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הפינה לקמפוס מורשת .את האירוע כיבדו בנוכחותם
יושב הראש לשעבר של הסוכנות היהודית נתן
שרנסקי ,שגרירי גרמניה ואוסטריה בישראל ,ידידי
יד ושם מרחבי העולם וניצולי שואה.
הקמפוס החדש ,שייבנה ביד ושם על הר הזיכרון
בירושלים ,יכלול את משכן האוספים ,מרכז אוצרות
על שם ג'וזף וילף ,גלריה להצגת פריטים מתוך
אוספי יד ושם ,ואודיטוריום מחודש שלצדו הגלריה
לתערוכה בנושא המשפחה והילדים.
המרכיב המרכזי בקמפוס החדש יהיה משכן
האוספים ,שיכלול חלל כניסה ובו תצוגות מתחלפות,
מעבדות לשימור וחללי אחסון עבור היצירות ,החפצים
וחומרי הארכיון הייחודיים של יד ושם .במשכן
האוספים ,שימוקם בנקודה בולטת מול אוהל יזכור,
יהיו ארבע קומות תת-קרקעיות בשטח כולל של
 5,880מטרים רבועים.
במהלך הטקס כינה יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו את הפריטים שבאוספי יד ושם  -פריטים
הכוללים  210מיליון עמודים של מסמכים34,000 ,
חפצים אישיים וכמעט  12,000יצירות אמנות מקוריות
 "אבני הבניין של זיכרון שואה [ ]...הזיכרונותהאנושיים המאפשרים לנו למסור את סיפורי יוצריהם
ובעליהם לדורות הבאים".

בקמפוס החדש יהיה משכן
האוספים ,שיכלול תצוגות
מתחלפות ,מעבדות לשימור
וחללי אחסון עבור אוספי
היצירות והחפצים

©אפשר לצטט תוך ציון המקור.
רשות הזיכרון  -יד ושם
נתמכת בפעולותיה על ידי
משרד החינוך
וועידת התביעות

■ בשער :השער הפנימי של יומן הגדילה של אברהם
פאקטר הפעוט עם הכיתוב "וים [שם בדוי],
 20בפברואר ( "1943ראו עמ' )16
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נתן שרנסקי ציין את יצירת המופת של ויקטור
פרנקל האדם מחפש משמעות ,ואת החשיבות שיש
להענקת משמעות לחייו של אדם אפילו כשהוא ניצב
מול מוות ודאי .ניסיונותיהם של בני האדם שחיו תחת
משטרים כמו אלה של גרמניה הנאצית וברית המועצות
הקומוניסטית ,כפי שהוא עצמו נזכר ,חיוניים לא רק
למי שחיו באותו הזמן ,אלא גם עבור דורות העתיד,
כדי ללמוד כיצד לקדם את האנושות באופן הטוב
ביותר" .מדינת ישראל ,יד ושם וידידי יד ושם ערבים
לכך שזיכרון השואה ימשיך להתקיים מדור לדור".

הפינה לקמפוס מורשת

לאה גולדשטיין

קאי דיקמן ,יושב ראש אגודת ידידי יד ושם
בגרמניה והדובר בשם ידידי יד ושם באירופה ,אמר
על האירוע שהוא "רגע של ענווה ואחריות כבדה".
לדבריו ,יד ושם ,המרכז העולמי להנצחת השואה,
"הוא מקום שאינו רק מאגד את כל זיכרונות השואה,
אלא גם מוקיר ומפיץ אותם כדי שכל האנושות
תוכל לראות וללמוד מהם .כאן ,בהר הזיכרון ,חברנו

■ יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו מציג את מגילת היסוד של קמפוס מורשת עם ג'יין וילף ,קאי דיקמן ותומכי הקמפוס החדש

"מדינת ישראל ,יד ושם וידידי
יד ושם ערבים לכך שזיכרון
השואה ימשיך להתקיים מדור
לדור".
נתן שרנסקי

■ נציגי הדור השלישי ג'ונה בוריאן ,זאקרי הביף ואנדי שאפל טומנים את מגילת היסוד באדמה במקום שבו ייבנה קמפוס מורשת החדש

בשם משפחת וילף והאגודה האמריקאית למען
יד ושם אמרה ג'יין וילף כי הקמפוס החדש יהיה "מוקד
לזיכרון השואה עבור העם היהודי ,מדינת ישראל
והאנושות כולה [ ]...קמפוס השואה וכל מרכיביו הם

ליד ושם כדי לבנות משכן חדש לכל מרכיבי זיכרון
השואה ,לכנס אותם יחד תחת קורת גג אחת כדי
שישמשו הוכחה נצחית לזוועות השואה .זהו המקום
שגם יחזיר לקורבנות את קולותיהם .המשכן הזה
ישמש בית לחלומות שלעולם לא ייחלמו; לתקוות
שלעולם לא יתגשמו; לשאיפות שלעולם לא ימומשו".
לאחר הטקס ,שכלל הופעה של ילדי מקהלת
שבא ,חתמו התומכים על שני עותקים של מגילת
היסוד .עותק אחד נשמר ביד ושם ,והשני נטמן באדמה
בנקודה שבה ייבנה קמפוס מורשת.

יסוד אינטגרלי בפעילותו החיונית של יד ושם .באמצעות
מרכיבים אלה אנו מתמודדים עם האתגר של שימור
אוספי יד ושם עבור הדורות הבאים ,הנגשתם לציבור
ומסירת זיכרון הקורבנות וניצולי השואה לדורות הבאים".
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חדש אונליין

"תני לה אהבת אם"

מכתבים אחרונים מהשואה1944 :

■ כרמן סוריאס הפעוטה עם הוריה ,קלייר-קלרה ומואיז-משה,
מילאנו | 1940 ,ארכיון יד ושם

■ ג'וזפה-יוסף סוריאס | יד ושם ,היכל השמות

■ "פונה אלייך אֵם מאוד עצובה שלוקחים אותה
ואת משפחתה ולא יודעת לאן [ ]...תשתמשי במסמך
האימוץ כדי שהיא תינצל [ ]...אני מבקשת ממך :תני
לה אהבת אֵם כדי שתרגיש פחות בחסרוני .לא לספר
לה איפה אני נמצאת".
כך כתבה איזבלה פודור מקלוז' (קולוז'וור)
למשפחה שביקשה לאמץ את בתה היחידה ,גיטה
בת השמונה .איזבלה צירפה למכתב הצהרה ,שבה
ויתרה על גיטה והעבירה אותה ליאנוש סומור הנוצרי
ומשפחתו כדי שיאמצו אותה .בהצהרה ביקשה איזבלה
שגיטה תתנצר ותקבל חינוך נוצרי קתולי .בסוף מאי
 1944החל שילוחם של יהודי גטו קלוז' לאושוויץ .בין
המגורשים היו איזבלה ואמה אמיליה .שתיהן נרצחו.
אביה של גיטה ,חיים פודור ,נרצח בפלוגות העבודה
של צבא הונגריה .גיטה שרדה.
 13מכתבים מתקופת השואה שנמצאים בארכיון
יד ושם מוצגים בתערוכה הרביעית והאחרונה בסדרת
התערוכות המקוונות "מכתבים אחרונים מהשואה".
המכתבים ,שכל כותביהם נרצחו ,נשלחו לקרובי
משפחה ולחברים מהבית ,מהמסתור ,מהגטו ,מבית
הכלא או מהמחנה .מכתבים אלו הם לעתים העדות
היחידה לקיומו של אדם ,ובאמצעותם ניתן לספר את
סיפורו של היחיד בשואה ולתת לקורבנות השואה
שם ,פנים וזיכרון.
ֵ
המכתבים שוגרו מאוקראינה ,איטליה ,גרמניה,
הולנד ,הונגריה ,צ'כיה ,צרפת ורוסיה והם כתובים
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"אני מבקשת ,מואיזינו ,אל
תדאג לנו .לא חסר לנו שום
דבר [ ]...נתראה בקרוב".
קלייר סוריאס ,אפריל 1944
באיטלקית ,גרמנית ,הולנדית ,הונגרית ,צרפתית
ורוסית .רובם נתרמו ליד ושם במסגרת המבצע
הלאומי "לאסוף את השברים".
לאחר כניעת איטליה לבעלות הברית בספטמבר
 1943כבשו הגרמנים את רוב איטליה ופתחו במצודים
בלתי פוסקים אחר יהודים .כל יהודי שנתפס  -גם אם
היה בעל אזרחות זרה ,או אדם ששירת למען המדינה
האיטלקית  -נעצר .באפריל  1944היה זה גם גורלם
של קלייר סוריאס ממילאנו ,בעלת אזרחות טורקית,
ובנה ג'וזפה-יוסף בן השנתיים" .מחשבותַי מופנות
אליך ואל כרמן" ,כתבה קלייר מהכלא במילאנו שבו
שהתה עם בנה ג'וזפה-יוסף ,אל בעלה מואיז-משה
ובתה בת החמש כרמן" .אני מבקשת ,מואיזינו ,אל
תדאג לנו .לא חסר לנו שום דבר [ ]...נתראה בקרוב".
מואיז פעל לשחרור אשתו ובנו ,אבל כמה שבועות
אחרי מאסרה של קלייר נאסר אף הוא .קלייר וג'וזפה
נשלחו לאושוויץ באוקטובר  .1944לאחר חודשיים
נשלח לשם גם מואיז .שלושתם נרצחו .כרמן שרדה
במסתור באיטליה.

יונה קובו

ציור שצייר יעקב היימן מרקוס בעת ששהה במסתור באמסטרדם עם דודתו
רוזה מטמן | ארכיון יד ושם ,באדיבות לני דוידסון-מרקוס

■ "להתראות?" מכתבה האחרון של פעילת המחתרת מריאן כהן.
המכתב נכתב מהכלא באנמאס ונשלח אל חברה למחתרת עמנואל רסין

כששמו של יעקב הופיע
ברשימת הגירוש מהגטו,
החליטה רוזה להצטרף אליו
והתחלפה עם אדם אחר
שיועד לגירוש
מכתבים אלו הם לעתים
העדות היחידה לקיומו של
אדם ,ובאמצעותם ניתן לספר
את סיפורו של היחיד בשואה
ולתת לקורבנות השואה שֵם,
פנים וזיכרון
בתערוכה מוצג גם סיפורם של יעקב היימן מרקוס
בן העשר מאמסטרדם ושל דודתו רוזה-רוסיה מטמן:
לאחר תחילת שילוח יהודי הולנד למזרח השיגו הוריו
של יעקב ,פיליפ ודויפיה מרקוס ,מסמכים מזויפים.

בנם יעקב נשלח למסתור עם דודתו אחות אמו ,רוזה-
רוסיה מטמן ,משם כתב יעקב לסבו וסבתו ,בני הזוג
מטמן" :אני מקווה שיהיה לכם כיף גדול ביום ההולדת
של הדוד קוס .סבתא וסבא ,שולח לשניכם ברכות
ומזל טוב לכבוד יום ההולדת של הבן היחיד שלכם.
אנא מסרו לו את ברכותי  -המון נשיקות וברכות
 יהמ [יעקב היימן מרקוס]" .ב 8-ביוני  1944נתפסויעקב ורוזה .הם נשלחו למחנה הריכוז ווסטרבורק
ומשם לגטו טרזין .בטרזין עבדה רוזה במיון מתכות,
עבודה שהקנתה לה חסינות מגירוש .כששמו של
יעקב הופיע ברשימת הגירוש מהגטו ,החליטה רוזה
להצטרף אליו והתחלפה עם אדם אחר שיועד לגירוש.

ב 23-באוקטובר שולחו רוזה ויעקב לאושוויץ .יעקב
נרצח בתאי הגז עם הגיעו למחנה .רוזה עברה את
הסלקציה ושרדה עד שחרור המחנה .חודשיים אחר
כך ,במרס  ,1945היא מתה מאכילת מזון מקולקל.
הוריו של יעקב ,סבו וסבתו שרדו.
הכותבת היא תחקירנית ורכזת תערוכות מקוונות במחלקת
הדיגיטל באגף התקשורת.
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מאירועי יום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"ט

■ שישה ניצולים  -בלה איזנמן ,שאול לובוביץ' ,פאני בן עמי ,מנחם הברמן ,שרה שפירא ויהודה מימון  -הדליקו שש משואות בעצרת המרכזית לפתיחת אירועי יום
הזיכרון לזכר ששת המיליונים שנרצחו בשואה.

■ זוהי השנה החמישית שמבקרים בהר הזיכרון
השתתפו בסיורי "מאחורי הקלעים" ,המאפשרים
היכרות קרובה יותר עם הפעילות של יד ושם.

■ בבוקר יום הזיכרון לשואה ולגבורה הונחו 120
זרים לרגלי אנדרטת מרד גטו ורשה.
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לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ט ,יזם יד ושם מגוון אירועים,
פעילויות ופרויקטים ברחבי הארץ בסימן "המלחמה שבתוך המלחמה:
מאבק ההישרדות של היהודים בשואה".
לאה גולדשטיין

■ כ 2,500-איש  -ניצולי שואה מישראל ומהעולם ,חברי הסגל הדיפלומטי ,חיילי צה"ל ואורחים מכל העולם  -השתתפו בערב ה 1-במאי בעצרת הפתיחה הממלכתית
לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ט .יותר מ 75,000-איש ברחבי העולם צפו בזמן אמת בעצרת בדף הפייסבוק ,באתר האינטרנט ובערוצי היוטיוב של יד ושם.

■ האירוע המרכזי של עמותת דורות ההמשך התקיים
בסימן "הקולנוע הדוקומנטרי לשירות זיכרון השואה".
הערב כלל קריאת "נזכור" בידי נטע לניאדו ויהלי
לשם ,בני הדור הרביעי; טקס הדלקת נרות בידי שישה
ניצולי שואה ונכדיהם; והענקת "תעודת הוקרה על
מפעל חיים" מטעם העמותה לבמאי והיוצר בוריס
מפציר על סדרת סרטיו הדוקומנטריים על יהדות
ברית המועצות בשואה.

■ אירועים מסורתיים נוספים כללו את "לכל איש יש
שם"  -טקס הקראת השמות באוהל יזכור ובמשכן
הכנסת  -ואת טקס הזיכרון המרכזי באוהל יזכור.

