה ,מחנכים ,גנאולוגים ואף מומחים לחקר
משפחות .לקראת סיום הסמינר הוזמנו שלושה ניצולי
שואה לספר על המוטיבציה שלהם להעיד ועל יחסם
לעובדה שעדויותיהם הן נחלת הציבור.
”סמינר ייחודי זה אִפשר לנו למפות מגוון נושאים
רלוונטיים ,לחדד כיווני מחשבה ,להקשיב ,ולשוחח”,
אמר מנהל אגף הארכיונים וראש קתדרת פרד הילמן
לתיעוד השואה ביד ושם ד”ר חיים גרטנר” .חשובה
במיוחד העובדה שהוא אִפשר לנו להעמיק ולהרחיב את
רשת המומחים העולמית ,ולהציע כיוונים לפרויקטים
מעשיים ולשיתופי פעולה בעתיד הקרוב”.
הסמינר נערך בסיוע קרן ”זיכרון ,אחריות ועתיד” (  )EVZובשיתוף
פעולה איתה.

מנהלת חדשה למחלקת הספריות
■ בינואר  2019מונתה ליטל בר למנהלת מחלקת
הספריות של יד ושם .בר ,שהייתה מנהלת מחלקת יעץ
ומידע באגף הארכיונים ,החליפה את ד”ר רוברט רוזט,
שעבר למכון הבין-לאומי לחקר השואה כהיסטוריון בכיר.
עם סיום תפקידו כמנהל מחלקת הספריות סיפר
ד”ר רוזט על התפתחותן של שתי הספריות  -ספריית
הספרים וספריית הסרטים” :כשנכנסתי לתפקיד
ב 1993-היו בספרייה שישה עובדים בלבד .ביד ושם
היה מחשב מרכזי ,והמדיניות של הספרייה הייתה
לקטלג למערכת הממוחשבת ספרים חדשים ,ולא
ספרים ישנים באופן רטרואקטיבי .לכן הכרטסת הייתה
בשימוש רב .אחרי כשנה ,בגיבויו של אבנר שלו ,יושב
הראש החדש של יד ושם ,החלטנו למחשב את כל
אוסף הספרים ואת אוסף כתבי העת ,לטפל בערימות
הספרים במחסן הקטן ולשנות את מבנה הספרייה .כמו
כן חידשנו את אולם הקריאה של הספרייה”.
וד”ר רוזט ממשיך” :לקראת סוף שנות התשעים

נעשו שינויים נוספים .הראשון היה איחוד אולם הקריאה
של הספרייה עם אולם הקריאה של הארכיון והמעבר
לבניין החדש של הארכיון והספרייה .השינוי הגדול
השני הגיע עם התפתחות האינטרנט  -כלי שאִפשר
לנו לקלוט כמויות גדולות יותר של ספרים .מקליטה
של כ 2,000-כותרים חדשים בשנה גדלנו לכ.4,500-
ב 25-שנים האחרונות גדל האוסף ב 93,000-פריטים,
לא כולל כתבי עת” .השינוי השלישי הגדול היה הקמת
מרכז הצפייה בניהול ליאת בן חביב כאחת הספריות ביד
ושם” .בליווי מרכז הצפייה למדתי המון על סרטי שואה
ונהניתי מאוד מהעבודה עם הצוות” ,אומר ד”ר רוזט.
”בשנים האחרונות הספרנות נעשתה תחום
טכנולוגי וחדשני” ,אומרת ליטל בר” .המעבר שלי
לספרייה כרוך בהתמודדות עם אתגרים רבים ,כמו
השאלה האם גם בעוד עשור נדפדף בספרים או שנקרא
אך ורק ספרים דיגיטליים? אתגרים אחרים הם איזה
מענה נוכל לתת לקהל בבית שגולש באינטרנט ,ואיך

■ אולם הקריאה בבניין הספרייה והארכיונים ביד ושם

נמשיך להיות האוסף הגדול והמקיף בעולם בנושא
השואה? כדי להתמודד עם האתגרים האלה נעשה
שימוש רב באמצעים טכנולוגיים ,ונשתף פעולה עם
עמיתים מהארץ ומהעולם .כמו כן נמשיך לפתח את
אוסף הספרייה לפי מדיניות ברורה ומתוך רצון להנגיש
את המידע לקהל הרחב .אני שמחה ונרגשת לקראת
התפקיד החדש והאתגרים החדשים”.
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מבקרים ביד ושם :אוקטובר  - 2018ינואר 2019

