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■  50נציגים של בתי מלוכה ,נשיאים ,ראשי ממשלה
וראשי פרלמנט מאירופה ,אמריקה הצפונית ואוסטרליה
נענו להזמנת נשיא המדינה והשתתפו ב 23-בינואר
 2020בפורום השואה העולמי החמישי שכותרתו
”זוכרים את השואה ,נלחמים באנטישמיות”.
הפורום התקיים לקראת יום השנה ה 75-לשחרור
אושוויץ-בירקנאו ויום הזיכרון הבין-לאומי לקורבנות
השואה ,שנקבע על פי החלטת האו”ם ב 27-בינואר.
האירוע אורגן בידי קרן פורום השואה העולמי בשיתוף
יד ושם ,והתקיים באוהל שהוקם לקראתו בכיכר גטו
ורשה ביד ושם (אתר עצרת הפתיחה הממלכתית של
יום הזיכרון לשואה ולגבורה).
להלן תמונות מהאירוע חסר התקדים הזה ביד ושם:

” זוכרים את השואה,
נלחמים באנטישמיות”

■

בין הנאומים הושמעו קטעי מוזיקה בביצוע תזמורת בין-לאומית ומקהלה בין-לאומית בניצוחו של המנצח ולדימיר ספיבקוב.

■

הטקס הסתיים בדקת דומייה ושירת ”התקווה” ,כשמנהיגי המדינות עומדים יחדיו לצד אנדרטת ״מרד גטו ורשה״ של האמן נתן רפפורט.
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■ עשרת הדוברים באירוע ייצגו את מדינת ישראל ,את מארחי פורום השואה העולמי ואת ארבע בעלות הברית
ששחררו את אירופה מגרמניה הנאצית .בגלל המחויבות המיוחדת של מדינתו לזכר השואה והמאבק באנטישמיות,
פנה גם נשיא גרמניה פרנק וולטר שטיינמאייר לקהל” .אני עומד כאן נושא משא היסטורי כבד של אשמה”,
אמר” .הלוואי ויכולתי לומר שהזיכרון חיסן אותנו מפני הרוע”.
”היום אנו זוכרים מה קורה כאשר חסרי הכוח זועקים לעזרה ובעלי העוצמה מסרבים לענות” ,אמר סגן
נשיא ארצות הברית מייק פנס .נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר שמשתתפי הפורום התכנסו כדי "לכבד את
קורבנות השואה על ידי אחריות משותפת  -חובתנו לעבר ולעתיד"” .אסור לנו להפסיק לחוש תדהמה וזעזוע
מעדויותיהם של מי שחוו את השואה על בשרם” ,אמר הנסיך צ’רלס מבריטניה” .חוויותיהם חייבות תמיד לחנך,
להדריך ולהזהיר אותנו” .נשיא צרפת עמנואל מקרון הצהיר” :בהיסטוריה שלנו האנטישמיות תמיד הקדימה
את היחלשות הדמוקרטיה”.
נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין דיבר על ”תקופת האחריות” ,ואמר כי ”האחריות של כל מי שנמצאים כאן
לא תמה" .ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הזהיר” :המאבק באנטישמיות מגן גם על החברות של המדינות
המשתתפות בו” .נשיא קרן פורום השואה העולמי ד”ר משה קנטור הביע את התקווה ש”יחד נזרע את זרעי
האמון והאמונה כדי שתפילותינו היומיות לישועה ייענו” ,וניצול השואה ויושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל
מאיר לאו תיאר את האירוע ”גשר להישרדות המין האנושי”.

■

כל ראש משלחת הניח זר לזכרם של ששת מיליוני קורבנות השואה.

ספר מסרים ממנהיגי העולם
■ כ 50-מנהיגי המדינות שהוזמנו להשתתף בפורום
השואה העולמי החמישי שלחו איגרות הכוללות
התחייבות לזיכרון השואה ולמאבק באנטישמיות
הגוברת .האיגרות אוגדו בספר היסטורי שהוענק
למנהיגים ולאורחים שהשתתפו בפורום.
"ספר זה ממחיש את הפוטנציאל של שימור
זיכרון השואה ונקיטת פעולה נחושה .הוא מעביר מסר
ברור ונחרץ  -לעיוות זיכרון השואה ולאנטישמיות אין
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מקום באף עת ובשום מקום בעולם" ,כתבו בהקדמה
לספר יו"ר הנהלת יד ושם אבנר שלו ונשיא קרן פורום
השואה העולמי ד"ר משה קנטור .רבים מהמנהיגים
התמקדו בחשיבות העצומה שיש לשימור זיכרון
השואה ובאופן שימורו ,ובצורך לנקוט צעדים כדי
להיאבק באנטישמיות ולמנוע פשעי שנאה אחרים.

נאומו של יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו
■ ”הנני כותבת מכתב
זה לפני מותי ,אבל אין
אני יודעת בדיוק את היום
שבו אני וכל קרובי ניהרג
רק בגלל היותנו יהודים
[ ]...כמה מתחשק לי
לחיות ולהגיע לקצת
טוב בחיים .אולם הכל
כבר אבוד [ ]...היו שלום”.
אלה היו מילותיה האחרונות של פניה ברבקוב
לפני שנרצחה בגטו דרויה ב.1942-
השואה הייתה התגלמות האנטישמיות הקטלנית
ביותר .היא הייתה תוצאה של אידיאולוגיה גזענית
קיצונית ,שאומצה בידי מדינה מודרנית כדי להאשים
קבוצה אחת בכל הצרות הקולקטיביות.
נעשה שימוש באנטישמיות הנאצית כדי להעניק
לגיטימציה לאכזריות חסרת תקדים :הרצח השיטתי
של מיליוני אנשים חפים מפשע .אפילו כיום נדמה
שהשואה היא כמעט בלתי ניתנת להבנה .אך עלינו
דווקא לעשות בדיוק את זה ,כי בעוד שהתוכנית
הנאצית כוונה נגד היהודים ,זוועות האנטישמיות
לעולם אינן מסתיימות ביהודים.

■ יושבת ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה
בישראל קולט אביטל וניצולת השואה רוז מוסקוביץ
מארצות הברית הדליקו את אבוקת הזיכרון.

■ ניצול השואה נפתלי דויטש אמר קדיש.

השואה הייתה אסון עבור העם היהודי וקטסטרופה
עבור כל בני האדם .השואה הוכיחה שמודרניות אינה
מבטיחה מוסריות .ערכים אינם מתקדמים בהכרח
יחד עם טכנולוגיה.

”כעת יש לתרגם זיכרון לפעולה”
 75שנים לאחר השחרור ,זיכרון השואה רלוונטי
יותר מתמיד .הוא משמש כמגדלור ,ומזהיר אותנו
מפני הסכנה של האידיאולוגיות הגזעניות הקיצוניות.
יד ושם  -המרכז העולמי לזיכרון השואה  -הוא
שומר הסף של זיכרון השואה .כאן בירושלים קולם
ומורשתם של קורבנות השואה ושורדיה נאספים,
נשמרים ומונגשים לכלל האנושות.
כעת יש לתרגם זיכרון לפעולה .אנטישמיות,
וכל צורות הגזענות האחרות ,לא ייעלמו באמצעות
שתיקה! התמודדות עם אנטישמיות כיום דורשת
מגוון מערכי מדיניות וכלים  -ברמה המקומית,
הלאומית והבין-לאומית .פורומים בין-לאומיים ,כמו
הפורום שלנו כאן היום ,מבצרים חזית מאוחדת נגד
ביטויים של גזענות בכל מקום שהוא.
חובתנו המשותפת היא לחנך את הדור הבא,
להבטיח שכולם מבינים מה נחשב לאנטישמיות,
ולזכור לאן היא הובילה אותנו בעבר .כמחנך ,הבנתי

בשלב מוקדם שיד ושם חייב להקים את בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה .כאן לומדים אנשי מקצוע
מכל העולם עובדות מדויקות על השואה ,וכיצד
להעביר את משמעויותיה לקהילותיהם ,לעמיתיהם
ולתלמידיהם.
המחקר המקיף שלנו ,מגוון התערוכות והנוכחות
המקוונת הגוברת והולכת הם אמצעים נוספים להפצת
הידע שלנו לקהל העולמי.
כולנו נמצאים כאן היום כי אנו חולקים דאגה
עמוקה לגבי מה שמתרחש ברחבי העולם.
נוכחותכם מעניקה לנו תקווה .תקווה לגבי
ההתגברות על ההכחשה והעיוות של השואה .תקווה
לגב הבטחת זכויות הפרט וכבוד האדם בכל הקהילות.
ותקווה שהעולם שאנו מפקידים בידי ילדינו יהיה
חומל יותר וסובלני יותר מהעולם שירשנו מהורינו.
על אף הזוועות שהם ראו וחוו ,ניצולי שואה דוגמת
הרב לאו לא איבדו את אמונם באנושות .הם בחרו
בחיים ותרמו לכל קהילה שאליה הצטרפו.
ב 2002-חתמו נציגי הניצולים על מנשר כאן ביד
ושם" .לדורות הבאים" ,הם כתבו" ,אנו מעבירים את
המסר היהודי שזיכרון צריך להוליד מעשה ומחויבות
מוסרית .הוא צריך להיות הבסיס לפעולה ומקור הכוח
ליצירת עולם טוב יותר".

■ במהלך האירוע פעל בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם מרכז תקשורת ,ששימש כ 500-נציגי
תקשורת מישראל והעולם .כלי תקשורת מרכזיים הקימו אולפני שידור בבניין בית הספר וראיינו במהלך יום
השידורים ניצולי שואה ,שחלקו את סיפורם ואת התרגשותם מהאירוע ,וכן את מומחי יד ושם.
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נאבקים באנטישמיות
באמצעות הוראת השואה

■

מורות בסדנה בנושא אנטישמיות בת זמננו ביד ושם

■ בחודשים האחרונים היה העולם עֵד להתקפות
אנטישמיות אלימות בארצות שונות ,בהן צרפת ,גרמניה,
איטליה ,בריטניה וארצות הברית; ואם לא די בכך,
סקרים שנערכו באחרונה באירופה ובצפון אמריקה
מצאו שדימויים אנטישמיים ישנים עדיין רווחים בהן.
ביד ושם הבינו לפני שנים רבות את הצורך
בחינוך בנושא השואה ככלי למאבק באנטישמיות.
מכיוון שכך ,יד ושם פועל לא רק להבטיח שזיכרון
השואה ומשמעותה ימשיכו להיות רלוונטיים ,אלא גם
משתמש בידע המקיף שלו ובכלים החינוכיים שפיתח
כדי להילחם בצורות בנות זמננו של האנטישמיות.

הפצה מהירה של דברי שטנה
ד"ר רוברט רוזט ,היסטוריון בכיר במכון הבין-לאומי
לחקר השואה של יד ושם ,מסביר כי אף על פי
שתבוסתה של גרמניה הנאצית לא הביאה להיעלמות
האנטישמיות" ,לאחר מלחמת העולם השנייה נעשה
פחות מקובל בחלקים רבים של החברה לבטא
בגלוי דעות אנטישמיות" .אבל בתחילת המאה
ה 21-המצב החל להשתנות" ,מאז אנו רואים יותר
ביטויים גלויים של אנטישמיות ותקריות אנטישמיות,
בהן גם אלימות .בשנתיים האחרונות אנטישמיות
אלימה הגיעה אפילו לארצות הברית ,שנחשבת
לאחת הדמוקרטיות הסובלניות בעולם" .לכך נוספה
המהפכה הדיגיטלית ,המאפשרת למסרים להתפשט
במהירות" .ככל שהאינטרנט ,ובעקבותיו הרשתות

 6יום הזיכרון הבין-לאומי

החברתיות ,נעשו מקובלים יותר ,הם משמשים כלים
להפצת עמדות אנטישמיות להמונים" ,אומר ד"ר רוזט.
"אנשים יכולים להשתמש בכלים האלה כדי להפיץ
דברי שטנה במהירות ולקהל עצום ,ועד עכשיו יש
מעט מדי פיקוח ,אם בכלל ,על הפצת החומר הזה".

