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סדנת מחקר בין-לאומית
בנושא סימון היהודים
בתקופת השואה

■ ”הצו החדש הוא יוצא דופן .אף אחד לא הזדרז לציית
לו .דחו את העניין עד לרגע האחרון .הצו עצמו אינו
גורם כל כאב פיזי ,ואף לא הוצאה כספית ניכרת...
לא! עדיף להסתגר בבית שנה שלמה מאשר להיות
מושא ללעג! לא לצאת החוצה עם סמל צהוב על
הבגדים ,מטרה ללעג ,בוז והשפלה”.
שמחה גוטרמן ,עלים מן האש

באחרונה ערך המכון הבין-לאומי לחקר השואה
של יד ושם סדנת מחקר בת שלושה ימים בנושא
סימון היהודים בשואה .כמו קודמותיה ,גם הסדנה
הזאת נועדה להתמודד עם נושא שעדיין לא נחקר
לעומק ,ולעודד חילופי דעות בין המשתתפים וגיבוש
תובנות חדשות.
את רעיון הסדנה העלה צוות מחלקת החפצים
באגף המוזיאונים ,שאנשיו עמלו באחרונה על
פרויקט קִטלּוג ורישום סמלים ,בגדים ותגים שיועדו
לסימון אזרחים ואסירים יהודים במלחמת העולם
השנייה (ראו עמ'  .)6במהלך הפרויקט עלו שאלות
רבות  -ובהן שאלות על קורות הסימון ,על החלטות
שקיבלו הנאצים הגרמנים ושותפיהם תוך קביעת
הסימונים ,וגם על ההמשגה המקובלת של התופעה
בזמן השואה  -ומתוך כך צמח הרעיון לערוך סדנה
מיוחדת על הנושא.
”רוב המחקר שנעשה עד עכשיו על השואה
הפנים את התפיסה שהגטאות ,מועצות היהודים
והסימון היו כולם חלק מאותה חבילה” ,מסביר פרופ’
דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה
והמופקד על הקתדרה לחקר השואה על שם ג’ון
ניימן” .אך ככל שאנו מגלים כמה הסימונים היו שונים
במקומות שונים ,בזמנים שונים ובידי רשויות שונות,
אנו מבינים שההנחה הזאת בעייתית ,אם להשתמש
בלשון המעטה”.
הסדנה עסקה לא רק בפולין ובגרמניה ,המוזכרות
בדרך כלל כדוגמאות להתפתחות תופעת סימון היהודים,
אלא גם במחקר ובעדויות ממדינות כמו בלגיה ,טוניסיה,
צרפת ודנמרק .על אף ההבדלים במאפיינים רבים של
הסימון  -הבדלים לא רק בצורה של ”הסמל היהודי”,
אלא גם בתחומים אחרים ,כמו המידה שבה יושם צו
הסימון  -מתברר שהיו כמה מאפיינים משותפים לסימון.
ניתן היה לצפות לכך אילו הנחנו שהפקודות לסימון יהודים
הגיעו ”מלמעלה” ,כלומר מברלין ,אך החוקרים הדגימו
שוב ושוב שלעתים קרובות היוזמה הגיעה ”מלמטה”,
ממפקדים גרמנים בשטחים הכבושים ואפילו ממנגנוני
ממשל מקומיים שניסו לפרש את הצהרותיו הכלליות
של היטלר על ”השאלה היהודית” .למשל ,יהודי גרמניה

”פתאום הרגשתי
שאני לא עצמי יותר”

לאה גולדשטיין

אך ורק האות ” ( ”Jכי המדינה היא רב-שפתית) ,היה
זמין ברשויות המקומיות ובבתי הספר עבור 12,000
יהודי העיר .ואילו בעיר הבירה ,שבה התגוררו 22,000
יהודים (כמעט חצי מיהודי בלגיה ,ברובם חילונים
ואמידים) ,רשויות רבות של רובעי העיר השונים טענו
שיש ”בעיות” בחלוקת הסמל ,וראשי רשויות רבים
אף סירבו לשתף פעולה עם הצו” .איננו יכולים להיות
שותפים לצו שפוגע כל כך בכבוד האדם ,ויהיה זה
מי שיהיה” ,הכריז ראש עיריית בריסל ג’ולס קולסט.
באשר לשאלה כיצד חולקו ה”כוכבים” לאחר החיוב
הרשמי ,סיפר סברכטס אנקדוטה על חייט יהודי
שתפר בעצמו כוכבים ופרסם ברבים את העובדה
שהוא מוכר אותם.
החוקר העצמאי אלן מישל סקר את שלבי יישום
צו הסימון בצרפת  -פעולה שהייתה ברובה חלק
מהניסיון לדכא את תנועת ההתנגדות המתחזקת
והושפעה מסימון היהודים במדינות אחרות .הסימון,
ציין מישל ,הקל מאוד על מעצר יהודים :יהודים בדרום
צרפת הלא כבוש ,שהיו מחויבים לשאת אך ורק חותמת

לעתים קרובות היוזמה הגיעה
"מלמטה" ,ממפקדים גרמנים
בשטחים הכבושים ואפילו
ממנגנוני ממשל מקומיים
שניסו לפרש את הצהרותיו
הכלליות של היטלר על
"השאלה היהודית"

■ ילד מוכר עיתונים וסרטי יד .גטו ורשה ,פולין |1941 ,ארכיון יד ושם

לא היו הראשונים שסומנו .הצו בגרמניה הוצא שנתיים
אחרי שהסימון החל בפולין.
פרנק סברכטס ,חוקר לאומיות פלמית ומלחמת
העולם השנייה ,הדגים את ההבדלים ביישום צו הסימון

באמצעות השוואה בין שתי הערים הגדולות של
בלגיה ,בריסל ואנטוורפן :באנטוורפן ,שרוב תושביה
היהודים היו מסורתיים ופחות אמידים מיהודי בריסל,
הצו התקבל ויושם ללא דיחוי; והסמל ,שעליו הופיעה

בתעודות הזיהוי שלהם ולא חויבו לשאת את ”הכוכב
היהודי” ,היו חשופים למעצר פחות מאחיהם בשאר
המדינה שהוכרחו לענוד את הסמל .מישל ציין גם
כ 60-אזרחים לא-יהודים ,שענדו סימנים צהובים על
בגדיהם כאות הזדהות עם עמיתיהם היהודים ,ואשר
כמה מהם נכלאו כ”ידידי היהודים”.
סילביה פרקפאנה התמודדה עם אגדת כריסטיאן
העשירי מלך דנמרק והודעתו ,שאם יהודי ארצו יוכרחו
לענוד כוכב יהודי ,הוא ויתר נתיניו יעשו כך אף הם.
אף שאין כל הוכחה לקיומה של ההודעה הזאת (רק
הביוגרף של המלך טען שראה אותה ביומנו) ,היא
אומצה במידה רבה בידי דנים שהתגוררו מחוץ למדינה,
וחיפשו דרכים להציג ”תגובה מכובדת” לצו הגרמני.
השמועה התפשטה בסיוע ”משבר הטלגרמה” ,כאשר
המלך כריסטיאן השיב לאיחולי היטלר ליום הולדתו

מחקר 3

"אני מוכן להיות הראשון שיענוד
את הסמל! אענוד אותו בגאווה!
בושה? אלה שמכריחים אותנו
לענוד אותו צריכים להתבייש!"
שמחה גוטרמן

■ העברת רכוש יהודי לבית מסומן בגטו .בודפשט,
הונגריה |1941 ,ארכיון יד ושם

ה 72-במענה הסתמי ”רוב תודות ,המלך כריסטיאן”;
ובסיוע ”הניסיון” לכאורה ”לחסל” את המלך ,כאשר
זה נפל מסוסו בעת הרכיבה היומית שלו בקופנהגן.
בשנת  ,1943חבילות מזון מצילות חיים שהגיעו
באמצעות הצלב האדום לכמה מאות אזרחים דנים
שהיו כלואים בטרזין (והיו הדנים היחידים שתועדו
עונדים את הכוכב היהודי) יוחסו למלך עצמו.
חיים סעדון ממכון בן צבי לחקר קהילות יהודיות
במזרח ציין שגם לגבי מלך מרוקו היו שמועות שאיים
לענוד בעצמו את ”הכוכב” אם נתיניו היהודים יצטוו
לעשות כן .למעשה ,טוניסיה הייתה המדינה הערבית
היחידה שהסמל הצהוב הופיע בה (כי היא הייתה
המדינה הערבית הכבושה היחידה שהתקיים בה
משטר כיבוש יציב  -במשך כחצי שנה) .סעדון
הסביר ,שבאופן מסורתי יהודי טוניסיה סימנו את
עצמם בסרט שחור בקצה מכנסיהם ,וכי אנשי השלטון
הגרמני שהוצבו במדינה ,שהייתה שדה קרב בין בעלות
הברית וכוחות הציר ,לא היו נלהבים לפעול ליישום צו
הסימון מחשש מתמיכה מקומית (ומלכותית) ביהודים.
בסופו של דבר ,כתוצאה מיוזמות מקומיות ,הצו יושם
רק בארבע ערים ובכמה מחנות עבודה (הסמל נע
בין טלאי צהוב לכוכב יוצא דופן בעל חמש פינות).
מרכיב מרגש בסדנה היה עדויות של יהודים
שאולצו לענוד את הסמל המזהה ואשר נכתבו בזמן
השואה או לאחריה .החוקרת הישראלית עינה ששון
הציגה סקירה מרתקת של הרגשות שהתעוררו
בתגובה לצווי הסימון  -צווים שהיו מהחוויות הקשות
והזכורות ביותר המתוארות ביומניהם וזיכרונותיהם.
היא זיהתה כמה נושאים שחזרו על עצמם ברבות מן
העדויות ,ובהם הבושה ,אזכור סימון היהודים בימי
הביניים ,תיעוד התייחסויות מגוונות של בני המקום
לסימון ,וגם מה שהיא כינתה ”גטואיזציה מרחבית”.
לגבי מונח זה ,הסבירה ששון שיהודים שגרו באזורים
של אוכלוסייה מעורבת ,נעלמו כביכול מאותם אזורים
ברגע שנכנס לתוקפו הצו שאילץ אותם לענוד את
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הכוכב הצהוב .כפי שכתב המחנך הפולני-יהודי
חיים אהרן קפלן ביומנו” :היהודים עצמם יצרו גטו
שלא במתכוון [ ]...יהודי המסומן בסמל הבושה
פשוט נמנע מלהופיע באותם רחובות” .לעומת זאת,
התרבו הסימונים באזורים היהודיים ,במיוחד לאחר
שהיהודים החלו להתרכז באזורים ספציפיים כגון
גטאות” .רחוב נלבקי הפך להוליווד” ,כתב היסטוריון
גטו ורשה עמנואל רינגלבלום” ,רק כוכבים מסתובבים
כאן” .מובן שעם המעבר של היהודים לגטו ,קיבלו
הסמלים משמעויות חדשות ,ונוספו סימנים שציינו
תפקידים ומעמדות מועדפים; מכאן גם שהדימוי

מצרכים מצילי חיים .ואולם היו גם מי שסיפרו שהכוכב
היהודי העניק להם תחושה של ”בית” ,והיה אחת
החוויות האחרונות שחוו עם הוריהם .אולי במפתיע,
צעירים יהודים רבים הרגישו גאווה ותחושת השתייכות
כאשר ענדו את הסמל ,והקפידו להצטלם כשהם
עונדים אותו בגאווה .ביומנו כתב שמחה גוטרמן:
”אני מוכן להיות הראשון שיענוד את הסמל! אענוד
אותו בגאווה! בושה? אלה שמכריחים אותנו לענוד
אותו צריכים להתבייש! ואם שודד יפשיט אותי מכל
בגדיי וישאיר אותי עירום ברחוב הראשי ,האם עלי
להתבייש? ממה? הבושה כולה שלו!”
בהרצאה של מגדלנה קובוב העלתה החוקרת
הקנדית נושא לא שגרתי :היתרונות האפשריים של
הסמל היהודי .היא הציגה ממצאים על נשים פולניות
שענדו סרטי שרוול עם מגן דוד כדי להינצל מאונס
קבוצתי בידי חיילים גרמנים ,ועל גרמנים שענדו
סמלים שונים כדי לטשטש את זהותם ולהתחפש
ליהודים וכך לחמוק ממעצר לאחר המלחמה .קובוב

■ בני זוג ביום נישואיהם בתצלום קבוצתי בגטו לודז' ,פולין | ארכיון יד ושם

שהתקבל לאחר המלחמה כאילו היה רק סימון
מסוג אחד אינו נכון.
מחבר היומן הגרמני ויקטור קלמפרר השתדל
לתעד כל תגובה של בני ארצו הלא-יהודים לסמל,
מהשתתפות בצער ועד התייחסות אליו כאל מכשיר
ללימוד הדור הצעיר על ”השונות” של העם היהודי .אך
הציטוטים המרגשים ביותר היו של היהודים עצמם,
במיוחד של בני המעמד הגבוה החילוני ,שבעבר חשו
שהם חלק אינטגרלי מהחברה הכללית” .פתאום
הרגשתי שאני לא עצמי יותר ,שהכול השתנה ,שהפכתי
לזרה” ,כתבה הלן בר בפריז ב” .1942-הרגשתי כאילו
מישהו צרב את מצחי בברזל מלובן”.
החוקרת הגרמנייה ורנה בוסר דנה בנושא ילדים
ומתבגרים שענדו את הסימן היהודי .היא ציינה שהנידוי
החברתי שחוו בגלל הצו פגע ביצירת קשרים עם ילדים
אחרים ועם מבוגרים ומורים ” -זו הייתה המכה הקשה
ביותר” ,העיר היינריך דמרר על כך שלא יכול לשחק
עם חברו הטוב ביותר  -אף שרבים העזו להוריד את
הסמל כאשר שיחקו עם חברים לא-יהודים או בעת
שהתגנבו מהגטו ל”צד הארי” כדי להשיג אוכל ועוד

אולי במפתיע ,צעירים יהודים
רבים הרגישו גאווה ותחושת
השתייכות כאשר ענדו את
הסמל ,והקפידו להצטלם
כשהם עונדים אותו בגאווה
דנה גם ב”הפצה” של הסימנים האלה כיום  -כגון
תחפושת ”אנה פרנק” הידועה לשמצה באי-ביי
וחולצת הפסים ועליה הכוכב הצהוב בעל שש הפינות
שנמכרה ברשת ”זארה”  -כמו גם ב”הפצה מחדש”
של סימנים דוגמת קעקועים בידי נכדים של ניצולים
כדי להזדהות עם החוויות של סביהם בזמן המלחמה.
נעלה את הסדנה הרצאה מרתקת של טל ברוטמן,
היסטוריון צרפתי-ישראלי ,על תולדות השימוש
בקעקוע לסימון אסירים באושוויץ ,שהיה המחנה
היחיד שהייתה בו מדיניות מסודרת בנושא .קעקוע
האסירים החל בתחילת שנות הארבעים ,כאשר
קועקעו אסירים סובייטים שהגיעו למקום ,ולאחר
מכן התפתחה המדיניות לקעקע יהודים (זכרים)

סימון היהודים ביצירות אמנות שנוצרו בשואה
אותם כדמויות אנונימיות ללא פרטי זיהוי אישיים.
היצירה הגעת הטרנספורט של פליקס בלוך מתארת
באופן דומה את מחיקת האינדיבידואל :קשישים חסרי
פנים יושבים עם חפציהם ,כאשר הן האנשים הן
החפצים מתויגים באופן דומה במספרי הטרנספורט.
בציור טבע דומם מפורט של דרגשים במגורי הגברים
בטרזין שצייר פרנטישק מוריץ נאגל מתגלים פרטי
מידע על האסירים המתגוררים בחלל הזה רק
באמצעות סימוני מספרי הטרנספורט והתוויות שעל
החפצים  -ואילו הדמויות עצמן נעדרות מהתמונה.

הציור מגלה פרטי מידע על
האסירים המתגוררים בחלל
רק באמצעות סימוני מספרי
הטרנספורט והתוויות שעל
החפצים  -ואילו הדמויות
עצמן נעדרות מהתמונה

■ פרנטישק מוריץ נאגל ( ,)1944-1889דרגש אמיל צנטנר במגורי הגברים ,גטו טרזין | 1943 ,יד ושם
אוסף האמנות .תרומת משרד החוץ באמצעות מר י’ דהאן

■ בעקבות פרויקט שנעשה באחרונה באוספי יד
ושם ועסק בסימון היהודים בתקופת השואה ,סקרה
אחראית האוסף במחלקת האמנות מיכל פיינר-רוזנטל
יצירות אחדות שרובן מצויות באוסף האמנות ומציגות
סימון של יהודים ,ועמדה על המשמעות של הסימונים
האלה .בהרצאתה המרתקת ,במהלך סדנת המחקר
הבין-לאומית שנערכה ביד ושם ועסקה בסימון היהודים
בשואה ,סיפרה פיינר-רוזנטל על שלושה מוטיבים העולים

בתיאור הסימונים ביצירות אמנות שנוצרו בשואה :הסימון
כאמצעי למחיקת הזהות האישית ,הסימון כמעניק זהויות
ותפקידים חדשים בגטו או במחנה ,והשימוש בסימונים
באופן סמלי או ביקורתי ביצירת האמנות.
אובדן הזהות האישית בא לידי ביטוי ביצירה
במטבח המרק של האמנית אסתר לוריא .ביצירה
הזאת מתוארת קבוצת יהודים בגטו קובנה ,ותיאורם
מאחור ,עם סימונים של הטלאי הצהוב על גבם ,מציג

על החזה ומאוחר יותר על הזרוע (שני המינים) כדי
לזהותם בקלות .כמה יוצאים מן הכלל שראויים
לציון היו יהודים הונגרים ופולנים ששולחו לאושוויץ
ב 1944-ולא קועקעו  -בגלל החלטה שמחנה המוות
ישמש מקום ריכוז זמני לפני שיושביו יישלחו לעבודות
כפייה ברייך .ברוטמן גם הדגים את הקלות שבה
כל מי שיש לו ידע בסיסי של ה”שיטה” יכול לזהות
קעקוע מזויף  -שנעשה בו שימוש הן במציאות הן
בתעשיית הבידור לאחר המלחמה כאמצעי לתיאור
אסירים יהודים במחנות ריכוז.