■ בחודשים אוקטובר  - 2018ינואר  2019ערך יד ושם  309סיורים מודרכים ל 3,885-אורחים רשמיים מישראל ומהעולם .באורחים היו ראשי מדינות ,שגרירים וראשי ערים .להלן
מעט מן האורחים הנכבדים שביקרו ביד ושם בחודשים האלה:
■ ב 4-באוקטובר ,במהלך ביקורה בישראל ,סיירה
קנצלרית הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ד”ר אנגלה
מרקל (משמאל) ביד ושם .יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו ליווה את הקנצלרית ומשלחתה ,שבה
השתתפו שרים פדרלים אחדים וכן סגן הקנצלרית
אולף שולץ (מימין) ,בביקורם במוזיאון לתולדות
השואה ובהיכל השמות .הקנצלרית ומשלחתה
השתתפו גם בטקס באוהל יזכור ,וביקרו באתר יד
לילד .בסוף הסיור כתבה הקנצלרית בספר האורחים
של יד ושם” :לפני כ 80-שנה ,במהלך פרעות ליל
הבדולח ,התמודדו יהודי גרמניה עם שנאה ואלימות
חסרות תקדים .לאחר מכן הגיע פשע שלא היה
כדוגמתו  -השואה .מאז ,גרמניה נושאת באחריות
לזכור את הפשע ולהילחם באנטישמיות ,בשנאת
זרים ובשנאה בכלל".

■ בביקורו ביד ושם ב 21-בינואר סייר נשיא אוקראינה
פטרו פורושנקו (מימין) בתערוכת ”הבזקי זיכרון :צילום
בתקופת השואה” .הנשיא השתתף גם בטקס זיכרון
באוהל יזכור ,ביקר ביד לילד וחתם בספר האורחים
של יד ושם.

■ בביקורו ביד ושם ב 24-בנובמבר סייר סגן נשיא
סין וואנג צ’ישאן (משמאל) בהיכל השמות.

עונה חדשה של מועדון הסרט
■ מועדון הסרט של יד ושם מביא לקהל הישראלי
את מיטב הקולנוע העלילתי בנושא השואה .הסרטים
מוקרנים בתרגום לעברית ,ללא תשלום ,בליווי דברים
של מרצים ,מבקרים ויוצרי קולנוע .אירועי המועדון
החלו בשנת  2017ביד ושם ובשלוחת יד ושם בבית
ווהלין בגבעתיים .לבקשת הקהל הצטרף למועדון
הסרט סינמטק חיפה (.)2018
העונה החדשה של מועדון הסרט תיפתח במרס
 2019עם אוסטרליה שלי (ישראל/פולין .)2011 ,הסרט
שואב את השראתו מסיפורו האישי של יוצרו עמי דרוזד,
במאי ישראלי מוערך ויליד פולין ,שזהותו היהודית נסתרה
ממנו בילדותו המוקדמת .דרוזד ילווה את הסרט בכל
אחת מההקרנות של המועדון ברחבי הארץ.
האירוע השני בסדרה השנה יתקיים לקראת
יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע”ט ,ובו יוקרן סרטו
המדובר של כריסטיאן פרוש ,מורר :אנטומיה של משפט
(לוקסמבורג/אוסטריה - )2018 ,דרמה המשחזרת את
משפטו של פרנץ מורר ,איש הס”ס שהיה מפקד גטו
וילנה ונודע בכינוי ”הקצב של וילנה” .עם המשתתפים
בסרט נמנה השחקן הישראלי דובלה גליקמן ,שמגלם
ניצול שואה המעיד במשפט .סרטים אחרים שיוקרנו
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■ ב 26-בנובמבר סייר נשיא צ’אד אידריס דבי
במוזיאון לתולדות השואה.

■ בביקורו ביד ושם ב 29-בינואר סייר ראש ממשלת
ליטא סאוליוס סקוורניאליס (מימין) בתערוכת ”הבזקי
זיכרון :צילום בתקופת השואה” .לאחר שכינה את
השואה ”טרגדיה של העולם” ,כתב ראש הממשלה
בספר האורחים של יד ושם” ,עלינו לעשות הכל כדי
שלא יהיו פשעי שנאה ,שנאת זרים ואנטישמיות בעולם”.

מימי אש
השנה בסדרה הם חנה ארנדט (מרגרטה ון טרוטה,
גרמניה ,)2012 ,יום ראשון מעונן (מנוס מנוסאקיס ,יוון,
 ,)2015ובין איכרים (לודי בוקן ,גרמניה.)2009 ,
עם האירועים הבולטים של מועדון הסרט בשנת
 2018נמנו הקרנות הסרטים העדות של עמיחי גרינברג
(ישראל )2017 ,ואידה של פאבל פבליקובסקי (פולין,
 .)2013הסדרה נפתחה בהקרנה של העדות ,המביא
את סיפורו של חוקר שואה דתי המגלה מידע המאיים
על זהותו .לאחר הקרנת הסרט התקיים דיון עם יוצר
הסרט ,הבמאי והתסריטאי עמיחי גרינברג .טרם הקרנתו
של אידה ,שעוסק גם הוא בגילוי אמיתות המאתגרות
את הזהות האישית של הגיבורה ,נזירה צעירה בעלת
קשר לעם היהודי ,נשאה דברי פתיחה יעל שוב ,מבקרת
הקולנוע של ”טיים אאוט תל אביב” ורשת ב’ .הקהל
גדש את האולמות גם בהקרנת  ,1945סרטו של הבמאי
ההונגרי הצעיר פרנץ טורוק ,שזכה בפרס יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו לשנת  .2017הסרט מספר
על שובם של שני יהודים לעיירה בהונגריה אחרי
המלחמה ,ועל המשבר שהדבר גורם בחיי התושבים
המקומיים .מאז הקרנתו במועדון הסרט ,נהנה הסרט
מביקוש רב בקרב הקהל הישראלי.