גישת "ארגז כלים"
במהלך עיסוקו באנטישמיות התחוור ליד ושם
 ולרבים מעמיתיו בעולם  -שהמאבק בשנאתהיהודים דורש "גישת ארגז כלים" ושיש להתמודד עם
הבעיה מכמה זוויות :חקיקה ומנגנוני אכיפה ,החלת
רגולציה על אתרי אינטרנט ורשתות החברתיות,
בניית גשרים בין קבוצות דתיות ,וכמובן חינוך" .אנו
רואים בחינוך את הכלי ארוך הטווח ואולי המעמיק
ביותר במלחמתנו באנטישמיות בת זמננו" ,מציין
ד"ר רוזט" ,ואנו מאמינים שבתחום הזה נוכל להיות
יעילים ביותר".
בשנים האחרונות פיתח יד ושם קורסים ,סדנאות
ותוכן מקוון שיכולים לסייע למורים ,מעצבי דעת
קהל ,כלי תקשורת ,חוקרים ,קבוצות דתיות ואפילו
פוליטיקאים ודיפלומטים להתמודד ביעילות עם
האנטישמיות הגוברת בחברתם.
מלבד עשרות הסמינרים הבין-לאומיים שיד ושם
מקיים בכל שנה ,הוא ממשיך לייעץ לקובעי מדיניות
בכל הקשור לפיתוח תוכניות לימוד בנושא השואה
במדינותיהם (ראו עמ'  .)7החינוך בימינו אינו מוגבל

לכיתות הלימוד ,אלא נעשה יותר ויותר באופן מקוון.
אתרי האינטרנט של יד ושם ,הפועלים בשמונה שפות,
והנוכחות הפעילה של יד ושם ברשתות החברתיות,
מהווים כלים חשובים עבור מורים בישראל ובעולם.

קורס מקוון פתוח לקהל הרחב
בנושא אנטישמיות
אחד הכלים שפיתח יד ושם בשנים האחרונות הוא
 - MOOCקורס מקוון פתוח לקהל הרחב המתמודד
עם האנטישמיות ההיסטורית והעכשווית .הקורס,
שכותרתו "אנטישמיות :מראשיתה ועד ימינו" ,כולל
שישה פרקים שבמהלכם  50חוקרים מכל העולם
מסבירים את ההיסטוריה של האנטישמיות ואת
הצורות החדשות של השנאה העתיקה ביותר ,תוך
הדגשת הביטויים הרווחים שאפשר לזהות באמצעותם
אנטישמיות .עד כה נרשמו כ 15,000-בני אדם לקורס
המוצע בפלטפורמות המקוונות החינוכיות FutureLearn
הבריטית ו Coursera -האמריקאית.
לכל מדינה יש ההיסטוריה הייחודית שלה,
וכתוצאה מכך הצרכים והרגישויות המיוחדים לה.
יחד עם מחנכים ומנהיגי קהילה מקומיים ,מילאו
אגודות יד ושם ברחבי העולם תפקיד מכריע בזיהוי
הצרכים האלה ובהעברתם לבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ,שם עוסקים בפיתוח קורסים ותוכניות
רלוונטיות ,שמטרתם זיהוי ביטויים של אנטישמיות
והתמודדות יעילה עם שנאת היהודים.

יד ושם פיתח קורסים ,סדנאות ותוכן מקוון שיכולים
לסייע למורים ,מעצבי דעת קהל ,כלי תקשורת ,חוקרים,
קבוצות דתיות ואפילו פוליטיקאים ודיפלומטים
להתמודד ביעילות עם האנטישמיות הגוברת בחברתם

"בשנים האחרונות מורים פונים ליד ושם בגלל
היותו מומחה להתגלמות המובהקת ביותר של
האנטישמיות בהיסטוריה המודרנית  -השואה" ,אומרת
שולמית אימבר ,המנהלת הפדגוגית של בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה וראש קתדרת פרד הילמן
לזכרו של יאנוש קורצ'אק" .אף על פי שהנסיבות היום
בוודאי אינן זהות לאלה שהיו באירופה שלפני המלחמה,
עדיין קיימת אותה 'שפת שנאה' המייחסת תכונות
שטניות לבני העם היהודי ומעודדת את אפלייתם
ולעתים את הפיכתם לקורבנות .מה שמתרחש היום
הוא המשך של אותם מוטיבים אנטישמיים שבהם
השתמשו במהלך ההיסטוריה האנושית ,ומוטל עלינו
לאפשר למחנכים ולאנשי מקצוע אחרים להכיר את
התופעה הזאת ולשים לה קץ".

סדנאות למחנכים
לצורך השגת מטרה זו פיתח יד ושם באחרונה סדנה
למחנכים על אנטישמיות בת זמננו .הסדנה היא חלק
מהסמינרים המוצעים למורים ברחבי העולם והיא
מאפשרת למחנכים לזהות בקלות סטריאוטיפים
מסוכנים ו"שפת שנאה" ולהשתמש בהם כזרזים לדיון.
ד"ר נועה מקייטון ,סגנית מנהלת מחלקת אירופה
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ומי שסייעה
בפיתוח הסדנה ,מציינת שכדי להגביר את הרלוונטיות
של הנושא היא משתמשת בדוגמאות האופייניות
למיקום הגיאוגרפי של המחנכים הספציפיים" .כאשר

"מה שמתרחש היום הוא המשך
של אותם מוטיבים אנטישמיים
שבהם השתמשו במהלך
ההיסטוריה האנושית".
שולמית אימבר
מורים נתקלים במה שנראה להם כאנטישמיות,
הם מרגישים אבודים וחסרי אונים" ,מסבירה ד"ר
מקייטון" ,אך אין זה צריך להיות כך .יד ושם מציע
כלים וטכניקות מיוחדים כדי לסייע למורים להגדיר
אנטישמיות ולהתמודד איתה .באמצעות גישה זו
של 'ארגז כלים' יש לנו קריטריונים ברורים למה
נחשב לאנטישמיות .אנו עוזרים למורים לזהות את
סוג השפה המנצלת דימויים אנטישמיים מסורתיים
שפותחו והיו בשימוש במשך אלפי שנים  -ולקבוע
בוודאות שהאמירות האלה אכן אנטישמיות".
ההשפעה החינוכית של יד ושם אינה מוגבלת
לפעילויות בבית הספר בירושלים .בשנת  2005הרחיב
הארגון את פעילותו בתחום החינוך באמריקה הצפונית
עם יצירת התוכנית ( Echoes and Reflectionsיחד עם
שני ארגונים שותפים ,הליגה נגד השמצה - ADL -
וקרן השואה של אוניברסיטת דרום קליפורניה) .מטרת
תוכנית דגל זו היא העצמת מחנכים בחטיבות ביניים
ובתיכונים בארצות הברית ,תוך מתן סיוע באמצעות

חומרים דינמיים והתפתחות מקצועית ללימוד השואה
באופן יעיל ואפקטיבי.
תוכנית  Echoes and Reflectionsכוללת תוכן
ותובנות על האנטישמיות ההיסטורית והמודרנית.
"למורים בארצות הברית חשוב מאוד כיום שתהיה
להם אסטרטגיה" ,אומרת מנהלת התוכנית שריל
אוחיון" .כיצד תגיב כאשר תמצא צלב קרס מרוח
על קיר במרכז קהילתי או בבית ספר? מה קורה
כאשר מצבות מנותצות בקהילה שלך? Echoes and
 Reflectionsמסייעת למורים לזהות פעולות אנטישמיות
ולשקול צעדים מעשיים במקרה של תקריות כאלה".
בנוסף ,התוכנית מספקת למורים שיטות ודרכים
להנעת בני נוער ולעידודם שלא לעמוד מנגד נוכח
אנטישמיות" .התוכניות החינוכיות שלנו שמות דגש
רב על אחריות" ,מסכמת אוחיון" .אנחנו רוצים להעניק
השראה לתלמידים ולתמוך בהם מול גזענות ושנאת
זרים .אנו מלמדים ומעודדים תלמידים לבחור בעמידה
מול האנטישמיות ובהתבטאות נגדה".
גרסה של המאמר הופיעה לראשונה בעיתון "ג'רוזלם פוסט".
הקורס המקוון והסדנאות למורים בנושא האנטישמיות פותחו
בסיוע תרומה נדיבה של קרן פיליג'נס (ז'נבה) ומשרד התפוצות.
תוכנית  Echoes and Reflectionsמתקיימת הודות לתרומתם
הנדיבה של יוסי ודנה הולנדר ושל קרן שניידר.

מדוע ,מה וכיצד ללמד את נושא השואה?
קווי יסוד חדשים להוראת השואה בעולם
■ בסוף שנת  2019פרסם ארגון הברית הבין-לאומית
לזיכרון השואה (  )IHRAמערכת חדשה של קווי יסוד
להוראת השואה ,שיש ביכולתם להשפיע רבות על
הוראת השואה בעולם .יד ושם לקח חלק אינטגרלי
בגיבוש קווי היסוד בתמיכת קרן אספר ,שותפתו
בתחום לימודי השואה.
קווי היסוד "המלצות להוראה ולמידה בנושא השואה"
הושקו בדצמבר  ,2019במהלך ישיבות המליאה של
האיגוד בלוקסמבורג .קווי היסוד החדשים זכו לשבחים
רבים ,ונציגי כל  34המדינות החברות באיגוד הודיעו כי
ארצותיהם יתרגמו אותם ויפעלו להפצתם.
"במשך שני עשורים פיתחו חברי המשלחות של
 ,IHRAובהם מומחי יד ושם ,הצעות מעשיות להוראת
השואה והפיצו אותן" ,אומרת רחל בד-קפלן ,מנהלת
קשרי חוץ בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
"אנו מרוצים שהיוזמה הבין-לאומית הזו ,שהחלה

בבית הספר של יד ושם בירושלים ,עודכנה לצורך
יישום בכל המדינות החברות ב."IHRA -
קווי היסוד המקוריים שיצאו לאור בשנת 2001
התייחסו לשאלות כמו מדוע ללמד על השואה ,מה
ללמד וכיצד ללמד את נושא השואה ,וכן לנושא הביקורים
באתרים חינוכיים .ואולם עם ההבחנה בשינויים שחלו
בעולם במגמות ההוראה ובתפיסת הנושא הוחלט לעדכן
את קווי היסוד כדי לשקף את השינויים האלה .קבוצת
 IHRAחדשה הובילה את היוזמה ,שהונהגה בידי נציגים
מהולנד ומארצות הברית ,שריכזו תשומות רבות ערך
של מומחים ,בכללם מיד ושם.
המשלחת של מדינת ישראל ל IHRA -כוללת
אנשי צוות בכירים של יד ושם מתחומים שונים,
ויושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו משמש יושב
ראש שותף של המשלחת שבה חברים אנשי משרד
החוץ .ההשתתפות המתמשכת של מומחי יד ושם