בדבריו עם נעילת הסדנה ,חזר והדגיש פרופ’
מכמן את הצורך להסתייג מהמודל הקלאסי שיצר
חוקר השואה הידוע ראול הילברג של שרשרת פיקוד
מלמעלה למטה ,שבאמצעותה נוהלו באופן שיטתי
שלבי ההגדרה ,הרדיפה ,הריכוז והרצח של היהודים
בידי הגרמנים באירופה ובצפון אפריקה הכבושים.
”חוקרים מתחילים להכיר בעובדה שחלק ניכר מן
המדיניות האנטי-יהודית אורגן ,יושם ונאכף ביוזמות
מקומיות” ,אמר פרופ’ מכמן” ,אם כי במסגרת של חזון
כולל בהכוונתו של היטלר ל’סילוק’ היהודים ,ולסדנה

עם הקבוצה השנייה של היצירות ,שבהן ניתן
לראות את הסימון כמעניק זהויות חדשות ותפקידים
חדשים במחנות ובגטאות ,נמנה הרישום סרטי זרוע
מאת תומס גבע ,המתעד מגוון סרטי זרוע של אסירים
באושוויץ ופורט את סוגי הזהויות שהם העניקו.
האמן לאו האס רשם רישום מדויק של שומר יהודי
בטרזין ,כולל סימניו המיוחדים כמו המדים והסיכה,
המייצגים את תפקידו כחבר במשמר הגטו .התפקיד
הזה העניק לבעליו מעמד וכוח יחסי בגטו ,אך מצד
שני חשף אותו לביקורת ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי
ביצירות של פבל פאנטל.
היצירה המרגשת ביותר בהרצאתה של פיינר-
רוזנטל שייכת לקבוצה השלישית .בדיוקן עצמי עם
תעודת זהות יהודית של האמן פליקס נוסבאום (ראו
בשער) ,נראה האמן בפינת רחוב ללא מוצא ,מציג
את תעודת הזיהוי שלו ועליה מגן דוד .בעת יצירת
הדיוקן שהה נוסבאום במסתור ,ובעצם לא ענד אף
פעם טלאי צהוב או נשא תעודת זיהוי ,אך הציור ,עם
רקע מאיים של שמי לילה אפלים ,ציפורים כהות
ועצים חסרי חיים ,מייצג את חרדתו שיתגלה .פחדיו
מפני הרע מכל אכן התממשו  -ביוני  1944פליקס
ואשתו נעצרו והועברו למכלן שבבלגיה .ביולי הם
שולחו לאושוויץ ,שם נרצחו.
הזאת תרומה גדולה לחשיבה הזאת”.
מנהלת מכון המחקר ד”ר יעל נידם-אורביטו ציינה
שגם כאשר מפריכים אותם ,מודלים יכולים לשמש
כלים יעילים להבניית תפיסות חדשות .היא טענה
שבשאלות של אסטרטגיה ויישום (האם סימון היהודים
היה המצאה אידיאולוגית או מעשית) ,תיאורים מיקרו-
היסטוריים מכוונים את ההיסטוריונים להבנת הקשרים
מקומיים יותר ,ובכך להגעה למסקנות שונות -
ומורכבות יותר  -מאלה שאומצו במאה ה.20-
הסדנה התקיימה בתמיכת קרן גוטוירט.

מחקר 5

מאוספי יד ושם :אות בושה או כבוד?
נעשו חיוניים כל כך להישרדות ,שתגי האסיר היו לחפצים
בעלי ערך סמלי רב עבור ניצולי השואה ,והדבר מסביר
מדוע רבים שמרו אותם ,ואף יצרו לאחר המלחמה
מזכרות שעליהן חקקו את מספרי האסיר שלהם.
עוזרת מחקר במחלקת החפצים נעה אור הציגה
מדור חדש באתר האינטרנט של יד ושם :אינדקס
סימני זיהוי שיהודים אולצו לשאת בזמן השואה (טלאים
צהובים וסרטי זרוע) .באוסף החפצים שמורים יותר
מ 200-סימני זיהוי ליהודים מרוב המדינות שכבשה
גרמניה במלחמת העולם השנייה .סימני הזיהוי כוללים
מגוון מפתיע של טלאים צהובים ,סרטי זרוע נושאי מגן
דוד ועוד .בדומה לסימון האסירים ,גם סימון היהודים
באזורי הכיבוש הנאצי משקף חוסר אחידות בין אזורים
שונים הן בצורתו של סימן הזיהוי הן במועד שבו הוצא
צו ענידתו ובאופן האכיפה של הצו הזה.

מגוון גדול של תגים שימשו
לסימון אסירים יהודים :תגי אסיר
בצורות שונות ומחומרים שונים,
תגים שנתפרו לבגדי האסיר
ותגים שנקשרו סביב הצוואר או
פרק כף היד

■ במהלך סדנת המחקר בנושא סימון היהודים
בשואה העבירו חברי צוות אגף המוזיאונים של יד
ושם הרצאות על פריטים מאוסף החפצים המדגימים
את סימון היהודים בשואה .החפצים שהוצגו במהלך
ההרצאות מספקים עדות מוחשית לאירועי השואה
ומסייעים להבנת תהליכים הקשורים לשיטות הבידוד
של היהודים ולאמצעי הדיכוי שנקטו הנאצים בדרך
להשמדתם.
אוצר ומנהל מחלקת החפצים מיכאל טל פתח
את הרצאתו בסקירה על אוסף החפצים ,המונה יותר
מ 34,000-פריטים .החפצים באוסף ,הסביר טל ,ניתנים
לחלוקה לשלוש קבוצות :חפצים שיוצרו בידי הנאצים
ושותפיהם ,או בהוראת הנאצים ,במסגרת תהליך ניצול
היהודים והשמדתם; חפצי יום-יום שקיבלו משמעות
מיוחדת בגלל המלחמה; ופריטים שיצרו יהודים בזמן
המלחמה או לאחר השחרור חרף התנאים הקשים.
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תגי האסיר היו לחפצים
בעלי ערך סמלי רב עבור
ניצולי השואה
בהרצאתו סקר טל גם את המגוון הגדול של התגים
שהיו במחנות הריכוז והעבודה ואשר שימשו לסימון
אסירים יהודים :תגי אסיר בצורות שונות ומחומרים
שונים ,תגים שנתפרו לבגדי האסיר ותגים שנקשרו
סביב הצוואר או פרק כף היד ועוד .המגוון הגדול של
תגי סימון האסירים ,המשקף את חוסר האחידות באופן
סימון האסירים במחנות השונים ,הוליד את הצורך
למפות את אופני הסימון במחנות השונים.
בנוסף לחקר סימון האסירים נבחנה גם המשמעות
הפסיכולוגית של מספרי האסירים” .שמור עליו כמו על
זהב” ,נאמר לרומן פריסטר במאוטהאוזן על מספר
האסיר שלו” ,אתה אדם מת בלעדיו” .המספרים האלה

האינדקס מציג את הסימונים השונים שהיהודים
צוו לשאת במקומות שונים .לצד מידע היסטורי כמו
התאריכים שבהם פורסמו צווי סימון היהודים במדינות
השונות ,מוצג מידע אישי על בני אדם שנשאו בתקופת
השואה את הסימונים האלה.
הביגוד של אסירי המחנות היה נושא הרצאתה של
שרה שור ,מוותיקי התחקירנים בצוות מחלקת החפצים.
כ 150-פריטי לבוש של אסירי מחנות שמורים באוסף
החפצים  -מכנסיים ,חולצות ,מעילים ,שמלות וכובעים.
חקר בגדי האסירים השמורים באוסף החפצים קידם
יצירת מאגר הכולל מידע היסטורי על בגדי האסירים
במחנות לצד מידע ביוגרפי על האסירים שלבשו אותם.
במהלך המחקר נבחנו היבטים נוספים של ביגוד אסירי
המחנות כמו מערך ייצור הבגדים והאספקה ,ואופן
תפירת בגדי האסירים.
בגד האסיר  -פריט שנעשה סמל לפשעיה של
גרמניה הנאצית נגד העם היהודי  -הפך בד בבד גם
סמל להישרדות בעיני ניצולי שואה שנשלחו למחנות
ושרדו כנגד כל הסיכויים” .אף שהבגדים הזכירו להם
את הזוועה” ,אמרה ד”ר ברבל שמידט ,פרופסור למדעי
הטקסטיל והביגוד באוניברסיטת אוסנבריק” ,עבור
אלה שהצליחו לשרוד את המחנות ,הם היו אות כבוד”.

חינוך דפי לימוד
בהשראת דפי הגמרא
כלי חדש להנחלת זיכרון השואה

מיכל סטרנין ושלומית שטיינר

■ ”[בני] משפחת פונר לא
רצו להחליף את ההורים
האמיתיים שלי .הם תמיד
אמרו לי  -יש לך משפחה.
אבא וסבתא .אנו לא יודעים
מה קרה להם ,צריך לחכות
לאחרי המלחמה .היו לי
תמונות של אבא שלי.
הפונרים דאגו שיהיו מעל
המיטה שלי”.
היינץ ליכטוויץ

הצלה כפולה  -ילדי הקינדרטרנספורט
הצלה בידי יהודים

זמן ומקום
מבצע "קינדרטרנספורט" להצלת ילדים יהודים באירופה -בעקבות ליל הבדולח הואצה ההגירה היהודית מגרמניה ,מאוסטריה ומצ'כוסלובקיה .שערי מדינות העולם היו
נעולים והיהודים ניסו לפנות לכל יעד אפשרי .עד אוגוסט  1939הייתה שנחאי המקום כמעט היחיד אליו יכלו יהודים להיכנס .יהודים ניסו לקבל אשרות לאמריקה הלטינית.
לחצים מבית ומחוץ הביאו את ממשלת בריטניה ,שסגרה את שערי ארץ ישראל להגירה ,לפתוח את שעריה ל  10.000ילדים שיצאו לבד משטח הרייך ב"קינדרטרנספורט".
וילפריד ישראל -דמות מפתח מרכזית בפרויקט ההצלה ה"קינדרטרנספורט" .ישראל קיבל את חינוכו בברלין ונועד לרשת את אביו בניהול עסקי המשפחה .כבר מנעוריו
התוודע למצוקות יהודי מזרח אירופה ,שהתדפקו על שערי אירופה המרכזית כדי למלט את עצמם מן העוני ומן הפרעות שידעו במזרח אירופה והוא נרתם לפעולה נמרצת
כדי לסייע להם .לאחר עליית הנאצים לשלטון עמד ישראל על הסכנה הגדולה האורבת ליהודי גרמניה ובא לכלל מסקנה שהם חייבים לעזוב בהקדם ארץ זו .ערב פרוץ מלחמת
העולם השנייה עבר לבריטניה ושם המשיך לפעול למען הפליטים מגרמניה וככל שניתן לו גם להצלת יהודים משאר ארצות אירופה .פרויקט ההצלה הגדול ביותר שהיה
מעורב בו ישראל הוא ה"קינדרטרנספורט" ,שבו הוסעו כעשרת אלפים ילדים יהודים מאירופה הנאצית לבריטניה ערב מלחמת העולם השנייה .ישראל לא היסס לפנות לדרגים
הבכירים ביותר שקיים אתם קשר בניסיון להניעם לסייע בהצלת יהודים .בכך חשף לא אחת את חוסר הרצון של המערב לסייע גם לנוכח זוועות הנאצים.

הצלת היינץ ליכטוויץ  -גרמניה

הצלת הנרי פונר – בריטניה

אבא של היינץ מקבל החלטה אמיצה שמשמעותה פרידה ממנו לשם הצלתו

הזוג פונר מקבל החלטה אמיצה שמשמעותה אימוץ ילד לשם הצלתו
כאשר הגיע לבריטניה נלקח הנרי לעיר סוואנסי ()Swansea

היינץ ליכטוויץ נולד ב 12-ביוני  1932בברלין ,לאביו מקס ,ולאמו
אילזה .האם נפטרה ב 1937 -בהיותו בן חמש .היינץ היה בן שש

שבנסיכות ויילס ,שם התגורר אצל הזוג מוריס ּוויניפרד )ויני)

ומחצה כאשר עזב את גרמניה ,אך יש לו זיכרונות אחדים מאביו,

פונר ,זוג יהודים חשוכי ילדים ,כבני חמישים.

מסבתו ומהאומנת נּוּפי ִ ,שהתגוררה בביתם לאחר פטירתה של
האם.
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רגעי הפרידה בזיכרונו של היינץ*

היינץ" :ב 1938-לקראת הסוף ,אבא שלי בא וסיפר שאני אמור
לנסוע לאנגליה למשפחה אומנת לזמן מה ,והוא מקווה שנוכל להיות
יחד בעתיד הלא רחוק ...אני לא זוכר את הפרידה .כנראה זה עבורי

הנרי עם הוריו המאמצים ויניפרד ומוריס פונר

היה טראומה ,נמחק מהזיכרון".

היינץ ליכטוויץ (לימים:
הנרי פונר) איבד את אמו
בגיל צעיר ,והיה כעבור
זמן אחד מאלפי ילדים
שעזבו את אירופה בזכות
תוכנית הקינדרטרנספורט.
הוא נשלח מברלין לוויילס,
שם אומץ בידי זוג יהודים
ָ
שהעניקו לו בית חם ואוהב.
אביו מקס ליכטוויץ ,שנאלץ
להיפרד ממנו כדי להציל
את חייו ,שלח לו דרך קבע
גלויות מאוירות.
סיפורו של הנרי יצא
לאור בספר גלויות לילדי
הקטן בהוצאת יד ושם
( ,)2014ובאחרונה יצא

המוצלח ביותר שיוכל לשקף במידה הטובה ביותר
את אותם כתבים מלאי משמעות ,וכך נולד הרעיון
של דפי הלימוד.
"דפי הלימוד אפשרו לקיים סדנאות פעילות”,
אמרה שרית הוך-מרקוביץ ,מנהלת המחלקה להכשרת
מורים בישראל” ,בדומה למקור ההשראה שלהם ,הם
מציעים לימוד ’בחברותא’ ,לימוד שנובע מתוך שיח
משותף והצגת שאלות סביב משמעותו של המקור.
מדובר בדף מפעיל ,שמוביל בכל פעם לימוד מסוג
אחר וגורם ללימוד מעורב מצד התלמידים”.

.2

רגעי הפרידה כטראומה לילדי המשלוח

.4

ברלין ופרנקפורט שימשו נקודות איסוף למשלוחי הילדים .הורים

ההגעה לבריטניה ובחירת הילדים

"התהליך שעל-פיו נבחרו ילדים שלא היו להם ערבים
התפתח מתוך כורח ,אך זכה לביקורת חריפה מצד הפעילים

לילדים צעירים העמידו לעתים קרובות פנים שהם נוסעים לאנגליה
עם הילדים ורק לפני היציאה ממש סיפרו לילד את האמת .באולם

למען הפליטים .ההורים האומנים באו למחנות הקבלה פעם
בשבוע כדי לבחור את ילדיהם מבין הילדים ששהו במחנה

גדול בתחנת הרכבת היה ראש המשלוח קורא את שמות הילדים
מתוך הרשימה ובודק את תעודותיהם .באולם הזה נפרדו ההורים

באותה העת ,ובערב נקראה רשימת הילדים שנבחרו
ברמקול .הילדים שנבחרו ניגשו למשרד הראשי וקיבלו שם

מילדיהם מפני שהורים לא הורשו לגשת לרציף .מקצת ההורים לא
הסתירו את רגשותיהם ומקצתם התאמצו מאוד להסתירם .אחדים

מידע על מקום היעד ויצאו אליו בדרך כלל למחרת בבוקר.

אף הלכו אחרי הרכבת מתחנה לתחנה כדי לנפנף לילדיהם לשלום.
קרונות או תאים מיוחדים נשמרו לילדי המשלוח ושומרים נאצים

(תידור-באומל ,יהודית" .מבצע הקינדרטרנספורט להצלת ילדים
יהודים באירופה" .בתוך :האוהבת והאהובה ,יומנה של סוזי אדלר,
ילדת הקינדרטרנספורט ,עמ' )56

עמדו על המשמר בכל תא ותא( .תידור-באומל ,יהודית" .מבצע
הקינדרטרנספורט להצלת ילדים יהודים באירופה" .בתוך :האוהבת והאהובה,
יומנה של סוזי אדלר ,ילדת הקינדרטרנספורט ,עמ' )51

.5

בסוף ינואר  1939נאמר להיינץ שעליו לנסוע לבריטניה ,וזכור לו שאביו ביקש שיתפלל למען

כן אי -אפשר להתעלם מכך שרבים מהילדים הפליטים היו

הזוג הבריטי שלקח על עצמו לטפל בו .יום–יומיים לאחר בואו לבריטניה קיבל היינץ גלויה

מועדים להיות בעייתיים .הם לא היו בהכרח מפונקים,
אבל הם גדלו בסביבה שונה מאוד ,והמעבר היה מכאיב.

מאביו ,הראשונה מתוך חליפת גלויות צבעוניות ומכתבים בין האב לבנו.

.3

קשיי הסתגלות

בניגוד לדור הבוגר יותר (שלרוב נתקל בבעיות קשות עוד
יותר) ,הם אפילו לא הבינו למה בכלל צריך להעתיק אותם

מתוך הגלויות ניתן ללמוד:

לארץ זרה .למה שלא יחזרו לאבא ואמא ולנוחות של הבית
שממנו נשלפו בגסות? להורים המאמצים לא היה קל

על הקושי והמחיר שילם האב האלמן בפרידה מבנו היחיד
"כבר הרבה זמן שלא שמעתי ממך האם שלומך טוב? האם אתה שמח וטוב לב?"

להתמודד עם הילדים מוכי הגעגועים ,שבכו במיטה שעות
היינץ ליכטוויץ עם אביו

על אצילות נפשו של האב ושמחתו על שבנו בידיים טובות
"הייני היקר אני שמח שכל כך טוב לך שם".