”מועדון הסרט של יד ושם פותח לקהל הישראלי
צוהר לסרטים עלילתיים ממיטב הקולנוע הישראלי,
האירופי והאמריקאי” ,סיכמה מנהלת מרכז הצפייה
ליאת בן-חביב” .בין היתר ,מועדון הסרט משקיע
בהפקת תרגום לעברית לסרטים שלא זכו להפצה
מסחרית מקומית .הסרטים שמוקרנים בסדרות
השונות מביאים נקודות מבט מעניינות ועכשוויות על
הלכי הרוח התרבותיים של העיסוק בשואה של יוצרי
קולנוע מרחבי העולם”.
”פתיחת שערי הקולנוע העלילתי בנושא השואה
לקהל היא דרך נוספת להנצחת זיכרון השואה במרחב
הציבורי-ישראלי” ,מציינת עינבל קויתי בן דב ,מנהלת
אגף הנצחה וקשרי קהילה” .נמשיך לפעול למען הנצחת
השואה גם בדרך זו למען מאות האנשים שפקדו את
אולמות ההקרנה בשנה האחרונה ,ולאותם שיגיעו
בשנה הקרובה”.
מועדון הסרט של יד ושם הוא מיזם משותף של אגף הנצחה וקשרי
קהילה ומרכז הצפייה ביד ושם בסיוע המשרד לשוויון חברתי.
הכותבת היא אחראית תחקיר ורכש סרטים במרכז הצפייה.

שמחה ”קאז’יק” רותם ()2018-1924
■ יד ושם אבל על
מותו בדצמבר 2018
של ניצול השואה
שמחה רותם.
שמחה רותם
(רטהייזר) המכּונה
קאז’יק נולד בשנת
 1924בוורשה בירת
פולין ,הבכור מבין
■ שמחה רותם ז”ל
ארבעה ילדים .הוא
גדל במשפחה דתית-ציונית ,ובהיותו בן  12הצטרף
לתנועת הנוער החלוצית הנוער הציוני .עם פרוץ מלחמת
העולם השנייה בספטמבר  1939נהרס בית משפחת
רטהייזר באחת ההפצצות של הגרמנים ,וקאז’יק
איבד את אחיו ישראל ועוד חמישה בני משפחה (הוא
עצמו נפצע בהפצצה) .לאחר גירוש יהודי ורשה לגטו

שלחו אותו הוריו אל קרובי משפחה בכפר קלבוב ,ליד
ראדום ,שם שהה כשלושה חודשים.
בשנת  1942חזר קאז’יק לגטו ורשה וחבר לארגון
היהודי הלוחם (אי”ל) .במהלך מרד גטו ורשה השתתף
ַשּר בין הבונקרים שבתוך
קאז’יק בלחימה ,והיה ק ָ
הגטו לבין הצד ה"ארי" .עם דיכוי המרד הוא פיקד על
חילוצם של לוחמים מהגטו הבוער דרך תעלות ביוב.
במעשה זה הציל את אחרוני משתתפי מרד גטו ורשה,
וסייע להם להסתתר ביער ובדירות מסתור עד תום
המלחמה .לאחר מכן המשיך קאז’יק לפעול כקשר,
וגם השתתף במרד הפולני בוורשה.
בינואר  1945נשלח קאז’יק ללובלין כדי ליצור קשר
עם הממשלה הפולנית הזמנית ,ובהמשך השתתף
בארגון ”הבריחה” .בשנת  1946הוא עלה לארץ ישראל
במסגרת ’עלייה ב’’ ,ונכלא בידי הבריטים במחנה המעצר
בעתלית .לאחר השחרור הוא הצטרף ל”הגנה” ולחם

במלחמת העצמאות ,ולאחר קום המדינה שימש בכמה
תפקידים רשמיים בשליחות מדינת ישראל.
קאז’יק נישא לגינה ז”ל לבית אולמר ונולדו להם
שני בנים וחמישה נכדים .משנת  1963הוא היה חבר
בוועדה לציון חסידי אומות העולם של יד ושם ,וב-
 1984יצא ספרו ובתוכי העבר המתעד את קורותיו.
בשנת  2010הקימה ממשלת פולין אנדרטה מעל בור
הביוב שממנו יצאו משתתפי מרד גטו ורשה שקאז’יק
הציל את חייהם.
”מדובר באובדן של דמות מיוחדת ,שכן קאז’יק
היה לוחם אמיתי במלוא מובן המילה” ,אמר יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו” .הוא היה לוחם צעיר ,אמיץ
ומלא תושייה .קאז’יק לא היה אדם פוליטי ,אלא אדם
שנלחם על הזיכרון באופן הכי טהור .איבדנו היום קול
חשוב מאוד ,וכעת האתגר של כולנו הוא להמשיך להעניק
משמעות לזיכרון גם בהיעדר דמויות מופת כמו קאז’יק”.