■ במהלך יום הזיכרון הגיעו ליד ושם כ 300-חברי
תנועות הנוער השונות מרחבי הארץ ,ולקחו חלק
בעצרת תנועות הנוער בבקעת הקהילות .לעצרת
קדם סיור ,שכלל דיון ושיח בנושא דילמות בתקופת
השואה .את הסיור הדריכו חניכים בקורס המדריכים
המתקיים בימים אלה בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ועתיד להסתיים בסוף חודש יוני.
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פעילויות חינוכיות לציון יום

■ במהלך השבוע של יום הזיכרון לשואה ולגבורה התקיימה ביד ושם סדרת המופעים "צלילי זיכרון" :פרויקט
ייחודי של בני נוער למען בני נוער ,אשר מבצעים יצירות מקוריות המתבססות על טקסטים שמסרו להם ניצולי
שואה .תהליך הלימוד והיצירה נעשה בהובלה משותפת של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה והמרכז
הבין-תחומי "הצוללת הצהובה" ,והשתתפו בו הרכבים של בני נוער הלומדים ב"צוללת הצהובה" במסגרת
מגמת מוזיקה על-אזורית לבגרות  5יחידות.

■ במרכז הקהילתי הפתוח ,שנערך גם השנה ביד ושם,
השתתפו כאלף תלמידים מישראל ומתנדבים במסגרת
האגודה להתנדבות .התלמידים והמתנדבים נפגשו
עם ניצולי שואה וסיירו באתר ובמכלול המוזיאוני.
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■ ביום הזיכרון לשואה ולגבורה הועלתה בכיכר
המשפחה ביד ושם התערוכה "זיכרון מבעד לעדשה",
שבה מוצגים צילומים של ניצולי שואה וילדי מלחמה
בליווי טקסטים העוסקים בזיכרונותיהם מימי המלחמה
ובחייהם כיום .את התערוכה יצרו תלמידי כיתות י'
עד י"ב ברשת "אורט" מאזורים שונים בארץ ,שתיעדו
בצילום ובכתב ניצולי שואה וילדי מלחמה החיים כיום
בקהילות שבהן חיים גם התלמידים.

■ בפרויקט גלויות דור  4.0יוצרים צעירים עוסקים
בייצוג השואה ובמשמעותה לדורות הבאים .מעבר
להיותו פרויקט מרתק מהבחינה האמנותית ,תהליך
עשייתו מלּווה בתוכנית חינוכית בהדרכת מנחים
מטעם בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד
ושם והמרכז האקדמי ויצ"ו חיפה .עבודה מרגשת
שנוצרה השנה במסגרת הפרויקט היא "בין שתי
זהויות" של כרם גבריאל ואירנה ניקולה ,אשר מציגה
שמות של ילדים יהודים מודפסים על בד ומייצגים
את העבר שאינו ניתן למחיקה .על השמות האלה
רקומים שמות נוצריים ,שיוצרים סיפור כיסוי והצילו
את אותם ילדים ,ומבטאים מציאות של התמודדות
עם זהות שאולה בתקופת המלחמה.

הזיכרון
■ ב 3-באפריל נערך ביד ושם יום עיון לפורום
המפקדים הבכיר של חיל האוויר ,אשר עסק בנושא
הורות ומשפחה בשואה ,והוזמנו אליו גם הורי המפקדים
ובנות זוגם .המשתתפים סיירו בתערוכות המוצגות ביד
ושם ,ודנו במהלך הסיור בדילמות שאיתן התמודדו
משפחות יהודיות בתקופת השואה .בסיום נפגשו
המשתתפים עם אשת העדות עליזה לנדאו ,שסיפרה
על ילדּות בתקופת השואה ועל קורות משפחתה
בשואה  -כיצד איבדה את אביה ואת אחיה ,וכיצד
הצליחה להתאחד עם אמה כנגד כל הסיכויים.

■ לקראת יום השואה תשע"ט התקיימו ימי עיון למאות
מאנשי כוחות הביטחון ,בהם לוחמי אש ,אנשי משטרה
ועובדי רפא"ל ,הן ביד ושם הן ברחבי הארץ .ביום
עיון של הפורום הבכיר של משטרת ישראל ,שנערך
בסימן מאבקם של היהודים בשואה על תודעה וזיכרון,
נחשפו חברי הפורום להיקף התיעוד והאיסוף ביד
ושם .ערב יום השואה התארח ביד ושם פורום מטה
שירות הביטחון הכללי .שיאו של היום היה מפגש
מרגש עם שורד השואה והפרטיזן שמעון גרינהויז,
שבמהלכו גולל את סיפורו האישי ומעורר ההשראה.
צילום :תקשורת שב"כ

■ ערב יום השואה תשע"ט התכנס פורום מטכ"ל
בראשות הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי ביד ושם
ליום עיון בנושא הלוחמים היהודים במלחמת העולם
השנייה :בצבאות בעלות הברית ,בבריגדה היהודית,
וסיפורו של ארגון "החלוץ הלוחם" בקרקוב כדוגמה
ללחימה בגטאות.

חברי פורום מטכ"ל צפו
באוסף החפצים של יד ושם
ונחשפו לעקבות שנותרו ממי
שאינם עוד
בהמשך צפו חברי הפורום באוסף החפצים
של יד ושם ונחשפו לעקבות שנותרו ממי שאינם
עוד .הסיור התמקד בחפציהם של לוחמים יהודים.
אחת מנקודות השיא של היום הייתה מפגש של
חברי הפורום עם אברהם גרינזייד ,לוחם לשעבר
בצבא האדום .הפתעה אישית ציפתה לרמטכ"ל
כאשר קיבל אסופת מסמכים מתקופת השואה על
 12מבני משפחתו.

■ במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה התקיימה בקריית ההדרכה של צה"ל בנגב (עיר הבה"דים) קשת רחבה
של אירועים ופעילויות חינוכיות .האירועים החלו בערב יום הזיכרון עם ערב מפקד בהשתתפות כ 800-אנשי
סגל הפיקוד וחיילי המפקדה של הבסיס .אורחת הכבוד של האירוע הייתה חוה פיבקו ,ניצולת שואה וסבתא
של קצינה המשרתת במפקדת הבסיס .הערב כלל קטעים אמנותיים ,קריאה מתוך יומנים אישיים של משתתפי
משלחת "עדים במדים" ,ודברים של מפקד הבסיס אל"מ אבי מוטולה ,אשר ציין את המחויבות יוצאת הדופן
של יחידתו להנחלת זיכרון השואה .בבוקר יום השואה התקיים בקריה טקס גדול בהשתתפות כ 8,500-חיילים
ומפקדים .עשרות קבוצות משבעה בסיסי ההדרכה בקריה קיימו את פעילות שיח הזיכרון בעזרת האסופה
קולכם שמעתי .במהלך השבוע התקיימו פעילויות ליותר מ 1,500-חיילים במרכז החינוך של יד ושם "צלם
האדם בצל המוות".

"אנו נמשיך את מלאכתם
ונזכור את תפקידנו  -להבטיח
את ביטחונה של מדינת ישראל
וכמובן להבטיח שהשואה לא
תחזור עוד לעולם".
ראש השב"כ נדב ארגמן

9

חינוך
חדש בחינוך המקוון
סרטונים על דמויות מוכרות מתקופת השואה
■ "אינספור היו הדרכים שהמצאנו ושהלכנו בהן שלא
למות :כמספר סוגי האישיות של בני האדם .כולן כאחת
חייבו אותנו למאבק מתיש שבו ניצב היחיד נגד כולם".

לירז לחמנוביץ

את חייהן של כמה דמויות יהודיות ממקומות שונים
בתקופת השואה .הסרטונים מציגים את סיפוריהם של
אותם אישים  -אנה פרנק ,יאנוש קורצ'אק ,מרדכי
אנילביץ ,אלי ויזל ,פרימו לוי ואבא קובנר  -שנאלצו
להילחם את מלחמתם האישית בתוך מלחמת הקיום
של הקולקטיב היהודי.
בין שהמלחמה שניהלו הייתה מלחמה פיזית
בגרמנים ובין שהייתה זאת מלחמה ליצור ,לפעול
ולחלום ,כל אחת מהדמויות נעשתה  -מסיבות שונות -
סמל של מלחמת הישרדות אישית כזאת .כמה מן
הדמויות פותחות צוהר לסיפורן של קהילות שונות תוך
כדי תיעוד זיכרונות אישיים ,ובכך יוצרים הסרטונים
פסיפס המשלב את הפן האישי עם הקולקטיבי ועם
אירועים שונים בתקופת השואה .מכיוון שגיבורי
הסרטונים נתפסים כמי שמייצגים את זיכרון השואה,
סיפוריהם אינם נתפסים כסיפורים נפרדים ,אלא
כסיפורים המוצגים בתוך מסגרת הזמן ההיסטורית
של סיפור השואה.
"הסרטונים הופקו כדי לעזור למורים בהוראת
נושא השואה" ,מסבירה מנהלת המחלקה לפיתוח

הכותבת היא ראש מדור פרויקטים מקוונים במחלקה לפיתוח
למידה מקוונת ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

"שכח וזכור :"...סרט עדות חדש למטרות חינוכיות

פרדריק דרצ'ינסקי

פרימו לוי ,השוקעים והניצולים ,עמ' 98

הכרת סיפוריהם של עוד ועוד קורבנות וניצולים
ממקומות שונים מאפשרת הכרה מורכבת ומקיפה
יותר של סיפור השואה .לאחרונה הפיק בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה סרטונים המתעדים

■ הסרט "שכח וזכור ,"...שהפיק לאחרונה בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה במסגרת סדרת הסרטים
"עדים בחינוך" ,מספר את סיפורו של דוד טאובקין .דוד
נולד ב 1932-במינסק ,בירת ביילורוסיה הסובייטית.
אביו אהרון היה רופא ,ואמו רוזליה לימדה גרמנית
במכללה לחקלאות .אחותו הגדולה לידה הייתה
מבוגרת ממנו בעשר שנים.
ב 22-ביוני  1941פלשה גרמניה הנאצית לברית
המועצות .באותו היום גויס אהרון טאובקין לצבא
האדום .אשתו רוזליה ושני ילדיה לא הצליחו לצאת
ממינסק ונותרו בה תחת הכיבוש הגרמני.
לאחר פרסום הגירוש הצפוי לגטו ,הציע שכן
להסתיר את המשפחה ,אך רוזליה סירבה באומרה
שהגרמנים מאיימים להרוג כל מי שיסתיר יהודים.
בעקבות האקציה שהייתה בגטו במרס 1942
דאגה רוזליה להוציא את דוד מהגטו .בשלב הראשון
הוא הועבר לבית חולים לילדים מחוץ לגטו ,שם צויד
במסמכים מזויפים ,ולאחר מכן שהה בזהות בדויה
בבתי יתומים שונים במינסק .רוב הזמן הוא שהה בבית
היתומים שניהלה ורה ספארנינג .כשליש מהילדים
בבית היתומים היו יהודים.
לאחר שחרור מינסק ביולי  1944חזר דוד
להתגורר בביתו ,ושם פגש את אביו ששב מהמלחמה.
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למידה מקוונת ד"ר נעמה שי"ק" .פעמים רבות
התלמידים מתקשים לתפוס את המספר העצום ,שישה
מיליון ,והוא נעשה במידה מסוימת חסר משמעות .אך
כאשר מורה פורט אותו בפניהם לסיפורים אישיים,
לפנים של אדם ,התלמיד מצליח לחוש אמפתיה
כלפי אותו אדם ,להתחבר לסיפור שלו ,ודרכו גם
לסיפור הרחב יותר של השואה".
הסרטונים מלווים בתמונות ובקטעים של סרטי
ארכיון מהתקופה .התלמידים יכולים לצפות בסרטונים
כולם ,או להתמקד בדמות אחת או בכמה דמויות
רלוונטיות .לאחר הצפייה המורים יכולים לדון עם
התלמידים בנקודות שונות ,כמו ביטויים ייחודיים של
כוחות נפש ,רוח האדם בתקופת השואה והתמודדות
אל מול אתגרים .מורים ותלמידים המעוניינים להתעמק
בדמות אחת או יותר ,יוכלו למצוא חומרים חינוכיים
כגון מערכי שיעור וכתבות הקשורות לכל דמות.
הסדרה החדשה של הסרטונים הופקה בתמיכתה הנדיבה של
קרן משפחת אדלסון.

ותיעד במצלמתו אתרים שונים שהיו קשורים לשואה.
דוד היה למהנדס רדיו ,התחתן והוליד בן .בשנת 1991
עלתה המשפחה לישראל.

בשנת  1948ביקר דוד במינסק,
ותיעד במצלמתו אתרים שונים
שהיו קשורים לשואה

■ דוד טאובקין (מימין) ואביו אהרון אחרי המלחמה

לדוד נודע כי אמו רוזליה נעצרה בידי הגסטפו בגין
פעילות מחתרתית ,הוחזקה בכלא ונרצחה .אחותו
לידה הצטרפה לפרטיזנים ונהרגה ביער ב.1943-
החיים במינסק ,במקום רווי כולו זיכרונות כואבים,
היו קשים לאהרון ולדוד .השניים החליטו אפוא לעבור
למוסקבה ,שם חזר אהרון לעבוד כרופא ודוד חזר
ללמוד בבית ספר .בשנת  1948ביקר דוד במינסק,

דוד מרבה לעסוק בפעילות בנושא זיכרון השואה,
ומכהן כסגן יושב ראש עמותת ניצולי מחנות הריכוז
והגטאות בישראל .הוא גם אחד המייסדים ומנהל
התוכן של אתר האינטרנט של העמותה ,שבו נמצא
אוסף גדול של חומרים אודות השואה.
זה שנים רבות שדוד מגיע ליד ושם למפגשים
עם צעירים ועם אנשי חינוך דוברי רוסית" .היום יוצא
לי להיפגש עם נערים ונערות שמגיעים לישראל
בתוכנית נעל"ה [נוער עולים ללא הורים]" ,הוא
אומר" .מחובתי לספר להם מה קרה לעם היהודי.
מה קרה לאנשים שאשמתם היחידה הייתה שהם
נולדו יהודים .זאת חובתי".
הסרט דובר הרוסית הופק בתמיכתן הנדיבה של קרן ג'נסיס וקרן
משפחת אדלסון ,ומופיע גם בלוויית כתוביות בעברית.
הכותב הוא רכז תכנים בפרויקט ג'נסיס במחלקה להדרכות
חינוכיות ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

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:

■ בפברואר  2019נערך בפרגוואי הסמינר הבין-לאומי
הראשון להוראת השואה .הסמינר ,שנשא את הכותרת
"לחנך כדי לזכור" ,אורגן בידי מחלקת זכויות האדם
של משרד החינוך המקומי ,ונערך במשך ארבעה ימים
בבירה אסונסיון ובעיר סיודד דל אסטה.
אחת המשתתפות בהעברת הסמינר הייתה
חיה פלדמן גלוז ,רכזת חינוכית לדוברי ספרדית
ופורטוגלית במחלקת העולם היהודי והסמינרים
הבין-לאומיים של בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה .פלדמן נשאה הרצאות והעבירה סדנאות על
פי הקו החינוכי של בית הספר הבין-לאומי לקהל של
כ 250-משתתפים  -מורים ועובדי משרד החינוך .היא
גם ערכה פגישות עבודה עם סגן שר החינוך פרננדו
גריפית ,שנועדו לקדם את הקשרים בין יד ושם ומשרד
החינוך של פרגוואי ,וניצלה את ההזדמנות למפגש
עם מחנכים תושבי אמריקה הלטינית שהשתתפו
בסמינרים של יד ושם בישראל.
בין הבוגרים שפגשה הייתה גלוריה אוריסר דה
מרטינס ,העובדת  13שנה כסגנית מנהלת ורכזת
אקדמית בבית הספר הבין-לאומי של אסונסיון.
בית הספר הוותיק ,שיחגוג בשנה הבאה מאה שנה
להיווסדו ,מונה כ 1,600-תלמידים בני תרבויות
ודתות שונות.
"השתתפתי בסמינר ביד ושם בינואר ,"2017
נזכרת אוריסר" .לפני הסמינר הכרתי את נושא השואה