על גבי שעות מדי ערב .הקשרים הרגשיים עם הבית היו
עמוקים משחשבו רבים ,אפילו אצל הילדים הצעירים
(לקויר ,זאב .דור אקסודוס ,עמ' )213

"הייני היקר אני מקווה שלא תפרוץ מלחמה ואם בכל זאת תפרוץ אלוהים יברך אותך ואת הדוד והדודה
נשיקות".
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דמותה של המשפחה המאמצת

על הניסיון להראות שעדיין יש יופי בעולם
תודה רבה על הגלויה שעליה שעון הפרחים .הוא בהחלט יפה וצבעוני עד מאוד .מה אתה חושב על הגלויה

הנרי מספר" :התקבלתי לזוג פונר והם לקחו אותי ...משפחה די מבוגרת בשנות ה 50-בלי ילדים ,למרות

הזאת? האם שימחו אותך התמונות ששלחתי לך?

שהיה להם מסורת מפוארת של טיפול בילדים נצרכים ...הם אימצו אותי ועשו את זה מתוך טוב לב

(פונר ,הנרי .גלויות לילדי הקטן)

וממחשבה שזה מה שיהודי צריך

שימו לב לבחירת הגלויות של האב -האם אתם מוצאים משמעות בתמונות?

.7

לעשות"

הילד כפיקדון*
" משפחת פונר לא רצו להחליף את ההורים האמיתיים שלי .הם תמיד אמרו לי -יש לך משפחה ,אבא
וסבתא .אנו לא יודעים מה קרה להם ,צריך לחכות לאחרי המלחמה .היו לי תמונות של אבא שלי,
הפונרים דאגו שיהיו מעל המיטה שלי".

עם פרוץ המלחמה ,ב 1-לספטמבר  ,1939נפסקה חליפת הגלויות בין האב לבן ,אך במשך זמן מה
המשיך האב להתכתב עם היינץ באמצעות הצלב האדום .כשהבין שחייו בסכנה החליט מקס ליכטוויץ
לשלוח אל היינץ מכולה ובה מקצת המשחקים שלו וגם נכסים של המשפחה .מקס ליכטוויץ גורש ב9-
כמו כן שלח לו אביו הרכבה עם הוראות מדויקות כפי שאב יקה מצייד את בנו.
בדצמבר  1942לאושוויץ ,שם נרצח .סבתו של היינץ ,רגרטה ליכטוויץ ,נשלחה לטרזיינשטט והצליחה
לשרוד.

"מדובר בדף מפעיל ,שמוביל
בכל פעם לימוד מסוג אחר
וגורם ללימוד מעורב מצד
התלמידים".
שרית הוך-מרקוביץ
בפורמט חדש המיועד למורים :בהשראת דפי הגמרא
בנה צוות מחלקת הכשרת מורים בישראל בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה דפי לימוד ,שבמרכז כל
אחד מהם עומד טקסט אחד ,שהוא מקור ראשוני
מתקופת השואה שנכתב בידי יהודים (למשל ,גלויה
שקיבל היינץ מאביו) .בראש הדף מופיעה שאלה,
שמטרתה לעורר דיון בקרב התלמידים .הדף כולל עוד

מתוך מצוקה גדולה ,היהודים
לא רק תיעדו את אירועי
השואה ,אלא גם ביקשו לתת
משמעות לאירועים האלה

בתום המלחמה לקחה האם המאמצת ויני את הנרי לפריז כדי לפגוש את סבתו .בפגישתו עם
הסבתא קיבל מידיה את אלבום התמונות של ילדותו .הנרי המשיך להתגורר אצל בני הזוג פונר גם
אחרי המלחמה.
* הציטוטים מתוך הסרט "בעיניים גלויות" -סיפורו של הנרי פונר ,בהפקת מחלקת פיתוח למידה מקוונת ,ביה"ס הבינ"ל להוראת השואה,
יד ושם

נקודות לדיון ,כמו היכן נכתב הטקסט ומה היה מצבם
של היהודים באותו מקום באותה העת ,וסביב המקור
הראשוני המרכזי יש קטעים שמטרתם להעשיר את
הדיון על המקור ,לבחון אותו מזוויות שונות ולהשוות
אותו לאירועים וכותבים אחרים.
דפי הלימוד האלה חולקו בכנס המורים הארצי
השמיני שהתקיים ביד ושם בתחילת חודש יולי .בכנס,
שכותרתו ”קולות משם וזיכרון כאן” ,השתתפו יותר
מ 1,000-מורים מכל הארץ ,וביומו הראשון נערך דיון
על החשיבות של הכתיבה והיצירה מתקופת השואה.
מתוך מצוקה גדולה ,היהודים לא רק תיעדו את
האירועים ,אלא גם ביקשו לתת משמעות לאירועים
האלה .אנשי המחלקה להכשרת מורים התחבטו
רבות איך להציג את אותם נושאים ומשמעויות
עבור מורים ותלמידים .הם חיפשו את הכלי הפדגוגי

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש”ף,
שנושאו יהיה הצלה בידי יהודים בתקופת השואה ,הוכן
דף לימוד עם שולמית אימבר ,המנהלת הפדגוגית של
בית הספר הבין-לאומי וראש קתדרת פרד הילמן על
שם יאנוש קורצ’ק .הדף הזה מלווה בסרטון בן עשר
דקות ,שבו מציגה אימבר את הגלויות ששלח מקס
ליכטוויץ לבנו היינץ באנגליה .הדף חולק למשתתפי
הכנס במטרה להיות כלי חינוכי ולכוון את המורה
לשיח עם התלמידים על הנושא ומשמעותו בשנת
הלימודים הקרובה” .כותרתו של הדף’ ,הצלה כפולה’,
מאפשרת לנו לתפוס את עוז הרוח הנדרש בעיסוק
בהצלה ולהבין כי היו צריכים לחבור מספר גורמים
ביחד כדי שהדבר יקרום עור וגידים” ,מסבירה אימבר.
”האב ששלח את בנו יחידו ,המשפחה המאמצת
וכמובן מארגני המבצע”.
המורים הגיבו לדף הלימוד ולסרטון בהתרגשות
רבה” .סרטון יפה ,ערוך בטוב טעם ,יש בו זרימה טובה,
לעניות דעתי הוא מתאים לתלמידי חטיבות הביניים
ומעלה” ,אמר אחד המורים ,ומורה אחרת הוסיפה,
”יש בשיעור הזה תובנות ומסרים ערכיים וחינוכיים -
כל הכבוד”.
”אין ספק ש’דפי הגמרא’ סייעו לנו לחלץ את תווי
פניהם של הקורבנות” ,סיכמה הוך-מרקוביץ” .לאחר
הכנס הבנו שהדפים נותנים השראה ,ומעודדים את
המורים להשתמש במתודה הזאת בכיתה".
הכותבות עובדות במחלקה להכשרת מורים בישראל ,בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

חינוך 7

חינוך
”עדים וחינוך”  -סרטי עדות חדשים

נטלי מנדלבאום

שם שהו בזהות בדויה עד סיום המלחמה .אחותה
סטלה ואחיה מוטה שולחו במהלך המלחמה למחנות
השמדה ונרצחו ,ואילו אחיה הבכור בנימין היה חבר
במחתרת ה”ארגון היהודי הלוחם” בגטו ורשה ושרד.
גניה עלתה לארץ באפריל .1946

בין הדלתות

■ מתוך הסרט החינוכי בין הדלתות :סיפורה של ניצולת השואה ציפורה גרנט

■ סיפורי העדּות ,בהיותם סיפורים של יחידים ,עומדים
זה שנים במרכזה של העשייה החינוכית בנושא
השואה .בדור תובעני ,ששואל שאלות ,הסיפורים
האלה הם מורישי האמת ומי שניצבים כחומה בצורה
אל מול הניסיונות להכחיש או להשכיח .אנשי העדות
מאפשרים ללמוד את סיפור השואה מתוך קרבה
ובה בעת ממרחק ,וממחישים את המשמעות של
המספר הכללי של הנרצחים ,מספר שהלב והמוח
מתקשים לתפוס.

סרטי "עדים וחינוך" מתמקדים
בסיפורם של ניצולי שואה:
חייהם לפני השואה ,במהלכה
ואחריה ,כאשר עדותם מצולמת
במקומות באירופה שבהם
התרחשו האירועים
בקרוב ייתם דור העדים .החוויה של שמיעת
עדות מפי אלה שחוו את השואה  -המפגש הבלתי
אמצעי ,על האמפתיה וההתרגשות הייחודית שהוא
מעורר ,ועל עוצמת הזיכרונות הפורצים מחסומי
זמן הכרורים בו  -תיעלם .בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ביד ושם מתמודד זה שנים עם
סוגיית השמעת קולם של הניצולים גם ביום שהם לא
יהיו עוד עמנו .אחד האתגרים המשמעותיים שבית
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הספר מתמודד איתם הוא כיצד מלמדים ומנציחים
את השואה בעולם ללא ניצולים  -אתגר שבמהותו
עומדת שאלת שימור והעברת החוויה הייחודית של
מפגש בלתי אמצעי וישיר עם נושא השואה.
”עדים וחינוך” הוא פרויקט ייחודי שבו מופקים
סרטים אשר מתמקדים בסיפורם של ניצולי שואה:
חייהם לפני השואה ,במהלכה ואחריה ,כאשר
עדותם מצולמת במקומות באירופה שבהם התרחשו
האירועים .הסרטים ,המשולבים בתוכניות הלימוד
המגוונות של בית הספר הבין-לאומי בארץ ובעולם,
חושפים את הצופים גם לסיפורה של קהילה
ולקורותיה במהלך השואה .הסרטים מלּווים בקטעי
ארכיון ובכתוביות.
בשנה האחרונה הפיק בית הספר הבין-לאומי
שלושה סרטים נוספים במסגרת ”עדים וחינוך”:

שמים אדומים
■ גניה רזניק (לבית מידז’צקי) נולדה בשנת 1934
בוורשה .בנובמבר  1940היא נכלאה עם הוריה ואחיה -
ההורים רבקה ויצחק ,והאחים בנימין ,סטלה ומוטה -
ועם כל יתר יהודי העיר בגטו .כעבור זמן הצליחו מקצת
בני המשפחה לברוח מהגטו .הם הסתתרו בעליית גג
בצד הארי של העיר ,וכעבור זמן עברו בעקבות הלשנה
למחבוא חדש בבית הקברות הרוסי-אורתודוקסי .ערב
המרד הפולני עברו בני המשפחה למקום חדש ,שם
הסתתרו עד גירושם מהעיר בידי הגרמנים יחד עם
יתר תושבי ורשה .גניה והוריה נשלחו לכפר קליני,

■ ציפורה גרנט (לבית גרשנפיש) נולדה בשנת 1931
בעיר בלפור בצרפת .לאחר הכיבוש הגרמני ניסו
בני משפחתה להבריח את הגבול ל”אזור החופשי”
בדרום המדינה אך ללא הצלחה .בהמשך נתפסו
ההורים חיה ויעקב בזה אחר זה ושולחו למחנה
ההשמדה אושוויץ-בירקנאו ,שם נרצחו .קפיטן ריום
וקפיטן בומגרטנר ,שתי נשות ”חיל הישע” שהתגוררו
בבניין סמוך לדירתם ,טיפלו באחים של ציפורה,
שמואל ויוסף .לאחר מכן ,הגרמנים העבירו אותם
למוסד יהודי בפריז .ציפורה ואחותה סימה הסתתרו
בפנימיות לבנות בעיר בזנסון ,ועם שחרור פריז הצליחו
להתאחד עם שמואל ועברו יחד לבית הדוד שלהם
בשווייץ .האח יוסף נרצח .הם עלו ארצה באפריל
 1946באונייה ”שמפוליון”.

קחי את הילדה
■ שלה אלטרץ (לבית ציון) נולדה בשנת  1934בעיר
שטיפ במקדוניה .באותה העת היתה מקדוניה חלק
מיוגוסלביה ,ולאחר כיבוש יוגוסלביה בידי גרמניה
באפריל  1941היא נמסרה לבולגריה .ב 11-במרס
 1943גורשו שלה ובני משפחתה יחד עם יהודי העיר
למחסני בית החרושת לסיגריות ”מונופול” בסקופיה,
שם הוחזקו בתנאים קשים .לאחר זמן הורשתה בלה,
אחותה של שלה שהייתה לה אזרחות איטלקית,
לעזוב את המקום .לפני צאתה דחפה אמן ,דודון ,את
שלה לידי בלה ואמרה לה לקחת אותה איתה .בני
משפחתה ,יחד עם כל היהודים שהוחזקו ב”מונופול”,
שולחו למחנה ההשמדה טרבלינקה ושם נרצחו .בלה
ושלה הגיעו לעיר פרישטינה בקוסובו ,ולאחר תקופה
שם ,שמה בלה קץ לחייה .שלה החלה לעבוד בבית
חברתה של בלה ,סוניה .באביב השתיים נתפסו ונכלאו
בבית סוהר ומשם הועברו למחנה ריכוז של אסירים
פוליטיים .לאחר השחרור היא חזרה לפרישטינה
ובהמשך נשלחה לבית יתומים בבלגרד .ביולי 1949
עלתה שלה לישראל ונשלחה עם חבריה לקבוצת
הנוער לקיבוץ עין דור.
הסרטים הופקו בתמיכתה הנדיבה של קרן משפחת אדלסון.
הכותבת עובדת במחלקה לפיתוח למידה מקוונת ,בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

זרקור על הבוגרים
יותר מ 300,000-תלמידים 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:

■ ”הרי ירושלים” הוא
בית ספר ופנימייה בו
לומדים ילדים וילדות
בעלי בעיות רגשיות
מכל הארץ .בשנים
האחרונות השתתפה
ענת ליפשיץ ,מורה
לחינוך מיוחד וסגנית ■ בוגרת יד ושם ענת ליפשיץ
מנהלת בית הספר,
בכמה השתלמויות מורים וכנסים ארציים ביד ושם,
שחשפו לפניה את התפיסה החינוכית של בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה :תפיסה שבין השאר
שמה דגש בחשיבות השימוש בערוצים שונים ,בהם
ויזואליים ושמיעתיים; בחשיבות שיש בהצגת סיפורים
שסופם ידוע ואופטימי; ובחשיבות שיש למתן אפשרות
לילדים לכתוב ולדבר על הנושא ולבטא את רגשותיהם
באופן יצירתי וחדשותי.
במסגרת עבודתה בבית הספר לקחה ליפשיץ על
עצמה את ארגון טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
”אחת השאלות שמעסיקות אותנו ,אנשי חינוך
העוסקים בהוראת השואה ,היא כיצד ניתן לחבר בין
הוראת השואה לבין חינוך לערכים” ,אומרת ליפשיץ.

ענת ליפשיץ
ישראל
ולשרוד” ,מסבירה ליפשיץ” .סיפורים כאלה עשויים
להחזיר את האמון בטוב שבאדם .לדוגמה ,בטקס
שיוחד לספורטאים יהודים בשואה ,הושם דגש על דרכי
ההתמודדות והמאבק של הספורטאים והספורטאיות
לשמירת צלם אנוש ולניצחון הרוח ,וכן הושם דגש על
הדגמת הערכים החיוביים של הספורט כמו מסוגלות,
נחישות ,התמדה ,שמחת חיים ,אחריות ובריאות”.
התלמידים הבוגרים יותר הגיעו השנה להדרכה
מותאמת ביד ושם בנושא הצלת ילדים יהודים ,ולפני
שנתיים הם הגיעו ליד ושם להדרכה על חפצים
וצעצועים שהצילו את בעליהם .בעקבות ההדרכה
נערכו שיחות בכיתה .לרבים מהתלמידים זו הייתה
הפעם הראשונה שנחשפו לתקופת השואה ולזוועות
שאירעו במהלכה .הסיפורים ,שאליהם נחשפו גם
בהדרכה" ,חידדו את הערכים של אמונה באדם ומציאת
האור בתקופות של חושך" ,כפי שציין אחד התלמידים.

"הדגש בבחירת הנושאים
הוא על מוטיבים נותני תקווה,
סיפורים שעשויים להחזיר את
האמון בטוב שבאדם".
ענת ליפשיץ
ב”תזמורת המוות” שליוותה את היהודים בהליכתם
למוות במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו ,ביקש
אחד התלמידים מפוחית לחגיגת יום ההולדת שלו
שנערכה בפנימייה.
ביוני  2019קיבלה ליפשיץ בשם "הרי ירושלים"
את פרס יד ושם לתוכנית חינוכית לשנת תשע"ט.
הפרס ניתן לבית הספר על בחירת הנושאים השנתיים
התואמים את "רוח בית הספר ותלמידיו" ,וכן על הובלת

התלמידים התרגשו לראות
את גיבורי הסיפורים ממשיכים
בחייהם ומרחיבים את
משפחותיהם
”אין זו משימה פשוטה לקרב ילדים ,ובעצם לא רק
ילדים ,אל זיכרון השואה ,על כל זוועותיה ומראותיה,
ולהנחיל להם ערכים חיוביים ונושאי תקווה .במהלך
השנים שעשיתי ב’הרי ירושלים’ הבנתי שהדבר החשוב
הוא העברת ערכים ומסרים .לא היה פשוט לחבר
את הילדים לתקופה ולזוועות”.
בכל שנה נבחר ב”הרי ירושלים” נושא או רעיון
מרכזי ליום הזיכרון לשואה ולגבורה ,המשמש מוקד
חינוכי וערכי שסביבו נבנים הטקסים והטקסטים
הנלווים ..כל ילדי הפנימייה לומדים את הנושא הנבחר,
ובוחרים כיצד לבטא אותו באופן יצירתי :יצירת בובות
וצעצועים מגרוטאות ,הכנת משימות שמבוססות על
קטעי מידע וכיוצא באלה דרכים.
”הדגש בבחירת הנושאים הוא על מוטיבים נותני
תקווה ,כמו ספורטאים או מוזיקאים יהודים בשואה,
וכמו צעצועים ומשחקים שעזרו לילדים להתמודד

■ כל ילדי הפנימייה לומדים את הנושא הנבחר ,ובוחרים כיצד לבטא אותו באופן יצירתי

התלמידים הופתעו מסיפורים ומסרטונים על
דמויות מהשואה כמו המתעמלת וניצולת השואה
אגנס קלטי וכמו העובדת הסוציאלית חסידת אומות
העולם אירנה סנדלר ,והתרגשו לראות את גיבורי
הסיפורים האלה ממשיכים בחייהם ומרחיבים את
משפחותיהם” .ריגש אותי לדעת שאני לא מקריאה
סתם טקסט אלא שהדברים קרו באמת” ,אמרה אחת
התלמידות” .הרגשתי עצוב בגלל הסיפור אבל גם
שמח שהצילו אותה וטיפלו בה” ,אמר תלמיד אחר.
בעקבות סיפורו של שמואל גוגול ,שניגן במפוחית

התוכנית "ברגישות ומתוך הבנת עולמם הרגשי של
הלומדים" .ליפשיץ שואפת להמשיך להפעיל את
התוכנית לכל ילדי הפנימייה ,בהובלת ילדי החטיבה
שמובילים את הטקס” .אמשיך להשתלם ולחשוב על
נושא מרכזי שיהיה מותאם לכל התלמידים ,ואמשיך
לרתום את צוות המדריכים שעובד אחר הצהריים
עם הילדים במטרה להעשיר את חייהם באופן היעיל
ביותר” ,היא מסכמת” .זוהי חובתי וזוהי משימתי”.
פרס יד ושם לתוכנית חינוכית בנושא השואה מתקיים בתמיכתה
של הקרן על שם חונו ובלימה ניימן ז"ל (אנגליה).
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עד השם האחרון

חיפוש שמות של קורבנות השואה במזרח אירופה

אולגה ליטבק
גם על גורלן המזעזע של עוד שתי יהודיות מאותה
העיר ,כפי שסיפרו לו עליו כמה מהתושבים.
בשנות השישים של המאה ה 20-בנו באזור
תחנת כוח .כתוצאה מכך הוצפה העיר במים והיא
אינה קיימת עוד .עם זאת ,ייתכן שמקום הרצח
עצמו לא הוצף במים ,ושניתן לאתר אותו ואת שרידי
היהודים שנרצחו בו” .אחרי מותה של אמי התחלתי
לארגן את הניירות שלה ושם מצאתי את המכתב
והסקיצה” ,מסביר סרגיי ,שמתכנן לנסוע למקום.
”אני מקווה למצוא את המקום שבו סבא וסבתא
שלה נרצחו ונקברו .אבל גם אם לא אצליח ,חשוב
שהם יונצחו ביד ושם”.