התאפשרה בזכות קרן אספר ,השותפה הן למטרות
ה IHRA -הן לאמונה בצורך בנציגות מומחים חזקה
בקבוצות העבודה ובוועדות השונות המרכיבות את
הארגון .יד ושם נשאר בראש השיח הבין-לאומי
בנושא זיכרון השואה ,וכן במאבק באנטישמיות בת
זמננו ובהכחשת השואה.
"הולם מאוד לפתוח את שנת  ,2020המציינת
 75שנה לשחרור אושוויץ-בירקנאו ומחנות נאציים
אחרים ,בהשקת המשאב הפדגוגי המעודכן הזה",
מציין אבנר שלו" .הודות למחויבות של קרן אספר,
יכולנו להיות מעורבים מאוד במאמץ הבין-לאומי
הזה מראשיתו ועד היום".
את ההמלצות המעודכנות החדשות ניתן לקרוא ולהוריד מאתר
IHRA: www.holocaustremembrance.com
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שורדים :דיוקנאות של
חיים לאחר השואה

■

התערוכה מציגה דיוקנאות ומסרים של  75ניצולי שואה .צילום:

Jochen Tack/Stiftung Zollverein

דבורה ברמן

לחיים .מילותיהם מלאות תקווה ואמון באנושות" .על
בני האדם לזכור שאלוהים ברא את כולנו שווים",
טוענת יונה עמית" .עלינו ליצור עולם המבוסס על
כבוד ,סובלנות ושוויון" .שרה לייכט מבטאת תחושה
דומה" :הדבר החשוב ביותר שנוכל לעשות הוא לאהוב.
לאהוב יותר ולאהוב את כולם .להיות חומלים יותר,
ענווים יותר ,נדיבים יותר ,ולהיות בני אדם טובים יותר.
לאהוב את כל בני האדם ללא אבחנה".
"מורשת השואה שטיפחו הניצולים נמסרת לנו כעת
בירושה ,ותקוותם לעתיד טוב יותר היא כעת התקווה שלנו
שעלינו להוקיר ולממש" ,אמר יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו לקראת פתיחת התערוכה" .כאשר אנו צועדים
קדימה במאה ה ,21-אנו מתחייבים שנית לשמירה על
זיכרון שואה מדויק ולבניית חברות דמוקרטיות ,סובלניות
ואנושיות יותר למען הדורות הבאים".
הפרויקט ,יוזמת יושב ראש אגודת ידידי יד ושם
בגרמניה קאי דיקמן ,כולל גם ספר תצלומים שיצא
לאור בהוצאת שטיידל ומכיל את  75הדיוקנאות
בצירוף הקדמה מאת נשיא גרמניה לשעבר יואכים

■ "השואה היא משהו שקרה לי ,אך אני ממוקדת יותר
בהתחדשות .עלינו להביט תמיד קדימה ,אל העתיד.
תמיד יש משהו לחיות למענו".
רחל הרשקוביץ ,נולדה ב 1940-בגטו ורשה

ב 21-בינואר  2020נפתחה במוזיאון רוהר באסן (,)Essen
גרמניה ,תערוכה חדשה ושמה "שורדים :דיוקנאות של
חיים לאחר השואה" .התערוכה ,שנפתחה בנוכחות
קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל ,היא פרי פרויקט
משותף ליד ושם ולצלם הדיוקנאות עטור הפרסים
מרטין שולר .היא מציינת את יום השנה ה 75-לשחרור
אושוויץ באמצעות הצגת דיוקנאות של  75ניצולי
שואה מישראל.
שולר ,יליד גרמניה שחי כבר כחצי יֹובל בארצות
הברית והוא אחד מצלמי הדיוקנאות הבולטים בעולם
בימינו ,מצלם באותו האופן :בין שמדובר באישים
מפורסמים ובין שמדובר באנשים אנונימיים ,הוא
משתמש בתאורה דומה ובצילום תקריב קיצוני.
התוצאה במקרה הזה היא דיוקנאות מרתקים,
הלוכדים את פניהם של גברים ונשים יהודים ששרדו
בזוועות השואה .כל תצלום מעביר יותר ממה שמילים
יוכלו לבטא אי-פעם .כל תו מתווי הפנים המוצגים
בפירוט רב מספק פיסת היסטוריה אישית וקולקטיבית.
עבור שולר הפרויקט הזה הוא כלי במאבק
בשנאה ובאנטישמיות הגואה" .כמי שגדל בגרמניה,
התחושה היא שדיברנו על השואה בכל השיעורים",
הוא מסביר" .גדלתי עם תחושה קשה של אשמה,
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■ קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל" :אנחנו מחויבים גם לדורות
הבאים" .צילוםJochen Tack/Stiftung Zollvein :

■ מרטין שולר בביקור בהיכל השמות ביד ושם עם יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו

שהובילה אותי להטיל ספק בזהותי .איך יכלו אנשים
מארצי לבצע את הפשעים המזוויעים האלה? אני
חושב שלאנשים יש אחריות לעתיד .אם כולם היו
מתבוננים בהיסטוריה שלהם ומנסים ללמוד ממנה,
ואז משתמשים בתובנות האלה כדי להיטיב עם
עצמם ועם החברה ,אני סבור שבסופו של דבר זה
היה מקדם את כולנו כבני אנוש".
הדיוקנאות בתערוכה ,שאצרו מנהלת אגף
המוזיאונים ביד ושם ויויאן אוריה ואנקה דגנהארד
מגרמניה ,מלווים במסרים של הניצולים לדורות הבאים.
רבים מהרעיונות של הניצולים הם של תכלית מחודשת
עבור העם היהודי ועבור כל אומות העולם  -מסרים של
הגינות וכבוד אנושי .רבים מפצירים בדורות העתיד של
העם היהודי להוקיר את מדינת ישראל ולשמור עליה;
אחרים מעודדים אנשים צעירים להתנדב ולחפש את
הטוב שבזולת כדי לשפר את העולם ולהעניק תכלית

גאוק .התערוכה (כולל סרט נלווה) ,שאורגנה בידי
הקרן לאמנות ותרבות שמושבה בבון ,גרמניה ,מוצעת
לתצוגה במוזיאונים בכל העולם.
באירוע פתיחת התערוכה הצהירה הקנצלרית
מרקל" :כל הרצאה שאנו שומעים ,כל זיכרון שאנו
קוראים ,כל תמונה שאנו רואים ,כל אתר שאנו מבקרים
בו ,גורם לנו להיות מודעים לאחריותנו :לא לשכוח
את הפשעים שביצעה גרמניה במהלך השואה .אנחנו
מחויבים לכל קורבן .אנחנו מחויבים לכולם .ואנחנו
מחויבים גם לדורות הבאים".
קאי דיקמן התייחס להשפעה העצומה של הפרויקט
באומרו" :הדיוקנאות קורעי הלב האלה מזהירים אותנו
להישאר לעולם דרוכים וערניים ,ומשמשים הן הנצחה
הן תזכורות לכך שעלינו ללמוד מן ההיסטוריה".
"שורדים :דיוקנאות של חיים לאחר השואה" מתקיימת בתמיכה
הנדיבה של .RAG-Stiftung

יד ושם ופייסבוק העולמית
חוברים למען הנצחת הקורבנות
מריסה פיין וגבי דואק

■ גאבור ניומן נולד ב 10-בפברואר  1940בעיר
בקשצ'אבה בהונגריה להוריו אלק ומרגריט ניומן ,והיה
בן ארבע בלבד כאשר גורש לאושוויץ-בירקנאו ונרצח
שם ב 29-ביוני  .1944גאבור הוא אחד מ4,800,000-
הילדים ,הנשים והגברים היהודים אשר הונצחו במאגר
שמות קורבנות השואה של יד ושם.
השנה ,לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה
( 27בינואר) ,השיק יד ושם את "קיר הזיכרון" שלו
בשש שפות  -אנגלית ,עברית ,צרפתית ,ספרדית,
גרמנית ורוסית .פרויקט ההנצחה המקוון מעודד את
הציבור הרחב להנציח את קורבנות השואה באמצעות
קישור אוטומטי ואקראי לאחד השמות המצויים
במאגר השמות .כתוצאה מהסיוע של חברת פייסבוק
העולמית לקידום "קיר הזיכרון" במדיה החברתית,
הונצחו בפרויקט כ 85,000-קורבנות שואה על ידי
גולשים מ 175-מדינות.
"'קיר הזיכרון' מעניק הזדמנות ייחודית לאנשים
מהארץ ומרחבי העולם לזכור את השואה ,ולהנציח את
הקורבנות בשפה שלהם" ,מסבירה דוברת ומנהלת
אגף התקשורת של יד ושם איריס רוזנברג" .שיתוף
הפעולה עם פייסבוק ,בשילוב עם פיתוח מאפיינים
וטכנולוגיות מתקדמות על ידי אגף טכנולוגיות המידע
של יד ושם ,מאפשר לנו להגיע לקהל בין-לאומי רחב,
ומסייע לשמירת הרלוונטיות של זיכרון השואה נוכח
אתגרי התקופה האחרונה".

"הייתה לי הזכות הגדולה לבקר ביד ושם באוגוסט
 2019וזה היה רגע שלעולם לא אשכח" ,אמרה שריל
סנדברג ,מנהלת התפעול הראשית של פייסבוק" .אני
אסירת תודה על כל מה שיד ושם עושה למען הנצחת

הקורבנות  -כולל הפרויקט החשוב של 'קיר הזיכרון'.
פייסבוק גאה להיות חלק מהפרויקט ולספר את סיפורם
של מיליוני נשים ,גברים וילדים שנרצחו בידי הנאצים
ועוזריהם .ראוי שהם ייזכרו לעד על מנת שאירוע מעין
זה לא יחזור שוב".
השנה היה ל"קיר הזיכרון" מאפיין חדש :לראשונה,
בנוסף להנצחת אדם שקושר למנציח באופן אקראי,
הציבור היה יכול להנציח גם בן משפחה ספציפי .כמו
כן ,המנציח היה יכול לשתף את ההנצחה בעמודו
האישי בפייסבוק וכן בטוויטר ובפינטרסט.
"מיד לאחר השקת הפרויקט ראינו אלפי אנשים
חולקים את סיפוריהם של קורבנות השואה במדיה
החברתית" ,אומרת מנהלת מחלקת הדיגיטל באגף
התקשורת דנה פורת'" .קיר הזיכרון' יוצר קשר ישיר
עם קורבן שואה שאולי אף פעם לא שמעת עליו .הוא
נותן לנו את ההזדמנות לזכור קורבנות שלא נותר עוד
מישהו שיזכור אותם היום".
ב"קיר הזיכרון" נרשמו אלפי תגובות מרגשות.
"אני זוכרת את אילונה בלדנגרין" ,כתבה אילונה קוטיס
מאוסטריה" .היא נרצחה ב 1942-במחנה המוות בלז'ץ.
היא הייתה ארוסתו של אבי [ ]...נותרתי היחידה היודעת
שהיא הייתה קיימת אי-פעם בעולם הזה" .קתרינה
פישר מקנדה כתבה" :תודה שנתתם לנו אפשרות
להכיר את היחיד ולא רק את הסטטיסטיקה".
הכותבים עובדים באגף התקשורת.
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אוצרות מהאוספים
נעה אור

עברה השמועה שצריפים בגטו לובלין הועלו באש
על יושביהם ,ועתה הן חששו שסופן יהיה דומה.
אנדרש בריכטה (לימים מרדכי אלון) מספר בעדותו:
"אחר כך נפתחה הדלת של הצריף ונכנס לשם חייל
בלבוש שונה לחלוטין עם תת-מקלע כזה [ ]...הוא
היה ילד בן שש-עשרה-שבע-עשרה .הוא נכנס []...
והיה שם כמו מין נחשול של נשים ,ממש שלדים,
[ ]...שאמרו' :רּוסקי' .זה עבר ככה על כל הצריף.
הלכו אליו .הוא עמד שם ולא ידע מה לומר [ ]...היה
ברור ,לפחות לי ,ששוחררנו".