נח קליגר ()2018-1926
■ יד ושם אבל על מותו של ניצול השואה העיתונאי נח
קליגר ,שהלך לעולמו בדצמבר  2018והוא בן  92שנה.
נח קליגר נולד בשנת  1926בשטרסבורג ,צרפת.
בשנים  1945-1942הוא היה אסיר במחנות מאלין,
אושוויץ ,דורה-מיטלבאו וראוונסבריק .כדי לשרוד
השתמש קליגר בכל משאב אפשרי ,ופעמים רבות
ראה את המוות לנגד עיניו.
ב 29-באפריל  1945שוחרר קליגר בידי הצבא
האדום במחנה ראוונסבריק .עד מהרה הוא קנה לו
שם של עיתונאי מוכשר ,וסיקר משפטים של פושעי
מלחמה נאצים בבלגיה ,בצרפת ובגרמניה .בשנת
 1948עלה קליגר לארץ במסגרת מח”ל .ב1957-
הוא הצטרף לעיתון ”ידיעות אחרונות” ,ובין השאר
סיקר את משפטי אייכמן ודמיאניוק.

קליגר בחר לשים את השואה במרכז חייו
המקצועיים ועסק בנושא באופן עקבי .הוא כתב על
נושאים הקשורים בשואה ,ובהם משפטיהם של פושעי
מלחמה נאצים וניצולי השואה בישראל .בשנת ,2005
במלאות  60שנה לשחרור אושוויץ ,הוא כתב בטורו
ב”ידיעות אחרונות” 60” :שנה שאני פוקד ,מדי שנה,
את אתר מחנה ההשמדה אושוויץ ,ובכל פעם נראה
לי כאילו הכל התרחש תמול-שלשום .כך גם הפעם,
כשאני ניצב במקום הארור הזה בתוך פמליית נשיא
המדינה ,מדינת ישראל ,העצמאית ,החזקה ,הגאה,
שקמה על הריסות אירופה”.
”נח הקדיש את מרבית שנותיו לאחר השואה למען
הנצחה משמעותית של זכרה” ,אמר יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו” .תרומתו להעלאת זיכרון השואה
לתודעה הציבורית הישראלית והעולמית חשובה

וניכרת .שנים רבות
חלק נח את סיפורו
האישי בתקופת השואה
במסגרת עבודתו כאיש
תקשורת וכפובליציסט
בישראל ,וכן במסעותיו
ברחבי העולם ובעדויות
שנתן בהתנדבות .הוא
■ נח קליגר ז”ל | התצלום באדיבות ריגש והרשים באישיותו
הכובשת תלמידים,
הראל רינצלר
מורים ,חיילים ,עיתונאים ומדינאים .אין זה מובן מאליו
שהמשיך בכך כמעט עד יומו האחרון .אנו ביד ושם
איבדנו בן בית”.
נח קליגר מופיע בתערוכה המקוונת ”בחרנו בחיים:
ניצולי השואה ומדינת ישראל” באתר יד ושם.

מתתיהו דרובלס ()2018-1931
■ יד ושם אבל על פטירתו של ניצול השואה וחבר
הנהלת יד ושם מתתיהו (מתי) דרובלס ז”ל .מתי נפטר
ב 21-באוקטובר ,בהיותו בן  ,87והובא למנוחות ביישובו
מבוא ביתר ,שהוא נמנה עם מייסדיו.
מתי נולד בוורשה ב .1931-הוא התייתם מאמו
לפני המלחמה .עם הקמת גטו ורשה בסוף 1940
עברה גם משפחתו לגטו .ב 1942-נרצח אביו ,ומתי
בן ה 11-נשאר עם אחותו בת ה 13-ואחיו בן התשע.
בפברואר  1943נמלטו השלושה מהגטו ,ובמשך
שנתיים נדדו ביערות ובכפרים .בתום המלחמה הגיעו
השלושה לאיטליה ,ובהזמנת קרובי משפחה שגרו
בארגנטינה עבר מתי לבואנוס איירס .הוא השלים
שם את השכלתו התיכונית והיה חבר בית”ר.
ב 1950-עלה מתי לישראל עם גרעין שהקים
את מבוא ביתר .כחבר הכנסת השביעית והשמינית

מטעם תנועת החרות,
וכראש חטיבת
ההתיישבות של
ההסתדרות הציונית,
הקדיש מתי את מרצו
להקמת ישובים ברחבי
ארץ ישראל ,והיה הרוח
החיה בהקמת עשרות
יישובים ביהודה ושומרון,
■ מתתיהו דרובלס ז”ל
בגליל ובנגב.
מתי היה יושב ראש הארכיון הציוני ולאחר מכן
שימש חבר הנהלת יד ושם .המוסד היה חשוב לו מאוד,
וכך כמובן גם זכר השואה ,שהוא היה אחד משרידיה.
בישיבת ההנהלה האחרונה שבה השתתף ,ביוני
 ,2018הוא נשא דברים נגד החוק הפולני .הוא דיבר