גלוריה אוריסר דה מרטינס
פרגוואי
בעיקר מסרטים שראיתי,
אבל אז הבנתי שאני לא
יודעת כלום .הסמינר
היה חוויה חזקה ,שעזרה
לי מבחינה אנושית
ומקצועית .לעתים
נעלמים מעינינו סימנים
ורמזים שונים של
במיוחד
אנטישמיות -
■ בוגרת יד ושם
אצל צעירים או בקרב גלוריה אוריסר דה מרטינס
אנשי חינוך  -שמקורם בעיקר בחוסר ידע על השואה
ועל הפצעים שנותרו .אחרי הסמינר נעשיתי רגישה
מאוד לנושא ,ואני מרגישה שיש לי את הכלים להגיב
לגילויים של אנטישמיות ולחנך תלמידים בנושא".
לאחר סיום הסמינר העבירה אוריסר השתלמות
למורים של בית ספרה תוך הדגשת המתודולוגיה של
יד ושם להוראת השואה  -מתודולוגיה המבוססת
על הצגת הסיפור האנושי בציר כרונולוגי של לפני
השואה ,בעת השואה ואחריה  -ובסיוע הסרט החינוכי
יהי זכרך אהבה :סיפורו של עובדיה ברוך .לאחר מכן
היא ארגנה לתלמידים שלה בקורס להיסטוריה ביקור
במוזיאון היהודי של פרגוואי .לאחר הביקור הביעו
התלמידים רצון עז להמשיך בלימודי השואה .כמו כן,
המוזיאון היהודי הזמין את אוריסר לנהל דיון לאחר
הקרנת הסרט הפתרון הסופי.

סמינר לעיתונאים דוברי גרמנית
■ בשבוע שבו צוין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,ערכו
אגף התקשורת ובית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה של יד ושם סמינר לעיתונאים דוברי גרמנית.
במשך שבוע נפגשו העיתונאים עם מומחים וחוקרים
בכירים כדי ללמוד על השואה ועל הפעילות הענפה
של יד ושם ,ושמעו הרצאות על נושאים שונים ,ובהם
האנטישמיות בימינו ,התפתחות חקר השואה וגישתו
הפדגוגית של יד ושם להוראת השואה ולהנצחתה.
המשתתפים ערכו סיור "מאחורי הקלעים" באגף
הארכיונים ובאגף המוזיאונים והמערך למבקר,
ונפגשו עם ניצול השואה נפתלי פירסט.
מאז  2016אירח יד ושם כ 50-עיתונאים מרחבי
העולם לסמינרים ייחודים מסוג זה" .הסמינרים
לעיתונאים מעניקים למשתתפים הזדמנות לקחת
הפוגה מעבודת הסיקור העיתונאי השוטפת וללמוד
לעומק ומקרוב היבטים שונים של זיכרון השואה ושל

האתגרים שעמם מתמודדים העוסקים בהנצחתה",
מסבירה דוברת יד ושם ומנהלת אגף התקשורת
איריס רוזנברג" .במהלך הסמינר עולות שאלות
ומתפתחים דיונים עם הגורמים המקצועיים של יד
ושם ,ואלה תורמים להעשרת המשתתפים הן בהיבט
המקצועי הן האישי".
הסמינר לעיתונאים מגרמניה ומאוסטריה ,שבו
השתתפו עורכים וכתבים ,נערך ביוזמתו של קאי
דיקמן ,יושב ראש אגודת ידידי יד ושם בגרמניה ומי
שהיה בעבר עורך העיתון "בילד"" .הסמינר גרם לי
להרהר על נושאים רבים כמו ייצוג ,שאלת האמינות
של הדימויים וכמובן השאלה הגדולה כיצד ניתן לשמר
את הזיכרון" ,אמרה יאנה וגנר מרדיו ברמן .אליזבת
מוסט ,אשת טלוויזיה ותיקה מ ,BR-TV -הגדירה את
הסמינר כ"אחד מרגעי השיא בקריירה שלי .כעת
אני מבינה באופן ברור שכל קורבן יחיד צריך להיות

כעת אוריסר עובדת עם פאולה פרנקו ,אף היא
בוגרת סמינר יד ושם ,בפרויקט אינטר-דיסציפלינרי
לתלמידי י"ב .הפרויקט" ,לחנך כדי לכבד את החיים:
שואה  -רצח עם שאסור שיחזור" ,הושק באפריל.
במסגרת הפרויקט התלמידים התחלקו לקבוצות ,וכל
קבוצה בחרה נושא מסוים וחקרה אותו בדיסציפלינה
שונה (ספרות ,לשון ,היסטוריה ,אמנות ועוד) בעזרת
מורה מנחה .בפתיחה של הפרויקט שיתף בנם של זוג
ניצולים את הסיפור של הוריו עם התלמידים .סיכום
הפרויקט יתקיים באוקטובר ,עם הצגת עבודותיהם
של התלמידים בפני ועדה בוחנת .אוריסר עוקבת
אחר העבודה בקפידה כדי להבטיח את קיומה של
המתודולוגיה של יד ושם" .בהתחלה פחדתי קצת
מהנושא" ,אמר תלמיד שמשתתף בפרויקט" ,כעת אני
רוצה לדעת עוד ועוד"" .חשוב לי לדעת איך אחרי כל
הסבל שעברו הניצולים הם החליטו להקים משפחה
אחרי המלחמה" ,אמרה תלמידה אחרת.
בינואר  ,2019בהתאם לחוק הוראת השואה שחוקק
הקונגרס של פרגוואי ,הצטרפה אוריסר לצוות של אנשי
חינוך שמפתח תוכנית להוראת השואה בפרגוואי מטעם
משרד החינוך" .אני שמחה לתרום את הידע שרכשתי
ביד ושם ומקווה להעמיק עוד בנושא" ,מסכמת אוריסר.
"אני מקווה לפתח פרויקטים עם סטודנטים באקדמיה
אשר בשלים לקבל ולהבין ברצינות ובאחריות את
הנושאים האלה ,שהם משמעותיים לחיים".

שימי אלן

חלק מהסיפור הכולל .כיום אני מבינה הרבה יותר את
השליחות של יד ושם .אני חשה את האחריות לספר
את הסיפורים שלהם ולהצטרף למאבק באנטישמיות".
הסמינר לעיתונאים דוברי גרמנית התקיים בתמיכת קרן
משפחת אדלסון.
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חדש בספרייה

לוח שנה
מקהילה שחרבה

נפתלי דויטש

■ באחרונה הגיע לאוסף הספרייה ספרון קטן
 לוח שנה עברי שהוציאה בשנת  1938הקהילההאורתודוקסית של העיר ברטיסלאבה בצ'כוסלובקיה.
הלוח הודפס על נייר פשוט ואינו מרשים בעיצובו,
ברור שהוא נועד לשימוש היומיומי של אנשי הקהילה
המקומית ,אבל בירור מעמיק יותר מגלה מקור עשיר
של מידע היסטורי ,פוליטי ,דתי ותרבותי.
הקהילה היהודית בעיר ברטיסלאבה ,המוכרת
גם בשמות פרסבורג (בגרמנית) ופוז'וני (בהונגרית),
מוזכרת כבר בשנת  .1251במהלך השנים השתנה
מעמדם וגורלם של יהודי העיר פעמים רבות ,ובשנות
השלושים של המאה ה 20-עמדה הקהילה בשיא
תפארתה .באותה העת חיו בעיר כ 15,000-יהודים,
מתוך אוכלוסייה של  120,000בני אדם (רובם הונגרים,
גרמנים וסלובקים) .הקהילה התוססת השתלבה
בחיי העיר ,ופעלו בה מוסדות רבים ,בהם ישיבה
גדולה ומפורסמת.

ברור שהלוח נועד לשימוש
היומיומי של אנשי הקהילה
המקומית ,אבל בירור מעמיק
יותר מגלה שהוא מקור עשיר
של מידע היסטורי ,פוליטי ,דתי
ותרבותי
בספרון מורגש המצב הפוליטי המורכב
שצ'כוסלובקיה הייתה שרויה בו באותה העת:
צ'כוסלובקיה נוסדה בשנת  1918וכללה שטח גדול
(כולל העיר ברטיסלאבה) שאוכלוסייתו דיברה
הונגרית .ראשי הקהילה היהודית רצו להביע את
נאמנותם למדינה החדשה גם באמצעות לוח השנה
הזה .למשל :הלוח כולל "רשימות הסתוריות (קראניק)"
(רשימות היסטוריות  -תולדות העולם) שבהן מופיעים
ציוני דרך חשובים בהיסטוריה האנושית  -מבריאת
העולם  5698שנה לפני הדפסת הלוח ועד  20שנה
"להתייסדות הטשעכא-סלאוואקיי" (ייסוד מדינת
צ'כוסלובקיה) .לראשי הקהילה היה חשוב גם להזכיר
את "יום הולדתו ה 88-של מאזאריק" (תומס מסריק,
נשיאה הראשון של צ'כוסלובקיה) ,שמופיע ברשימה
לצד אבות עם ישראל ,אברהם ,יצחק ויעקב ,ולצד
רבנים גדולים כמו רש"י ,הרמב"ם והגאון מווילנה.
תופעה בולטת ומעניינת מהבחינה הפוליטית
היא ההימנעות מהשימוש בהונגרית ,אף שרבים
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■ בלוח השנה מופיעים  27פרסומים ורשימה של ציוני דרך חשובים בהיסטוריה האנושית

מיהודי העיר היו דוברי השפה .בלוח השנה מופיעים
 27פרסומים 25 :מהם בגרמנית ושניים בסלובקית.
פרסום אחד מציג סידור תפילה עם תרגום לסלובקית
מאת רב רפורמי מהעיר הקרובה ניטרה .האם
באמת היה ביקוש לסידור כזה או שזהו עוד סימן
לנאמנות? וכיצד מופיע פרסום רפורמי בדבר דפוס
של הקהילה האורתודוקסית ,שנודעה בשמרנות ברוח
רבה המפורסם החתם סופר? אולי גם זה סימן של
ההתמודדות עם המצב הפוליטי הרגיש.
בלוח השנה מופיע תרגום פונטי של תפילת
קדיש יתום .הדבר מלמד שגם בקהל האורתודוקסי
היו באותה תקופה אנשים שנזקקו לעזרה באמירת
תפילה בלשון הקודש .עניין מיוחד מהווה ההברה
שהתרגום מציג :הברה אשכנזית עממית שהייתה
בשימוש אך ורק בדרום סלובקיה ובמרכז הונגריה.
הברה זו שונה מההברה האשכנזית-הרשמית ,ונדיר
לראותה בדפוס .כיום אין כמעט מי שמתפללים
בהברה זו ,מלבד מספר מצומצם של קשישים החיים
באותם האזורים.
בלוח השנה מצוי מידע רב הראוי למחקר :רשימה
מפורטת של מוסדות הקהילה ,רשימת שיעורי תורה

לפי בתי המדרש ,מאמר בעברית על מנהגי החיים
הדתיים ,נוסח התפילות ,ועוד פרסומים מעניינים
כמו "טבלת הבר מצווה" שעוזרת למצוא את פרשת
השבוע לבר המצווה לפי תאריך הלידה של בן המצווה.

לראשי הקהילה היה חשוב
גם להזכיר את "יום הולדתו
ה 88-של תומס מסריק ,נשיאה
הראשון של צ'כוסלובקיה,
שמופיע ברשימה לצד אבות
עם ישראל
לוח השנה המיוחד הזה מעניק הצצה אל חייה
של קהילה תוססת ,ומתאר את מצבם המורכב של
יהודי ברטיסלאבה בשנה השלווה האחרונה שלהם,
זמן קצר לפני השמדת הקהילה .הלוח מספק תמונה
אחרונה של קהילה בעלת היסטוריה ארוכה ומנהגים
מיוחדים שאיננה עוד.
הכותב עובד במחלקת הספריות.

כעבור  80שנה
פריטים אישיים מהקינדרטרנספורט
נעה אור

■ מריון רוכמן בברלין בשנות השלושים ,תג
שם למזוודה ובובת הכלבלב ,אחד הפריטים
היחידים שנותרו לה מבית הוריה | יד ושם,
אוסף החפצים .באדיבות קרול עייני (רוט) ,קריית מוצקין

■ יותר מ 10,000-ילדים ובני נוער יהודים נשלחו
במסגרת הקינדרטרנספורט מגרמניה ,מאוסטריה
ומצ'כוסלובקיה לבריטניה מדצמבר  1938ועד פרוץ
מלחמת העולם השנייה בספטמבר  .1939פוגרום
ליל הבדולח בנובמבר  1938סימן עליית מדרגה
בצעדים שנקטה גרמניה נגד היהודים ,והביא בין
השאר להאצת ההגירה היהודית מהרייך השלישי
ולמבצע העברת אלפי ילדים יהודים לבריטניה .ילדי
הקינדרטרנספורט נשלחו ללא הוריהם לארץ זרה
שרובם לא ידעו את שפתה ,והועברו אל משפחות
אומנה או לבתי ילדים שניהלו הקהילות היהודיות.
הילדים לא העלו על דעתם שלא יזכו לראות שוב
את הוריהם ,שנשארו מאחור ורובם נרצחו.
באוסף החפצים של יד ושם שמור מגוון פריטים
שלקחו עמם ילדי הקינדרטרנספורט בדרכם לבריטניה.
מקצתם מסמלים את הבית שהיה ואיננו ,ואחרים
מסמלים את רגע הפרידה העצוב ממשפחתם .סיפורן
של אנה נוסבאום (לימים חנה גרוס) ומריון רוכמן ,שנמנו
עם ילדי הקינדרטרנספורט ,מוצג עתה בוויטרינה
לתצוגות מתחלפות בבניין המבואה של יד ושם.