ארנק של הוקרה

■ סוודר ותצלום (של מרגיט בריכטה עם בניה התאומים אנדרש
וקרול) :אוסף החפצים ,יד ושם .באדיבות מרדכי אלון ,ירושלים
ארנק ומכתב :אוסף החפצים ,יד ושם .באדיבות ולאדילינה רובשבסקי,
קריית אונו

■ ב 27-בינואר  1945נכנסו חיילי הצבא האדום בשערי
מחנה אושוויץ-בירקנאו ושחררו את האסירים שנותרו
במקום .במהלך הנסיגה של צבא גרמניה מהאיזור,
הוצאו עשרות אלפי אסירים לצעדות מוות מערבה.
כתוצאה מכך מצאו המשחררים במחנה כ7,000-
אסירים בלבד ,רבים מהם גוססים.
מקצת הפריטים שהיו בידי ניצולי המחנה בעת
השחרור שמורים באוסף החפצים של יד ושם,
ומספרים על התחושות שליוו אותם בתום המלחמה,
עם החזרה לחיים ותחילתה של התמודדות ארוכת
שנים עם השבר והאובדן הגדול .שניים מהפריטים
האלה מוצגים עתה בוויטרינה לתצוגה מתחלפת
במבואה של יד ושם:

 10אוספים

סוודר של חיים
אנדרש וקרול בריכטה ,תאומים בני תשע ,שולחו
עם אמם מרגיט מבודפשט בירת הונגריה לאושוויץ-
בירקנאו .עם הגיעם למחנה הופרדו השניים מאמם
והועברו לבלוק הניסויים של ד"ר יוזף מנגלה .ימים
ספורים לפני השחרור נשלח אנדרש לעבוד במחסני
המחנה .במקום שרר קור עז .אף שראה כיצד אחד
האסירים נורה למוות משום שלקח מעיל ,גנב
אנדרש סוודר ,על מנת ללבוש אותו מתחת לבגדיו
הקרועים והבלויים.
ימים אחדים לאחר מכן מצאו התאומים את
אמם בצריף שבו שהו נשים רבות על סף מוות.
בעודם בצריף נשמעו רעשים בחוץ .בין הנשים

יהודה רובשבסקי נמנה עם הלוחמים ששחררו
את מחנה אושוויץ-בירקנאו .מכיוון
שהיה דובר היידיש היחיד בין
חבריו ליחידה ,הוטל עליו
לדאוג לקבוצה של 36
ניצולות יהודיות בנות
 16-15בקירוב.
כאות תודה על
הסיוע שהעניק להן
בתהליך ההצלה
והשיקום ,הכינו
לו הנערות שי
מיוחד במינו:
הן תפרו ארנק,
רקמו עליו את ראשי
התיבות של שמו וטמנו בו
מכתב "לזיכרון על המעשים
הטובים שעשית עבורנו .על החתום 36 :נערות יהודיות
ששוחררו מאושוויץ" .כעבור זמן ,כאשר היחידה של
יהודה עזבה את המחנה כדי להמשיך בלחימה ,מסרו
הנערות ליהודה את הארנק שתפרו למענו.

כאות תודה על הסיוע שהעניק
להן בתהליך ההצלה והשיקום,
הנערות תפרו לו ארנק ,ורקמו
עליו את ראשי התיבות של שמו
שישים שנה לאחר מכן תרמה בתו של יהודה
ליד ושם את הארנק .תחקיר שעשו אנשי מחלקת
החפצים חשף את זהותה של אחת הנערות  -אולגה
קליין-קרייזמן  -ודבר זה אִפשר קיום מפגש מרגש
בין משפחת המציל ומשפחת הניצולה.
הכותבת עובדת במחלקת החפצים ,אגף המוזיאונים והמערך
למבקר.

לאסוף את השברים

מכתב אהבה מאושוויץ
אילונה אנגרט

■ הלן לזר (לבית בורנשטיין) מוסרת את המכתב היקר של
הוריה ליד ושם2018 ,

■ "איטקה אהובתי [ ]...כה גדולים געגועַי אלייך
[ ]...מאז שקיבלתי ממך את המכתב איני רעב עוד
[ ]...את כל הזמן במחשבותַי ,אני מרגיש טוב והימים
עוברים מהר [ ]...כל מה שקיבלתי ממך הוא טוב
מאוד ,הרגשתי שאת קרובה אלי".
את המילים המרגשות האלה כתב פנחס
בורנשטיין לאשתו איטה בינואר  .1945המכתב נכתב
בסתר ,ונשלח תחת סכנת חיים ממשית ממחנה
ההשמדה בירקנאו אל המכבסה של מחנה אושוויץ .I
איטה (לבית קופלוביץ') ופנחס בורנשטיין הכירו
לפני המלחמה .שתי המשפחות גרו בבנדין (בנדז'ין)
ובסוסנוביץ ,שתי הערים המרכזיות בזגלמביה  -חבל
ארץ במערב פולין ,שקיבל את השם זגלמביה
("מעמקים") בזכות אוצרות הטבע הטמונים באדמתו.
משפחת בורנשטיין ומשפחת קופלוביץ' עסקו
בסחר בעץ ובבדים (בהתאמה) .אף שהדת תפסה
מקום חשוב בחיי שתי המשפחות ,ילדיהן קיבלו חינוך
מודרני ,והשפה הפולנית הייתה שגורה בפיהם .שתי
המשפחות היו עירוניות ,ונהנו מחיי הרוח והתרבות
הפורחים של הקהילה היהודית .יהודי זגלמביה היו
פעילים פוליטית וחברתית גם בקהילה היהודית וגם
ברשויות המקומיות והממלכתיות ,ויצאו מהם מדענים,
תעשיינים ואנשי רוח רבים.
זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה עזבה איטה את
בית הוריה בבנדין ועברה לסוסנוביץ ,שם התחתנה
בשנת  1941עם בחיר ליבה פנחס בורנשטיין.
הצבא הגרמני כבש את זגלמביה בראשית
המלחמה .מיד לאחר הכיבוש החלו הפגיעות ביהודים:
עשרות נרצחו בבנדין ובסוסנוביץ בימים הראשונים של
הכיבוש .בתי כנסת הועלו באש וגזירות שונות הוטלו
על יהודי האזור .בהמשך הוגבלה תנועת היהודים
בזגלמביה ,הם נחטפו חדשות לבקרים לעבודות כפייה,
ואחדים מהם נרצחו בפעולות אקראיות של הנאצים.

כעבור שנה
החלו הנאצים
בחיסול הדרגתי
של יהודי זגלמביה.
באביב  ,1943לאחר
שרוב היהודים
שלא היו "כשירים"
לעבודה גורשו
לאושוויץ ,נסגרו
הנותרים בגטאות.
■ איטה ופנחס בורנשטיין עם בתם
חודשים
כעבור
התינוקת הלן ,מינכן | 1947 ,ארכיון יד ושם
ספורים חוסלו
גטאות זגלמביה,
קשה מאוד ,ועל כן הוא הועבר
והיהודים האחרונים
עם השחרור לבית חולים שדה
גורשו לאושוויץ.
אמריקאי .גם איטה נשארה
הרכבת שבה היו
באושוויץ ימים ספורים בלבד,
הגיעה
איטה ופנחס
ולאחר שהות קצרה ברבנסברוק
למחנה ב17 -
גורשה ללייפציג ,שם שוחררה.
בדצמבר .1943
היא לא ידעה דבר על גורלו
■ המכתב ששלח פנחס בורנשטיין לאשתו איטה
מתוך  800יהודי
של פנחס ,אבל זכרה את
באושוויץ-בירקנאו ,ינואר  | 1945ארכיון יד ושם
זגלמביה אשר הגיעו
ההבטחה להיפגש בסוסנוביץ
לאושוויץ באותו
בתום המלחמה ,ולכן החליטה
טרנספורט 92 ,גברים ו 169-נשים נמצאו ״כשירים״
לנסוע לשם ולחכות לבעלה .לאחר חודשים אחדים,
והועברו למחנות עבודה .ביניהם היו גם איטה ופנחס.
שבהם התחלפה התקווה בייאוש ,קרה הנס  -פנחס
הנותרים 539 ,במספר ,נשלחו אל מותם בתאי הגז
חזר .השניים נסעו למינכן ,שם קיבל פנחס עבודה
של בירקנאו.
במשרדי ה"ג'וינט" .ב 1947-נולדה בתם הלן ,שעלתה
לארץ ב .1968-את המכתב שזורק אור על פרשת
את המכתב שזורק אור על
ההישרדות של הוריה באושוויץ בחרה הלן למסור
פרשת ההישרדות של הוריה
למשמרת ביד ושם באמצעות הפרויקט הלאומי
"לאסוף את השברים".
באושוויץ בחרה הלן למסור
"היה לי חשוב למסור את המכתב למשמרת ביד
למשמרת ביד ושם
ושם כדי שלא יאבד אחרי מותי" ,אומרת הלן לזר לבית
לפני שהופרדו בסלקציה ,הבטיחו איטה ופנחס
בורנשטיין" .אני חוששת שילדַי לא יוכלו לשמור עליו
זה לזו להישאר בחיים ולהיפגש בסוסנוביץ בתום
כמו שצריך .וכאן ,ביד ושם ,הסיפור הנפלא של הורי
המלחמה .פנחס הועבר לבירקנאו ואילו איטה
יסופר לדורי דורות".
הועברה לאושוויץ  ,Iשם התחילה לעבוד במכבסה.
מאז תחילת מבצע "לאסוף את השברים" בשנת  2011תרמו
מעל  13,000בני אדם ליד ושם  300,000פריטים ,בהם 176,000
בעזרת נהג פולני ,שהביא את הכביסה המלוכלכת
מסמכים 114,000 ,תצלומים 5,200 ,חפצים 755 ,יצירות אמנות
מבירקנאו אל המכבסה ,הצליחו איטה ופנחס לשמור
ו 191-סרטי מקור .במסגרת המבצע מגיעים נציגי יד ושם אל
על קשר ,והעבירו זה לזו אוכל ,בגדים ומכתבים .את
בתיהם של ניצולים או של בני משפחתם ,וכן למרכזי איסוף
הקרובים למקומות מגוריהם ,כדי לאסוף פריטים אישיים מתקופת
כל המכתבים הם השמידו ,ורק המכתב האחרון,
השואה .לתיאום פגישה ניתן לפנות למוקד "לאסוף את השברים":
שאותו כתב פנחס לאיטה ב 7-בינואר  ,1945נשמר
 ,collect@yadvashem.org.ilטל' 02-6443888
עד עצם היום הזה.
יד ושם מפעיל את מבצע "לאסוף את השברים" בתמיכת משרד
ימים אחדים לאחר ששיגר את המכתב האחרון
ירושלים ומורשת.
אשר
לאשתו יצא פנחס מאושוויץ בצעדת מוות,
הכותבת היא ראש תחום איסוף וקשרי ציבור במדור איסוף
הסתיימה בלודוויגסלוסט בגרמניה .מצבו הגופני היה
וקליטת פריטים ,אגף הארכיונים.
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חינוך חדש בלמידה מקוונת
גורלן של קהילות הבלקן וצפון אפריקה בתקופת השואה
■ ב 11-במרס  1943החל השלב הראשון בהשמדת
יהודי מקדוניה .זה קרה כאשר בולגריה ,שקיבלה
את מקדוניה לאחר כיבוש יוגוסלביה בידי גרמניה,
ריכזה את יהודי החבל במפעל הטבק "מונופול" בעיר
סקופיה .משם שולחו יהודי מקדוניה בטרנספורטים
אחדים אל מחנה ההשמדה טרבלינקה.
שלה אלטרץ ,ילידת שטיפ שהייתה בת תשע
בעת הגירוש ,מתארת" :דחסו אותנו לרכבת .מי
שלא היה יכול לעלות  -דחפו אותו .אמא החזיקה לי
את היד חזק כדי שנוכל לעלות יחד .זה היה השֹוק
הראשון שלי .כל כך נבהלתי [ ]...בחוץ היה קר ,אבל
כשנכנסנו לתוך הקרונות לא היה אוויר .התחיל להיות
חם .לא היה חלון[ ,אפילו] פתח קטן לאוויר לא היה,
והצפיפות הייתה נוראה".
באותו שבוע ,ב 15-במרס  ,1943יצאה רכבת
הגירוש הראשונה מהעיר סלוניקי ביוון אל מחנה
ההשמדה אושוויץ-בירקנאו .ברכבת היו  2,800יהודים.
"ריכזו את כולם בחמישיות עם החבילות" ,סיפר
עובדיה ברוך ,יליד סלוניקי שנמנה עם המגורשים.
"עמדו פה  80קרונות עם שני קטרים ,על כל קרון
עמדו שני אנשי ס"ס עם שוט ביד וכלב ,והתחילו
להכניס בלי לספור אנשים בפנים .לכל קרון כזה
נכנסו כ 100-איש [ ]...שבעה ימים ושבעה לילות
נסענו מפה לאושוויץ .עשרות ילדים מתו [ ]...לא
היה מים ולא היה אוכל".
באותם הימים סבלו גם יהודי תוניסיה שבצפון
אפריקה מהכיבוש הגרמני ,שאֵימיו כללו עבודות
כפייה ,מחנות עבודה ,החרמת רכוש וגם הפצצות.
"ידעתי גם ידעתי את האזעקות" ,כתב לימים הסופר
יליד תוניסיה אלבר מֶמי בספרו נציב המלח" .את
אבי ,שהיה מגיע במרוצה לאחר שהוריד בחיפזון את
תריסי החנות שלו מפני שנפוצו שמועות על פרעות