מעומק לבו וסיפר מעט מקורותיו בשואה” :איבדתי
שמונים נפש מבני משפחתי בשואה .הייתי בגטו ורשה
עם כל בני משפחתי .ב 1942-יצא אבי מהגטו לחפש
עצים לחימום .תפסוהו גרמנים ופולנים ועינוהו עד
מוות” ,והוסיף” :הודות למות אבי  -אני חי .כי הבנתי
שעלי לברוח מהגטו .אם לא היו מחסלים את אבי ,הייתי
נשאר בגטו והולך להשמדה כמו מרבית בני משפחתי.
אבא חוסל ,אני יצאתי מהגטו וכך ניצלו חיי .אני לא
יכול לסלוח ,ולעולם לא אסלח”.
מתי גילם בדרכו שלו את האמירה הידועה של
מנחם בגין ”משואה לתקומה” .הוא לא הסתיר את
גאוותו על שחי במדינת היהודים העצמאית ,שלבניינה
תרם רבות ,ובה פעל למען הנצחת השואה .קורותיו
מסופרות בספרו הביוגרפי פורץ דרך.
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ידידים ברחבי העולם
ישראל
■ הנהלת יד ושם מברכת את
עו”ד יזרעאלה (איזי) ארצי על
מינויה לתפקיד יושבת ראש
בהתנדבות של אגודת ידידי יד
ושם בישראל.
איזי נשואה לרן ארצי ולבני
הזוג שתי בנות .במשך יותר מ 20-שנה מילאה
איזי תפקידים בתחום האשראי וההשקעות בבנק
דיסקונט .בתפקידה האחרון שם היא ניהלה סניף
של הבנק .לאחר מכן עבדה איזי במשרד עורכי דין
בתחום התמחותה  -בנקים ומקרקעין  -ובשנים
האחרונות היא יועצת בהתנדבות לעמותות
ולמלכ”רים.
במסגרת תפקידה תסייע איזי להרחיב את חוג
הידידים הישראלי של יד ושם ,התומך בנדיבות
בפעילויות החינוך ,המחקר ,התיעוד וההנצחה שיד
ושם מקיים למען שימור זיכרון השואה .בהקשר
זה יצויין כי בני הזוג ארצי הם תורמים בפועל של
יד ושם ,ותומכים בפרויקט חינוכי שמוביל בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם.

”אני מאמינה בלב שלם שזוהי החובה של
בני דורנו להיות שותפים במפעל ההנצחה שיד
ושם מקיים ’למען יידעו דור אחרון’” ,אמרה איזי
בתחילת כהונתה” .יד ושם מחויב לאתגר הנחלת
זיכרון השואה ,ופעילותו מתאפשרת ברובה הודות
לתמיכתם הנדיבה של חוג ידידי יד ושם מהארץ
ומהעולם המבקשים להיות שותפים לקיום צו
הזיכרון .אני קוראת לכל מי שמבקש לקחת חלק
בקיום הציווי ’זכור’ לתרום ליד ושם ולהצטרף
לחוג ידידיו”.
■ יד ושם אבל על פטירתו של
חיים קורן ,ניצול שואה וידיד אמת
של יד ושם ,באוקטובר ,2018
והוא בן  95שנה.
סיפור חייו של חיים קשור
בעבותות לגורלם המר של
יהודי צ’רנוביץ’ בתקופת השואה .בני משפחתו,
שגורשו לגטו ברשד בטרנסניסטריה ,גוועו ברעב
ובחולי בשנת  .1941חיים נותר שריד אחרון  -אוד
מוצל מאש.

ארצות הברית
■ ב 11-בנובמבר  2018התכנסו חברי האגודה
האמריקאית למען יד ושם במלון פלאזה בניו יורק
לערב ההצדעה השנתי ,שבמהלכו קיבלו תורמי יד
ושם סלינה ומרווין זבורובסקי את פרס הזיכרון של
האגודה ,ותורמי יד ושם עדינה ולורנס בוריאן קיבלו
את פרס המנהיגות של האגודה .יותר מ 700-בני אדם,
בהם יותר מ 150-חברי הדור הצעיר ,השתתפו באירוע.
נושא הערב היה ”משואה לתחייה”  -נושא אשר לדברי
יושב ראש הערב מרק מוסקוביץ ”משקף את קשת
ההיסטוריה המודרנית של העם היהודי מתהומות
זוועות השואה ועד לשמחה מרקיעת השחקים של
הקמת מדינת ישראל לפני  70שנה” .האירוע נערך
ביום השנה ה 80-לפרעות ליל הבדולח ,ושבועיים
בלבד לאחר ההתקפה האנטישמית הרצחנית על
בית הכנסת עץ החיים בפיטסבורג.