■

מפה ששרטט יעקב בראנופולסקי ובה ציין את מקום הרצח של הוריו גולדה ואברהם בראנופולסקי בעיר נובו גיורגייבסק

■ מתוך שישה מיליון היהודים שנרצחו בשואה,
הונצחו עד היום ביד ושם שמותיהם של כ4,800,000-
מהקורבנות .חלק גדול משמות הנרצחים שעדיין אינם
ידועים הם של יהודים שגרו בזמן המלחמה בשטחי
ברית המועצות ,שכן עד פירוקה של ברית המועצות
לא הייתה באזור פעילות של חיפוש שמות קורבנות
השואה והנצחתם.
בשנים האחרונות קיבל צוות פרויקט איסוף
שמות קורבנות השואה ביד ושם דפי עד מרחבי
העולם באמצעות מתנדבי פרויקט ”זיכרון .עזרה.
דורות”  -שירות מתנדבים של אגודת ”מעגל”
שהקימו ארגון הג’וינט וארגון הסטודנטים ”הילל”
למנהיגים יהודים צעירים .הארגונים הצליחו להרחיב
את ההיקף הגיאוגרפי של פעילותם ,והם יוצרים קשר
עם יהודים מכל רחבי רוסיה וממדינות שהיו חלק
מברית המועצות.
ביולי  2019שלחה רכזת המתנדבים במוסקבה,
נטליה צ’רטוק ,כמה דפי עד בצירוף מפה משורטטת
ביד ועליה רישומים קורעי לב” :סקיצה של מקום
הוצאה להורג בירייה של ההורים שלנו על ידי הברברים
הגרמנים בפאתי העיר נובו גיורגייבסק [אוקראינה] ב9-
בינואר  .”1942על המפה מופיעים שרטוטים שמסמנים
אתרים כמו ”נהר” ו”כיכר הירידים” ,וליד סימן בצורת
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מלבן מופיע הכיתוב” :כאן העמק הצר שבו הוציאו
להורג בירייה את האמא ואת האבא שלנו יחד עם עוד
כ 300-משפחות יהודיות” .בפינה השמאלית למטה:
”את הסקיצה שרטט הבן הקטן של ההורים שנרצחו
ללא עוול בכפם  -י.א בראנופולסקי.”24.03.1944 ,
ובפינה הימנית” :שולח לך ,אחותי הקטנטונת היקרה,
תסתכלי ותזכרי איפה קטעו באכזריות את חייהם
של הורינו היקרים”.
את המפה שלח יעקב בראנופולסקי לאחותו קטיה
בראנופולסקי ,שפונתה בעת המלחמה להרי אורל.
יעקב היה אחד מארבעת ילדיהם של גולדה ואברהם
בראנופולסקי .במהלך המלחמה הוא הצטרף לצבא
האדום .בשלהי המלחמה ,במרס  ,1944הוא הגיע אל
עיר הולדתו נובו גיורגייבסק ,ואז נודע לו מבני המקום
על גורלם של הוריו ושל יהודים אחרים בני העיר.
את דפי העד של אברהם וגולדה שנרצחו,
ושל האח פיוטר שנהרג בחזית ,מילא נינם ,סרגיי
פרוקופוב (נכדו של מיכאל ,הבן השלישי של גולדה
ואברהם) .בנוסף למפה המשורטטת ביד הוא שלח
גם מפה מודפסת של המקום ,ותצלום של מכתב
ששלח יעקב למשפחתו ונפתח במילים שבורות
הלב” :שלום יקירים שלי ,היום אני נאלץ לכתוב את
המכתב העצוב ביותר בחיי” .במכתב יעקב מספר

"איסוף שמות הוא הליך
מורכב יותר במדינות בהם
לא היו רשימות גירוש ,לא
היו תיקים של אסירי מחנות
או גטאות ושמות הקורבנות
עשויים להימצא אך ורק בקרב
משפחותיהם וחבריהם".
ד”ר אלכסנדר אברהם
”לצערנו ,כיום מוכרים ביד ושם רק כ 50-משמות
הנרצחים בנובו גיורגייבסק ,מתוך כ 300-משפחות”,
אומר מנהל היכל השמות ביד ושם ד”ר אלכסנדר
אברהם” .אנו עושים מאמצים רבים לאסוף את השמות
והזהויות של כל אחד ואחת מקורבנות השואה ,ובכלל
זה אלה מברית המועצות לשעבר .מדובר בהליך
שם לא היו
מורכב יותר מאשר במדינות אחרות ,כי ָ
רשימות גירוש ,לא היו תיקים של אסירי מחנות או
גטאות ושמות הקורבנות עשויים להימצא אך ורק
בקרב משפחותיהם וחבריהם .כיום ,בחלוף הזמן,
המשימה הזאת דחופה מתמיד”.
למידע נוסף על מילוי דפי עד ,או על 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 עובדת במדור האיסוף ,אגף הארכיונים.

לאסוף את השברים

המזוודה של דייזי
אדם הנדרסון
■ בשנת  2011השיק יד ושם את ”לאסוף את השברים” -
פרויקט לאומי לאיסוף פריטים אישיים מתקופת
השואה שנמצאים בידי ניצולים ובני משפחותיהם
כדי לשמור אותם לדורות הבאים .במעמד איסוף
הפריטים מתועדים סיפורים על הפריטים עצמם ועל
המשפחות שמסרו אותם  -דבר המאפשר ליד ושם
ללמוד עוד על השואה מנקודת המבט של היחיד .עד
כה הופקדו ביד ושם במסגרת הפרויקט כ285,000-
פריטים .הפריטים וסיפוריהם מקוטלגים בארכיון,
ורבים מהם עלו לאתר יד ושם לעיון הציבור.
באחרונה נמסרה ליד ושם מזוודה ששימשה
את דייזי רובין כאשר ברחה מגרמניה במסגרת
הקינדרטרנספורט ב .1939-בתוך המזוודה ,שתרמה
בתה סוזן הרולד ,נמצאו מסמכים ,מכתבים ותצלומים
רבים המתעדים את חיי משפחתה של דייזי ואת
בריחתה מגרמניה הנאצית.
רוב המסמכים היו של הוריה של דייזי ,שמשון
ואתל רובין ,שעקרו מאוסטריה לברלין ב .1932-לאחר
פוגרום ליל הבדולח בנובמבר  ,1938ונוכח התגברות
האנטישמיות ,החלו בני הזוג לבדוק אפשרויות שונות
לעזיבת גרמניה .ביוני  1939הם השיגו אישור לצרף
את דייזי לקינדרטרנספורט ,ומיד לאחר מכן קיבלו
גם יתר בני המשפחה ויזות והצליחו אף הם לברוח
לבריטניה 25 ,יום בלבד לפני פרוץ מלחמת העולם
השנייה .פרט לאחד האחים של אתל ,שנסע לארץ
ישראל לפני המלחמה ,נרצחו כל בני המשפחה
המורחבת בשואה.

"אינני יכול לדמיין כמה קשה היה
להוריי לשלוח את הבת שלהם
בלי לדעת אם יתראו שוב".
בוב רובין
”אם לא היינו זוכים לקבל את הוויזות האלה,
היינו נרצחים כולנו בשואה” ,אומר בוב רובין ,אחיה
של דייזי המתגורר בלונדון מאז הצליח לחמוק מאימי
השואה בגיל שנתיים” .אינני יכול לדמיין כמה קשה היה
להוריי לשלוח את הבת שלהם בלי לדעת אם יתראו
שוב .בכל מקרה ,אנחנו היינו בהחלט בני מזל .רבים
מילדי הקינדרטרנספורט לא ראו שוב את הוריהם”.
המשפחה תרמה ליד ושם גם ספר זיכרונות של
דייזי מימיה בגרמניה .בין הדפים מופיעים דברי פרידה
של בנות כיתתה ,אשר רבות מהן לא שרדו בשואה.
”כל חברותיה ומוריה כתבו לה זיכרונות” ,מסבירה
סוזן הרולד” .זוהי העדות היחידה לכך שהבנות האלה

היו קיימות אי-פעם .הן נרצחו במלחמה ולא השאירו
כל זכר שהיו בחיים .הזיכרונות שהן כתבו בספר של
אמי הם העדות היחידה לחיים שאבדו”.
ד”ר חיים גרטנר ,מנהל אגף הארכיונים ביד
ושם וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה,

ולחנך את הדורות הבאים .אלה האוצרות הלאומיים
של העם היהודי ,עדויות אילמות לסכנות של שנאת
זרים וחוסר סובלנות”.

■ עמוד מספר הזיכרונות של
דייזי” :1935 ,העדות היחידה
לחיים שאבדו”

מסביר כי מדובר בפרויקט
בעל חשיבות רבה” .נוסף
על החשיבות החינוכית
וערך ההנצחה ,יש תחושה
של מרוץ נגד הזמן ,כיוון
שהפריטים האלה מצויים
בסכנת דהייה והתפוררות,
במיוחד כאשר הם שמורים
בבתים פרטיים ללא תנאים
הכרחיים לשימור” ,הוא
■ המזוודה ששימשה את דייזי רובין בבריחתה ב 1939-מברלין לבריטניה |
אומר” .במשכן האוספים
יד ושם אוסף החפצים .באדיבות סוזן הרולד ,רעננה ישראל
החדש ,שנבנה בימים אלו
ביד ושם בירושלים ,הם יזכו לטיפול ולשימור בידי
מאז תחילת מבצע ”לאסוף את השברים” בשנת  2011תרמו
 12,600אנשים  284,400פריטים ליד ושם ,בהם 166,800
צוות המומחים שלנו לפי אמות המידה הגבוהות
מסמכים 108,000 ,תצלומים 5,000 ,חפצים 753 ,יצירות אמנות
ביותר בעולם .הפריטים האלה חיוניים על מנת
ו 191-סרטי מקור .במסגרת המבצע מגיעים נציגי יד ושם אל
לשמש עדות לזוועות לאחר שהניצולים כבר לא יהיו
בתיהם של ניצולים או בני משפחתם ,וגם למרכזי איסוף הקרובים
איתנו .הנאצים התכוונו לא רק לרצוח את כל בני
למקומות מגוריהם ,כדי לאסוף פריטים אישיים מתקופת השואה.
לתיאום פגישה ניתן לפנות למוקד ”לאסוף את השברים”:
העם היהודי ,אלא גם למחוק את כל עקבותיהם ,את
collect@yadvashem.org.il ,02-6443888
זכרם ואת תרבותם .אנו פועלים לשמר את הזהות
יד ושם מפעיל את מבצע ”לאסוף את השברים” בתמיכת משרד
האישית של כל אחד ממיליוני הקורבנות ,לכבד אותם
ירושלים ומורשת.
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”לפתע השחירו השמים”

 :1939סיפורן של משפחות יהודיות על הסף

יונה קובו

■ רבקה ורפאל מאייר מוקפים בבני משפחתם .בלגרד 19 .1935 ,מהמצולמים נרצחו בשואה | ארכיון יד ושם

■ ”השעה עתה ארבע אחר הצהריים .זה כבר עשרים
שעות שנשמע ללא הרף רעש התותחים [ ]...רעש
מכונות הירייה ורעם המטוסים שמעל ראשינו
מהדהדים באוויר ומגבירים את האימה .האוזניים
והראש כואבים .אין שומעים מה שמדברים .רק בום!
בום! בום [ ]...שורה של בתים במרכז העיר אחוזה
להבות .פתאום רעש איום .אחריו אנחות וצעקות
 בעיר העתיקה קרסו בתים ואנו רצים להציל אתאלה שנקברו חיים תחת ההריסות .לפתע השחירו
השמים  -ענן של עשן יורד על העיר”.
כך כתבה מירה ז ַבּ לּודובסקי ב 15-בספטמבר
 1939ביומן שבו תיעדה את כיבוש ורשה בידי גרמניה
הנאצית ואת החודשים הראשונים בוורשה הכבושה.
מירה ,ארצישראלית ילידת פולין ,נקלעה למלחמה
לאחר שבאה לוורשה בקיץ לבקר את הוריה ,עורך
הדין ד”ר שמחה זבלודובסקי ואשתו אלישבע .בסוף
נובמבר  1939היא הצליחה לצאת מפולין הכבושה
ולחזור אל ביתה בארץ ישראל .שני הוריה נרצחו בשואה.
הפלישה של צבא גרמניה לפולין ,ב 1-בספטמבר
 ,1939הייתה ראשיתה של מלחמת העולם השנייה.
עתה ,לציון  80שנה לפרוץ המלחמה ,עלתה באחרונה
לאתר האינטרנט של יד ושם תערוכה מקוונת חדשה.
התערוכה מציגה את גורלן של משפחות יהודיות ,כמו
משפחת זבלודובסקי ,מ 1939-ובשואה .הסיפורים
מבוססים על פריטים מארכיון יד ושם ומאוספיו -
פריטים שמסרו ליד ושם לזיכרון עולם שורדי שואה
וקרובי משפחה של הקורבנות .הפריטים מאירים
את הפער הבלתי נתפס בין החיים לפני השואה לבין
גורלם של יהודים בתקופת השואה.
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בתערוכה מובא סיפורה של משפחת מאייר
מבלגרד .רפאל מאייר היה רב ,שוחט וחזן .לו ולאשתו
רבקה (לבית אלמוזלינו) נולדו שמונה ילדים .לימים
נישאו בנותיהם של רפאל ורבקה ונולדו להן ילדים.
לאחר כיבוש בלגרד בידי הגרמנים לא חשו בני
משפחת מאייר בסכנה .המבוגרים שביניהם זכרו את

הפריטים בתערוכה מאירים את
הפער הבלתי נתפס בין החיים
לפני השואה לבין גורלם של
יהודים בתקופת השואה
היחס הגרמני הקורקטי במלחמת העולם הראשונה
ואמרו” :נעבור את זה כמו אז” .בתוך פחות משנה מיום
הפלישה הגרמנית נרצחו  90אחוז מיהודי בלגרד ,ובהם
רוב בני משפחת מאייר .אחד התצלומים המוצגים
בתערוכה מתעד רגע מאושר לפני המלחמה שבו
מופיעים בני המשפחה המורחבת בבגדי חג .מתוך
 21האנשים בתצלום ,אחת נפטרה לפני המלחמה,
 19נרצחו בשואה ,ורק אחת  -איזבלה ברוך ,בתם
של רפאל ורבקה  -שרדה.
סיפורה של מרגה שוורץ הוא אחד הסיפורים
המרגשים ביותר בתערוכה .מרגה נולדה בפילינגן
שבגרמניה .היו לה שני אחים צעירים ממנה ,היינץ
ומנפרד .בפוגרום ליל הבדולח נהרס בית משפחת
שוורץ ואולם התפילה שהיה בביתם .אבי המשפחה,
הוגו ,נאסר ולאחר שלושה חודשים שוחרר וחזר לביתו.
הוגו החליט להוציא את הילדים מגרמניה .באפריל

 1939עלו שלושת הילדים על רכבת בפרייבורג ,ועם
הגיעם לשווייץ נמסרו למשפחות אומנה שונות .הוגו,
רעייתו אירמה ,אמו ברטה ואחותו יולי גורשו למחנה
גירס בצרפת .עד יולי  1942התכתבו הוגו ואירמה עם
ילדיהם בשווייץ ושלחו להם מתנות קטנות שיצרה
אירמה במחנה .בתערוכה מוצג ספר הזיכרונות של
מרגה ,שבו כתבו לה הוריה הקדשות טרם עזיבתה
לשווייץ” .למרגה האהובה ,כנה ,אמיתית ונאמנה”,
כתב אביה הוגו” ,שלוש מעלות שבדרך חייך יהיו
לקישוטייך .הו ,ילדתי היקרה ,באלה שמחי את הוריך.
מאביך שאוהב אותך”.
באוגוסט  1942שולחו הוגו ואירמה לאושוויץ,
וב 16-בספטמבר גורשה לשם גם יולי .שלושתם
נרצחו .ברטה נספתה בגירס .לאחר המלחמה עלו
שלושת הילדים לבית שוורץ לישראל.
התערוכה המקוונת מתקיימת בסיוע ממשלת גרמניה.
הכותבת היא תחקירנית ורכזת תערוכות מקוונות במחלקת
הדיגיטל ,אגף התקשורת.