■ אנה נוסבאום בשנת  ,1942ספר הזיכרונות שלה וסיכת הכלבלב האדמדם ,המתנה האחרונה שקיבלה
מאביה לפני שנסעה לאנגליה | יד ושם ,אוסף החפצים .באדיבות חנה גרוס ,עין השופט

סיכה בצורת כלבלב

בובת כלבלב

■ אנה נוסבאום ,בת עשר מווינה ,נשלחה
בקינדרטרנספורט לאירלנד .היא הצטרפה אל אחותה
הגדולה קלרה ,שנשלחה לאירלנד זמן קצר לפני כן.
"אבא לקח אותי לרכבת .אמא לא יכלה לעמוד
בפרידה נוספת .היא כל הזמן בכתה שגם אני ,הילדה
השנייה ,הולכת .כשהגענו לרכבת ,באו אנשי גסטפו
ובדקו את המזוודות ,לראות שלא לקחנו מה שלא
צריך .בתחנת הרכבת התחלתי לבכות .לא רציתי
לעלות לרכבת .אז אבא הלך לאחד הדוכנים ,שם
הוא קנה לי את הסיכה .ככה הוא שכנע אותי לעלות
לרכבת" .בספר הזיכרונות של אנה כתב אביה אוסקר:
"הפרחים מתים אבל האהבה של אבא תמיד פורחת.
וינה."9.1.1939 ,
אנה הגיעה אל ביתה של משפחה אירית,
וכעבור כשנה עברה להכשרה של נוער יהודי .סיכת
הכלבלב האדמדם היא המתנה האחרונה שקיבלה
מאביה .היא לא זכתה לראות שוב את הוריה ,שגורשו
מאוסטריה ונרצחו.

■ מריון רוכמן בת  14מברלין ,בת יחידה להוריה,
נשלחה בקינדרטרנספורט ללונדון ,שם שהתה
בביתם של חברי משפחה .בובת כלבלב ,המוצגת
עתה ביד ושם ,היא אחד הפריטים היחידים שנותרו
לה מבית הוריה.
ב ,1939-בשהותה באנגליה ,כתבה מריון "שיר
לאמא"" :בפעם הראשונה בחיי ,אני לא יכולה לתת
לך שום דבר באופן אישי [ליום ההולדת] ,אל תהיי
עצובה ,הכל יעבור ,אני בטוחה שאת יודעת כמה תקווה
ומזל ושמחה אני מאחלת לך בתוך ההווה העצוב
שלך .אני בטוחה שניפגש שוב בשנה הבאה ,אולי
נלך יחד למוזיאון המטרופוליטן" .תקוותה של מריון
לא התממשה .ב 1942-גורשו הוריה מברלין ונרצחו.
הכותבת עובדת במחלקת החפצים ,אגף המוזיאונים והמערך
למבקר.

אוספים 13

״חדש באוסף״
תצוגה חדשה במוזיאון לאמנות השואה
■ ״כל יום מביא עמו מכסת קשיים חדשים .אילולא
האקסטזה ותחושת ההתעלות הממלאת אותי כאשר
אני אוחז במכחול ,לא הייתי מסוגל לעשות דבר״.
כך כתב ביומנו ב 1943-שעיה בלונדר ,צייר יהודי
יליד פולין שהסתתר באותה העת בבקתה מבודדת
ביער בדרום צרפת .כדי שלא להיות מזוהה כיהודי
הסב בלונדר את שמו לאנדרה בלונדל ,והתפרנס
מעבודות פיזיות קשות כמו חטיבת עצים .לפני
חודשים אחדים התקבלו לאוסף האמנות של יד ושם
 22ציורים ורישומים של בלונדל ,שנתרמו בידי בתו

בין היצירות המוצגות ,שרובן
התווספו לאוסף בשנה האחרונה,
נמצאת גם יצירה שהגיעה לפני
כעשור ,אך הטיפול בה היה כה
מורכב וארוך ,שרק עכשיו
התאפשרה הצגתה
הלן פיידי-בלונדל המתגוררת בפריז .כעת מוצגות
תשע מעבודותיו במוזיאון לאמנות השואה במסגרת
תצוגה מיוחדת שכותרתה ״חדש באוסף״ .היצירות
מאפשרות להתחקות אחר קורותיו והתפתחותו
הסגנונית של בלונדל בצרפת מאז ראשית המלחמה
ועד השחרור.

■ ניצול השואה מרדכי אלוש עם יצירות האמנות שלו
בפתיחת התצוגה "חדש באוסף"

■ פרנץ פטר קין ( ,)1944-1919דיוקן יאן בורקה ,פראג | 1940 ,יד ושם ,אוסף האמנות .תרומת עיזבון פרידל שטרן

התצוגה ״חדש באוסף״ נפתחה לקראת יום
הזיכרון לשואה ולגבורה תשע״ט ומציגה לציבור ציורים
ורישומים שנוספו לאוסף באחרונה .בשנים האחרונות
השקיע צוות המחלקה לאמנות מאמצים רבים
בהעשרת האוסף ביצירות שצוירו בתקופת השואה
או מיד אחריה .התצוגה מחברת בין אמנים שבאו
מארצות שונות  -צרפת ,רומניה ,יוגוסלביה,
צ׳כוסלובקיה ,בלגיה ,פולין ואף תוניסיה  -ופעלו

בימי המלחמה במקומות שונים ובנסיבות שונות:
בגטו ,במחנה או במסתור .מאחורי הציורים המגוונים
מסתתרים סיפורי חיים מרתקים ,שניתן לקרוא עליהם
בטקסטים המלווים את היצירות .כך למשל אפשר
ללמוד על חיי היום-יום של מקסימיליאן פוירינג
במחנה שבויים בגרמניה ,שבו הסתיר את זהותו
היהודית; לגלות את ראשית דרכו האמנותית של
המעצב דן ריזינגר כילד ביוגוסלביה הכבושה; ולהתבונן
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ביצירות שהותיר הנרי אפשטיין בכפר בצרפת קודם
מעצרו ושילוחו לאושוויץ.
התצוגה כוללת עבודות של ציירים שכבר היו
אמנים ותיקים בפרוץ המלחמה ,דוגמת בלונדל,
פוירינג ,קרל פליישמן ופטר קין ,לצד יצירות
של צעירים כמו פטר קליין ,מרדכי אלוש ,הנרי
קישקה ,סמי בריס ודן ריזינגר ,שעשו את צעדיהם
הראשונים בציור דווקא בתקופה הזאת.

הן בשביל האמנים הוותיקים הן בשביל המתחילים מילא
העיסוק בציור קשת רחבה של תפקידים ,ובהם אמצעי
לביטוי עצמי ותיעוד בעתות כאב ומשבר
אליעד מורה-רוזנברג

■

"חדש באוסף" במוזיאון לאמנות השואה :מאחורי הציורים מסתתרים סיפורי חיים מרתקים

הן בשביל האמנים הוותיקים הן בשביל
המתחילים מילא העיסוק בציור קשת רחבה של
תפקידים ,ובהם אמצעי לביטוי עצמי ותיעוד בעתות
כאב ומשבר .קרל פליישמן תיעד ברישומים מלאי
חמלה ,ובקו מהיר ואקספרסיבי ,את הרעב הקשה
בגטו טרזין .בעבור הנרי קישקה ,שצייר את שלגיה
ושבעת הגמדים טרם שילוחו לאושוויץ ,אִפשר
הציור בריחה אל מחוזות הדמיון בתקופה של
חרדה ורדיפות .המחווה שעשה לסרטו של וולט
דיסני מ 1937-חושף את משיכתו של קישקה
לדמויות קומיקס ,חיבה שהעביר לבנו המאייר
מישל קישקה שנולד לאחר המלחמה .במקרים
אחרים היה הציור גם מקור פרנסה ,כמו למרדכי
אלוש הצעיר ,שסייע לפרנסת משפחתו באמצעות
ציור גלויות ססגוניות בתוניסיה.

רבות מהיצירות שמגיעות לאוסף מצויות במצב
רעוע בשל הנסיבות שבהן נוצרו ונשתמרו .הבאת
הרישומים והציורים לתצוגה דרשה טיפול שימורי
רב .בין היצירות המוצגות ,שרובן התווספו לאוסף
בשנה האחרונה ,נמצאת גם יצירה שהגיעה לפני
כעשור ,אך הטיפול בה היה כה מורכב וארוך ,שרק
עכשיו התאפשרה הצגתה .זהו ציור שמן דו-צדדי,
שצייר פטר קין בפראג ב ,1940-לפני שנשלח
לטרזין .בצדו האחד של הציור מונצחת אשתו של
האמן ,אילזה סטרנסקי .אילזה ופטר שולחו יחד עם
הוריהם לאושוויץ ,שם נרצחו .בצדו השני של הציור
מצויר דיוקנו של יאן בורקה ,שהיה תלמידו של קין
בפראג .בורקה ,שחלם להיות צייר ,ראה בקין אב
רוחני ,ובין השניים התפתחה חברות שהמשיכה
לפרוח גם לאחר ששניהם נכלאו בגטו טרזין .בורקה

שרד ,הגשים את חלומו להיות אמן ,ופעל להנצחת
פטר קין וחבריו מטרזין .הוא גם מי שמסר את הדיוקן
הדו-צדדי המיוחד ליד ושם.
"הנאצים השקיעו מאמצים לא רק ברצח שיטתי
של בני העם היהודי ,אלא גם במחיקת זיכרונם,
תרבותם ומורשתם של הקורבנות" ,אמרה מנהלת
אגף המוזיאונים והמערך למבקר ויויאן אוריה בפתיחת
התצוגה" .יצירות האמנות שבאוסף יד ושם  -המונה
כ 12,000-יצירות שנעשו בתקופת השואה בגטאות
ובמחנות ריכוז ,עבודה והשמדה ,תחת סכנת חיים -
ממחישות את היות יוצריהן בני אנוש בעלי תווי פנים
ושמות ,ומציגות עדות אילמת שאותה יש ביכולתנו
להעביר לתודעת הדורות הבאים .אנו נמצאים בצומת
דרכים שבה דור הניצולים הולך ונעלם והכלים של
הנצחת הזיכרון משתנים דרמטית.
"לפיכך חשיבותם של אוספי יד ושם כחלק מתיעוד
התקופה הולכת ומתעצמת .אנו מבקשים להודות
ולברך על ההחלטה של הניצולים ובני משפחותיהם
להפקיד את היצירות היקרות להם מכל למשמרת עד
ביד ושם .אנו מבטיחים למלא את חובתו המוסרית של
יד ושם לעם היהודי ולאנושות לשמר אותן ולחשוף
אותן לקהלים גדולים בארץ ובעולם".
התערוכה מוצגת הודות לאמנים ובני משפחותיהם ,שמסרו
יצירות למשמרת עולם ביד ושם; וכן לידידי יד ושם בארץ ובעולם,
שאפשרו בנדיבותם את העשרת האוסף ביצירות חשובות.
הכותבת היא אוצרת ומנהלת מחלקת האמנות באגף המוזיאונים
והמערך למבקר.

אות העיצוב לתערוכת ״הבזקי זיכרון״
■ הסטודיו לעיצוב ״טחנה לעיצוב״ זכה באפריל באות
העיצוב הישראלי  2019בקטגוריית עיצוב תערוכות
על עיצוב התערוכה של יד ושם ״הבזקי זיכרון :צילום
בתקופת השואה״ המוצגת בביתן לתערוכות בהר
הזיכרון .בתערוכה ,המציגה במבט ביקורתי את
תיעוד השואה מבעד לעדשת המצלמה ,ביקרו עד
היום יותר מ 100,000-בני אדם ,ובשנה הבאה היא
תוצג במוזיאון השואה ביוסטון וכן בגרמניה.
מנהלת אגף המוזיאונים והמערך למבקר
ואוצרת התערוכה ויויאן אוריה :״באמצעות שימוש
בדימויים מעולם הצילום  -שולחן האור ,קירות

החללים המדמים את מצלמת הלייקה ושילוב
החלון של הביתן בתערוכה כעדשת מצלמה -
הצליח המעצב יוסי קרני ליצור חלל המבטא
באופן מדויק את הקונספט של התערוכה ,אשר
מפנה זרקור לנסיבות הצילום בתקופת השואה
ולתפיסת עולמו של הצלם המתעד :הצילום
הגרמני ,הצילום היהודי והצילום של בעלות הברית,
תוך התייחסות לנקודת מבטם השונה והייחודית
של הצלמים היהודים בגטאות״.
"הבזקי זיכרון :צילום בתקופת השואה" מתקיימת בתמיכתם
הנדיבה של סעדיה וסימי כהן.
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"והגדת לבנך"
יומן גדילה של תינוק במסתור

ברוך קרלין

■ בתקופת השואה ,כאשר משפחות יהודיות רבות
התפרקו בעל כורחן וילדים נמסרו למשמרת אצל
משפחות ומוסדות לא יהודיים ,נמנעה מהורים רבים
חגיגת הסדר המשפחתי עם ילדיהם .משפחתו של
אברהם פאקטר הייתה אחת המשפחות האלה .אף
על פי כן סיפורו של אברהם רצוף אהבה ותקווה
 אהבה של משפחה חדשה ותקווה להתאחדבירושלים הבנויה עם משפחתו.
אברהם פאקטר נולד ב 1942-בעיר אנסחדה
במזרח הולנד לאליהו פאקטר ולאשתו בתי לבית
גרסטנר .כאשר התחילו השילוחים של היהודים מזרחה
בקיץ  1942החליטו ההורים להסתתר ולמסור את
שני ילדיהם  -אברהם בן שבעת השבועות ואחותו

מריה פאקר הבינה את הצער
שבו היו שרויים הוריו של אברהם,
ועל כן החליטה לנהל יומן שבו
תיארה ותיעדה את התפתחותו
של אברהם הפעוט

■ אברהם ולאה פאקטר 1947 ,בקירוב ,הולנד | ארכיון יד ושם

לאה  -למסתור אצל משפחות נוצריות .אליהו היה
בעל חנות לכלים חקלאיים .אחד מלקוחותיו ,מר פאוס
מהעיירה הסמוכה אלמלו ,הציע לו עזרה במציאת
מקומות מסתור לילדים .לאה נמסרה למשפחת
פאוס ,ואילו אברהם נמסר למריה ופרנס פאקר ,בני
זוג חשוכי ילדים שהתגוררו אף הם באלמלו .השניים
הסבו את שמו של אברהם לווים וגידלו אותו כבנם.
בעדות שכתבה לאה היא מספרת כי מזמן לזמן
הייתה הבת הגדולה של משפחת פאוס מרכיבה
אותה על אופניה ולוקחת אותה לראות את אליהו
ואף את הוריה בעיר הסמוכה אנסחדה.