משמאל לימין :יונה בוריאן ,אנדרו בוריאן ,אדם בוריאן,
רות בוריאן ,ארין בוריאן ,לורנס בוריאן ,עדינה בוריאן,
שריל שיינקר ,ברוס שיינקר ,איתן בוריאן
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משמאל לימין :אליזבת זבורובסקי ,זיגי זבורובסקי,
גלית זבורובסקי ,מייקל זבורובסקי ,ג’רמי זבורובסקי
(מאחור) ,סלינה זבורובסקי (מקדימה) ,מרווין
זבורובסקי ,יהודית זבורובסקי ,לורן זבורובסקי ,דייב
וייס ,מרק זבורובסקי ,אנה זבורובסקי
■ ידידי יד ושם ג’יין ומרק וילף ביקרו ביד ושם כחלק
ממשלחת הפדרציה היהודית של אזור מטרו-וסט המורחב.

במהלך מלחמת העולם השנייה התגייס חיים
לצבא האדום ולחם בעוז בצורר הנאצי .לאחר
המלחמה ,כשנאסר בידי המשטר הסובייטי והיה
כלוא במחנה ריכוז בסיביר אך ורק בגלל רצונו
לעלות למדינת ישראל ,לא הרים את ידיו ובנחישות
של לוחם אמיץ שרד שוב.
סידי (שבע) אשתו חיכתה לו בציפייה אין קץ
שישוב הביתה בשלום ,ולאחר שחרורו מהמחנה
בסיביר עלו בני הזוג מברית המועצות לארץ
והשתקעו בכפר סבא.
כל מי שהכיר את חיים ,התאהב בו מיד .אהבת
הבריות ,הדאגה לזולת והמסירות לו היו בראש מעייניו
ונר לרגליו .אלה הערכים שלאורם התחנך כילד ועל
פיהם פעל בחייו הבוגרים ,כך נהג לציין .ואף על פי
שחייו היו רצופים תלאות וקשיים ,ניחן חיים בחוש
הומור מפותח ,בשמחת חיים ובמאור פנים.
חיים האמין בלב שלם שעל יד ושם להמשיך
לפעול ביתר שאת כדי להבטיח שהשואה לא
תישכח ,ושלפיד הזיכרון יועבר לדורות הבאים באופן
המבוסס על לימוד האמת ההיסטורית על אודות
השואה ,שורשיה והשלכותיה .לשם כך ציווה חיים
את עיזבונו ליד ושם .יהי זכרו ברוך.

■ יד ושם אבל על פטירתו
של ידיד יד ושם פרנק בלייכמן.
פרנק נולד ב 1922-בעיירה
קמיונקה בפולין .כשלוש שנים
לאחר הכיבוש הגרמני ,ערב
גירוש יהודי קמיונקה להשמדה,
ברח פרנק בן ה 19-ליערות .הוא היה ממקימי
יחידה של פרטיזנים יהודים ,שביצעה פעולות
חבלה נגד רכבות אספקה גרמניות ושיבשה קווי
תקשורת ,ובכך סייעה מאוד למאמץ המלחמתי
של בעלות הברית בחזית המזרחית .פרנק ואנשיו
גם סייעו למאות יהודים שלא היו כשירים ללחימה.
רבים מהם שרדו במלחמה .ב 1945-גויס פרנק
בדרגת סגן לצבא פולין.
פרנק פגש את צסיה ,אשתו האהובה במשך
 70שנה ,בעת שירותו בפרטיזנים .הם נישאו,
עברו לגרמניה ,וכעבור זמן היגרו לניו יורק ,שם
עסק פרנק בהצלחה בבניין ובנדל”ן .פרנק יזם
את הקמת מצבת הזיכרון לפרטיזנים וללוחמים
היהודים ביד ושם ,ונאם את נאום חנוכת המצבה.
ב 2018-פרסם יד ושם את ספר זיכרונותיו הייתי
פרטיזן יהודי :לחימה והצלה ביערות לובלין.
יד ושם שולח את תנחומיו לשני ילדיו של
פרנק ,בלה סקונס וצ’רלס בלייכמן ,לנכדים ולנינים.
יהי זכרו ברוך.

■ ב 1-בנובמבר חגג נועם דווידוביץ את בר המצווה
שלו ביד ושם עם בני משפחתו וידידיו .משפחות
דווידוביץ וטולדנו סיירו במוזיאון לתולדות השואה,
קיימו טקס במצפה הפרטיזנים ,ולאחר מכן ביקרו
בבית הכנסת של יד ושם ,שם נערך טקס של אימוץ
זיכרון של ילד שנרצח בשואה.

קנדה
■ ב 18-באוקטובר אירח יד ושם את ריבה קירש
(משמאל) ואת בני משפחתה לטקס לזכר ראובן
שנידר ז”ל ,אביה של ריבה ,אשר הציל  24יהודים
בווילנה בזמן השואה.