חדש בספרייה

מטרופולין האופנה ברלין

חיסול תעשיית האופנה היהודית בברלין בשנות השלושים

לאה גולדשטיין
■ במאי  2019השיקה מחלקת הספריות של יד
ושם סדרה של הרצאות מפי מחברי ספרים חדשים
שהספרייה רכשה .את ההרצאה הראשונה נשא אּווִ ֵה
וסטפאל ,כתב אופנה לשעבר והיסטוריון של האמנות
בהווה ,שחוקר במשך עשורים את תעשיית האופנה
היהודית בברלין מאמצע המאה ה 19-ועד פרוץ
מלחמת העולם השנייה ,ואשר ספרו האחרון Fashion
Metropolis Berlin 1836-1939: The Story of the Rise

 and Destruction of the Jewish Fashion Industryנתרם
לאחרונה לאוסף הספריות.
הרצאתו של וסטפאל התחילה במאה ה,19-
כאשר סוחרי הבגדים היהודים ולנטין מנהיימר והרמן
גרסון פיתחו שיטה לייצור ביגוד מוכן בטווח מידות
סטנדרטי .השיטה החדשה ,בשילוב עם המצאת
מכונת התפירה ”זינגר” ,הביאו להתפתחותו של אזור
האוספוגטייפלאץ במרכז
ברלין למוקד תעשיית
האופנה של גרמניה.
”שיטתם המהפכנית
לייצור ביגוד מוכן סטנדרטי
אִפשרה לציבור להרשות
לעצמו בגדים אופנתיים
בפעם הראשונה” ,מסביר
וסטפאל” ,והדבר קרה
בדיוק בזמן שהעיר החלה
להתפתח כמטרופולין משגשג ממש במרכז אירופה”.
עד מהרה נעשתה ברלין מרכז אופנה עולמי ש90-
אחוז ממנו היו בבעלות יהודית .כ 90,000-חייטים
ותופרות הועסקו בברלין רבתי  -אם כי בתנאי עבודה
קשים .התעשייה הזאת הגיעה לשיאה בשנות העשרים
של המאה ה ,20-אבל נפגעה במשבר הכלכלי העולמי
של .1929
בשנות השלושים המוקדמות ,עם התחזקות
הנאצים ,נעשו גם חברות האופנה היהודיות יעד
להתקפות של הנאצים ,והביגוד המוכן שלהן הוצג
כדוגמה ל”ניוון היהודי” .באפריל  1933הוטל על תעשיית
האופנה היהודית חרם ,שכתוצאה ממנו נסגרו רבים
מהעסקים הקטנים ,וכעבור זמן הופקעו רבים מהם
בידי השלטונות והועברו לידי אנשי עסקים ”ארים”.
ברור שהטענה האידיאולוגית של הנאצים נגד
תעשיית האופנה היהודית הייתה רק מרכיב אחד
בעמדתם נגד אנשי עסקים יהודים  -לא פחות מכך
קרצו לנאצים הכספים והרכוש של היהודים הללו
וכך גם האפשרות להשתמש בבתי החרושת שלהם
לייצור בגדים בעבודת כפייה .עד  1939נסגרו בכפייה,

■ האוספוגטייפלאץ 1925 ,בקירוב | ארכיון התצלומים של אוניברסיטת מרבורג ,באדיבות אּווִ ֵה וסטפאל

"הגילוי המזעזע ביותר הוא
שמעצבי האופנה הגרמנים סיפקו
רישומים לבגדים שיוצרו במה
שכונה 'סלון אופנה אושוויץ'".
אּווִ ֵה וסטפאל
או נעשו ”אריים” ,רוב
 2,700בתי האופנה
היהודיים שפעלו
בעיר שש שנים קודם,
ובברלין נותרו רק 90
בתי אופנה בבעלות
יהודית.
בזמן המלחמה
היו יצרני בגדים
גרמנים רבים (כולל
”הוגו בוס” ו)C&A -
שהעסיקו עובדי כפייה בבתי מלאכה שפעלו בגטאות
ובמחנות .בארכיוני יד ושם מצא וסטפאל ראיות ברורות
לגבי  18מחנות עבודה שבהם יוצרו בגדים.
”האליטה הנאצית הולבשה בבגדים שיוצרו
במחנות מבדים שנגנבו מפריז ,וינה ,פראג ובודפשט”,
הסביר וסטפאל” .עם זאת ,הגילוי המזעזע ביותר הוא
שמעצבי האופנה הגרמנים סיפקו רישומים לבגדים
שיוצרו במה שכונה ’סלון אופנה אושוויץ’” .זאת ועוד:
בשנים שלאחר המלחמה נהנו מעצבי האופנה ויצרני
הלבוש הלא-יהודים מעלייה במכירות שלהם בעולם -

במידה רבה בגלל היעלמות מתחריהם היהודים מלפני
המלחמה.
ספרו המרשים של וסטפאל מכיל כ 150-תצלומים
ומסמכים ,שאת רובם קיבל ממעצבי אופנה ובעלי
עסקים יהודים שהיגרו לאנגליה ולארצות הברית
ומצאצאיהם .כיום ,ביוזמתו של וסטפאל ,מדרגות תחנת
הרכבת התחתית בכיכר האוספוגטייפלאץ מציגות
שמות של חברות אופנה יהודיות שפעלו בברלין .בכיכר
הסמוכה לתחנה ניצבות שלוש מראות מדידה שכמו
נשענות זו על זו  -אנדרטה לזכר תעשייני האופנה
ועובדיהם היהודים שפעלו כאן בעבר.
לקראת סוף הרצאתו סיפר וסטפאל על יוזמות
של סטודנטים לעיצוב ברחבי העולם להנצחת תעשיית
האופנה היהודית של ברלין .למשל ,באטלנטה ,ג’ורג’יה,
יצרו סטודנטים ”שמלת ליל הבדולח” ,ובתוכה שברי
זכוכית עליהם נחרטו שמות של בתי אופנה יהודיים-
גרמניים ,וסטודנטים מאקדמיית בצלאל לאמנות
ועיצוב יזמו לאחרונה תצוגת אופנה שנערכה בברלין
והציגה גם את אופנת תחילת המאה ה 20-וגם פריטים
מודרניים יותר.
”מניסיוני בהרצאות כמו זו שביד ושם אני יכול
לומר שבני הדור הצעיר מוקסמים מהדמויות ומגלים
שלאחר  1933נעשתה האופנה חלק בלתי נפרד
מתולדות השואה” ,סיכם וסטפאל” .למרבה הבושה,
אנשי תעשיית האופנה של ברלין ממשיכים להתקיים
במידה רבה של הכחשת השותפות של קודמיהם
בחיסול תעשיית האופנה היהודית .אני מקווה שספרי
יתקן את העוול הזה”.
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סדנת מחקר בין-לאומית

לבטוח בחמלה של הזולת
■ לא היה תקדים היסטורי להסתרת יהודים במוסדות
דת נוצריים ברחבי אירופה הכבושה בתקופת השואה.
התופעה מעלה שאלות רבות שרובן עדיין לא זכו
למענה :באיזו מידה הייתה המרת דת תנאי הכרחי
לשהייה במוסדות האלה? האם מנזרים החביאו בעיקר
ילדים? האם הסתרת יהודים במוסדות האלה התרחשה
באותה מידה בכל המדינות? שאלות אלה ואחרות
עמדו במוקד סדנת מחקר בין-לאומית שהתקיימה
ביד ושם בקיץ  ,2019וחשפה תפיסות שגויות רבות
בנושא וסוגיות רבות הזקוקות לבחינה מחודשת.
אף על פי שיהודים רבים הוטבלו לנצרות במהלך
המלחמה ,מתברר שהמרת דת בקרב המסתתרים
במוסדות נוצריים הייתה שכיחה פחות מכפי שמקובל
לחשוב .אמנם נכון שמוסדות אחדים הציגו את הטבילה
לנצרות כתנאי קבלה אליהם ,אבל מנהיגי דת בקהילות
ובמנזרים אחרים אסרו כל שיחה בנושאי דת עם
היהודים המסתתרים ,וביקשו שפעולות של המרת
דת יתקיימו אך ורק אחרי המלחמה ,כדי שההתנצרות
לא תיעשה ממניע לא טהור .ולא זו בלבד ,אלא
שאף שהלך המחשבה התיאולוגי של אותה תקופה
היה אמור לתמוך בהמרת דת ,במקרים רבים טקס
ההתנצרות נועד בראש ובראשונה להגן על היחיד
ועל המוסד ,ולאו דווקא להיות פעולה הנובעת מתוך
דאגה לשיוך הדתי של הפליט המתנצר.
במדינות רבות הייתה המרת דת נפוצה יותר מחוץ
למוסדות דת מאשר בתוכם בגלל גורמים פוליטיים,
אישיים ותיאולוגיים .ברומניה ,למשל ,כמעט לא
הסתירו יהודים במוסדות דת ,כי יהודים רבים בחרו

ואפילו תעודות הטבלה מזויפות ,הכרזת אדם על עצמו
בגלוי כנוצרי לא הותרה .הוא הציג גם את דעתם של
רבנים מסוימים ,שסברו כי ענידת צלב מותרת ,משום
שהאדם אינו משתחווה לו ,ושעדיפה הסתרת ילדים
אצל משפחות נוצריות מאשר במוסדות נוצריים,
משום שהאחרונים נחשבו בעלי גישה מיסיונרית יותר.
סוגייה נוספת שעלתה בדיונים הייתה שהצלה
בידי מוסדות דת דרשה גיבוי של מערכות הצלה
מאורגנות ,ואילו חוסר גיבוי כזה פגע לעתים במאמצי
ההצלה .פעולות הצלה דרשו גם את תמיכת ראשי
הקהילה הדתית ,וכן מנהיגות חזקה מתוך הקהילה.
רשתות שונות השתמשו במוסדות דת כמקומות

בשיטה של ”הסתתרות גלויה” והשתמשו בהמרת
דת כאמצעי למניעת רדיפה וגירוש .לכן ברומניה
היו פחות מקרים של ילדים שהופרדו מהוריהם
והועברו למשפחות מאמצות או מוסדות דת ,זאת
בניגוד לצרפת .עוד צוין בכמה הרצאות כי בניגוד

מקלט ,וחלקן כללו פעילים יהודים .עמנואל מוסקוביץ
מיד ושם ציינה כי על אף החשש מהמרת דת ,לאחר
אוגוסט  1942פעלו הרבנים של רבנות יהודי צרפת
( )Aumônerie générale des Israelite de Franceבמחנות
המעצר ,וניצלו את קשריהם עם אנשי דת נוצרים
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לדעה המקובלת ,המרת דת הייתה שכיחה אצל
הפרוטסטנטים יותר מכפי שסברו בעבר.
החוקר הישראלי העצמאי ד”ר משה טרשנסקי
ציין כי בניגוד לרדיפות קודמות של יהודים ,המרת
דת לא הייתה ערובה להינצלות מרדיפת הנאצים,
שראו ביהודים גזע ולא דת .ובכל זאת ,עבור יהודים
רבים ,ובמיוחד עבור ילדים ,האפשרות ”להתחפש”
לנוצרים הייתה מפתה מאוד .ד”ר טרשנסקי סיפר כי
ניתוח שו”ת בנות התקופה שהשתמרו מלמד ,כי אף
שהיו רבנים שהתירו נשיאת תעודות זיהוי מזויפות

המרת דת בקרב המסתתרים
במוסדות נוצריים הייתה
שכיחה פחות מכפי שמקובל
לחשוב

כדי להבטיח העברת ילדים מהמחנות למוסדות דת
ולמשפחות .הילדים האלה הוברחו מהמחנות בפעולה
משותפת של אנשי דת יהודים ונוצרים.
כרמן מנג'ון מאוניברסיטת בירבק בלונדון הדגישה
את הצורך לנתח גורמים שקדמו למלחמה  -כמו
השפעת המודרנה על חברי הקהילות הדתיות
בהשוואה לדור הקודם ,והשפעה של המגמות
התיאולוגיות החדשות  -ואת ההשפעות החברתיות
והכלכליות של מלחמת העולם הראשונה.
מוסכמה אחת שאותגרה במיוחד בסמינר היא זו
האומרת שמוסדות דת נוצריים החביאו בעיקר ילדים.
האמת היא שמספר המבוגרים שהוסתרו עלה לא
פעם על זה של הילדים ,אם כי מוסדות נבדלו מאוד
זה מזה בעניין הזה .היו מוסדות שהחביאו אך ורק
מבוגרים ,ואילו מוסדות אחרים הסתירו ילדים בלבד.
היו גם מוסדות ,בהתאם למצב המקומי וההנהגה,
ששאפו לשמור על שלמות המשפחות .במקרים כאלה
הוסתרו בהם אמהות וילדים ,אבות ובנים ,ולפעמים
משפחות שלמות .במקרים שהילדים הועברו ללמוד

לאחר אוגוסט  1942פעלו
הרבנים של רבנות יהודי
צרפת במחנות המעצר ,וניצלו
את קשריהם עם אנשי דת
נוצרים כדי להבטיח העברת
ילדים מהמחנות למוסדות דת
ולמשפחות
בבתי ספר ,וקרוביהם הוסתרו בקרבת מקום ,קרה
לעתים קרובות שנזירים או כמרים שימשו כאנשי
קשר ביניהם .כאשר בוחנים את חיי היום-יום ,ואת
הקשרים בין מי שדאגו ליהודים לבין היהודים עצמם,
מגלים את הדינמיקה המורכבת והמפתיעה לעתים
שהתפתחה בתוך המוסד במפגש בין שני העולמות.
זאת ועוד :השינויים במרחב הפיזי והחברתי השפיעו
על ההתנהגות הנורמטיבית של היהודים וכן של
המצילים .אנשים מסוימים נטו להסתגל למצב החדש
יותר מאחרים בתוך המצוקה הנוראה.
שאלה מרתקת שעלתה בדיונים נגעה לסיבות
לכך שבמדינות מסוימות (כמו צרפת ,בלגיה ואיטליה)
מנזרים הסתירו יותר יהודים מאשר מנזרים בארצות
אחרות (כמו סרביה ורומניה) .ייתכן שזה היה משום
שמנזרים אורתודוקסיים פעלו באופן שונה ממנזרים

יהודים במסתור במוסדות נוצריים בזמן השואה
אליוט נידם

■ פליקס זילברשטיין ,ילד יהודי במסתור במנזר בעיירה הבלגית אולטר ,פברואר  | 1943צילום ,USHMM :באדיבות פליקס זילברשטיין

קתוליים בגלל מסורות ארגוניות שהשפיעו הן על
רצונם הן על יכולתם להחביא מבקשי מקלט .נוסף
על כך ,קבוצות פרוטסטנטיות מסוימות הפעילו
מוסדות רבים יותר מאשר אחרות .אחד מהם היה
”צבא הישע” ,שפתח את שעריו בהתלהבות לנרדפים.
כאשר בוחנים את מאמצי ההצלה ,יש לקחת בחשבון
את המשתנים האלה ,בצירוף גורמים כמו מאפייני
הלאומיות המקומית.
”בדיונים שנערכים כיום על תגובות 'הכנסייה'
לשואה ,מתייחסים בדרך כלל לכנסייה הקתולית
המזוהה עם האפיפיור פיוס ה 12-ולפולמוס על
התנהגותו” ,אמר פרופ’ דן מכמן ,ראש המכון הבין-
לאומי לחקר השואה והמופקד על הקתדרה לחקר
השואה על שם ג’ון ניימן” .אולם התנהגותם של

עבור יהודים רבים ,ובמיוחד
עבור ילדים ,האפשרות
"להתחפש" לנוצרים הייתה
מפתה מאוד
ארגונים וקהילות נוצריים בכל אירופה  -קתוליים,
פרוטסטנטיים ואחרים  -הייתה הרבה יותר רבגונית,
וכללה הסתרה והצלה; אפשר אף לומר שההסתרה
המוצלחת ביותר הייתה במוסדות דת נוצריים .אם כי
ההסתרה אף פעם לא הייתה פשוטה”.
בסיכומה בחנה רבקה קרטר-צ’אנד ממוזיאון
ארצות הברית לזכר השואה ( ,)USHMMשהיה שותף
בקיום הסדנה ,את המניעים לחקר התחום הזה והציעה

כאפשרות את הרצון לשפר את היחסים בין הדתות.
היא הדגישה את הצורך בהרחבת המחקר בנושא,
ובשאלות רבות שיש להשיב עליהן (כמו פעולות
הצלה של יוונים-קתולים ושל הכנסייה האורתודוקסית
המזרחית ,וכן שאלות על הסתרת גברים יהודים ,שאין
מחקר לגביהן) .היא התייחסה גם לבעיית הנגישות
לרישומים בכנסיות ,והביעה תקווה שהמחקר יתרחב
עם פתיחת ארכיון הוותיקן בשנה הבאה.
הסדנה נערכה בידי המכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד
ושם בשיתוף  ,USHMMבעזרתן הנדיבה של קרן גוטווירט (יד
ושם) וקרן גילברט ואלינור קראוס לחקר גורלם והצלתם של
ילדים ( .)USHMM
הכותב הוא ראש המדור לעניינים אקדמיים ,המכון הבין-לאומי
לחקר השואה.