ממשמשות ובאות .הורַי היו אוגרים מזון מתוך ציפייה
למצור [ ]...היה זה אות נאמן לחרדתנו ,לחוסר
הביטחון המתמיד שהיינו שרויים בו".
במהלך השנים חקר יד ושם את מלחמת העולם
השנייה והשואה במדינות הבלקן ובצפון אפריקה ,גבה
עדויות ופיתח תוכניות לימוד וסרטי עדות בנושא.
כעת ,עם עליית אתר "קמפוס" (המיזם הלאומי ישראל
דיגיטלית) ,העלה יד ושם קורס אונליין חדש שנקרא
"גורלן של קהילות יהודיות בתקופת השואה" ואשר
יגיע לקהלי יעד רחבים בכל ישראל .הקורס מציע
למשתתפיו מסע שנמשך שבעה שיעורים ,אשר
במהלכו יחקרו הלומדים את הקהילות היהודיות
הגדולות והמפוארות שהתקיימו מאות שנים  -יהדות
יוגוסלביה ,יהדות יוון ויהדות צפון אפריקה .בקורס
משתתפים חוקרים המובילים בתחומם ,והוא מלווה

סוגיות מרכזיות בחקר השואה
■ כיצד התפתח "הפתרון הסופי"? מהו "מבצע ברברוסה"?
מה קרה ב"חודשי המפנה" (ספטמבר-דצמבר  )1941ומה
בין כללי למקומי  -ובין ברלין למבצעי ההחלטות בשטח?
 75שנה לאחר השואה ,ובתום מחקר מעמיק
בנושא ,עלה קורס מקוון חדש בנושא "סוגיות מרכזיות
בחקר השואה" באתר "קמפוס" (המיזם הלאומי ישראל
דיגיטלית) .הקורס ,שפיתחו בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה והמכון הבין-לאומי לחקר השואה,
עוסק בשאלות ההיסטוריות והאנושיות המרכזיות
בתולדות השואה.
במסגרת הקורס דנים היסטוריונים מובילים בתחום
בנושאים מרכזיים ,ובהם אנטישמיות ,רפובליקת ויימר,
עליית הנאצים לשלטון ,התפתחותה של ראיית העולם
הנאצית ומהותה ,ויהודי גרמניה לאחר עליית הנאצים
לשלטון (חייהם ,תגובותיהם לעליית הנאצים ,האפשרויות
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לירז לחמנוביץ

בחומרי ארכיון ,מסמכים ,עדויות ,מפות וקטעי קריאה.
כל אלה יספקו תשובות לשאלות כמו כיצד חיו
יהודים בקהילותיהם לפני הכיבוש ,כיצד התמודדו
עם הגזירות ועם הגירושים והרצח ,וכיצד השפיעו
מהלכי מלחמת העולם השנייה על היהודים באזורי
הכיבוש השונים?
"קורס זה ישפוך אור על חייהם וגורלם של יהודי
מדינות הבלקן וצפון אפריקה" ,אומרת נעמה שי"ק,
מנהלת מחלקת פיתוח למידה מקוונת בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה" ,וישרטט תמונה מלאה
ומקיפה ככל שניתן על הקהילות האלה  -כל קהילה
על תולדותיה ,גורלה וייחודה".
הכותבת היא ראש מדור פרויקטים מקוונים במחלקת פיתוח
למידה מקוונת ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

ד"ר נעמה שי"ק

שעמדו בפניהם וכדומה) .השנים  ,1941-1939שהיו
שנות מפנה קריטיות ,מקבלות מקום נרחב בקורס,
ובפרקים המוקדשים להן עולות שאלות על "פתרונות"
טריטוריאליים ל"שאלה היהודית" ,מקומם של הגטאות
בהתפתחות "הפתרון הסופי" ,חיי היום-יום בגטאות

וההנהגות היהודיות שלהם .התפתחות "הפתרון הסופי"
נדונה לעומק ,תוך אינטגרציה של מחקרים חדשים
ועיסוק נרחב במלחמת העולם השנייה .הקורס עוסק
גם בחייהם של הקורבנות :כיצד חיו יהודים נוכח המוות
ואיך נראו חייהם במחנות .יום השחרור הביא עמו את
סיום המלחמה ואת תחילת המסע הארוך של הניצולים
לחיים  -נושא שנדון אף הוא בקורס.
הקורס מסתיים בקולאז' מרתק של דוברים -
היסטוריונים ,אנשי רוח ,סופרים ואינטלקטואלים -
הבוחנים את השתקפות השואה במאה ה 21-בהיבט
של הוראת שואה וזכרה.
הכותבת היא מנהלת מחלקת פיתוח למידה מקוונת ,בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

השתלמות מורים בסגנון תערוכות וירטואליות ביד ושם

■ "איך אעסוק בשואה באופן אמנותי בלי להיות
פתטי?" במילים האלה משתף האמן צדוק בן דוד
את המשתתפים בהשתלמות מורים חדשה שעלתה
לאחרונה באתר האינטרנט של יד ושם בדילמות
שעמדו בפניו כאמן ביצירת הפסל כי האדם עץ השדה
במצפור הפרטיזנים ביד ושם.
בתערוכה וירטואלית המוצגת במסגרת השתלמות
המורים ועוסקת בהנצחה ביד ושם יכולים המורים
המשתתפים ללמוד על אנדרטאות נבחרות ביד ושם
(חלקן מונגשות בטכנולוגיית  360מעלות) ולעסוק
בשאלות של ייצוג ויזואלי וזיכרון השואה :כיצד מייצגים
את ה"אין"? האם ניתן ליישב את המתח בין אמנות
פתוחה לאנדרטה שאמורה להעביר מסר? מה בין
האבסטרקטי למוחשי באנדרטאות השואה? כיצד
משתקפים השינויים שחלו במהלך השנים בתפיסת
השואה בחברה הישראלית באתר יד ושם? את
השאלות האלה מעלים מדריכי יד ושם ,וגם אמנים
שיצרו רבים מאתרי ההנצחה ביד ושם :צדוק בן דוד,
משה ספדיה (המוזיאון לתולדות השואה" ,יד לילד",
אנדרטת הקרון) ואריה בורנשטיין (הפסל נשמות).
השתלמות המורים ,שנוצרה בשיתוף עם מחלקות
ואגפים שונים ביד ושם ,מייצגת פנים רבות ממכלול
העשייה המתחדשת תמידית ביד ושם .היא בנויה על
הרעיון של "ביקור בתערוכות" ,ומאפשרת מתן דגש
בבחירות של המורה ואקטיביות בתהליך הצפייה
והבניית הידע :המורה בוחר שלוש מתוך שש תערוכות,
וגם בתוך כל אחת מהתערוכות שבחר הוא בוחר את
האלמנטים שבהם יתמקד.
"מערכות החינוך בישראל ובעולם מחפשות דרכים
לענות לאתגרים ששינויי הזמן מזמנים להן" ,אומרת
שרית הוך-מרקוביץ ,מנהלת המחלקה להכשרת מורים
בישראל בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

"התלמידים של היום חיים בעולם שבו משמעותו של
המושג 'ידע' עוברת תהפוכות .מצד אחד נראה כי
כל המידע זמין לכל אחד ,אך מצד שני הדבר מחייב
יכולת ניתוח וארגון גבוהות שיאפשרו ללומדים לתת
משמעות לשיטפון האינפורמציה שהם חשופים לו
ולהפוך אותו ל'ידע' .לשם כך על המורים לאמץ
דרכי הוראה חדשות ,ששמות דגש באקטיביות של
הלומד בבחירת התכנים וביצירת תהליך הלמידה
עצמו ,באינטראקטיביות בין הלומדים ,וברב-תחומיות
המשלבת אמנות ,פילוסופיה והיסטוריה להעשרת
נקודות המבט".

על המורים לאמץ דרכי
הוראה חדשות ,ששמות דגש
באקטיביות של הלומד בבחירת
התכנים וביצירת תהליך הלמידה
עצמו וברב-תחומיות המשלבת
אמנות ,פילוסופיה והיסטוריה
להעשרת נקודות המבט
הדבר בא לידי ביטוי בהשתלמות המורים החדשה,
הכוללת כאמור שש תערוכות או גלריות וירטואליות.
וכך ,באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ,המורה המשתתף,
היושב בביתו עם המחשב האישי שלו ,מוצא את עצמו
מבקר וירטואלית באחת מתוך שש התערוכות או
הגלריות שמציעה לו ההשתלמות :הצלת יהודים,
למשל .כאן הוא מנווט בעצמו בתוך הגלריה ,ויכול
לבחור להתמקד בפריטים שונים המספרים את
סיפוריהן של יוזמות שונות להצלת יהודים בתקופת
השואה .בלחיצה על העכבר הוא מקבל סרטונים,
מאמרים ,תצלומים נוספים והסברים המאפשרים לו