אנגליה
■ תורמת יד ושם רותה זנדמן (שלישית משמאל),
אלמנתו של פליקס זנדמן ז”ל ,ביקרה ביד ושם ב29-
בנובמבר עם בני משפחתם של יאן ואנה פוכלסקי,
חסידי אומות העולם שהצילו את בעלה בזמן השואה.
חברי הקבוצה סיירו במוזיאון לתולדות השואה ,ביקרו
בעץ שניטע לכבוד משפחת פוכלסקי בגן חסידי אומות
העולם ,וצפו בהפקה מיוחדת על חייו של פליקס זנדמן
באודיטוריום יד ושם כחלק מתוכנית מיוחדת לציון
 71שנה לתוכנית החלוקה של האו”ם (ראו עמ' .)18

■ ב 21-בינואר ,לציון בת המצווה שלה ,סיירו אורלי
צופייה נוסבאום (במרכז) ובני משפחתה במוזיאון
לתולדות השואה ,והשתתפו בטקס אימוץ זיכרון של
ילדה שנרצחה בשואה בבית הכנסת של יד ושם .עם
סבה של אורלי ,יושב ראש
המשתתפים באירוע נמנה ּ
אגודת ידידי יד ושם באנגליה סיימון בנטלי (שני מימין).

ונצואלה
■ יד ושם אבל על פטירתו
של ניצול השואה חיימה מאיר
סטרסברג.
חיימה נולד בעיירה נובה
זוליזה בבסרביה .כאשר היה
בן ארבע גורשו בני משפחתו
מהעיירה ,ונמנו עם כ 20,000-היהודים שגורשו
למחנה הריכוז הנאצי ברשד בטרנסניסטריה ,שם
נפטר אביו של חיימה מתשישות .חיימה הצליח
לשרוד עם אחיו אייזיק ,וב 1946-התאחד עם אמו.
בשנות החמישים של המאה ה 20-היגר חיימה
לישראל ולאחר מכן לוונצואלה ,שם התחתן עם
נירה .לזוג נולדו שלוש בנות  -מרי ,אורלי ודפנה
 ותשעה נכדים.חיימה היה איש עסקים מצליח ומנהיג הקהילה
היהודית בוונצואלה ,ועבד ללא לאות להנציח את
זיכרון השואה ואת מורשת השורדים.
יד ושם שולח את תנחומיו למשפחתו של
חיימה.
יהי זכרו ברוך.

מקסיקו

■ יד ושם אבל על פטירתו של
ידיד יד ושם וניצול השואה ג'ק
נגל בגיל .96
ג'ק שוחרר מאושוויץ
ב .1945-כל בני משפחתו
נרצחו בשואה ,פרט לאחות
אחת המתגוררת בלוס אנג'לס .ב 1947-היגר ג'ק
לניו יורק ועסק שם במכירת שעונים ,וכעבור זמן
עבר ללוס אנג'לס והקים עסק משגשג בתחום
הנדל"ן והבניין .במשך  63שנים היה ג'ק נשוי
באושר לגיטה ,ויחד הם גידלו ארבעה ילדים.
שישה עשורים תמימים היו פועלם הפילנתרופי
ומאמציהם למען חוסנה של הקהילה מקור גאווה
עבורם .ג'ק העמיד תמיד את יד ושם בראש סולם
העדיפויות שלו במתן תרומות.
יד ושם שולח את תנחומיו למשפחתו של
ג'ק .יהי זכרו ברוך.

■ איסק לדלסקי (שני מימין) ביקר ביד ושם עם
חבריו סטיבן שרמן (שני משמאל) ופדרו וו (משמאל).
הצטרפו אליהם מנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד,
פורטוגל ודוברי ספרדית במיאמי פרלה חזן ומשה חזן.

■ בביקורה ביד ושם הצטרפו אל רנה שבת (משמאל)
מאריציו לולקה ,מויסיז רומנו ,רקטור אוניברסיטת
אנאהואק סיפריאנו סאנצ'ז (שביעי מימין) ,קבוצת
מרצים ופרלה חזן (מימין).

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 ידידי 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  46לפקודת המס.
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המכון הבין-לאומי לחקר השואה :פרסומים
ממשלת צ’כוסלובקיה הגולה והיהודים:
מהסכם מינכן ועד הקמת מדינת ישראל1948-1938 ,
יאן לניצ’ק
₪ 59 ₪ 98
■ הספר עוסק בממשלת צ’כוסלובקיה הגולה בלונדון
בתקופה שבין הסכם מינכן וההפיכה הקומוניסטית.
המחבר בוחן גישות שונות כלפי היהודים במהלך המלחמה
ולאחריה ,ומציג את צ'כוסלובקיה כמקרה בוחן יוצא דופן
של מדינה שנודעה ביחסה ההוגן כלפי אזרחיה היהודים,
אך עד מהרה לא הכירה עוד בלאומיות היהודית ובזכויות
המיעוט היהודי .הספר מציע ניתוח חדשני של פעילותה
הפוליטית של ההנהגה הצ’כוסלובקית הגולה ושל יישום
תוכניותיה בצ’כוסלובקיה המשוחררת לאחר .1945