מחקר 15
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לחזור ולהאמין באנושות
היומנים של יהודה בקון
■ ” 30ביולי  :1945מ 5-במאי  1945ואילך התחלתי
לחיות .כבר אינני מאמין בעבר ,וההווה קשה לא פחות”.
יהודה בקון

בתום מלחמת העולם השנייה החליט האמן וניצול
השואה יהודה בקון לתעד את האירועים שחווה.
ההחלטה הזאת כיוונה אותו במהלך חייו לאחר
המלחמה .בקון שאף במיוחד למסור עדות על מה
שהוא ומיליוני יהודים אחרים חוו ,וקיים את ההחלטה
הזאת בין היתר בכתיבת יותר מ 240-מחברות מאז
סיום המלחמה ועד היום.
המחברות של בקון עברו תהליך דיגיטציה במכון
ליאו בק בניו יורק ,המחזיק ברשותו את כתב היד
המקורי .מבחר מתוך המחברות שנכתבו בשנים
 1948-1945תורגם מצ’כית לאנגלית ,ומהדורה מדעית
שלו תצא לאור בידי מרכז דיאנה ואלי זברובסקי לחקר
תוצאות השואה והשלכותיה במכון הבין-לאומי לחקר
השואה ביד ושם .שתי המחברות הראשונות בסדרה,
The Cold Shower of a New Life: The Postwar Diaries of

 ,a Child Survivorראו אור בספטמבר  2019ועוסקות
בתקופה שבין  23ביולי  1945ל 17-בפברואר .1946
יהודה בקון נולד ביולי  1929בעיר מורבסקה
אוסטרבה בצ’כוסלובקיה .בספטמבר  ,1942כאשר
היה בן  ,13הוא גורש לטרזינשטט (טרזין) עם אביו ,אמו
ואחותו .אחותו השנייה ,בלה ,עזבה את צ’כוסלובקיה
לפני המלחמה וחיה בקיבוץ בארץ ישראל.
בטרזינשטט שוכן בקון בהיים  -מתחם מיוחד
שארגנה ההנהגה היהודית כדי לשפר את תנאי
החיים של הילדים במקום .בעת הזאת הוא כבר ניכר
בכישרונו האמנותי וזכה ללמוד אצל אמנים נודעים
שנכלאו אף הם בטרזינשטט .בדצמבר  1943גורשו
בקון ובני משפחתו לאושוויץ-בירקנאו ,שם שוכנו

לטקסטים הוא הוסיף רישומים,
המדגימים את מה שראו עיניו
או דמויות הקשורות לתוכן
דבריו
במחנה המשפחות הצ’כי למשך שישה חודשים.
מות אביו בעת חיסול המחנה במרס  1944הוא נושא
מרכזי ביומניו .אמו אתל ואחותו חנה שולחו מאושוויץ-
בירקנאו למחנה שטוטהוף .כאשר החל לכתוב את
יומניו ב ,1945-בקון עדיין לא ידע מה עלה בגורלן.
על מותן נודע לו עשורים אחדים לאחר המלחמה.
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■

עמוד מיומנו של יהודה בקון 20 ,בינואר  :1946הצהרתו על זהותו האינדיבידואלית ,המשפחתית ,הלאומית והדתית לאחר השואה

לאחר חיסול מחנה המשפחות צורף בקון
לקבוצה של כ 90-נערים שהועסקו בעבודות סבלות
בבירקנאו .העבודה אִפשרה לו להגיע לאזורים
שונים במחנה ,כולל אזור תאי הגזים והמשרפות.
מתוך סקרנות ”טבעית” ,לדבריו ,הוא שכנע כמה
מעובדי הזונדרקומנדו לאפשר לו להציץ פנימה.
הוא הסביר להם שאם יחיה ,יוכל למסור עדות .הוא
צדק :רישומי המבנים המפלצתיים שצייר שימשו
עדות במשפטים לאחר המלחמה ,ובהם משפטי
פרנקפורט ואייכמן.
בינואר  1945השתתף בקון בצעדת המוות
מאושוויץ למטהאוזן ,ומשם לגונסקירכן ,שם שוחרר
בידי הצבא האמריקאי .לאחר המלחמה הוא עבר

תהליך שיקום בטיפולו של עובד רווחה נוצרי בשם
פשמישל פיטר בעיירה שטירז'ין .בעת שהותו בבית
הילדים בשטירז'ין החליט בקון לכתוב יומן ,ועל ידי
כך להשתמש בכלי נוסף ,פרט לציור ,כדי להביע את
הרגשות ,הרשמים והמחשבות שלו .הוא החל לכתוב
Page from the diary, January 20, 1946
שחרורו.
ב 23-ביולי  ,1945חודשיים בלבד לאחר
ביומניו המוקדמים כתב בקון בצ’כית ,וכאשר
נזכר בתמונות מחיי המחנה ,השתמש במילים
וביטויים בגרמנית .הוא השתמש גם בביטויים ובמילים
בעברית  -בדרך כלל בתעתיק משלו  -המעידים על
ידע מסוים בעברית .לטקסטים הוא הוסיף רישומים,
המתארים את מה שראו עיניו או דמויות הקשורות
לתוכן דבריו.

מילותיו מבטאות ברהיטות את מאבקו למצוא איזון בין זיכרונות
העבר האיומים והאבדות הקשות מנשוא המלּווים בתשישות
ודיכאון לבין האינסטינקט לשרוד ולבנות חיים בעלי משמעות

ד”ר שרון קנגיסר כהן
מנשוא המלּווים בתשישות ודיכאון לבין האינסטינקט
לשרוד ולבנות חיים בעלי משמעות .יומניו משקפים
את המאבקים שרבים מהניצולים ,אם לא כולם,
ניהלו  -לא רק מאבקים רגשיים ,אלא גם מאבקים
בביצוע מטלות היום-יום שהיו כרוכות בשיקום חייהם
מתוך הריסות עברם ועצמיותם .למשל ,במחברות
המוקדמות סיפר בקון על רצונו למצוא לעצמו בית
ועל המכשולים הביורוקרטיים המעכבים את הגירתו.
הוא סיפר על כמיהתו להשכלה ,ועל הסבל שחש
בגלל תחושת הנחיתות שלו בנושא ובגלל היעדר

■

יהודה בקון בסטודיו שלו ,אוגוסט 2019

היומנים  -התוכן ,המבנה ,הסגנון  -מאפשרים
הצצה אל בקון כאדם צעיר הנאבק לבנות חיים
חדשים ולבטא את חוויותיו הטראומטיות .לאחר
השחרור הוא נסע ברחבי אירופה ,מגרמניה לפראג,
בחיפוש אחר סיוע וקרובים ששרדו .המסע דרש
מאמץ אדיר :לאחר שנים של כליאה ושל השפלה,
התעללות ורעב ,הוא מצא בתוכו את הכוחות הפיזיים
והנפשיים שהיו דרושים כדי לצאת למסע הביתה,
וכדי לעסוק בגילוי עצמו כאדם צעיר ולבנות מחדש
את חייו .אפשר לטעון שהתקופה הזאת היא המשך
מאבק ההישרדות שלו .הדרך הייתה מוטלת בספק,
העתיד היה מעורפל ,ובקון היה לבד.
מילותיו מבטאות ברהיטות את מאבקו למצוא
איזון בין זיכרונות העבר האיומים והאבדות הקשות

בקון קובע חד-משמעית
ששיקומו לאחר כל מה שעבר
עליו בתקופה החשוכה ההיא
התאפשר בזכות אנשים
שהופיעו בחייו והרעיפו עליו
חמלה ונדיבות
אפשרויות חינוכיות .חסרו לו המשאבים הדרושים
לביצוע הפעולות הפשוטות ביותר  -למשל ,לקנות
בולים כדי לשלוח מכתבים שיצרו קשרים ומערכות
יחסים .הוא גם התמודד עם נושאים שהם אוניברסליים
עבור מתבגר בן  ,16אך הועצמו בגלל עברו הטראומטי
ועתידו המעורפל.
יהודה בקון ביקש להיות מעורב בהכנת יומניו
לדפוס .היה חשוב לו שפרטי עברו  -שמות האנשים
והמקומות שהזכיר  -יתוארו על כל פרטיהם כדי
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Sharon Kangisser Cohen
Dorota Julia Nowak

הרישומים ביומנים
■ אליעד מורה-רוזנברג ,אוצרת ומנהלת המחלקה
לאמנות באגף המוזיאונים של יד ושם ,מתארת
את הרישומים של יהודה בקון במחברותיו כ”כלי
שבאמצעותו הוא מצליח לבטא את עצמיותו המיוסרת
ולתקשר מחדש עם העולם” .האמנות סייעה לבקון
הצעיר להתאושש מעברו המצולק ,להשלים את
עדותו הכתובה וגם למצוא אפיק מקצועי בעל
משמעות לעתיד.
”בקון חש שהוא קרוע בידי פרדוקס בלתי
נסבל :מצד אחד ,הצורך הפסיכולוגי להשתחרר
מזיכרונות מכאיבים כדי לחזור לשפיות ,ומצד
שני ,החובה המוסרית למסור עדות ולעולם לא

לשמר את זכרם .יתר על כן ,הוא רצה לחבר פרשנות
לטקסט כדי להבטיח שהקוראים יבינו את כתביו.
אחד הנושאים המרכזיים במחברות הוא המאבק
שניהל בקון למציאת ייעוד ולבניית חיים פוריים ובעלי
משמעות .חוסר הוודאות לגבי המטרות האלה העסיק
אותו מאוד .כתביו חושפים את תשוקתו לחיים של
טעם ,שיעניקו משמעות להישרדותו; לכן תחושות של
עצלות ,אי-ודאות וחוסר מטרה עוררו אצלו חרדה
קיצונית ואף החזירו אותו למצב של דכדוך ואי-שקט.
בקון מציין שבמהלך הזמן השתנה התפקיד שייחס
לעדותו .בתחילה הוא היה משוכנע שהעדות תמנע
את השתלטות הרוע וכי אפשר למנוע את סבלם
של אחרים באמצעות תהליך של חינוך .לצערו ,כמו
לצערם של ניצולים אחרים ,הוא החל להבין שאכזריות
אנושית נמשכת על אף החינוך ,התיעוד והעדויות.
ובכל זאת ,הוא המשיך לספר על העבר ,והתחייב
להוציא לאור את יומניו כאמצעי לחינוך הדור הבא.
בקון קובע חד-משמעית ששיקומו לאחר כל
מה שעבר עליו בתקופה החשוכה ההיא התאפשר
בזכות אנשים
שהופיעו בחייו
והרעיפו עליו
Yehuda Bacon
חמלה ונדיבות.
THE COLD
רבים מהאנשים
SHOWER
האלה  -אישי
OF A NEW
רוח גדולים כמו
LIFE
ה’ ג’ אדלר,
The Postwar Diaries
of a Child Survivor
מרטין בובר ,הוגו
ברגמן ,גרשום
VOLUME 1
July 23, 1945February 17, 1946
שלום ופשמישל
פיטר ,לצד
אחרים שגילו
כלפיו חמלה -
סייעו לו במסעו
חזרה לאנושות .אנשים טובים העניקו לו תקווה
והחזירו אותו לעולם שבו יכול ללמוד מחדש מהם
טוב ואמפתיה אנושיים.
עבור בקון ,היכולת לחזור ולהאמין באנושות
היא הלקח העיקרי של התנסותו ,ומהותו של המסר
החינוכי שלו .זהו הלקח שהוא למד במשך כל חייו
ואשר הוא מחויב להעבירו הלאה.

לשכוח” ,כותבת מורה-רוזנברג” .האמנות מעניקה
מפתח לפרדוקס בלתי אפשרי זה ,ומאפשרת לו
לזכור וליצור בעת ובעונה אחת .אמנות היא גשר
בין העבר הבלתי נמחה לבין ההווה שיש לחיות אותו
כדי להשיג עתיד יציב”.
בקון אכן הגשים את חלום נעוריו וזכה להכרה
בישראל ובעולם כאמן ניצול שואה וכמורה .מאז
תערוכת היחיד הראשונה שלו בירושלים בדצמבר
 ,1953הוצגו יצירותיו בתערוכות יחיד רבות ברחבי
העולם .בתור חבר סגל ותיק ומרצה באקדמיית
בצלאל לאמנות ולעיצוב ,הוא זכה להכיר באופן בלתי
אמצעי את דור האמנים הצעיר ולהשפיע עליו רבות.

הספר יצא לאור בתמיכת ילדיהם של ריבה (לבית בורקובף) וז'אק
מורגנשטרן ז"ל לזכרם ולזכר כל בני משפחותיהם שנרצחו בשואה.
הכותבת היא מנהלת מרכז דיאנה ואלי זברובסקי לחקר תוצאות
השואה והשלכותיה ,המכון הבין-לאומי לחקר השואה.

פרסומים 17

e
n
s
o

5

o
a,
r
e

at
s
y
d
d
e
d
e

s
d
s
e,
st
d

e
h
s
al

ההתמודדות עם צורות חדשות
של אנטישמיות בעולם
■ כיצד ייתכן שעשורים מעטים לאחר השואה
האנטישמיות נמצאת בעלייה מדאיגה ברחבי העולם?
מהו ההבדל בין הכחשת השואה לסילופה ומדוע שתי
התופעות האלה שכיחות כל כך כיום? האם ניתן לבלום
את התופעות האלה כאשר אנו מתקרבים לעידן שבו
לא יישארו עמנו ניצולים? ב 18-ביוני  2018התקיים
בבית ווהלין ,שלוחת יד ושם בגבעתיים ,כינוס שערכו
מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל ויד ושם
ואשר עסק בנושא ”צורות חדשות של אנטישמיות:
הכחשת השואה וסילופה ושכתוב ההיסטוריה”.

השרה לשוויון חברתי
ח״כ גילה גמליאל אמרה
שהכינוס "לא יכול היה להיערך
בעיתוי מתאים יותר" ,שכן
"השנאה הנושנה הועתקה
מן היהודים כיחידים לשנאת
המדינה היהודית"
בדברי הפתיחה של הכינוס אמרה השרה לשוויון
חברתי ח"כ גילה גמליאל ,שהכינוס ”לא יכול היה
להיערך בעיתוי מתאים יותר” ,שכן ”השנאה הנושנה
הועתקה מן היהודים כיחידים לשנאת המדינה
היהודית [ ]...ומדינות מזרח אירופה שואפות לטייח
את ההיסטוריה שלהן לגבי מעורבותן ברצח שישה
מיליוני יהודים” .גמליאל הבטיחה שממשלת ישראל
”תתמיד במאבק באנטישמיות ובהכחשת השואה עד
שייעלמו כליל”.
לאחר צפייה בקטע מתוך הסרט הכחשה ,הבהירה
דבורה ליפשטדט  -פרופסור להיסטוריה יהודית
מודרנית וללימודי שואה באוניברסיטת אמורי בג’ורג’יה,
ארצות הברית ,ומי שהסרט הופק בהשראת סיפורה
האישי  -כי היא חולקת על דעתה של גמליאל ,שכן
לדעתה שלה האנטישמיות היא דעה קדומה חסרת
בסיס רציונלי ”שאינה ניתנת לריפוי או חיסול” .היא
טבועה במעמקי החברה והתרבות ובאה לידי ביטוי
בשפע ביטויים ,מהאמירות שמופיעות בברית החדשה
על רמאותם ורשעותם של היהודים ברדיפתם אחר
כוח ועד להאשמות דומות הנשמעות בימינו ומגיעות
הן מהימין הקיצוני הן מהשמאל הקיצוני .לטענתה,
הכחשת השואה אינה אלא צורה של אנטישמיות,
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כאשר תומכיה מצהירים שהעם היהודי תמרן את
בעלות הברית להעמיד את הנאצים לדין כדי שירוויחו
גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה פוליטית.
בהרצאתה ”יין ישן בבקבוקים חדשים” טענה פרופ’
ליפשטדט ,שבדומה לנגיף ההרפס ,האנטישמיות
מצויה ”במצב רדום” אצל בני אדם וחברות ,ובהינתן
”התנאים המתאימים”  -הרעה במצב החברתי
והכלכלי בצירוף אווירה פוליטית אוהדת  -צפים
ועולים במהירות סטריאוטיפים של היהודים כעם או
כמדינת לאום” .כיום אנו מצויים בסערה מושלמת”,
אמרה פרופ’ ליפשטדט” .כל היסודות השליליים
ערוכים באופן מושלם” כאשר תנועות לאומניות
והעמקת שסעים בחברה צוברים תנופה בעולם
כולו .פרופ’ ליפשטדט דרבנה את הקהל ללמוד
כיצד לזהות אנטישמיות וכיצד להבחין בין ביקורת

פרופ' ליפשטדט דרבנה את
הקהל ללמוד כיצד להבחין בין
ביקורת לגיטימית על ישראל
לבין "אנשים לכאורה הגונים
אשר בשיחות סלון משתמשים
בביטויים אנטישמיים" ,וקראה
למאזינים להילחם בכל צורה
של גזענות במידה שווה
"סילוף השואה מסכן את
התרבות האנושית".
פרופ' יהודה באואר
לגיטימית על ישראל לבין ”אנשים לכאורה הגונים
אשר בשיחות סלון משתמשים בביטויים אנטישמיים”,
וקראה למאזינים להילחם בכל צורה של גזענות
במידה שווה” .אנטישמיות אינה מסתיימת ביהודים”,
סיכמה” .זהו מצב חתרני המוביל לאיבוד האמון
בחברה הדמוקרטית היקרה לכולנו”.
היועץ האקדמי של יד ושם פרופ’ יהודה באואר
התמודד עם נושא סילוף השואה .לטענתו ,המגמה

הכלל-העולמית של התחזקות הלאומנות גרמה
לכך שבמדינות רבות התעורר הצורך לטעון שהן
נהגו באופן מוסרי ביהודים בתקופת מלחמת העולם
השנייה ו”לטייח” את קורותיהן כדי שיהיו ”שימושיים”
עבורן .אף שלדבריו הצהרותיהן מבוססות על אמיתות
מסוימות ,כגון הסבל הרב שסבלו אזרחיהן מידי גרמניה
הנאצית ,הצורך הזה גורם להן להעלים או להכחיש את
חלקן ברדיפה וברצח של רבים מתושביהן  -עובדה
היסטורית המבוססת על תיעוד אמין ומחקר חופשי.
”סילוף השואה מסכן את התרבות האנושית” ,סיכם
פרופ’ באואר.
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו דן בשתי
גישות למאבק בשכתוב ההיסטוריה שאימצו גופים

לאה גולדשטיין

שונים בשנים האחרונות :הגישה האחת היא הגישה
המשפטית ,שסייעה ”לבלום את התופעה” ,לפחות
במערב; והגישה האחרת היא הגישה החינוכית ,שהיא
הטקטיקה המועדפת על יד ושם וארגונים אחרים ,והיא
מעודדת מחקר ”חופשי ועצמאי” בנושא השואה בעולם
כולו ומספקת למחנכים כלים להפצת האמת על
השואה ועל הרלוונטיות שלה לחברה הגלובלית כיום.
”מי שצריכים ליזום ולהוביל מחקר הם ההיסטוריונים
ולא המנהיגים הפוליטיים” ,טען שלו” .לעולם אסור
לנו להניח שההיסטוריה לא תחזור על עצמה” .שלו
מאמין שבמקרים רבים נדרש שילוב של שתי הגישות
כדי להיאבק באנטישמיות.