  16לאסוף את השברים

■ עמוד מהיומן עם תמונה של אברהם ואמו "החורגת"
מריה פאקר

מריה פאקר הבינה את הצער שבו היו שרויים
הוריו של אברהם בשל גזירת הגורל והריחוק מילדיהם,
ועל כן החליטה לנהל יומן שבו תיארה ותיעדה את
התפתחותו של אברהם הפעוט; פרנס ,אשר היה
חובב צילום ,צילם את אברהם ,והתמונות שולבו
בתוך היומן .בין התצלומים יש כמה תמונות של
אברהם מחוץ לבית; ליד תמונה אחת כתובה בכתב
מודגש המילה  ,Troostשפירושה "נוחות" או "נחמה".
אברהם נשאר אצל מציליו מנובמבר  1942ועד
מאי  ,1945ושמר על הקשר איתם גם לאחר המלחמה.
מריה נפטרה בשנת  ,1953ואילו פרנס האריך ימים עד
 .2007בני הזוג הוכרו חסידי אומות העולם ב.2009-
בפגישה עם אברהם קשה שלא להבחין בקשר העמוק
ובאהבה העזה שהוא חש למציליו .עבורו ,מריה ופרנס
היו הוריו החורגים .לדידו הוא זכה בשני זוגות הורים.
אליהו ובתי פאקטר הסתתרו בימי המלחמה
במחבוא ,ועם השחרור התאחדו עם שני ילדיהם.
עוד לפני תום המלחמה ,בשנת  ,1944נולד בן למריה
ופרנס פאקר ,דבר שהקל במעט את הפרידה מהבן
הראשון שגידלו  -אברהם .לימים שאל אברהם
את פרנס כיצד העזו הוא ומריה לקחת תינוק יהודי

בזמן שכל שכניהם ידעו שאין להם ילדים .הוא ענה
שהיה ברור להם שהם חייבים לעשות את המעשה
הזה ושהם לא חשבו על התוצאות.
באחרונה ,במסגרת המבצע הלאומי "לאסוף
את השברים" ,מסר אברהם את האלבום ליד ושם
למשמרת לדורות הבאים .בעת מסירת האלבום
מסר אברהם גם מחברת ובה טקסטים שכתב אביו
אליהו .לפני המלחמה ניהלה משפחתו של אברהם
אורח חיים מסורתי ,והירידה למסתור הקשתה על
קיום אורח החיים הזה .אחד הפתרונות שמצא אליהו
לבעיה היה העלאה על הכתב במחברת של מגילת
אסתר ושל ההגדה של פסח .נראה שאליהו כתב את
הטקסטים מתוך זיכרון ,שכן בטקסטים המופיעים
במחברת יש אי דיוקים רבים .למרות כל הסכנות
והקשיים הצליח אברהם לממש את תקוות אביו
שנאמרת בכל שנה בפסח" :לשנה הבאה בירושלים".
מתחילת מבצע ”לאסוף את השברים” לפני שמונה שנים תרמו
 12,300בני אדם ליד ושם  280,000פריטים ,בהם 162,000
מסמכים 105,000 ,תצלומים 4,802 ,חפצים 748 ,יצירות אמנות
ו 185-סרטי מקור .במסגרת המבצע מגיעים נציגי יד ושם אל
בתיהם של ניצולים או בני משפחתם ,וגם למרכזי איסוף הקרובים
למקומות מגוריהם ,כדי לאסוף פריטים אישיים מתקופת השואה.
לתיאום פגישה ניתן לפנות למוקד ”לאסוף את השברים”:
collect@yadvashem.org.il ,02-6443888
יד ושם מפעיל את מבצע ”לאסוף את השברים” בתמיכת משרד
ירושלים ומורשת.
הכותב הוא ראש תחום קליטת פריטים במדור איסוף וקליטת
פריטים ,אגף הארכיונים.

בקשה מפתיעה להנצחה
שרה ברקוביץ
■ "מה ביכולתי לעשות בתור צאצאית של מי שביצעו
פשעים כדי להבטיח שהשמות של הקורבנות האלה
לא יישכחו?"
בקשות למילוי דפי
עד להנצחת קורבנות
השואה הן התמצית של
פרויקט איסוף השמות
של יד ושם ,והן מטופלות
על בסיס יומיומי .בדרך
כלל מדובר בבן משפחה
ששרד ומבקש להנציח
את שמות יקיריו שנרצחו
באכזריות בידי הגרמנים
■ חסידת אומות העולם
הנאצים או שותפיהם .קטרינה סיקורסקה |
לפעמים הפונה הוא אדם ארכיון יד ושם
שהיה שייך לקהילה של הנרצח ,או חוקר שגילה מידע
חדש על מקום או אירוע ספציפי וחשף זהות של קורבנות.
ואולם מאוד לא שכיח שהבקשה תגיע מלא-יהודי,
ועוד יותר נדיר שהפונה הוא צאצא של אדם שהציל
יהודים בזמן השואה ,או ,להבדיל ,סייע לרצח שלהם.
שתי בקשות כאלה התקבלו ביד ושם בחודשים
האחרונים .כל אחת הגיעה מתוך קשר אישי ייחודי  -אך
הפוך לחלוטין :פונה אחת היא נכדה של חסידת אומות
העולם ,ואילו הפונה השנייה היא נכדה של פושע נאצי.
יותר מ 70-שנה לאחר סיום מלחמת העולם השנייה,
שתיהן החליטו לנקוט פעולה חיובית :להבטיח ששמות
הקורבנות הידועים להן לא יישכחו.

"לא הייתה באפשרותה של
מכטילד לתקן את העבר ,אך
היא הייתה מוכנה לנקוט פעולה
חיובית לזכר הקורבנות״.
ד"ר אלכסנדר אברהם
משפחת וודיה (יוזפה ,וייסלאב יז'י וזדז'יסלאב
לֵך) הייתה משפחה יהודית בעלת קרקעות שחיה
באחוזה ביאנקובו במחוז קאליש בפולין .באוקטובר
 1939הפקיעו הגרמנים את אחוזתם והם גורשו לגטו
ורשה .מאוקטובר  1939ועד ינואר  1945הייתה האחוזה
בבעלותו של נאצי בשם פאול בורברג .כ 80-שנה לאחר
שבני משפחת וודיה גורשו מביתם ונרצחו ,הגישה נכדתו
של בורברג ,מכטילד וגנהוף מפרנקפורט ,בקשה ליד
ושם למלא דפי עד כדי להנציח את הקורבנות היהודים
סבה.
ּ
שאחוזתם נלקחה מהם בידי
תוך חקירת ההיסטוריה המשפחתית גילתה וגנהוף
סבה במהלך מלחמת העולם
ּ
את התפקיד שמילא

השנייה .בעזרת מועצת מחוז קאליש והארכיונים שלה
היא גילתה את שמותיהם של הבעלים היהודים של
האחוזה והבינה שהם גורשו לגטו ורשה .שניים מתוך
השלושה נשלחו אל מותם במחנות ריכוז .דודתה
של וגנהוף ,רות בורברג ,אישרה שבהיותה ילדה היא
בילתה באחוזת המשפחה היהודית ,וסיפרה ששם
המקום הוסב ל"אוכסנברג" .רות גם אישרה שהבעלים
הקודמים הועברו לגטו ורשה.
כשהיא מצוידת במידע הזה ובמסמכים המאמתים
אותו פנתה וגנהוף ליד ושם למילוי דפי עד לכל אחד
מבני משפחת וודיה ,וציינה בכל דף שהיא  -המגישה -
היא הנכדה של מבצע הפשע" .לא הייתה באפשרותה

הרשימה שהכינה קורפן כוללת שמות של 34
קורבנות שואה .קורפן הסכימה שאביה רומן יירשם
כמגיש דפי העד לזכרם .כמה מהשמות לא הוגשו
לפני כן ליד ושם ,ואילו דפי העד האחרים הוסיפו
פרטי מידע חשובים למי שכבר הונצחו במאגר שמות
קורבנות השואה .יחד עם דפי העד שלחה קורפן גם
תמונה של סבתה קטרינה ,וביקשה מיד ושם לצרף
אותה לפרופיל שלה במאגר חסידי אומות העולם.
"בהמשך למעשי החסד של הסבתא ,ממשיכים
אירה ואביה רומן לעשות טוב בעולם הזה ולהנציח
את קורבנות העיירה שלהם פודהייצה" ,סיכם ד"ר
אברהם" .השמות של הקורבנות האלה יכלו להישאר

■ האחוזה של משפחת וודיה ,יאנקובו ,פולין | ארכיון יד ושם

של מכטילד לתקן את העבר ,אך היא הייתה מוכנה
להתמודד עם העובדות המכאיבות ,להודות בתפקיד
שמילא הסבא שלה בגורלה של משפחת וודיה ולנקוט
פעולה חיובית לזכר הקורבנות" ,אמר מנהל היכל
השמות ד"ר אלכסנדר אברהם" .בזכותה השמות
והסיפור שלהם יונצחו לדורות".
הבקשה יוצאת הדופן השנייה שהתקבלה ביד ושם
הגיעה מאירה (אירנה) קורפן ,נכדתה של חסידת אומות
העולם קטרינה סיקורסקה ,שנרצחה בידי הנאצים
לאחר שנמצאה אשמה בהסתרת יהודים.
"לאחרונה גלשתי ביוטיוב והתברר לי שאתם
אוספים שמות של אנשים שנרצחו בשואה" ,כתבה
קורפן בדואר אלקטרוני לצוות פרויקט איסוף השמות.
"שיתפתי את אבי בן התשעים במידע ,והוא נזכר
בשמות של יהודים שחיו פעם בעיירה שלו ,פודהייצה
בפולין [כיום אוקראינה] .הכנתי את הרשימה והייתי
רוצה לשתף אתכם במידע החשוב הזה".

לא ידועים ,ואבודים לעד .אנחנו פונים לכל אחד ,מכל
רקע ומוצא ,ליצור קשר עם יד ושם אם ידועים לו שמות
של קורבנות .הזהויות של יותר ממיליון גברים ,נשים
וילדים יישארו לא ידועות אם אנשים שהכירו אותם לא
יתקשרו אלינו כדי להעיד שפעם הם חיו".
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;
ותורם אנונימי משווייץ.
הכותבת היא מנהלת פרויקט איסוף השמות ,היכל השמות,
אגף הארכיונים.
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מחקר

עמית מחקר :וינסון צ'ו

■ ד"ר וינסון צ'ו הוא מרצה לתולדות מרכז אירופה
בעת החדשה באוניברסיטת ויסקונסין במילווקי .תחומי
המחקר שלו הם גרמניה ופולין ,והוא שהה בהן יותר
מעשור .באחרונה החל ד"ר צ'ו בחקר תולדות יחסי
גרמנים-פולנים-יהודים במאה ה 20-תוך התמקדות
בעיר הפולנית לודז'.
לודז' סופחה לרייך הגרמני בנובמבר ,1939
ובאפריל  1940הוסב שמה לליצמנשטאדט .בתחילת
 ,1940כאשר הוקם הגטו באזור הצפוני של העיר ,נותרו
בה כ 160,000-מתוך  233,000היהודים שהתגוררו
בעיר ערב פרוץ המלחמה.
באחרונה היה ד"ר צ'ו עמית מחקר במכון הבין-
לאומי לחקר השואה ביד ושם ,ובחן במסגרת זו את
תפקיד ה( Kriminalpolizei-קריפו ,משטרה פלילית)
בגטו לודז'" .המחקרים האחרונים של גטו לודז'
התמקדו במדיניות הגזענית והכלכלית שהיו מעורבים
בה אנשי גסטפו וס"ס מן הדרג הבכיר" ,מסביר ד"ר
צ'ו" .בניגוד לאלה ,המשטרה הפלילית מילאה תפקיד
יומיומי ומכאן גם נרחב יותר בדיכוי היהודים בגטו .על
אף המחקר ההיסטורי המועט על הקריפו ,הרי שעבור
יהודים רבים היא הייתה פני הרדיפה הגרמנית .אנשיה
מילאו תפקיד מרכזי במאמציהם לבזוז מהיהודים את
דברי הערך שעוד נותרו להם".

בחינת רישומי החקירות של המשטרה הפלילית
בתחומי ההתאבדויות וההברחה חושפת את המעברים
התכופים בין הגטו והצד ה"ארי" של העיר גם לאחר
שהגטו נחתם כביכול באפריל " .1940קשרים של
יהודים עם פולנים ועם פולקסדויטשה היו גם שרידים
של חיי חברה מלפני המלחמה וגם תוצאה של מערכות
יחסים חדשות שנוצרו בגלל צרכים והתנהלות בעת
המלחמה" ,מסביר ד"ר צ'ו" .ואולם המחקר שלי מעלה
גם את ההשערה שהקשרים האלה יכלו לפגוע ביהודים:
רוב השוטרים הזוטרים במשטרה הפלילית גויסו מבני
המקום ,ולהיכרותם האינטימית עם שכניהם היהודים
היו לעתים תוצאות ברוטליות".

עבור יהודים רבים ,המשטרה
הפלילית בגטו לודז' הייתה
פני הרדיפה הגרמנית
מחקרו של ד"ר צ'ו מתפרש על מגוון נושאים -
המספר הגדול של הפולנים המקומיים דוברי הגרמנית
שהתגייסו לקריפו; המניעים להתאבדות של יהודים,
שיטות ההתאבדות והדרך שבה התפרשו ההתאבדויות
בידי יהודים ובידי אנשי משטרה גרמנים; היבטים

ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ' דוד בנקיר
■ את ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ' דוד בנקיר,
לשעבר ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה ,נשא
בפברואר  2019פרופ' וולף קנשטיינר מאוניברסיטת
ארהוס בדנמרק .פרופ' קנשטיינר עוסק במחקרו
בזיכרון ובהיסטוריוגרפיה ,במיוחד של הנאציונל-
סוציאליזם והשואה ,ומתבלט כחוקר העוסק בנרטיב
ובניתוח מילים.