ד"ר יעל ריצ'לר-פרידמן
להתוודע לסיפור ולהקשר ההיסטורי שבו התרחש.
בעקבות הסיור מתבקשים המורים להשתתף בפורום,
שבו הם משתפים את עמיתיהם בהבנות שלהם על
הסיפורים שפגשו מתוך דיון על מושג הסולידריות
בתקופת השואה .כמו כן הם מכינים בעצמם מערכי
שיעור או סיור חינוכי וירטואלי ,ויוצרים לסיור הזה
"הדרכה קולית" המותאמת לתלמידיהם.
שלוש "גלריות וירטואליות" אחרות ,המדמות
גם הן ביקור פיזי בתערוכה ,נוצרו בעקבות שלוש
תערוכות שהוצגו בעבר ביד ושם ומצויות כיום באתר
האינטרנט שלו .הגלריות הותאמו לצרכים הפדגוגיים
של ההשתלמות ,ונוספו להן סרטוני עדויות וסרטוני
הסבר פדגוגיים .כך יכול המורה לבחור בין העמקה
בסיפורן של נשים יהודיות בשואה לבין ביקור
בתערוכה "בשערי הגיהינום  -יצירתו של טוראי
ז'ינובי טולקאצ'ב" או ב"מסע ומשא  -בעקבות
יצירתו של שמואל בק" .כל תערוכה מדגישה דילמות
חינוכיות שונות ,ומציעה דרכים לשיח רב-תחומי
עליהן .כך ,למשל ,המורים עוסקים בשאלה כיצד נכון
לדון עם התלמידים בנושאים הקשים של ״הפתרון
הסופי״ וללמוד על הטראומה בלי ליצור טראומה?
כיצד סמלים מרכזיים מן השואה ממשיכים לשמש
ביצירות אמנות לנשיאת משא הזיכרון? מהו מקומה
של ההתמקדות בנושא המגדרי והאם ניתן לשלב את
הנושא הזה בקונטקסט ההיסטורי הרחב? המורים
ידונו בשאלה הזאת לאור הדיונים האקדמיים הקיימים
ותוך שילוב מגוון הדוגמאות מכלל אוספי יד ושם
לנושא הנשים בשואה.
האפשרות השישית המוצעת למורים המשתתפים
בהשתלמות היא סיור וירטואלי בתערוכה "אומרים
ישנה ארץ  -ארץ ישראל בין חזון ,חלום למעשה".
לאחר העמקה באלמנטים נבחרים מהתערוכה,
המורים מוזמנים ליצור מערך אשר ישתלב בתערוכת
 ready to printהמופקת בימים אלה בידי אגף
המוזיאונים והמערך למבקר וישמש אותם לפעילות
במרחבי בית הספר שלהם.
בימים אלה מסתיים המחזור הראשון של
ההשתלמות .במהלך ההשתלמות ציינו רבים
מהמורים המשתתפים כי ההשתלמות מרתקת
ומעוררת יצירתיות ,וגרמה להם לחשוב הרבה על
השיח החינוכי אודות השואה.
התגובות מהסבב הראשון של ההשתלמות
היו חיוביות מאוד" :אני רוצה לשבח את העבודה
המעולה והמקיפה של הצילום ואת דרך ההצגה,
פשוט מעולה!" כתבה משתתפת אחת" .התערוכה
נוגעת ,ומביאה המון רגשות וסמלים עם פרשנות
אישית עמוקה ואנושית".
הכותבת היא ראש מדור פיתוח תוכניות לימוד במחלקה להכשרת
מורים בישראל ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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זרקור על הבוגרים
יותר מ 300,000-תלמידים ומחנכים מישראל ומהעולם
משתתפים בכל שנה במאות הפעילויות החינוכיות
הנערכות בעשרות שפות בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה .נכיר את אחת מבוגרי בית הספר
ואת פעילותה מאז השתתפותה בסמינר יד ושם.

■ ב 26-בספטמבר  1943ברחו מגטו נובוגרודק בבלרוס
 232עובדי כפייה יהודים שהיו כלואים במקום .הם ברחו
מהגטו במנהרה באורך כ 200-מטר שחפרו בחשאי
מתוך אחד הצריפים בגטו 124 .אסירים ששרדו בבריחה
הצטרפו כעבור זמן לקבוצות הפרטיזנים שפעלו ביערות
הסמוכים לנובוגרודק.
במשך קרוב ל 50-שנות השלטון הסובייטי בבלרוס
לא נודע דבר על התנגדות יהודית בנובוגרודק וביער
נליבוקי  -יער סמוך שבו פעל מחנה המשפחות
המפורסם של האחים ביילסקי עד שחרור האזור ביולי
 .1944כל זה השתנה באופן דרמטי בשני העשורים
האחרונים ,לא מעט בזכות עבודתה המסורה של
תמרה ורשיצקאיה.

תמרה ורשיצקאיה
בלרוס
בשנת  1993ביקר
בנובוגרודוק ג'ק קגן ,אחד
הנמלטים מגטו נובוגרודוק
שחי עתה בלונדון .במהלך
הביקור הבינה ורשיצקאיה
שמשהו חייב להיעשות" .ג'ק
היה המום מכך שלא היה
כל אזכור של יהודי האזור ■ תמרה ורשיצקאיה
במתחם המוזיאון ,ואני נעניתי
ברצון לבקשה שלו ,לעזור לו לפעול עם השלטונות
המקומיים להקים על קברי האחים מצבות זיכרון
שיספרו למבקרים מי בדיוק היו הקורבנות .כמו כן
ארגנו במוזיאון תערוכת קבע קטנה על תולדות יהודי

להכיר את השיטות הייחודיות להוראת השואה של
יד ושם  -שיטות אשר מצד אחד מספקות את הרקע
להבנת הרלבנטיות האוניברסלית של השואה ומצד שני
מדגישות את נקודת המבט האינדיבידואלית והמקומית".
מאז שלחה ורשיצקאיה לירושלים עשרות מורים
מבתי ספר תיכוניים ומרצים מאוניברסיטאות ,על מנת
שישתתפו בסמינרים בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה .ורשיצקאיה לא הסתפקה בכך ,ובסיוע ארגונים
בין-לאומיים ותרומות של אנשים פרטיים ,בהם ג'ק קגן,
הקימה באחד הצריפים של גטו נובוגרודק את המוזיאון
להתנגדות יהודית .ביוזמתה הוקמו גם מצבות זיכרון,
ותערוכה המוצגת באתר ומספרת את סיפור הבריחה
דרך המנהרה על פי עדויות הניצולים.

■ תערוכה באתר של גטו נובוגרודק .התערוכה ,המבוססת על עדויות של ניצולים ,מוצגת בתמיכתה הנדיבה של קרן משפחת מורי קושנר

בתום לימודיה באוניברסיטת מינסק החלה
ורשיצקאיה לעבוד כמורה לאנגלית וגרמנית .ב1988-
חל בחייה מפנה שהיה עתיד להשפיע באופן לא צפוי
וחסר תקדים על ההוראה וההנצחה של השואה
בבלרוס .בגלל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים במגורים
במאזיר ,קרוב לאתר אסון הכור הגרעיני בצ'רנוביל,
עקרו ורשיצקאיה ,בעלה ובתם לנובוגרודק ,כ150-
קילומטר ממערב למינסק ,שם הוצע לה להיות מנהלת
המוזיאון להיסטוריה וללימודים אזוריים" .זה היה בזמן
פירוק ברית המועצות" ,נזכרת ורשיצקאיה" ,וכולנו היינו
נלהבים לגלות את ההיסטוריה של האזור .בפגישות עם
ניצולים ,והאזנה לסיפורים שלהם ,הייתי נבוכה מהיחס
שלהם לנובוגרודק .הזיכרונות שלהם היו כואבים ,אך
גם מלאי אהבה .הם רצו לבוא לבקר ,אך הכל השתנה,
ונשאר מעט מאוד שיכול לקשור אותם לעיר".
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נובוגרודק והשואה ,וערכנו סקר ארכיאולוגי בשטח הגטו,
כדי לאשר את קיומה של המנהרה שדרכה ברחו ג'ק
והאסירים האחרים .רציתי לשתף אנשים נוספים במה
שלמדתי על השואה ,ולבדוק כיצד נוכל לפעול יחד כדי
לשמר את זיכרון החורבן הנורא".
ב ,2003-יחד עם ג'רי גוטל מהמרכז לתרבות יהודית
בלונדון ,ארגנה ורשיצקאיה את הסמינר הראשון להוראת
השואה בנובוגרודק .בסמינר השתתפו  40מורים מרחבי
בלרוס ,ועם המרצים האורחים שלימדו בו נמנו ד"ר עירית
אברמסקי מיד ושם וד"ר איליה אלטמן מהמרכז לשואה
במוסקבה .מאז סייעה ורשיצקאיה בארגון סמינרים עבור
יותר מ 250-מורים ,וכך הפכה את נובוגרודק למרכז
להוראת השואה בבלרוס.
בשנת  2005השתתפו ורשיצקאיה ועוד שלושה
מורים מבלרוס בסמינר ביד ושם" .הסמינר סייע לי

הפרויקט הנוכחי של ורשיצקאיה קשור לאחים
ביילסקי ,שמוצאם בעיירה סטנקייביץ' הסמוכה
לנובוגרודק :היא מסייעת בחקר מחנה הפרטיזנים
בהנהגת האחים ביילסקי ,ופועלת לשימור המחנה
והנצחתו" .הייתי רוצה לזהות ולסמן כל שוחה במחנה
ביילסקי ,לשחזר כמה מהן ,ואז להמליץ לישראלים
צעירים ויהודים אחרים המגיעים לפולין למסע הגילוי
המסורתי לבקר גם במוזיאון להתנגדות יהודית
בנובוגרודק וביער נליבוקי כדי לראות צד אחר של
השואה" ,אומרת ורשיצקאיה" .ראיתי כיצד המפגש של
צאצאי הפרטיזנים של ביילסקי השפיע על זיכרון השואה
והוראתה .אני רוצה שהסיפור הזה יחיה".
הנושא המרכזי ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ף ( 21באפריל
 )2020הוא "הצלה בידי יהודים בשואה  -סולידריות בעולם מתפרק".

תערוכה מקוונת חדשה

"ילדים בשואה"
■ "ילדים אינם אנשי המחר אלא אנשי ההווה .יש להם
זכות ליחס רציני .יחס של חיבה וכבוד .יש לאפשר
להם לגדול ולהיות מי שנועדו להיות' .האדם הלא
ידוע' שבתוכם הוא תקוותנו לעתיד".
יאנוש קורצ'אק

כמיליון וחצי ילדים ובני נוער יהודים נרצחו בשואה.
רק מעטים מהילדים שחיו בארצות שבשלטון הנאצים
שרדו :היו ילדים ששרדו בגטאות .אחרים הסתתרו
בכל מקום שהציע להם מקלט וחיו כשהם שרויים
בפחד מתמיד שמא יתגלו ותלויים ברצונם הטוב של
זרים .בנוסף ,היו גם מי שניצלו באמצעות הסתרת
זהותם .הילדים הללו התמודדו עם פחד וסכנה
תמידיים ,כאשר כל מילה לא נכונה עלולה להביא
לחשיפת זהותם ולמותם.
תוך שנאבקו להיאחז בחיים ,התאמצו רבים
מהילדים והנערים האלה לשמר את ילדותם ואת
נעוריהם בכך שיצרו לעצמם מציאות שונה מזו
שסבבה אותם .הם יצרו צעצועים ,ציירו תמונות של
המציאות החדשה שבה חיו או מתוך דמיונם ,כתבו
מכתבים ,שירים ויומנים ,ונצמדו לכל שריד שנותר
מבית ילדותם .במקרים רבים ,היו אלה הילדים
שהעניקו להוריהם את העידוד והתקווה להמשיך
במאבק ההישרדות הנואש שלהם.
לציון יום הילד הבין-לאומי  -ומתוך היענות
לבקשות רבות לחומר על חוויותיהם של ילדים יהודים
בשואה  -העלה יד ושם בנובמבר  2019תערוכה
מקוונת חדשה ושמה "ילדים בשואה" .בתערוכה
מוצגים צעצועים ,משחקים ,עבודות אמנות ,מכתבים,
יומנים ואלבומים של הילדים ,כולם פריטים מאוספי
יד ושם המופיעים באתר יד ושם כחלק מתערוכות
מקוונות אחרות העוסקות במגוון נושאים הקשורים
לשואה .התערוכה החדשה מביאה גם עדויות של
ניצולים ,החולקים את חוויות ילדותם לפני השואה,
במהלכה ומיד לאחריה.
הנה כמה מהפריטים המופיעים בתערוכה
החדשה:

בתערוכה מוצגים צעצועים,
משחקים ,עבודות אמנות,
מכתבים ,יומנים ואלבומים
של הילדים ,כולם פריטים
מאוספי יד ושם

אמנות כעדות
פטר גינץ ,שנולד בפראג ב ,1929-היה נער ברוך
כישרונות אשר צייר וכתב סיפורים ושירים מגיל
צעיר .לאחר כיבוש צ'כיה בידי גרמניה הנאצית ,סולק
גינץ מבית הספר ,וב 1942-הוא גורש לטרזין .גם
בטרזין המשיך גינץ לצייר ולכתוב ,ויחד עם חברים
בצריפי הנוער הוא ערך והוציא לאור את העיתון
המחתרתי ( Vedemאנו מובילים) .בסתיו  1944הוא
גורש לאושוויץ ,ונרצח מיד עם הגיעו למחנה .יצירת
אמנות שלו מופיעה במדור החינוך באתר יד ושם,
בסרטון להכשרת מורים שכותרתו "אמני טרזין".