ממשפחת יערי לא נשאר איש:
שבע השנים של ”השומר הצעיר” בפולין 1946-1939
רות בראודה
בשיתוף יד יערי והוצאת מורשת
₪ 53 ₪ 88
■ הספר מביא את סיפורה של תנועת השומר הצעיר
בפולין בימי השואה תוך התמקדות בגורלה של חבורת
צעירים ,מחניכי התנועה ומדריכיה ,מימי פלישת הצבא
הגרמני לפולין ,דרך תקופת ”ריכוז וילנה” ועד שיבתה
של החבורה לפולין הכבושה והפיכתה להנהגת התנועה.
במשך תקופה ארוכה עסקה החבורה בחיבור מחדש של
קִני התנועה שנותרו מבודדים בגטאות ובגיבוש דרכם
הרעיונית והחינוכית .רוב חברי התנועה וכמעט כל הנהגתה
נספו בשואה ועל כן נדרש מאמץ עצום כדי לשחזר את
קורות התנועה בימי האימה.

יהודי ורשה תחת צלב הקרס :עדות מימי הגטו
הנריק בריסקר | עורכת :בלה גוטרמן
₪ 47 ₪ 78
■ הנריק בריסקר נאלץ לחיות עם משפחתו בגטו ורשה,
ובזמן שהותו שם היה מעורב בענייני הרווחה .בספטמבר
 ,1942במהלך סלקציה שנערכה ,הוא עמד בפני כיתת
יורים ושרד .לאחר מכן נשלח למחנה עבודה ,אבל הצליח
לברוח ממנו והתאחד עם בתו במקום מסתור בוורשה,
שם החל לתעד את קורותיו .בחיבורו הוא מספק מידע
גם על הארגונים היהודיים השונים שפעלו בגטו ,לרבות
היודנראט .בריסקר נפטר בשנת  1945בטרם הצליח
להשלים את כתיבת החיבור.
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הם באו עד חומה :היומן ,הכרוז ,השיר
אבא קובנר | עורך :מוקי צור
בשיתוף יד יערי והוצאת מורשת
₪ 47 ₪ 78
■ הספר משלב שלוש מיצירותיו של אבא קובנר:
ַ
קאַלענדאַר פון גרויל (לוח השנה של הזוועה) ,שהוא יומן
קטן שבו שרבט קובנר בכל יום מילים אחדות ביידיש על
קורותיהם של גטו וילנה וסביבתו; הכרוז שכותרתו ”אל
נלך כצאן לטבח” ,ובו קבע קובנר לראשונה שהיטלר
זמם מזימה להשמיד את יהודי אירופה כולה ,ולכן אין
מוצא אחר אלא להתגונן עד הנשימה האחרונה; והפואמה
אחותי קטנה ,המתארת את המנזר שבו הסתתר קובנר,
אגב דיון נוקב ביחסים בין העולם היהודי לנוצרי .שלושת
השיאים האלה ביצירתו רבת-הפנים של קובנר נשזרים יחד במסה פיוטית-הגותית
העומדת במרכז הספר.

השמיעיני את קולך ונסו הצללים:
מבחר מקורות מאת נשים בתקופת השואה
עורכת :בתיה דביר
בשיתוף הוצאת מורשת
₪ 74 ₪ 98
■ האסופה מוקדשת לסיפורה של האישה היהודייה תחת
עולו של הרייך השלישי ,ומציגה באמצעות קטעי יומנים,
עדויות וזיכרונות ,את חייהן של נשים עירוניות וכפריות,
אמהות מסורות ונשות מקצוע ,אורתודוקסיות ,פעילות
פוליטיות וילדות שרק החלו את חייהן .החלק החותם
את האסופה מתאר את החזרה לחיים של מקצת הנשים
ששרדו בשואה ,ואת תרומתן לחברה ולתרבות בעולם
שלאחר המלחמה.

סיפור שלא סיפרתי :מקובנה ודכאו לחיים חדשים
אורי חנוך | יהודית חנוך
₪ 41 ₪ 68
■ בשנת  1940תמו ימי התום של הילדּות בקובנה ,והעיר
שינתה את פניה עם כניסת הסובייטים .בערגה נזכר אורי
חנוך בחייו הקודמים ,ומתאר את בית הוריו ,את הלימודים
בגימנסיה וכן שלל דמויות שוליים ציוריות שהיו חלק
בלתי נפרד מהקהילה היהודית .הספר עוקב אחר קורותיו
בגטו קובנה ובמחנה הריכוז דכאו ,שלוו באקציות ,אימה,
רעב ועבודת פרך .עם תום המלחמה עלה לארץ ולחם
בשורות הפלמ”ח ואחר-כך שירת בצה”ל .אורי הקדיש
את העשורים האחרונים של חייו לשימור זיכרון השואה.
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