"פרופ' סניידר נוקט מאמצים
שמטרתם לגרוע ממעמדם של
היהודים בתור המושא העיקרי
של רצח העם שביצעו הנאצים,
וממעמדו של אושוויץ כאתר
שואה מרכזי".
פרופ' וולף קנשטיינר
בהרצאתו "תחרות של מספרים ושכנוע :ארצות
דמים מאת פרופ' טימותי סניידר וההיסטוריוגרפיה
של השואה" ,טען פרופ' קנשטיינר שפרופ' סניידר
המציא אזור היסטורי חדש במזרח אירופה" :ארצות
הדמים" (  ,)bloodlandsשבהן פשעי גרמניה הנאצית
וברית המועצות התמזגו אלה באלה וגרמו סבל אזרחי
בקנה מידה חסר תקדים .פרופ' קנשטיינר הוסיף
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וטען ,שכדי להדגיש את הרלוונטיות ההיסטורית של
"ארצות הדמים" ,המעיט פרופ' סניידר מחשיבותם
הסמלית של אסונות אחרים ,ובמיוחד השואה.
לצורך כך מרבה פרופ' סניידר לעסוק בספרו
ארצות דמים באריתמטיקה סמלית מבלבלת .מצד
אחד הוא מדגיש שלעולם לא נדע במדויק את מספר
הנרצחים בידי סטלין והיטלר ,ואילו מצד שני הוא עסוק
בספירה מדויקת של קורבנות המשטרים האלה ומציג
שוב ושוב מספרים מדויקים ומפתיעים של קורבנות
רציחות המוניות שונות .ואולם מספר מפורסם אחד
נעדר באופן בולט מארצות דמים .פרופ' סניידר אינו
מזכיר ואף אינו מעלה טיעונים לגבי המספר שישה
מיליון  -מספר שקיבל חשיבות רבה במהלך השנים
הן מבחינה היסטורית הן מבחינת ממד הזיכרון .לעומת
זאת ,הוא שואף לקבוע נקודת ציון סמלית חדשה,
גבוהה יותר ,כאשר הוא טוען כי " 14מיליון בני אדם
נרצחו בכוונה תחילה בידי שני משטרים בתוך  12שנים"
באותן "ארצות הדמים" .בסופו של דבר ,השואה נטמעת
מהבחינה המספרית בתוך אירוע שהוא יותר מכפול
מגודלה ,וכביכול גם בעל חשיבות סמלית רבה יותר.
כמו כן נוקט פרופ' סניידר מאמצים דומים שמטרתם
לגרוע ממעמדם של היהודים בתור המושא העיקרי
של רצח העם שביצעו הנאצים ,וממעמדו של אושוויץ
כאתר שואה מרכזי.

תרבותיים ומגדריים  -שכולם יחד תורמים מאוד
להבנת תמונת החיים והמוות בגטו לודז'.
"לא יכולתי להשלים את מחקרי בנושא בלי
להיעזר בעדויות היהודים הרבות המצויות ביד ושם
הן בכתב הן בווידיאו ואשר חושפות כיצד דיכא
הקריפו את היהודים" ,ציין ד"ר צ'ו" .במיוחד התמזל
מזלי למצוא עדות נוספת על שוטר פולני-גרמני
מסוים שנודע לשמצה בגטו לודז' ,אך היו לנו חומרים
מועטים עליו .אני חייב תודה מיוחדת לחוקרים הרבים
במכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם שסייעו לי
לבחון את עבודתי בצורה מעמיקה ולהעשיר אותה".

פרופ' דן מכמן

הרצאתו של פרופ' קנשטיינר ,שמתוכננת
להתפרסם בסדרת ״עיון וחקר״ של יד ושם ,עוררה
דיון ער .בחלקו השני של האירוע לזכרו של פרופ'
דוד בנקיר הנחה פרופ' קנשטיינר סדנת דוקטורנטים,
שהתמקדה באופן דומה בספר חורבן יהודי אירופה
מאת ראול הילברג .במהלך המפגש הציגו שני חוקרים
צעירים ישראלים ,תמיר הוד וירון ניר פרייזגר ,את
מחקריהם ודנו בהם עם האורח פרופ' קנשטיינר ועם
עמיתיהם הדוקטורנטים.
ההרצאה השנתית וסדנת המחקר לזכרו של פרופ' דוד בנקיר
התקיימו בתמיכת קרן גוטווירט.
הכותב הוא ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד
על הקתדרה על שם ג'ון ניימן.

פרסומים חדשים של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
"יד ושם  -קובץ מחקרים" :סוגיות הלכתיות בשואה
■ עם אילו סוגיות הלכתיות התמודדו יהודים שומרי
מצוות בתקופת השואה ולאחריה? אילו שינויים חלו
בגלל השואה בהבנת ההלכה ובפסיקות הלכתיות?
שלושה מאמרים שמתפרסמים בכרך החדש של
יד ושם  -קובץ מחקרים ( )47:1מתמקדים במגוון
נושאים הקשורים להלכה בזמן השואה ומיד לאחריה.
מתוך המאמרים האלה עולה בבירור האתגר העצום
שהשואה העמידה להלכה המסורתית ,לשמירתה
ולפסיקותיה .כל אחד מהמאמרים מציב זווית ראייה
חדשה לשאלות שנבחנו ,בהתבסס על מחקר
וניתוח חדשניים.
ד"ר משה טרשנסקי דן בכתביו הידועים של הרב
אפרים אושרי מקובנה ,ובמיוחד בדעות הרבניות
שמציג הרב אושרי מתקופת השואה .ד"ר טרשנסקי
מראה כי אף שחלק מכתביו של הרב אושרי מעוגנים
בתיעוד ההיסטורי של התקופה ,וייתכן שחלק מהדעות
הרבניות ניתנו בזמן השואה כפי שהוא הציג אותן,
כתבים ודעות אלה אינם תואמים בהכרח את הידע
הקיים .זאת משום שהרב אושרי לא עסק בשחזור
ההיסטוריה ,אלא הביא דעות רבניות ששיקפו את
המציאות הנתונה .לפעמים הציע הרב פסיקה לגבי

שאלות שלא נשאלו אך
יכלו להישאל ,ולפעמים
הציג אירוע ספציפי
באופן מסוים כדי
לדון בהיבט הלכתי
ולהביע דעה הלכתית.
ד"ר טרשנסקי מראה
שלשיטתו של הרב
אושרי יש תקדימים
רבים בספרות הרבנית.
ד"ר דוד דויטש
משתמש ביומנים,
בעדויות ,בספרי זיכרונות ובספרי יזכור כדי לחקור
את שמירת המצוות במהלך השואה .הוא בוחן
זאת דרך העיניים של ההיסטוריה החברתית -
כלומר ,הוא אינו מתייחס למה שרבנים אמרו או כתבו,
אלא למה שאנשים עשו  -ומוצא שאנשים התגמשו
בשמירת המצוות ככל שהמצב הידרדר וניסו לאלתר
תוך ניסיון לשמור על רמתם הרוחנית .ד"ר דויטש
מראה גם שקיום המצוות היה חשוב כאקט שתרם
להישרדות יותר מאשר כאקט דתי גרידא ,בכך

ד"ר רוברט רוזט
שחיזק את הרוח והיוזמה האנושית .בגלל הצורך
של יחידים להסתגל למצבי קיצון ,פסיקות הלכתיות
נעשו מבוזרות ויותר חדשניות.
ד"ר תהילה דרמון מלכה בוחנת את אחת הסוגיות
הכואבות ביותר בהלכה היהודית  -סוגיה שגרמה
מצוקה רבה לאחר השואה  -סוגיית העגונות:
נשים שעקבות בעליהן נעלמו ,אך לא יכלו להינשא
מחדש עד שמות הבעל יוכח .מובן שבגלל האופי
המיוחד של אירועי השואה ,התעוררו קשיים גדולים
בהוכחת המוות .ד"ר דרמון מלכה מראה שרבנים
שהיו ניצולים בעצמם גילו רגישות רבה יותר לסוגיה
מאשר עמיתיהם שלא היו ניצולי שואה ,ועשו כל
שיכלו כדי לאפשר לנשים האלה לבנות את חייהן
מחדש באמצעות נישואים לבני זוג חדשים .היא
מראה שהידע האישי של הרבנים האלה על השואה
גרם לגמישות ההלכתית שלהם.
בהדגשת הסתגלנות ואפילו היצירתיות ההלכתית
במהלך השואה ואחריה ,כל שלושת המאמרים
מצביעים על כך שהשואה הייתה אירוע חסר תקדים
גם בעולם ההלכה.
הכותב הוא היסטוריון בכיר ,המכון הבין-לאומי לחקר השואה.

ישראל קפלן :״לא אמות כי אחיה ואספר!
שלהי המלחמה והחזרה לחיים ביומנו של איש רוח מקובנה״ | עורכת :עדה שיין
■ "יומיים בלבד אחר השחרור הוא כבר מתחיל לכתוב,
בעודו נשען על פינת שולחן באולם צפוף שנדחסו
בו  150איש ,בלי פיסת רצפה לשבת או לשכב עליה.
פניו נפוחים ,רגליו צבות ,הוא כמעט שאינו יכול לנוע
ממקומו ,אבל כעת כבר השיג  -תמורת מנת אוכל
 פנקס ועיפרון ,והוא רושם .בראש הדף הראשוןהוא כבר מכריז' :לא אמות ,כי אחיה ואספר!' בימים
ראשונים אלה הוא כותב בשפת אמו ,יידיש .רק כעבור
חודשים אחדים ,כחלק משיקומו הנפשי ,ישוב אל
העברית ,שפתו השנייה ,שבה לימד ויצר שנים רבות []...
את רוב הדברים הוא רושם בעין של עיתונאי והיסטוריון,
בלי סופרלטיבים מוגזמים .שרידים ממחנות אחרים
מגיעים אליהם  -והוא כבר מתעד מִקורותיהם .מונה
נפטרים ונקטלים ,בעיקר ממכריו ,אנשי ציבור ומורים
יוצאי ליטא .רק בין השיטין מצטיירים גם קורותיו שלו []...
הזיכרון שלו מדהים .בימים הבאים הוא כבר רושם
תיאורים מקיפים של ההתרחשויות במחנות השונים
סביב; המציאות היום-יומית ב ָקצֶטים; התחלואה ושיעורי
התמותה בכל יום; סדרי היציאה לעבודה; היחסים בין
האסירים וההיררכיה הפנימית; מעשי הרשעות  -גם של
בני עמו  -ומעשי ייאוש וגבורה של יחידים; מעשים של
עזרה הדדית ומעשי מופת של אנושיות .וגם את הכמות
היומית של הלחם והמרגרינה ואת מספר הגרמים

של ריבה או דבש שהיו
מקבלים מפעם לפעם
הוא יודע למסור []...
כיצד היה לו בחודשים
הראשונים אחר השחרור
כוח נפשי ופיזי להתמיד
ולהעלות בקדחתנות את
קורותיו המפורטים על
גבי מאות דפים?"
כך כותב שלום
אילתי על יומנו של אביו
ישראל קפלן בהקדמה ללא אמות כי אחיה ואספר!
שלהי המלחמה והחזרה לחיים ביומנו של איש רוח
מקובנה  -יומנו של קפלן שראה אור לאחרונה
בהוצאת יד ושם .קפלן ,היסטוריון ואיש חינוך יליד
קובנה ,העלה על הכתב ביומנו את קורותיו בצעדת
המוות בשלהי המלחמה .בהמשך תיאר את שמחת
השחרור ואת תלאות השיקום הארוך והמייגע
במחנות העקורים בגרמניה .תיאוריו ישירים וחדים,
אך גם שופעים הומור היונק מתוך מקורות יהודיים
ומתכתב עמם .על דפי יומנו שפך קפלן גם את מר לבו
כשנודע לו על גורלן של אשתו לאה ושל בתו יהודית.
קפלן התמסר לאיסוף עדויות מניצולים במחנות

ד"ר אלה פלורסהיים

העקורים והיה לאחד מראשי הוועדה ההיסטורית
המרכזית שהקימו הניצולים היהודים ,אנשי שארית
הפליטה ,במינכן.
הכותבת היא העורכת הראשית של ההוצאה לאור של יד ושם.

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

הבהרה
■ במאמר "התפתחות בנושא הטיפול האתי בשרידי
יהודים מהשואה" שהופיע בגיליון פברואר  2019נפלה
טעות .המחברים הראשיים של המאמר מאוקטובר
 2018בכתב העת  Surgeryהם אנדרו יי ופרופ' סוזן
מקינון מהמחלקה לכירורגיה פלסטית ומשחזרת
באוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס ,מיזורי ,ארצות
הברית .המחקר החלוצי של יי ומקינון תרם להתפתחות
"פרוטוקול וינה" .פרופ' סיידלמן היה אחד מתוך כמה
שותפים בחיבור המאמר ב.Surgery -
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חדשות

אורחים ביד ושם :פברואר-מאי 2019

■ בחודשים פברואר-מאי  2019ערך יד ושם סיורים מודרכים לכ 4,100-אורחים רשמיים מישראל ומהעולם .באורחים היו ראשי מדינות ,שגרירים ,ראשי ערים וראשי ארגונים חוץ-
ממשלתיים ,בנוסף ל 24,000-מבקרים מודרכים אחרים בהר הזיכרון .להלן מעט מן האורחים הנכבדים שביקרו ביד ושם בחודשים האלה:
■ נשיא אוסטריה ד"ר אלכסנדר ואן דר בלן ביקר ביד
ושם ב 4-בפברואר .הנשיא ביקר במוזיאון לתולדות
השואה והשתתף בטקס זיכרון באוהל יזכור בנוכחות
נשיא מדינת ישראל ראובן (רובי) ריבלין ויושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו.
"יד ושם הוא מקום עוצמתי של הנצחה
והתבוננות" ,כתב הנשיא ואן דר בלן בספר האורחים
של יד ושם" .הוא משמש אזהרה ותזכורת לשבריריות
הדמוקרטיה והערכים הנראים לנו מובנים מאליהם.
אוסטריה מכירה בשותפות שלה באחריות לזוועה
הבלתי נתפסת של השואה ובמחויבות המיוחדת שלנו
להבטיח ש'לעולם לא נשכח' יהפוך ל'לעולם לא עוד'".

■ ב 21-במרס ביקר מזכיר המדינה של ארצות הברית
מייקל (מייק) פומפאו ביד ושם .מזכיר המדינה ביקר
בתערוכה "הבזקי זיכרון :צילום בתקופת השואה"
והניח זר באוהל יזכור .בסוף ביקורו כתב פומפאו
בספר האורחים של יד ושם" :אני חש ענווה בהיותי
ביד ושם ,המקום המקודש שתכליתו להבטיח את
זיכרון השואה".

■ נשיא מונטנגרו מילו ג'וקאנוביץ' ורעייתו לידיה
ביקרו במוזיאון לתולדות השואה ב 27-במרס.

■ ראש ממשלת צ'כיה אנדרי באביש ורעייתו מוניקה
באבישובה סיירו במוזיאון לתולדות השואה ובהיכל
השמות ב 20-בפברואר.
■ ב 28-בפברואר ביקר נשיא ליבריה ד"ר ג'ורג' מנה
ואה במוזיאון לתולדות השואה והניח זר באוהל יזכור.