מאמצים ליצור קשר
"אמי האהובה ,אני כותב אלייך .אני רוצה לראותך"...
המילים האלה לקוחות מתוך המכתב האחרון שכתב
הירש פאלוך ,בן  13מגטו קונסקי ,לאמו הלנה
בארגנטינה .למרות המאמצים הנואשים שעשתה
הלנה להשיג ויזה לארגנטינה עבור בנה ,גורש הירש
ב 1942-לטרבלינקה ונרצח שם .מכתבו מופיע
בתערוכה המקוונת "עוד נשוב וניפגש :מכתבים
אחרונים מן השואה."1941 ,

לתפוס את הרגע
סטפה פרומר ויאסיה גאנז נפגשו בבית הילדים
באוטבוצק לאחר המלחמה .יאסיה גאנז הייתה
הילדה השנייה שהגיעה אל בית הילדים בפולין .עד
יוני  1945כבר התגוררו במקום כ 130-ילדים ניצולים.
גם רוב המחנכים ואנשי הסגל בבית הילדים היו
ניצולי שואה שראו בעבודתם שליחות וייעוד  -מענה
לאובדן שחוו בשואה .תצלום של הילדות הוא חלק
מהתערוכה המקוונת "עת לרפא :סיפורו של בית
הילדים באוטבוצק ,פולין".

זיכרונות מהבית
בהיותה בגטו דברצן בהונגריה ,הכינה לאה בורנשטיין
בית בובות ובו בובות שיצרה בדמות הוריה כמזכרת
לבית שממנו גורשו .כעבור זמן שולחה לאה למחנה
הריכוז שטרסהוף באוסטריה ,וכאן מצאה עטיפה של
ספר והשתמשה בה על מנת לכסות את "ביתה" העשוי
קרטון .לאה שרדה ,ועם עלייתה לארץ ישראל הביאה
עמה את "בית ילדותה" .סיפורו של בית הבובות הוא
חלק מתערוכת " Ready2printכוכבים ללא שמים:
ילדים בשואה".

■ בית בובות שהכינה לאה בורנשטיין בגטו דברצן בהונגריה |
יד ושם ,אוסף החפצים
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השואה בברית המועצות
בזמן אמת
אלן רוזנבאום
■ ביוני  1941פלשו הנאצים לברית המועצות והחלו
ברצח המוני של יהודים .עד סופה של אותה שנה
הוצאו להורג יותר מחצי מיליון יהודים שחיו באזורים
שכבשו הנאצים מידי ברית המועצות.
כיצד הגיבו אנשים בברית המועצות לאירועי
השואה במהלך המלחמה ובשנים שלאחריה? נושא
זה נידון בהרחבה בכנס בין-לאומי שכותרתו "השואה
כפי שהשתקפה בשיח הציבורי בברית המועצות
במהלך התקופה הסטליניסטית,"1953-1941 ,
שהתקיים בדצמבר  16 .2019חוקרים מאוניברסיטאות
בארץ ובעולם  -האוניברסיטה העברית בירושלים,
אוניברסיטת קולומביה ,אוניברסיטת בר אילן,
אוניברסיטת טורונטו ועוד  -התכנסו ביד ושם ,הציגו
את מחקריהם ודנו בנושא.
"הכנס התמקד בעיקר באופן שבו הגיבו
האינטלקטואלים היהודים בברית המועצות לידיעות
על האירועים המזוויעים שהתרחשו ברחבי יבשת
אירופה" ,מסביר ד"ר ארקדי זלצר ,מנהל המרכז
לחקר השואה בברית המועצות על שם משה
מירילשווילי במכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד
ושם ,אשר ארגן את הכנס" .אינטלקטואלים ואמנים
יהודים ולא-יהודים  -סופרים ,צלמי קולנוע ,ציירים,
חוקרי פולקלור ,אנשי תיאטרון  -הרגישו שמחובתם
להגיב לטרגדיה היהודית .אף שהנרטיב הסובייטי
הרשמי תיאר את רצח היהודים כרצח של אזרחים
סובייטים ולא כיהודים ,הצליחו אמנים להעביר את
הרעיון שהיהודים נרצחו בשל היותם יהודים".
מחקר שנעשה באחרונה מצא כי לתושבי ברית
המועצות שביקשו לדעת על חורבן יהדות אירופה
עוד במהלך מלחמת העולם השנייה היו הזדמנויות
לעשות זאת גם מתוך העיתונות הרוסית המובילה
וגם מתוך אייניקייט ,העיתון היידי היחיד שיצא באותה
העת בברית המועצות.
בזמן המלחמה הותר לסופרים יהודים לכתוב על
גיבורים יהודים כמו בר כוכבא והמכבים ,ובמיוחד על
חיילים יהודים בצבא האדום ,אך היה עליהם לכלול
גם אלמנטים רוסיים בכתביהם .בעקבות זאת ,אומר
ד"ר זלצר" ,הם חיפשו דרך להדגיש את נקודת המבט
היהודית ,תוך שהם תומכים רשמית בקו הסובייטי".
אחדים ממושבי הכנס התמקדו בכתבים של
משוררים יידים כגון דוד הופשטיין ופרץ מרקיש ושל
סופרים כמו דוד ברגלסון ופנחס קגנוביץ ,שנודע בשם
העט ״דער נסתר״ (הנסתר) .קגנוביץ כתב סיפורים
על רדיפת היהודים בפולין הכבושה בזמן המלחמה,
וב 1942-הצטרף כחבר לוועד היהודי האנטי-פשיסטי
שהוקם בפקודת סטלין .הוועד השפיע על דעת הקהל
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וארגן תמיכה במאבק הסובייטי בגרמניה .כמה מסופרי
היידיש הבולטים ביותר בברית המועצות באותה
עת  -ובכללם ברגלסון ,מרקיש ואחרים  -היו לא
רק חברים בוועד ,אלא גם כתבו בשבילו על המאבק
בגרמנים ועל השואה ובכך הדגישו את הזהות היהודית
של הנרצחים.
מושבים אחרים של הכנס עסקו באופן שבו כתבו
חוקרי פולקלור יידי על השואה בעת המלחמה" .מעניין
ללמוד את כתביהם של החוקרים האלה ולהשוות
אותם עם כתבים של יהודים לא אינטלקטואלים
שכתבו ביידיש על המלחמה" ,אומר ד"ר זלצר .מקצת
הכתבים האלה חוברו בגטאות ,ואילו כתבים אחרים
נכתבו באזורים לא כבושים של ברית המועצות.
תחום עניין אחר הוא פרסומים שהופיעו באותה
העת בעיתונות הסובייטית הרשמית ועסקו בשואה.
לדברי ד"ר זלצר ,עיתונים רוסיים כתבו בתקופה
עצמה על רצח היהודים .למשל ,האזכור הראשון של
הטבח ביהודי מינסק ביולי  1941הופיע באיזבסטיה
ובפראבדה שבועות ספורים בלבד לאחר שבוצע.
העיתונות הרוסית דיווחה על רציחות המוניות
שבוצעו באזורים הכבושים ,כולל טבח באבי יאר ,שם
נורו למוות כ 33,700-יהודים תושבי קייב והסביבה
ונקברו בקברים המוניים באקציה בת יומיים ב29-
וב 30-בספטמבר  .1941העיתונות הרוסית ידעה על

"הם חיפשו דרך להדגיש
את נקודת המבט היהודית,
תוך שהם תומכים רשמית
בקו הסובייטי".
ד"ר ארקדי זלצר
רצח היהודים ,מסביר ד"ר זלצר ,כי מעשי ירי המוני
במקומות כמו באבי יאר אירעו לרוב סמוך לריכוזי
אוכלוסייה .לדבריו ,קשה לאמוד את השיעור המדויק
של התושבים שהיו מודעים למתרחש ,אבל הרוב ידעו,
במיוחד אלה שמצאו את עצמם תחת הכיבוש הגרמני.
מעניין לציין ,אומר ד"ר זלצר ,כי עוד בדצמבר
 ,1944במאמר שחיבר הסופר היהודי-רוסי הבולט
איליה ארנבורג ,העריך העיתון פראבדה כי שישה
מיליון יהודים נרצחו בידי הנאצים .הדבר פורסם
עוד לפני שהניו-יורק טיימס פרסם הערכה דומה.
נוסף לדיון בכתבים על השואה בברית המועצות
הוצגו בכנס עוד אמצעים ששימשו להפצת מידע בתקופה
ההיא ,כגון תצלומים ותערוכות במוזיאונים .פרופ' דוד
פישמן מבית המדרש לרבנים בניו יורק קיים מושב

■ המשוררים אברהם סוצקובר ופרץ מרקיש | ,USHMM
באדיבות הדס קלדרון

שעסק במוזיאון היהודי בווילנה ,אשר נוסד ב 1944-בידי
ניצולי שואה .זה היה המוזאון הראשון במזרח אירופה
שהציג רישום של מעשי הרצח ההמוניים של היהודים
בידי הנאצים ושותפיהם .המוזיאון נסגר ב ,1949-בעת
מסע אנטישמי שיזמו שלטונות ברית המועצות.
הכנס בחן את ההשפעה שהייתה לתצלומים
שצילם הצלם הרוסי דימיטרי בלטרמנץ ,שהיה אחד
מצלמי המלחמה היהודים-רוסים הרבים במלחמת
העולם השנייה .במהלך המלחמה לכד בלטרמנץ
בעדשת מצלמתו תמונות של השמדת יהודי ברית
המועצות בידי הנאצים ,ובינואר  1942הוא תיעד
את ההרס והחורבן של העיר קרץ' בקרים .תצלומיו,
שצונזרו במשך שנים רבות בברית המועצות ,פורסמו
בה בסופו של דבר בשנות השישים של המאה ה.20-
עוד יצירה שצונזרה בעבר ונידונה בכנס היא הספר
השחור של היהדות הסובייטית ,שערכו ב 1944-וסילי
גרוסמן ואיליה ארנבורג .הספר ,שהודפס לראשונה
בירושלים בידי יד ושם ב ,1980-מתעד את פשעי הנאצים
באזורים שהיו תחת כיבוש גרמני .בברית המועצות הוא
פורסם רק בימי שלטונו של מיכאיל גורבצ'וב ,עשרות
שנים לאחר תום המלחמה וסיום השואה.
זהו הכנס הבין-לאומי השנתי הרביעי שארגן המרכז לחקר השואה
בברית המועצות על שם משה מירילשווילי במכון הבין-לאומי
לחקר השואה של יד ושם .הכנס התקיים בתמיכתם הנדיבה
של מיכאל ולאורה מירילשווילי והקונגרס היהודי האירו-אסייתי.
גרסה של המאמר הופיעה לראשונה בעיתון "ג'רוזלם פוסט".