העצמאי ,ולאחר מכן התמודדה עם בעיית ”הנרטיבים
המרובים” הנגישים כל כך בעולם כיום” .כשם שאיני
תומכת במעורבות פוליטיקאים בהיסטוריה ,כך
איני רואה כל צורך שהיסטוריונים יעסקו במגמות
חברתיות מסוימות” ,אמרה .היא הוסיפה כי תפקידם
של חוקרים ומחנכים הוא לעסוק בתיעוד אמין כדי
להפיץ אמיתות היסטוריות.
עקיבא תור הדגיש את חשיבות ההגדרה
המתהווה של האנטישמיות :הגדרה שאינה תופסת
מבחינה משפטית ואומצה בידי האיגוד הבין-לאומי
להנצחת השואה (  )IHRAובידי ארגונים ממשלתיים
וחוץ-ממשלתיים ברחבי העולם .אף על פי שאינה
מושלמת ,הסביר תור ,ההגדרה הזאת מאפשרת
למדינות להגדיר מה נחשב או לא נחשב התבטאות
או תקרית אנטישמית בגבולותיה ,ולגבי אילו
הצהרות אנטי-ישראליות בזירה הבין-לאומית ניתן
לטעון כי הן אנטישמיות .כאשר התבקש להרחיב
בעניין המתח שבין אינטרסים פוליטיים לבין האמת
ההיסטורית ,חזר תור ואמר שישראל לא תתעמת

אחר הצהריים הנחה יוסי גביר ,מנהל מחלקת
יחסים בין-לאומיים וקשרי ממשל ביד ושם ,פאנל
בנושא ”האנטישמיות החדשה :אתגרים עבור העולם

"איש אינו יודע היכן תסתיים
האנטישמיות ,אך כולנו יודעים
לאן היא עלולה להוביל".

"מי שצריכים ליזום ולהוביל
מחקר הם ההיסטוריונים ולא
המנהיגים הפוליטיים".
אבנר שלו

דן מרידור

היהודי” .בדיון השתתפו עקיבא תור ,ראש מחלקת
קהילות יהודיות ודתות בעולם במשרד החוץ; דן
מרידור ,נשיא המועצה הישראלית ליחסי חוץ; ופרופ’
חוי דרייפוס מאוניברסיטת תל אביב ומהמכון הבין-
לאומי לחקר השואה של יד ושם.
פרופ’ דרייפוס דנה בהתפתחויות האחרונות
שהתרחשו במזרח אירופה באשר להגבלת המחקר

עם תנועות אנטישמיות ,אך תשאף לחנך מנהיגים
שנבחרו באופן דמוקרטי על העובדות ההיסטוריות
של השואה .לשם השגת המטרה הזאת” ,זכינו שיש
לנו את יד ושם” ,אמר” ,שהוקם בידי הכנסת והוא
גוף עצמאי לחלוטין” המושך אליו תשומת לב רבה
בזירה הבין-לאומית.
”ליד ושם יש תפקיד בעל חשיבות ייחודית
כמקור אמין של עובדות היסטוריות” ,הסכים עמו
דן מרידור .בהתייחס למגמה העולמית של הדגשת
חשיבות קבוצות חברתיות או דתיות על חשבון זכויות
הפרט ,הוא דרבן את ישראל וגופים עולמיים להיות
הראשונים להתייצב בצד המנהיגות המוסרית” .איש
אינו יודע היכן תסתיים האנטישמיות ,אך כולנו יודעים
לאן היא עלולה להוביל”.

פורום השואה
הבין-לאומי החמישי:
מנהיגים מרחבי העולם
יתכנסו ביד ושם
להילחם באנטישמיות
■ לקראת יום השנה ה 75-לשחרור אושוויץ ,הוזמנו
ראשי מדינות מאירופה ,אמריקה הצפונית ואוסטרליה
להשתתף בפורום השואה הבין-לאומי החמישי לציון
יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה.
את האירוע ,שיתקיים ב 23-בינואר  2020ביד
ושם בירושלים תחת הכותרת ”זוכרים את השואה,
נלחמים באנטישמיות” ,מארגן פורום השואה הבין-
לאומי בראשות ד”ר משה קנטור בשיתוף עם יד ושם
ובחסות נשיא מדינת ישראל ראובן (רובי) ריבלין .עם
עשרות המנהיגים שכבר אישרו את השתתפותם
באירוע ההיסטורי הזה נמנים נשיא רוסיה ולדימיר
פוטין ,נשיא צרפת עמנואל מקרון ,נשיא גרמניה
פרנק-וולטר שטיינמייר ונשיא איטליה סרג’ו מאטרלה.
פורום השואה הבין-לאומי ,שנוסד בשנת 2005
בידי נשיא הקונגרס היהודי האירופי ד”ר משה קנטור,
הוא ארגון בין-לאומי העוסק בשימור זיכרון השואה
ולקחיה ,בהם מאבק באנטישמיות הגואה .אירועים
קודמים של פורום השואה הבין-לאומי ,בשיתוף עם
יד ושם ,התקיימו באושוויץ ,בבאבי יאר ובטרזינשטט,
והשתתפו בהם מדינאים ודיפלומטים מובילים מהעולם.
האירוע יתקיים על רקע העלייה בביטויי השנאה
והאלימות האנטישמיים בעולם ,בעיקר באירופה .מצב
מדאיג זה הופך את האירוע חיוני ורלוונטי יותר מתמיד,
ומעיד על החשיבות הרבה שיש למאמצים להתריע
וללמד על הסכנות הטמונות באנטישמיות ,בגזענות
ובשנאת זרים ,ולעודד את חקר השואה והנצחתה.
”השואה ,שמטרתה הייתה השמדה מוחלטת של
העם היהודי ותרבותו ,ניזונה מאנטישמיות גזענית
קיצונית” ,אמר יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו” .על כולנו להיות ערים לביטויים עכשוויים של
אנטישמיות ,ולהילחם בה בנחישות בכל מקום שבו
היא מתפרצת .זו אחריותה של האנושות כולה,
ובעיקר של המנהיגים שיתכנסו כאן ביד ושם ,להיאבק
באנטישמיות ,בגזענות ובשנאת זרים”.

הכינוס נערך בתמיכתו של המשרד לשוויון חברתי.
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נדירים וראויים לציון
מגמות עדכניות :סרטי שואה המתמקדים בהצלה
מימי אש

■ מתוך הסרט הספרדי (2018) The Light of Hope

■ בכל יום כמעט נחשפים סיפורים חדשים של
הישרדות בשואה כנגד כל הסיכויים ,וייתכן מאוד שרבים
מהם עתידים לשמש חומר לסרטים .בשנים האחרונות
נושא ההצלה הוא נרטיב מוביל בסרטי שואה.
אחד הסרטים הבולטים בנושא ההצלה הוא הבלתי
נראים (קלאוס רפלה ,2017 ,גרמניה) ,השוזר יחדיו עדויות
של ניצולים וסצנות דרמטיות כדי לגולל את סיפורם של
ארבעה צעירים יהודים גרמנים ,ששרדו בברלין בזהות
”ארית” עד סוף מלחמת העולם השנייה .במאי הסרט
סיפר לעובדי מרכז הצפייה ביד ושם כיצד האשימו
אותו בניסיון ”לרכך” את תחושת האשם של הגרמנים

"אנו עדים לתופעות המזכירות
את התקופה לפני מלחמת
העולם השנייה .כדאי לעסוק
שוב בסיפורים האלה .אני מקווה
שאנשים יפנימו את המסר".
רוס קלראק
בכך שהציג על המסך את מה שבאמת היה היוצא מן
הכלל :סיפורים על מצילים גרמנים מכל שכבות החברה.
רפלה השיב לספקנים שכוונתו הייתה דווקא להבליט
את העובדה שמעשים כאלה היו היוצאים מן הכלל ,תוך
הדגשת העובדה שהיו אנשים טובים ,אמנם מעטים ,גם
באחת השעות האפלות ביותר של האנושות.
הדרמה ההיסטורית אשתו של שומר גן החיות (ניקי
קארו ,2017 ,ארצות הברית) ,מבוססת על רומן של
דיאן אקרמן ומספרת את סיפורם של יאן ואנטונינה
זבינסקי .ד”ר זבינסקי ,אינטלקטואל והומניסט ידוע
ופעיל במחתרת הפולנית האנטי-פשיסטית ,היה
מנהל גן החיות של ורשה ,ויזם יחד עם רעייתו את
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כוונתו של רפלה הייתה דווקא
להבליט את העובדה שמעשים
כאלה היו היוצאים מן הכלל,
תוך הדגשת העובדה שהיו אנשים
טובים ,אמנם מעטים ,גם באחת
השעות האפלות ביותר של
האנושות
הפיכת הגן למקום מקלט עבור יהודים רבים בזמן
המלחמה (ב 1965-העניק יד ושם לבני הזוג תואר
חסידי אומות העולם) .הסרט עושה שימוש בשחזורים
קודרים של החיים תחת הטרור הנאצי בגטו ורשה,
שכמעט לא זכו לתיאור ראוי בסרטי דרמה .הבמאית
גם מציגה את היהודים הנמלטים מן הנאצים ברגישות,
כדמויות מועצמות ולא כקורבנות חסרי אונים ,וכמי
שמסוגלים לפתח מערכות יחסים בעלות משמעות
ביניהם וגם עם מציליהם.
הבנקאי של המחתרת (יורם לורסן ,2018 ,הולנד)
הוא דרמה היסטורית המבוססת על סיפור חייו של
ואלרבן ואן האל ,שמימן את המחתרת ההולנדית
במלחמת העולם השנייה לאחר שהיה עד לדיכוי
הברוטלי של היהודים ושל הולנדים אחרים תחת
הכיבוש הנאצי .הסרט הוא מותחן קצבי ,המעוצב
במיומנות רבה ועוסק באנשים הגונים המעזים
לקחת את גורלם בידם כדי לקדם את ניצחון הטוב
על הרע .הסרט קטף ארבעה פסלי ”עגל הזהב”
(האוסקר ההולנדי) ,בהם פרס הסרט הטוב ביותר
ופרס השחקן הטוב ביותר ,וייצג את הולנד בתחרות
האוסקר בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר בתחרות
פרסי האקדמיה ה .91-הסרט מופץ כיום בנטפליקס.

שני סרטים בנושא מצילים אשר יצאו לאחרונה,
אבל טרם הופצו בארץ ,כבר זכו לשבחי מבקרי
הקולנוע( The Birdcatcher .רוס קלארק,2019 ,
נורווגיה) מתאר את הידידות שנרקמת בין אסתר,
נערה יהודייה ,ואקסל ,נער בן גילה הסובל משיתוק
מוחין ובן למשפחה התומכת בכובשים הנאצים .אקסל,
שמשפחתו מתנכרת אליו בגלל מוגבלותו ,מוצא מכנה
משותף דווקא עם מי שלימדו אותו לשנוא” .אין זה רק
סיפור על מלחמת העולם השנייה ,מדובר בסיפור
אוניברסלי וכזה הרלוונטי כיום יותר מאי פעם ב50-
השנים האחרונות” ,אומר במאי הסרט רוס קלראק.
”למרבה הצער ,אנו עדים לתופעות המזכירות את
התקופה לפני מלחמת העולם השנייה .כדאי לעסוק
שוב בסיפורים האלה .אני מקווה שאנשים יפנימו
את המסר”.
( The Light of Hopeסילביה קואר ,2018 ,ספרד)
מגולל את הסיפור המדהים של אליזבת אידנבז ,אחות
משווייץ שסייעה בהצלת חייהן של מאות נשים הרות
וילדיהן שברחו ממלחמת האזרחים בספרד ומאימי
מלחמת העולם השנייה באמצעות בית היולדות
שלה בעיר הצרפתית אלן .פרופ’ אלחנדרו באר ,בעל
הקתדרה על שם סטפן ס’ פיינשטיין ומנהל המרכז
ללימודי שואה ורצח עם באוניברסיטת מינסוטה,
ציין” :יש להבליט את הלקחים שאנו לומדים מאותה
התקופה .היה כל כך הרבה רוע  -ואור בתוך הרוע
[ ]...בדמויות של אנשים כמו אידנבנז אפשר למצוא
ערך ייחודי ומאחד .ניתן ללמוד מהן כל כך הרבה”.
הצגת הסרטים האלה  -וסרטים דומים להם -
בתוך הקשרם ההיסטורי חשובה ביותר .סיפורים אלה
חייבים להישמע ,ובו בזמן יש ללמד את הציבור כמה הם
נדירים ,ובכך כמה הם עוד יותר מיוחדים וראויים לציון.
הכותבת היא אחראית רכש ומחקר סרטים במרכז הצפייה.

חדשות

אורחים ביד ושם :יוני-ספטמבר 2019

■ בחודשים יוני-ספטמבר  2019ערך יד ושם  550סיורים מודרכים לכ 8,000-אורחים רשמיים מישראל ומהעולם .באורחים היו ראשי מדינות ,שגרירים ,ראשי ערים ,ראשי ארגונים
חוץ-ממשלתיים ,כלכלנים ,מנהיגי דת ואישים מעולם הבידור ,וזאת נוסף על  40,000אורחים אחרים שהשתתפו בסיורים מודרכים בהר הזיכרון.
■ נשיא צ’ילה סבסטיאן פיניירה ורעייתו ססיליה מורל
ביקרו ביד ושם ב 25-ביוני .הנשיא ורעייתו ביקרו בגן
חסידי אומות העולם ,שם מוצגים שמותיהם של שני
חסידי אומות עולם מצ’ילה :מריה אראסוריס ,שקיבלה
את התואר בזכות השתתפותה בהצלת ילדים יהודים
בצרפת ,והדיפלומט סמואל דל קמפו ,שקיבל את האות
בזכות הצלת  1,200יהודים באמצעות הנפקת דרכונים
צ’ילאניים בעת ששירת בבוקרשט בירת רומניה.

■ ב 29-ביולי ביקרה נשיאת קרואטיה קולינדה
גרבר-קיטרוביץ’ בתערוכה ”הבזקי זיכרון :צילום
בתקופת השואה” והניחה זר בשם רפובליקת קרואטיה
באוהל יזכור .בתום הביקור כתבה” :הטרגדיה של
העם היהודי וכאב הניצולים הם תזכורת נצחית לכך
שערכים של אנושיות ,שלום ודמוקרטיה לעולם לא
יהיו מובנים מאליהם”.

■ אל שר האנרגיה של ארצות הברית ריק פרי ואשתו
אניטה טיגפן פרי התלוו שר האנרגיה של ישראל ד”ר
יובל שטייניץ ומנהל דסק ארצות הברית ג’רמי וייס
בביקורם ביד ושם ב 21-ביולי.

■ שר החוץ של יוון ניקוס דנדיאס ביקר ב 28-ביולי
בתערוכת ”הבזקי זיכרון :צילום בתקופת השואה”.

■ מנהלת התפעול הראשית של פייסבוק שריל סנדברג
ביקרה ביד ושם ב 15-באוגוסט עם בני משפחתה וחברים
קרובים .הסיור כלל ביקור במוזיאון לתולדות השואה,
שם הדריכה ליז אלסבי את הקבוצה .בהיכל השמות
הציגה בפניהם מנהלת אגף התקשורת איריס רוזנברג
מסמכים הנוגעים לגורל בני משפחותיהם בשואה.
”בהיעדר אתר פיזי ,יד ושם משמר את זכר ששת
מיליוני היהודים שנרצחו בשואה כדי שלעולם לא יחזור
על עצמו אחד הפרקים החשוכים ביותר בתולדות
האנושות” ,כתבה סנדברג בתום הביקור” .לכל אדם
היה סיפור שראוי שייזכר [ ]...אנו מכבדים את חייהם,
את האור שהם הביאו לעולם ,ואת הפוטנציאל שנגוז
כאשר כבה אורם לפני זמנו .אנו מכבדים גם את
מי שסיכנו את חייהם כדי להציל אחרים [ ]...הם
מזכירים לנו שלכולנו יש אחריות לתמוך בעשיית
צדק בכל מקום”.

”המנגינה לעולם נשארת” :יותר מאלף צופים בקונצרט ”משיב הרוח”

לאה גולדשטיין

■ ”המוזיקה הצילה את חיי .הייתי במחנה ,בגטו וביער.
המוזיקה נתנה לי כוח”.
ליאופולד קוזלובסקי ()2019-1918

קלרינט ,אקורדיון ,סקסופון ,בנדונאון ,כלי הקשה
וכלי נגינה אחרים חברו יחד לקונצרט ה 13-בסדרת
”משיב הרוח” למוזיקה נשמה יהודית ,אשר נערך
ב 20-באוגוסט  2019בכיכר גטו ורשה ביד ושם.
יותר מאלף ניצולי שואה ,בני משפחותיהם וידידי יד
ושם מילאו את הרחבה ונהנו מקטעים של מוזיקת
כליזמרים קלאסית שנוגנו בידי  19אמני כליזמר
ותיקים וצעירים מישראל ומרחבי העולם.
האירוע היה מופע הסיום של תלמידי כיתות
האמן הבין-לאומיות של ”קלרינט וכליזמר בירושלים”
בהדרכתו המוזיקלית של חנן בר-סלע .בכל שנה
עורכות כיתות האמן מופע סיום ביד ושם לכבודם
ולזכרם של הכליזמרים שנרצחו בשואה ואשר מקצתם
הונצחו בדפי העד השמורים בהיכל השמות של יד ושם.
השחקנית והקומיקאית אודיה קורן הנחתה את
הערב” .הכליזמר והבדחן הולכים בדרך כלל יחד”,

אמרה קורן” .כמו שהכליזמר ליווה את היהודים
בכל מעגל החיים ,כך גם ההומור ליווה את העם
הזה בשמחות שלו ובצרות שלו ,אפילו ברגעים
הכי אפלים”.
קורן הוקירה את זכרו של ניצול השואה ליאופולד
קוזלובסקי ,שנודע גם בכינוי ”הכליזמר האחרון
מגליציה” ,אשר נפטר במרס השנה בגיל מאה.
קוזלובסקי ,בן למשפחת כליזמרים ,העמיד תלמידים
רבים על פי מסורת אבותיו ,וניסה להרחיק אותם
מספרי התווים הסדורים” .התווים במוזיקה יהודית
הם בלב ,הוא יאמר לכם איך לנגן” ,אמר קוזלובסקי,
שניגן גם את מנגינת הנושא בסרט רשימת שינדלר.