תערוכת "אושוויץ" בניו יורק מציגה פריטים מאוסף החפצים
■ התערוכה "אושוויץ .לא מזמן .לא הרחק מכאן",
המציגה את סיפורו של מחנה ההשמדה אושוויץ-
בירקנאו ואת התפקיד שמילא ברצח היהודים בשואה,
היא תערוכה שיזמו החברה להקמת תערוכות נודדות
"מוזיאליה" ומוזיאון אושוויץ-בירקנאו ואצר צוות של
מומחים ממדינות שונות בעולם .התערוכה ,שהוצגה
לראשונה במדריד ,הייתה אחת התערוכות המצליחות
באירופה בשנת  ,2018והיא מוצגת עתה במוזיאון
המורשת היהודית בניו יורק.
בתערוכה מוצגים מאות חפצים שהובאו ממחנה
ההשמדה ,לצד תצלומים ומסמכים המעידים על
הגיהינום ששרר במחנה .רוב החפצים המוצגים
בתערוכה הנם אנונימיים והם העדות היחידה שנותרה
מרבים מ 1.3-מיליון בני האדם ששולחו אל מחנה
ההשמדה  -רובם יהודים שלא חזרו ממנו .הודות
לתחקיר מיוחד שעשה צוות של מחלקת החפצים
באגף המוזיאונים והמערך למבקר ביד ושם ,התאפשר
לאוצרי התערוכה להציג גם חפצים אישיים מזוהים
של יהודים שהיו במחנה ואשר רובם גם נרצחו בו .בין
החפצים הנדירים האלה אפשר לראות את שמלתה
של גבי קליפר ,המספרת את סיפורה של ילדה בת
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שבע ששולחה לאושוויץ עם אמה ואחיה ונרצחה
עמם; גופייה שרכשה בסתר אסתר זולדן תמורת מנת
מזון ,ואשר מספרת את סיפור הישרדותה במחנה;
ואת טליתו של שלמה קריזר ,המספרת את סיפורו
של איש משפחה יליד העיירה אושווינצ'ים הסמוכה
למחנה ההשמדה אושוויץ .כאשר פרצה המלחמה,
חי קריזר בבלגיה עם רעייתו ושתי בנותיו .זמן קצר
לפני שגורש למחנה שלח את הטלית אל בנותיו שחיו
בזהות בדויה בצרפת .קריזר נרצח באושוויץ .בנותיו
שרדו ושמרו על הטלית כמזכרת יקרת ערך מאביהן.
"אוסף החפצים של יד ושם ,מלבד היותו עדות
היסטורית לאירועי השואה ,מהווה פסיפס של זיכרונות
אישיים של הקורבנות היהודים" ,אומרת ויויאן אוריה,
מנהלת אגף המוזיאונים והמערך למבקר" .החפצים
מציגים את סיפור חייהם של הנושאים אותם מנקודת
מבטם האישית וממחישים את היותם בני אנוש ,בעלי
תווי פנים ושמות .אלה הם עדים אילמים שמספרים
את סיפור השואה דרך סיפורו האישי של הפרט ובכך
יוצרים זיכרון קולקטיבי .לפיכך אנו רואים חשיבות רבה
בחשיפת החפצים והסיפורים העומדים מאחוריהם
בתערוכות המוצגות בארץ ובעולם".

איריס בר-ניר

■ הטלית של שלמה קריזר ,שנרצח במחנה אושוויץ-בירקנאו

התערוכה "אושוויץ .לא מזמן .לא הרחק מכאן"
עתידה להיות מוצגת בתריסר ערים נוספות ברחבי
ארצות הברית ואירופה .כך ימשיכו חפצים מאוסף
יד ושם לספר את סיפוריהם של קורבנות מחנה
אושוויץ-בירקנאו.
הכותבת היא אוצרת-משנה באוסף החפצים ,אגף המוזיאונים
והמערך למבקר.

מסמכי ארכיון יד ושם נגישים לעיון באינטרנט בממשק חדש ומתקדם
■ ארכיון יד ושם מכיל יותר מ 210-מיליון עמודים של
מסמכים  -מכתבים ,יומנים ,מסמכים אישיים ורשמיים,
עדויות ,רשימות ,תיעוד משפטי ועוד  -הקשורים
בשואה .לפני שנים אחדות החל יד ושם במשימה
חשובה של דיגיטציה של כל המסמכים באוסף ,ואף
שיחלפו שנים עד שהתהליך יושלם ,כשלושה מיליון
מסמכים כבר נגישים היום באתר יד ושם לשימושם
של היסטוריונים ,של חוקרים ושל הקהל הרחב.
בסוף חודש מרס השלים אגף טכנולוגיות מידע
יחד עם אגף הארכיונים ביד ושם פיתוח מערכת
חדשה להצגת מסמכי הארכיון באינטרנט .בדומה
לממשקים מחודשים של אוספים אחרים בארכיון,
בספריות ובמכון המחקר של יד ושם ,גם המערכת
הזאת מבוססת על פלטפורמה שפותחה ביד ושם,
המאפשרת הצגת עמודי תיעוד סרוקים מתוך ארכיון

יד ושם .הממשק החדש מאפשר צפייה ביותר מ100-
חטיבות ארכיוניות מאוספי הארכיון.
עם חיפוש מהיר ויעיל יותר ,העומד בתקנות
הנגישות הנהוגות היום ,הממשק החדש מאפשר
למשתמש לבצע חיפושי המשך תוך שימוש פשוט
במילות המפתח ובמונחים הרלוונטיים .המשתמש
יכול לצפות בעמוד מאוחד ,במסמכים הסרוקים
ולצדם מכלול המידע התוכני על כל פריט בעברית
ובאנגלית .כמן כן ניתן לראות את העץ ההיררכי
של כל אוספי הארכיון ,ולחפש פריטים בתוך העץ.
הממשק החדש מאפשר גם שיתוף קישור לכל אחד
מהפריטים במאגר.
רבים מהאוספים הוותיקים של ארכיון יד ושם נגישים
כעת לקהל הרחב ,וכן רוב המסמכים שהתקבלו במסגרת
מבצע "לאסוף את השברים" מאז ראשיתו בשנת .2011

ארכיון ארולסן עלה לאוויר בשיתוף יד ושם
■ ב 21-במאי עלה לאוויר ארכיון ארולסן (בעבר:
שירות האיתור הבין-לאומי .)ITS ,הארכיון ,שהוא חלק
ממאגר המורשת של אונסק"ו ,מכיל כ 13-מיליון
מסמכים המספקים מידע על כ 2.2-מיליון בני אדם
(רובם לא-יהודים) שנרדפו בידי הנאצים ועל מערכת
המחנות של גרמניה הנאצית.

ארכיון ארולסן ויד ושם שיתפו פעולה כדי להנגיש
חלק גדול מאוספי הארכיון על גבי פלטפורמה שפותחה
ביד ושם .במהלך שנה וחצי ביצע אגף טכנולוגיות מידע
ביד ושם תהליכי אפיון ופיתוח להנגשת חומרי הארכיון תוך
הטמעת כלים מתקדמים לניתוח ורתימת הפלטפורמה
המתקדמת של יד ושם לשיפור יכולות החיפוש.

המערכת מאפשרת דפדוף בין מסמכים ,ניווט
ב"עץ ארכיוני" וחיפוש אנשים ונושאים באופן מהיר
וידידותי למשתמש .כחלק משיפור יכולות החיפוש,
שולב במאגר גם מנגנון הנרדפות של יד ושם ,שפיתח
צוות מקצועי באגף הארכיונים ומאפשר איתור שמות
נרדפים של קורבנות שואה ושל מקומות.

אוספים חדשים במרכז הצפייה :אוסף וילי לינדוור
■ מאגר הסרטים של יד ושם מכיל כ 12,000-כותרים.
באחרונה הופקדו במרכז כל  25סרטיו הדוקומנטריים
העוסקים בשואה של היוצר הישראלי-הולנדי וילי
לינדוור ,ובהם זוכה פרס האמי הבין-לאומי שבעת
החודשים האחרונים של אנה פרנק ( .)1988הסרט מציג
את חברותיה הקרובות ביותר של אנה פרנק ,ששהו
איתה בברגן בלזן ,ואת החוויות הקשות שעברו יחד,
תוך שהן שבות לתחנות במסעה האחרון של אנה.
עוד עבודה בולטת באוסף היא ילד בין שני עולמות
( ,)1993סרט המציג סיפורים של ילדים יהודים שניצלו
בידי לא-יהודים בשואה .הסרט זכה בפרס עגל

הזהב היוקרתי ,המוענק בכל
שנה בפסטיבל הסרטים של
הולנד .לינדוור היה מועמד
לפרס האמי הבין-לאומי גם
על סרטו שמעון ויזנטל :חירות
אינה מתנה משמים (,)1994
שהוא הביוגרפיה הטלוויזיונית
הראשונה על צייד הנאצים
המפורסם.
עוד סרט באוסף הוא להתראות הולנד (,)2004
סרט שניפץ את המיתוס על טוב לבם של ההולנדים

במלחמת העולם השנייה וחשף את האדישות ואת
שיתוף הפעולה עם הנאצים של הולנדים רבים (78
אחוז מיהודי הולנד נרצחו בשואה) .בשנת 2005
היה להתראות הולנד מועמד ל"אוסקר" הישראלי
 פרס אופיר."אני נרגש מאוד שסרטי השואה שלי נגישים
לצפייה ביד ושם" ,אמר לינדוור" .הקדשתי שנים
לפרויקט הזה מתוך מחויבות עמוקה לנושא .אני מודה
מקרב לב ליד ושם על עבודתו המסורה להנצחת
זיכרון קורבנות השואה".

"השואה בין היסטוריה לזיכרון" :קורס לעובדי השירות הציבורי ולציבור הרחב
■ במרס  2019נפתח באגף הנצחה וקשרי קהילה
מחזור שלישי של קורס בן  12מפגשים המיועד לקהל
הרחב ומּוכר לגמול השתלמות לעובדי השירות
הציבורי .הקורס עוסק בתולדות השואה באופן
כרונולוגי ותמטי כאחד ,ומאפשר למשתתפים ליבון
ובירור מחודש של נושאים שונים :מוסדות המדינה
והשלטון נוכח מציאות משתנה ,זכויות אזרח וזכויות
אדם תחת שלטון טרור ,מוסדות ציבור יהודיים
ותפקידם המשתנה בתקופת השואה ,יחסי יהודים
ושכניהם ,ותהליך השיקום והחזרה לחיים עם סיום

המלחמה .הקורס נבנה ותוכנן עבור עובדי השירות
הציבורי ,והוא מזמן עיסוק בשאלות רלוונטיות כמו
ההשפעה של נושא השואה על התפקוד המקצועי
ועל ההיבט האישי-רגשי של עובדי המדינה בישראל,
לצד התייחסות לדילמות מוסריות וערכיות שאפיינו
את תקופת השואה.
הקורס "השואה בין היסטוריה לזיכרון" הוא הקורס
היחיד שמציע יד ושם המוכר לגמול ואינו בבחינת מענה
לצורך מקצועי .ההכרה בצורך בקורס נבעה מעצם
היות השואה נושא ליבה בזהותה ובעיצוב דמותה

נעמה גליל

של החברה הישראלית ,ובשל העובדה שהעיסוק
בה מאפשר העמקה תוכנית וערכית בסוגיות שונות
המאירות את האדם ומאפשרות חשיבה רפלקטיבית
על חייו ומעשיו כיהודי ,כישראלי ,כאדם וכמשרת
ציבור .הקורס מאפשר הן לקהל הרחב הן לעובדי
המגזר הציבורי להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם
בנושא ולקחת חלק בזיכרון השואה.
פרטים נוספים אפשר לקבל באמצעות שיגור אימייל לכתובת
programs@yadvashem.org.il
הכותבת היא פרויקטורית באגף הנצחה וקשרי קהילה.
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ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ יד ושם מברך את ג'רמי וייס
על מינויו למנהל דסק ארצות
הברית באגף לקשרי חוץ.
ג'רמי נולד בארצות הברית
וגדל בישראל .הוא שירת
ביחידה מובחרת בצה"ל ומילא
תפקידים בכירים במשרד
ראש הממשלה .לאחר שפרש מהשירות הציבורי
עבר ג'רמי לסקטור הפרטי והוביל מיזמי הזנק
טכנולוגיים ישראליים ואמריקאיים בתחומי המכשור
הרפואי ,טיהור המים והסביבה והחדשנות הטכנית
והפיננסית .ג'רמי סיים לימודי תואר שני בבית
הספר למינהל עסקים על שם קלוג באוניברסיטת
נורתווסטרן.
■ ב 21-בפברואר ערכה האגודה האמריקאית למען
יד ושם את האירוע השנתי של המנהיגות הצעירה בניו
יורק בנוכחות יותר מ 400-מנהיגים צעירים תומכי יד
ושם .נושא הערב היה "אנחנו עדיין כאן" ,ויושבי הראש
שלו היו ג'ונתן פיין ,רחל קרקובסקי ואליזבת סבצקי.
בתמונה :יושבי הראש המשותפים של האירוע ג'וש
גלניק ורחל שניי ,יושב ראש האגודה האמריקאית
לני וילף ,מנכ"ל האגודה האמריקאית ד"ר רון מאיר,
מנהלת אגף הפיתוח באגודה האמריקאית איילין
לייסטנר ,אשת הקשר עם המנהיגות הצעירה ג'יל
גולצר וחברי הנהלה נוספים.

■ ידיד יד ושם מרק מוסקוביץ (שני משמאל) התלווה
לאמו רוז (רביעית משמאל) בעצרת הפתיחה
הממלכתית של יום הזיכרון לשואה ולגבורה .יחד
איתם היו ידיד יד ושם סטיבן ברל (משמאל) ובנו
אבידן (שלישי מימין) ,חבר המנהיגות הצעירה ג'ונה
בוריאן (רביעי מימין) ,מנכ"ל האגודה האמריקאית
למען יד ושם ד"ר רון מאיר (שני מימין) ואשת הקשר
לענייני תרומות בדסק האמריקאי דבי אפרים (מימין).
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■ יד ושם אבל על פטירתו
של ידיד יד ושם ד"ר אברהם
(אייב) פרנק ב 17-בינואר
 .2019הוא היה בן  100במותו.
אייב נולד בניו יורק
ב .1918-במשך שנים רבות
הוא לימד באוניברסיטת
מינסוטה ,והיה שותף לפיתוח מערכת המחשוב
הראשונה בארצות הברית .הוא תמך גם בלימוד
השפה העברית והספרות העברית ,ובבגרותו
למד עברית ואהב לשוחח בה .אהבתו של ד"ר
פרנק למוזיקה הביאה אותו להקים את רביעיית
המיתרים של אברהם פרנק באוניברסיטת ניו
מקסיקו .הוא הקים גם רביעיית מיתרים משלו
במיניאפוליס-סנט פאול וניגן בה בכינור.
ד"ר פרנק תמך בנדיבות ביד ושם ,וסייע
בפרויקטים רבים שהתמקדו בקומפוזיציה ובמופעי
מוזיקה בשואה ,ובמיוחד בקונצרט "הקדיש" של
נועם שריף ובפרסום הספר קולות מתוך החושך:
המוזיקה בגטאות ובמחנות בפולין מאת משה הוך
(יד ושם.)2002 :
יד ושם שולח את תנחומיו לאחיינים של אייב,
פרד אוונגל ותיאודור פרנק ,ולמשפחותיהם .יהי
זכרו ברוך.
■ יד ושם מתאבל על פטירת
ניצול השואה וידיד יד ושם
דוד פוירשטיין.
בהיותו אסיר באושוויץ
נשלח דוד עם עוד עובדי
כפייה לחפור בהריסות
גטו ורשה לאחר המרד .לאחר מכן הוא ברח
והצטרף למחתרת הפולנית וכך שרד במלחמה.
לאחר השחרור שיקם דוד את חייו עם אשתו
המסורה שרה מריסיה באמריקה הדרומית ,שם
גידלו שתי בנות .הוא נעשה איש עסקים מצליח
בצ'ילה וברחבי אמריקה ,ובמקביל הקדיש את
מרצו לשימור זיכרון השואה ,ובין השאר נמנה
עם מייסדי האגודה האמריקאית למען יד ושם.
הוא פעל למען עתיד טוב יותר ,ובה בעת העניק
חשיבות רבה לשימור זיכרון העבר.
מכיוון שראה את יד ושם כביתו השני ,ציין דוד
את יום הולדתו ה 90-ביד ושם בעת קבלת פנים
מיוחדת לקונצרט "משיב הרוח" .האירוע התקיים
בבקעת הקהילות ,שהוא ואשתו נמנו עם תומכיה.
מורשתו של דוד לשימור זיכרון השואה ,לבניית
חיים יהודיים משגשגים ולחיזוק מדינת ישראל והעם
היהודי הטביעה את חותמה בכל מי שזכו להכירו.
יד ושם שולח את תנחומיו לאלמנתו שרה
מריסיה פוירשטיין ,לבנותיהם אלנה (פופי) פוירשטיין
גאון וסוזי הורן ,לנכדיהם ולניניהם .יהי זכרו ברוך.

■ יד ושם מתאבל על פטירתה
של ריטה שפיגל ,בתם של
ידידי יד ושם המנוחים אברהם
ואדיתה שפיגל.
אנדרטת "יד לילד" ביד ושם
הוקמה בתמיכתם הנדיבה של
אברהם ואדיתה לזכר בנם עוזיאל ז"ל ,שנרצח
באושוויץ בגיל שנתיים וחצי .ריטה ייצגה את
משפחתה ב ,2017-כאשר זו זכתה להוקרה בנשף
"ההצדעה להוליווד" של האגודה האמריקאית
למען יד ושם בלוס אנג'לס.
יד ושם שולח את תנחומיו לאחיה של ריטה,
תומס ,ולילדיה רון וברק .יהי זכרה ברוך.

צרפת
■ יד ושם מתאבל על פטירתו
של ניצול השואה ,איש העסקים
וידיד יד ושם מקסי ליברטי,
שנפטר בגיל .94
מקסי נעצר ב 1943-בליון
וגורש למחנה המעצר דרנסי.
הוא נשלח למחנה אושוויץ,
ולאחר סלקציה נשלח לגטו ורשה ,שם הוכרח
לעסוק באיסוף חפצי ערך שנותרו אחרי התושבים
היהודים של המקום .לאחר מכן שרד מקסי צעדת
מוות מוורשה והגיע לדכאו .הוא שוחרר בידי
הצבא האמריקאי.
לאחר המלחמה חזר מקסי לצרפת והשתקע
בפריז .הוא ניהל קריירה מצליחה בתחום תעשיית
ההלבשה ובה בעת עסק במרץ בהעברת מורשת
השואה לדורות הצעירים .במהלך השנים הוא
היה פעיל בארגון מסעות נוער לפולין והשתתף
בהם ,ותמך תמיכה פעילה במיזמי הנצחה רבים
ביד ושם ובצרפת.
מקסי תמך רבות ביד ושם .בין השאר הוא תרם
את הגלריה העוסקת ב"פתרון הסופי" במוזיאון
לתולדות השואה ,את הגן המוקדש לילדים ללא
ילדות ליד בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה,
את כיכר יאנוש קורצ'ק ואת הפנורמה המוקדשת
למשפחת טויטו שנרצחה בשואה.
בשנת  2008פרסם יד ושם את סיפור חייו
הייחודי ומעורר ההשראה ,145922 ,בעברית
ובצרפתית .מורשתו של מקסי ,השופעת מסרים
של חיים ,ממשיכה להטביע את חותמה באנשים
שהכירו אותו .יהי זכרו ברוך.

אוסטרליה
■ בתום סיור מאחורי הקלעים באוסף האמנות של יד
ושם ,סיור במוזיאון לאמנות השואה והרצאה בנושא
האנטישמיות ,הסירה ורה בויארסקי (שנייה משמאל)
את הלוט משלט ההוקרה למשפחתה בקיר התורמים
ביד ושם .ליוו אותה בטקס בנה אנדרו (משמאל),
אשתו טרין (שנייה מימין) ושלושת בנותיה ,קיילה,
אווה ומיה .לאחר טקס הסרת הלוט ,שנערך בנוכחות
יושב ראש הנהלת יד שום אבנר שלו ,נערכו טקס
הוקרת ידידים וטקס אימוץ זיכרון של ילדה שנרצחה
בשואה לרגל בת המצווה של קיילה בבית הכנסת של
יד ושם ,בנוכחות יושב ראש הסוכנות היהודית יצחק
הרצוג וחברי הנהלה בכירים של יד ושם.

ישראל
■ ג'ני וונגרובסקי סאמט (במרכז) ,אהובה וונגרובסקי
טופולסקי (מימין) ורקל וונגרובסקי סינגר (שנייה
מימין) השתתפו בעצרת הפתיחה הממלכתית של יום
הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ט .הצטרפו לקבוצה
מנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד ,פורטוגל ודוברי
ספרדית במיאמי פרלה חזן ומשה חזן.

קוסטה ריקה
■ בעת ביקוריהם ביד ושם ,הצטרפה לסמואל וסילביה
אייזנמן (שני ושלישית מימין) קבוצה של חברים ,וכן
מנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד ,פורטוגל ודוברי
ספרדית במיאמי פרלה חזן ומשה חזן.

גרמניה

הדסק הנוצרי בשיתוף עם הICEJ-

■ יד ושם מתאבל על פטירתה
של ניצולת השואה וידידת יד
ושם הוותיקה מרים גרטלר.
מרים (לבית גולדברג)
נולדה ב 1931-בפולבי בפולין.
היא עצמה שרדה בשואה ,אבל
בני משפחתה נרצחו בה .גם
משפחת בעלה מוריץ ,שאיתו התחתנה ב,1945-
נספתה בשואה .לאחר המלחמה עברו מרים
ומוריץ להתגורר בפרנקפורט ,גרמניה ,שם
הקימה המשפחה עסק נדל"ן מצליח .בה בעת
התמסרו השניים לשיקום משפחתם ,לתמיכה
במדינת ישראל ולתרומה לשימור זיכרון השואה,
ובמיוחד לתוכניות וליוזמות שונות של בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם.
יד ושם שולח את תנחומיו לילדיהם של מרים
ומוריץ ,אידסה (עמנואל) טרינק גרטלר וזכריאש
(זק) גרטלר ,ולנכדים ולנינים .יהי זכרה ברוך.

■ יד ושם מברך את המנהלת
החדשה של הדסק הנוצרי
באגף לקשרי חוץ ,שרה (שרי)
גרניצה.
שרי נולדה בירושלים
וגדלה בישראל ובארצות
הברית .היא עבדה בתעשיית
ההזנק המשגשגת של ישראל
במשך עשר שנים ,ולאחר מכן הצטרפה למשרד
החוץ תחת שר החוץ דאז בנימין נתניהו.
ב 2003-החלה שרי קריירה של  15שנה
כסגנית מנהל האגף לקשרי חוץ ביד ושם .שרי
הייתה אחראית לכל פרט במשלחות המנהיגות
של יד ושם ,וכן לאירועים ולביקורים של תומכי
יד ושם מכל העולם ,ובכללם מנהיגים נוצרים
רבים .שרי ממשיכה להעביר הרצאות על השואה
ביד ושם ובעולם.

■ יד ושם מתאבל על פטירתה
של ניצולת השואה וידידת יד
ושם הלן הברמן.
הלן נולדה ב1928 -
בשלזיה ,ואיבדה בשואה את
כל בני משפחתה פרט לבת
דודה אחת .על אף הזוועות שידעה בשואה ,הייתה
הלן אדם חיובי מאוד .היא התברכה בכוחות נפש
רבים ,ותמכה במטרות חשובות רבות ,בהן סיוע
לניצולי שואה המשקמים את חייהם.
הלן ובעלה ג'וזף ז"ל ייחסו חשיבות רבה
לחינוך ,במיוחד לאור חוויותיהם בשואה .לכן תרמו
השניים בנדיבות רבה לבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ,והקדישו את תרומותיהם לזכרם
של הוריו של ג'וזף ,טאובה ואברהם הברמן ז"ל,
של הוריה של הלן ,שרה ויהודה קורנפלד ז"ל,
ושל כל בני משפחתם שנרצחו בשואה.
יד ושם שולח את תנחומיו לילדיה של הלן,
הרי ,רומן וסוניה ,ולמשפחותיהם .יהי זכרה ברוך.

הצטרפו היום לחוג ידידי יד ושם!

דוברי ספרדית במיאמי
■ מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה הצטרף
לאווה וחוזה רימסקי (מימין) בעת הסרת הלוט מעל
שלט לזכר הוריה של אווה ,ניצולי השואה קלרה
שטרנברג ויראג וברנרדו פוסור מרוון ז"ל.

■ 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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■ בימים אלה יד ושם
מארגן משלחת ייחודית,
שישתתפו בה ידידיו מכל
העולם ואשר תתקיים
בתאריכים  29ביוני -
 6ביולי .2020
במשלחת ישתתפו
תומכיו המרכזיים של יד
ושם מאמריקה הצפונית ,אמריקה הדרומית ,אירופה וישראל ,השותפים בתמיכתם
בקיום הציווי "זכור".
המשלחת תיפתח במסע מרתק ויוצא דופן בעקבות העולם היהודי שהיה
ואיננו עוד :המסע יחל בברלין ,שם תיערך לחברי המשלחת היכרות מעמיקה עם
חיי הקהילה היהודית בעיר טרם השואה ובמהלכו הם יתחקו מקרוב אחר קורותיה
הטראגיים של הקהילה לאחר עליית היטלר ותפיסת השלטון בגרמניה בידי הנאצים.

לאחר מכן יגיעו
חברי המשלחת
לישראל .הם ישהו
בתל אביב ובירושלים
וייחשפו מחדש
לשורשיה ההיסטוריים
ולנופיה המדהימים
של מדינת ישראל,
שממשיכה לשגשג ולהתפתח בצעדי ענק בקשת רחב של תחומי עשייה .ביד
ושם ישתתפו חברי המשלחת בסיורים מיוחדים "מאחורי הקלעים" ובדיונים
מרתקים על סוגיות מרכזיות בעיצוב זיכרון השואה במאה ה 21-שיד ושם
מתמודד עמן.
לפרטים נוספים:
www.yadvashem.org/2020  |  yvmission2020@yadvashem.org.il

הצצה אל מאחורי הקלעים ביד ושם :סדרת מפגשים לקהל הרחב  -קיץ 2019
■ יד ושם מזמין את הקהל הרחב לסדרת מפגשים ייחודיים ,המאפשרים הצצה חד-פעמית אל מאחורי הקלעים של עבודת יד ושם.

"מבעד לעדשת מצלמה :"..סיור בתערוכת הצילום
"הבזקי זיכרון" ושיח גלריה עם אוצרת התערוכה
 25ביולי ו 12-בספטמבר

מבתי כנסת שחרבו .הסיור ייחתם בהרצאה מרתקת של מנהל מחלקת החפצים
באגף המוזיאונים והמערך למבקר ,מיכאל טל ,על ניהול אוסף החפצים ,על
עבודת התחקיר ועל האתגרים הכרוכים בחשיפת הסיפורים שמאחורי הפריטים,
התמונות והחפצים האישיים ששרדו.

■ הסיור יציג את התיעוד הוויזואלי בתקופת השואה ,תוך הפניית זרקור לנסיבות
הצילום ולתפיסת עולמו של הצלם המתעד ,ותוך התייחסות לנקודת מבטם המיוחדת
של הצלמים היהודים .ההדרכה תבחן את תפקידו של התיעוד החזותי בעיצוב
התודעה ההיסטורית של השואה ,ותתייחס לגורמים השונים שתיעדו את השואה,
ובהם הצלם היהודי ,הצלם איש המשטר הגרמני הנאצי והצלם איש צבאות בעלות
הברית .בתום הסיור יתקיים שיח גלריה עם אוצרת התערוכה ויויאן אוריה ,מנהלת
אגף המוזיאונים והמערך למבקר ביד ושם.

■ הסיור יבחן כיצד התכנון האדריכלי מבטא את זיכרון השואה מאז הקמת יד ושם
בשנות ה 50-של המאה ה 20-ועד ימינו .המשתתפים יבקרו באתרים ובאנדרטאות
שנבנו ביד ושם מיום הקמתו ועד המאה ה ,21-כולל המוזיאון לתולדות השואה,
ויגלו כיצד זיכרון השואה נחצב בחומר ,באור ובאבן.

"פאזל שבור" :הסיפורים שמאחורי אוסף החפצים
 1באוגוסט

"דיוקן אחרון" :הסיפורים שמאחורי יצירות האמנות
 19בספטמבר

■ הסיור יתחיל במוזיאון
לאמנות השואה ,הכולל
את אוסף האמנות הגדול
והמקיף ביותר בעולם
בנושא השואה .ההדרכה
תציג את סיפוריהם של
האמנים שפעלו בשואה
ושל יצירות האמנות
שנוצרו ברובן בתקופת
השואה  -אמנים שיצרו
בתנאים בלתי אנושיים ,על סף כיליון גופני ונפשי ,ויצירות שנוצרו לעתים על פיסות
נייר מתפוררות .משם ימשיך הסיור לבית הכנסת ,שבו אוסף פריטי קדושה ששרדו

■ הסיור יתחיל במוזיאון לאמנות השואה ,הכולל את אוסף האמנות הגדול והמקיף
ביותר בעולם בנושא השואה .ההדרכה תציג את סיפוריהם של האמנים שפעלו
בשואה ושל יצירות האמנות שנוצרו ברובן בתקופת השואה  -אמנים שיצרו בתנאים
בלתי אנושיים ,על סף כיליון גופני ונפשי ,ויצירות שנוצרו לעתים על פיסות נייר
מתפוררות .לאחר מכן ייערך שיח גלריה עם האוצרת ומנהלת מחלקת האמנות
באגף המוזיאונים והמערך למבקר ביד ושם אליעד מורה-רוזנברג ,שתחשוף
את המשתתפים לסיפורים שמאחורי הגעת יצירות האמנות ליד ושם ולאתגרים
הכרוכים בעיצוב התצוגה ובשימור פרטי האמנות לדורות הבאים.
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