”המופע שלנו היום כאן ביד ושם הוא סגירת
מעגל” ,סיכמה קורן” .הרי מכאן ,מירושלים ,התחלנו.
מפה יצאנו .המנגינה היהודית התחילה כאן .את
המזמורים ששרו פה הלוויים לקחנו איתנו לכל
מקום :לתימן ולליטא ,לפולין ולמרוקו .כשעזבנו
את הארץ הזאת ,ארזנו ב’פעקאלע’ שלנו קצת
צידה לדרך .וכשחזרנו ,הבאנו איתנו לכאן את כל
המסורות הנפלאות שיצרנו שם .אין מקום מתאים
יותר מיד ושם כדי לחגוג בו את המנגינה היהודית
הזאת ,שלעולם נשארת”.
הקונצרט התקיים בתמיכת משרד החינוך ובשיתוף עמותת
כליזמרים-כיתת אמן בצפת.
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ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ יד ושם מקדם בברכה
את סטנלי סטון עם מינויו
למנכ”ל האגודה האמריקאית
למען יד ושם .סטנלי ,בנם
של ניצולי שואה ,פועל למען
הקהילה היהודית כבר למעלה
משלושים שנה ,בין השאר
כמנכ”ל קרן הקהילה היהודית של MetroWest
בניו ג’רזי ,סגן נשיא ”תורה אקדמי” במחוז ברגן
וחבר ועדת הטקסים של קהילת ”כתר תורה”
בעיר טינק בניו ג’רזי .לסטנלי ולרעייתו אלן יש
שישה ילדים ועשרה נכדים.

■ ב 20-במאי ערכה האגודה האמריקאית למען
יד ושם את האירוע השנתי  2019של מחוז המערב
בהשתתפות  300אורחים מאזור לוס אנג’לס.
ה Corporate Service Award -הוענק לג’סי שרף,
שותף במשרד עורכי הדין גיבסון דן; הCourage in -
 Public Service Awardהוענק לראש העיר לשעבר של

■ מימין לשמאל :חבר הנהלת האגודה האמריקאית סטיבן
ברל ,יושב ראש האגודה האמריקאית לני וילף ,חברת הנהלת
האגודה האמריקאית קרן סנדלר ,מנהל מחוז המערב של
האגודה האמריקאית ויליאם ברנשטיין והמנכ"ל היוצא של
האגודה האמריקאית רון מאיר

■ ב 6-ביוני ביקרו ביד ושם ידידי יד ושם פטר ולסלי
סטרונג (מימין) עם קבוצת עמיתים .מנהל האגף
לקשרי חוץ שעיה בן יהודה הגיש להם שי כאות
הוקרה על תמיכתם האיתנה והמתמדת ביד ושם.

■ ידידי יד ושם מרילין וברי רובינשטיין (שלישית
משמאל ושני מימין) השתתפו בטקס לכבוד בת המצווה
של נכדתם רחל אלטמן (רביעית משמאל) .התלווה
אליהם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו (מימין).

■ יד ושם אבל על פטירת חבר
ועדת ההנהלה והנדבן יוג’ין גלאק.
כניצול שואה ידע יוג’ין שכדי
לבנות את העתיד ,יש לזכור את
העבר .לכן נמנו בני הזוג גלאק
עם מייסדי האגודה האמריקאית
למען יד ושם ותמכו בה כל חייהם.
השניים גם הקדישו את חייהם להקמת מוסדות
שהבטיחו את שגשוג הקהילה היהודית ולתמיכה
במוסדות כאלה .מפעלי הצדקה שלהם כללו בין
השאר את המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים,
את בית חולים לניאדו בנתניה ,את בית הכנסת
הגדול בירושלים ,את ישיבה יוניברסיטי בניו יורק
ואת קהילת בית אל בישראל.
יד ושם שולח את תנחומיו לילדיו של יוג’ין,
סידני ושרל ,רוזי ומרק ,ברברה ואלן ,וכן ל12-
נכדיו ול 26-ניניו .יהי זכרו ברוך.

אוסטרליה
■ סו ופיל לואיס (מימין) ,בליווי ידידיהם פיליפ ורושל
ויינמן (משמאל) ,ביקרו ב 21-ביוני ביד לילד ובמוזיאון
לתולדות השואה.
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שרלוטסוויל ,וירג’יניה ,מייקל סיגנר; והCreative Justice-

 Awardהוענק לבמאי הישראלי זוכה פרס האוסקר גיא
נתיב על סרטו הקצר עטור פרס האקדמיה  .Skinאת
הנאום המרכזי נשא אלן קר ,השליח המיוחד מטעם
מחלקת המדינה האמריקאית לניטור האנטישמיות
ולמאבק בה.

■ מימין לשמאל :לני וילף ,אלן קר ,גיא נתיב ,רון מאיר

הדסק הנוצרי בשיתוף עם הICEJ-
■ נציג הדסק הנוצרי של יד ושם בארצות הברית
הכומר מרק ג’נקינס (משמאל) ,מנכ”ל הכנסיות
הבפטיסטיות הדרומיות של וירג’יניה ברייאן אוטרי
ובנו מרק אוטרי (מימין) ,סמנכ”ל איגוד הכנסיות SBC
בווירג’ינה ברנדון פיקט ואשתו ונדי פיקט (משמאל),
ביקרו בעץ שניטע לכבוד חסידת אומות העולם
ההולנדית קורי טן בום.

■ המנהל הארצי של השגרירות הנוצרית הבין-לאומית
בפינלנד יאני סאלוקנגאס ,נציג  Ariseמקנדה אדמו
גבלי ,וקבוצת משתתפי סיור מטעם  ,Arise ICEJנפגשו
בחודש יולי עם מנהלת הדסק הנוצרי באגף לקשרי
חוץ שרה גרניצה ,וערכו סיור מודרך ביד ושם.

גרמניה
■ יד ושם מקדם בברכה
את רות אור עם כניסתה
לתפקיד מנהלת דסק הארצות
דוברות הגרמנית ושווייץ באגף
לקשרי חוץ ומנכ”לית אגודת
ידידי יד ושם בגרמניה .רות
עתירת ניסיון ,ובעברה יותר
מעשרים שנות עבודה בתחומי הדיפלומטיה
הבין-לאומית ,התרבות והמוזיאונים .קודמה של
רות בתפקיד ,אריק רב-און ,פרש מתפקידו לאחר
 14שנה שבהן היה מנהל דסק הארצות דוברות
הגרמנית ושווייץ באגף לקשרי חוץ .יד ושם מביע
את הערכתו לאריק על השנים הרבות שהקדיש
לקידום עבודתו החיונית.

ספרד

צרפת
■ ב 23-ביולי אירח יד ושם טקס הוקרה לחייו ולמורשתו
של שמואל פיזאר ז”ל .הטקס ציין גם את השקתה
של התוכנית להוראת השואה של יד ושם לזכר ד”ר
שמואל פיזאר  -תוכנית שנוסדה בידי משפחת פיזאר
ואשר שואפת להרחיב את המענה החינוכי של יד ושם
לאוכלוסיות הזקוקות להכשרה בהוראת השואה.
התוכנית מנציחה את מסירותו ארוכת השנים
של פיזאר ליד ושם ולהוראת השואה כאמצעי
להשפעה חיובית של העתיד .עם המשתתפים
בטקס נמנו משתתפי סמינר לדוברי צרפתית ,חיילי
צה”ל ,ההנהלה הבכירה של יד ושם ובני משפחת
פיזאר ,ובהם יהודית פיזאר ,הלנה פיזאר-מק-קיבין,
אלכסנדרה פיזאר-פינטו ולאה פיזאר-האס .מאסטרו
ג’ון אקסלרוד ניגן קטע שחיבר לזכרו של פיזאר ,וכן
קטע מ”קדיש :סימפוניה מס’  ”3עם זמרת הסופרן
קלי נסיוף והמנחה לאה פיזאר-האס.

■ יהודית פיזאר ,הלנה פיזאר-מק-קיבין ,אלכסנדרה פיזאר-
פינטו ולאה פיזאר-האס מקבלות את מפתח יד ושם מיושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה
בן יהודה ,מנכ”לית יד ושם דורית נובק ומנהלת הדסק לארצות
דוברות צרפתית ובנלוקס באגף לקשרי חוץ מירי גרוס

■ נשיא האגודה הספרדית למען יד ושם שמואל בנג’יו
(משמאל) ביקר בתערוכת הצילום של יד ושם ”הבזקי
זיכרון” יחד עם גיסו אדוארד מזרחי מלונדון (במרכז).

■ ג’ון אקסלרוד וקלי נסיוף מבצעים קטע מתוך ”קדיש :סימפוניה
מס’  ”3מאת ליאונרד ברנשטיין (טקסט :שמואל פיזאר)
■ גילוי לוח ההוקרה לכבוד התוכנית להוראת השואה לזכר
ד”ר שמואל פיזאר בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה

דוברי ספרדית במיאמי
■ יחד עם ילדיהם אליעזר ,נועה ומרקוס ,הסירו
מליסה וסטיוארט פישמן לוט מעל לוח זיכרון במערת
הזיכרון לזכר קורבנות השואה.

■ רחל ועמנואל חזן (שישית משמאל ושישי מימין)
הגיעו ליד ושם לציון בר המצווה של בנם יונתן (במרכז).
הצטרפו אליהם בני משפחתם מהעולם ומישראל,
ובהם הוריו של עמנואל ,מנהלת הדסק לספרד,
פורטוגל ודוברי ספרדית במיאמי באגף לקשרי חוץ
ובעלה ,פרלה ומשה חזן (שלישית ורביעי מימין).

קנדה
■ יד ושם אבל על פטירת ניצול
השואה איזידור בורשטיין.
יענקל ”ג’קובק” בורשטיין
נולד ב 15-באוקטובר 1929
בעיר אוטבוצק הסמוכה לוורשה.
לאחר הכיבוש הנאצי ב1939-
גורשו יהודי אוטבוצק לגטו .לאחר מכן ,בעידוד
אביו ,ברח יענקל ליערות ומצא את דרכו לכפר,
שם התגורר עד השחרור אצל בני משפחת
זאוואדדסקה ,אשר הוכרו לאחר המלחמה בידי
יד ושם חסידי אומות העולם.
באוקטובר  1948היגר יענקל לקנדה .ניירותיו
נשאו את שמו החדש :איזידור (איזי) בורשטיין.
הוא השתקע באדמונטון ,שם הכיר את פלורנס,
שעמה התחתן ב .1955-מתוך מחויבות להנצחת
השואה שיתף איזידור את סיפורו האישי ,והרצה
בפני תלמידים וסטודנטים בגנות דעות קדומות.
הוא הותיר אחריו שלושה ילדים ונכדים .יהי
זכרו ברוך.

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
סופרים יהודים בגרמניה הנאצית:
פרק נשכח בתולדות הספרות הגרמנית
קרסטין שור
בשיתוף הוצאת כרמל
₪ 51 ₪ 68
■ הספר מציע מבט מכלי ראשון על יצירות ספרות פרי
עטם של יהודים שכתבו בגרמניה אחרי  .1933הכותבים,
ובהם הסופר והמסאי פרנץ ֶהסֶל ,המשוררת גרטרוד
קֹולמָר ומבקר התיאטרון והספרות ארתור ֵא ֶלסֶר ,פעלו
במציאות של ”גטו ספרותי” ,בתנאים קשים של בידוד
והדרה ובצילה המאיים של הצנזורה הנאצית .ביצירתם
הם ניסו למצוא שפה אמנותית חדשה כדי להתמודד עם
אתגרי הזהות המורכבים שלהם במרחב שביטוי חופשי
נעשה בלתי אפשרי בו .מבחר היצירות ,ובהן מסות ,קטעי
נובלות ,שירים ,מכתבים ,קטעי יומן וסיפור ילדים ,מרחיב את המבט על מורשתה
התרבותית רבת-הפנים של יהדות גרמניה.

אומנם נר רוחני דולק בי :יומנו של תלמיד חכם מדוקלה
יוסף גוזיק | עורכות :אסתר פרבשטיין וחוי דרייפוס
בשיתוף מכללה ירושלים
₪ 66 ₪ 88
■ הרב יוסף גוזיק ,תלמיד חכם ומלומד צעיר ,כתב את יומנו
בעברית בעת שהותו הממושכת במסתור בעליית ביתו של
איכר פולני בכפר הסמוך לעיירתו דוקלה .הוא שימש עד
וצופה ,מתעד וסופד בעת ובעונה אחת ,ויומנו הוא מסמך
הנצחה לעיירה ,למנהיגיה ,למועדיה ,לשמחתה וליגונה.
בעברית העשירה שלו ,המתובלת בביטויים מן המקורות
היהודיים ובהקבלות היסטוריות מרומזות ,היטיב הרב גוזיק
לתאר את החיים בעיירה בטרם שואה ,את השבר הקשה
שפקד את יהודי האזור עם הכיבוש הנאצי ואת חורבן
קהילתו וקהילות שכנות .בד בבד הוא גולל את הגיגיו ואת תחושותיו ,ותיאר את
הסבל היומיומי שחוו הוא ואחיו שהסתתר עמו.

יומנה של אווה:
קורותיה של נערה יהודייה מהונגריה בימי השואה
אווה היימן | עורך המהדורה הראשונה :יהודה מרטון |
הקדמה למהדורה החדשה :רוברט רוזט
בשיתוף ידיעות ספרים
₪ 59 ₪ 78
■ אווה היימן ,יהודייה מהונגריה ,הייתה נערה אינטליגנטית
ורגישה .ביומן שהחלה לכתוב ביום הולדתה ה ,13-ואשר
מסתיים סמוך לשילוחה למחנה השמדה ב ,1944-היא
מספרת על תחושותיה באשר לאסונות הניחתים בזה אחר
זה על ראשה ועל ראש משפחתה ,במקביל לאנקדוטות
מחייה של נערה רגילה בגיל ההתבגרות :היחסים הסבוכים
עם אמה ,הקנאה בחברות ,ההתאהבות בבחור מבוגר
ממנה ועוד .תבוסתה של גרמניה כמעט ודאית ,ואף על
פי שהרוסים ובעלות הברית סוגרים עליה ,לא מצליחים
יהודי הונגריה ,ובכללם אווה ,להימלט מגורלם המר.
■

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

טלפון 02-6443400

הייתי פרטיזן יהודי :לחימה והצלה ביערות לובלין
פרנק בלייכמן
₪ 51 ₪ 68
■ פרנק בלייכמן היה בן  16כשהמלחמה פרצה וגרמניה
פלשה לפולין .הוא היה עד לזרם הפליטים היהודים
מוורשה המופצצת ולנסיגת החיילים הפולנים .זמן קצר
לאחר שהגיעו חיילים גרמנים לעירו קַמיֹונקה ,הם החלו
להתעלל ביהודים ,ובלייכמן הנער ראה ,הזדעזע ונשבע
לנקום .ערב הגירוש מגטו קַמיֹונקה באוקטובר  1942החליט
פרנק לברוח  -החלטה שבעקבותיה היה לפרטיזן יהודי
בעל תושייה וכושר מנהיגות שלחם ביערות .זהו סיפורם
של הפרטיזנים היהודים ביער ּפַרצֶ’ב במחוז לובלין  -אזור
שהתנהלו בו מאבקים עקובים מדם בין תנועות פרטיזניות פולניות למיניהן  -על
הקשיים הפיזיים והנפשיים שידעו ועל הסכנות שארבו להם.

השלושים ושישה:
מאבק ההישרדות של נער יהודי מקטוביץ
זיגמונד זיגרייך
₪ 59 ₪ 78
■ משפחת זיגרייך הייתה משפחה אמידה שחיה חיי
נוחות בעיר קטוביץ ,אך פלישת הגרמנים לפולין אילצה
את בניה לברוח מעירם ולצאת למסע נדודים בפולין.
הספר מגולל את סיפורו של זיגמונד זיגרייך ,נער צעיר
שניצל בנס מהוצאה המונית להורג בפאתי העיר בנדין,
ברח ממחנה סקרז’יסקו-קמיֶנ ָה ,ולבסוף נתפס ונכלא
שוב במחנה העבודה ושם החלים ממחלת הטיפוס .ביולי
 1944שולח זיגמונד למחנה ליד צ’סטוכובה ונעשה מנהל
עבודה במפעל לייצור תחמושת ,שם הצליח לחבל במאמץ
המלחמתי של הנאצים באמצעות ייצור קליעים פגומים .לאחר שמעשיו נחשפו
הוא מצא מסתור בתוך המחנה ,ובזכות תושייתו הצליח לחמוק מרודפיו.

שיהיו לך תמיד עיניים צוחקות:
מסע ההישרדות של ילדה יהודייה
מצ’ורטקוב לארץ-ישראל
מרטה גורן
₪ 51 ₪ 68
■ כשהייתה בת שש נרצח אביה של מרטה בידי כמה מבני
עירו צ'ורטקוב שבפולין .שנתיים לאחר מכן היא נפרדה
מאמה ונשלחה בזהות בדויה אל משפחה פולנית בוורשה.
ּ
אמה .בוורשה היא הייתה עדה
ּ
מרטה לא ראתה עוד את
למרד הפולני ולדיכויו ,ונכלאה במחנה המעבר ּפרּושקּוב,
ואחרי השחרור התגלגלה בוורשה החרבה ומוכת הרעב,
נקרעה ממי שהייתה לה תחליף לאם ,הגברת צ’פלינסקה
הפולנייה ,ונשלחה לבתי ילדים .מסע ההישרדות של
מרטה נמשך גם כשהגיעה לארץ-ישראל ונשלחה למוסד
לעליית הנוער במגדיאל .הציווי של אמה” ,שיהיו לך תמיד עיניים צוחקות” ,ליווה
את מרטה כל ימיה.
למידע נוסף על מגוון ספרי יד ושם ולהזמנת ספרים:
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