עמיתת מחקר:
ד"ר קיארה רנצו
■ בחודשים אוקטובר-דצמבר  2019הייתה ד"ר
קיארה רנצו עמיתת מחקר של יד ושם .ד"ר רנצו,
שהמחקר שלה מתמקד בניצולי שואה שחיו בשנים
 1951-1943במחנות העקורים באיטליה ,קיבלה את
מענק המחקר בתמיכת הקתדרה לחקר הגזענות,
האנטישמיות והשואה על שם הברון פרידריך קרל פון
אופנהיים במכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם.
ד"ר רנצו החלה לחקור את הנושא עוד בזמן
שעבדה על הדוקטורט שלה .בשנתיים האחרונות,
כפוסט-דוקטורנטית בחוג לתולדות העם היהודי
באוניברסיטת קה פוסקרי בוונציה ,היא קידמה את
מחקרה על ילדים יהודים עקורים לאחר השואה ,ובחנה
את המדיניות והאסטרטגיה של הארגונים ההומניטריים
ושל הסוכנות היהודית בכל הנוגע לשיקומם.

איטליה מתבלטת כאתר
הומניטרי ,פוליטי וצבאי
עיקרי עבור ניצולים יהודים
שהשתוקקו להתחיל חיים
חדשים לאחר המלחמה ,אבל
לאו דווקא בארץ ישראל
מענק המחקר אִפשר לד"ר רנצו לחקור שתי
קבוצות של עקורים יהודים שעד עתה לא זכו
למחקר מעמיק :ניצולים חרדים וניצולים שמכונים
"חסרי זיקה לפלשתינה"" .במשך עשרות שנים
גיבשו ההיסטוריוגרפיה והזיכרון הקולקטיבי את
הדימוי של איטליה שלאחר המלחמה כ'שער לציון',
תוך הדגשת התפקיד של איטליה כאזור ריכוז זמני
לצורך יציאה בלתי לגלית של עקורים יהודים לארץ
ישראל" ,הסבירה ד"ר רנצו בהרצאה השנתית של
הקתדרה על שם ג'ון ניימן לחקר השואה" .ואילו מתוך
המחקר שלי ,איטליה מתבלטת כאתר הומניטרי,
פוליטי וצבאי עיקרי עבור ניצולים יהודים שהשתוקקו
להתחיל חיים חדשים לאחר המלחמה ,אבל לאו
דווקא בארץ ישראל".
תוך שהיא מתייחסת לקשת רחבה של מקורות -
דוחות והתכתבויות שהפיקו ארגוני הצלה ,וכן עדויות
בכתב ובעל פה של עקורים יהודים  -דנה ד"ר רנצו
בשני גלים של פליטים שהגיעו לאיטליה במהלך
המלחמה ולאחריה .בגל הראשון היו יהודים שנמלטו
מארצות שכבשה גרמניה  -אוסטריה ,צ'כוסלובקיה
ויוגוסלביה  -והגיעו לאיטליה לפני " .1945פליטים
ותיקים" אלה קיבלו סיוע מחיילי הבריגדה היהודית

ומרבנים צבאיים
של בעלות הברית,
שהציגו את ההגירה
לארץ ישראל כמענה
הטוב ביותר למצבם,
והקימו הכשרות
על מנת להכין את
הפליטים ,ובמיוחד
את הנוער ,לקראת
■ ד"ר קיארה רנצו
עלייה .הקבוצה
השנייה ,המכונה "הפליטים החדשים" ,הגיעה
לאיטליה בעיקר דרך הא ּ
ַלפים בסיוע ארגון הבריחה
לאחר המלחמה .בשלב הזה ,סוכנויות פליטים
בין-לאומיות וארגונים יהודיים קיבלו על עצמם
את האחריות לטיפול ,לשיקום וליישוב מחדש של
העקורים מוכי הטראומה .סוכנויות האו"ם ,בשיתוף
הג'וינט ומשלחות של תנועות הנוער מהיישוב היהודי
בארץ ,ייסדו בתי ספר לעברית ודאגו להעניק לעקורים
הכשרה מקצועית ופעילויות פנאי.

במחנות העקורים ,הם ביקשו מן הסוכנות היהודית
לשגר שליחים של אגודת ישראל ושל המזרחי ,שהגיעו
לאיטליה רק בסוף ."1945
בסיכום הרצאתה התייחסה ד"ר רנצו לאירועים
שהתרחשו לאחר הקמת מדינת ישראל וההגירה
ההמונית שבאה בעקבותיה ממחנות העקורים
באירופה" .לאחר מאי  ,1948כמה מאות עקורים
יהודים באיטליה שינו את דעתם לגבי עלייה",
אמרה ד"ר רנצו" .שני גורמים עיקריים השפיעו על
כך .מצד אחד ,שמועות על החיים הקשים במדינה
היהודית שאך זה נוסדה הרתיעו חלק מאלה שחשבו
לעלות .מצד שני ,ארצות הברית עמדה ליישם את
חוק העקורים ,שאפשר כניסה לארצות הברית של
כ 400,000-עקורים מאירופה .עקורים רבים ,שעדיין
שהו במחנות העקורים ,ראו בארצות הברית יעד
עדיף ליישוב מחדש".
"החוויה של ניצולי שואה במחנות עקורים באיטליה
מוצגת לעתים קרובות כחוויה קולקטיבית" ,סיכמה
ד"ר רנצו" .אבל המקורות שמצאתי ביד ושם אישרו

■ ילדים בישיבת "מאור הגולה" ,שייסד הרב אפרים אושרי (מקובנה ,ליטא) במחנה עקורים ברומא ,לאחר המלחמה | ארכיון יד ושם

על אף מדיניות העלייה המצומצמת ביותר של
השלטון הבריטי ,התעמולה הציונית (במיוחד של
תנועות הנוער הסוציאליסטיות) הורגשה היטב במחנות
העקורים באיטליה .בהקשר הזה ציינה ד"ר רנצו כי
עקורים חרדים ,שהרגישו מופלים וחסרי נציגות,
החלו לארגן מחדש את החיים החסידיים שלהם
בעזרת הרב ניצול השואה לייבל קוטנר מגור ,פולין.
"כדי לקיים חיי ציבור דתיים ומוסדות חינוך דתיים

שהעקורים הגיעו מרקע שונה ,היו להם צרכים שונים
במחנות העקורים ,והיו להם יעדים שונים באשר
לעתיד .בהיותם באיטליה ,כשהם שוהים באתרי
מעבר ומצויים בהתמודדות בין עברם הטראומטי
לבין הרצון להתחיל חיים חדשים ,נעשו העקורים
היהודים באיטליה דמויות ראשיות בסיפור מרתק
של תקומה ותקווה".
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יד ושם  -קובץ מחקרים
חוד החנית של חקר השואה
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Ñáîðíèê ñòàòåé “ßä Âàøåì: èññëåäîâàíèÿ”, ïîñâÿùåííûé
ðàçëè÷íûì àñïåêòàì Õîëîêîñòà è åãî èñòîðèè, èçäàåòñÿ
äâàæäû â ãîä Íàöèîíàëüíûì ìåìîðèàëîì Êàòàñòðîôû è
ãåðîèçìà “ßä Âàøåì” â Èåðóñàëèìå.
Âïåðâûå îí óâèäåë ñâåò â 1957 ãîäó è ñòàë ïåðâûì
ïåðèîäè÷åñêèì èçäàíèåì, ïîñâÿùåííûì Êàòàñòðîôå
åâðîïåéñêîãî åâðåéñòâà. Ñ òåõ ïîð ñáîðíèê âûïóñêàåòñÿ
ïàðàëëåëüíî íà äâóõ ÿçûêàõ, èâðèòå è àíãëèéñêîì (“Yad
Vashem Studies”). Íà åãî ñòðàíèöàõ ïóáëèêóþòñÿ òðóäû
êàê âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ, òàê è íà÷èíàþùèõ èññëåäîâàòåëåé
èç Èçðàèëÿ è äðóãèõ ñòðàí, ìàòåðèàëû íàó÷íûõ äèñêóññèé è
ðåöåíçèè íà íîâûå êíèãè, ñâÿçàííûå ñ Õîëîêîñòîì.
Â ýòîì ãîäó èçäàòåëüñòâî âïåðâûå ïðåäïðèíÿëî âûïóñê
ñáîðíèêà ñòàòåé “ßä Âàøåì: èññëåäîâàíèÿ” íà ðóññêîì ÿçûêå.
Â äàííûé ñáîðíèê (âûïóñê ¹ 2) âîøëè äåñÿòü ñòàòåé,
ïîñâÿùåííûå ãëîáàëüíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ òåìîé
Õîëîêîñòà, à òàêæå ñòàòüè, çàòðàãèâàþùèå ðàçëè÷íûå àñïåêòû
Êàòàñòðîôû íà òåððèòîðèèè ÑÑÑÐ.
Àâòîðû ñáîðíèêà - âåäóùèå èññëåäîâàòåëè â äàííîé
îáëàñòè, è íåêîòîðûå èç ïðåäñòàâëåííûõ çäåñü ñòàòåé ñòàëè
êëàññèêîé èñòîðèîãðàôèè Êàòàñòðîôû. Øåñòü èç íèõ áûëè
ðàíåå îïóáëèêîâàíû â òðóäàõ “ßä Âàøåì: èññëåäîâàíèÿ” íà
èâðèòå è àíãëèéñêîì, ÷åòûðå – â ðÿäå äðóãèõ èçäàíèé
Íàöèîíàëüíîãî ìåìîðèàëà Êàòàñòðîôû è ãåðîèçìà. Â
ñáîðíèêå, â ÷àñòíîñòè, èññëåäóþòñÿ òàêèå òåìû, êàê èñòîêè
“îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ” åâðåéñêîãî âîïðîñà (Øàóëü Ýø,
Øàóëü Ôðèäëåíäåð, Êðèñòîôåð Áðàóíèíã); Âòîðàÿ ìèðîâàÿ
âîéíà è Õîëîêîñò (Ãåðõàðä Âàéíáåðã); åâðåè â âîîðóæåííûõ
;)ñèëàõ (Èñðàýëü Ãóòìàí, Èöõàê Àðàä, Ìîðäåõàé Àëüòøóëåð
;)íåâîîðóæåííîå ñîïðîòèâëåíèå íàöèñòàì (Ìåèð Äâîðæåöêèé
è èñïîëüçîâàíèå åâðååâ íà ïðèíóäèòåëüíûõ ðàáîòàõ íà
Âîñòîêå (Áåëëà Ãóòòåðìàí, Àíòîí Âåéññ-Âåíäò).
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■ בינואר  2020סיים ד"ר דוד זילברקלנג ,היסטוריון
בכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם,
את תפקידו כעורך הראשי של "יד ושם  -קובץ
מחקרים" ,כתב העת המדעי המוביל של יד ושם.
כעת הוא כותב (ביחד עם חוקרים נוספים) ועורך
את הספר תולדות השואה  -פולין ,שעתיד לצאת
לאור במסגרת תולדות השואה ,סדרת ספרים שיד
ושם מוציא באנגלית ובעברית.
בראיון ליד ושם ירושלים סקר ד"ר זילברקלנג
יותר משני עשורים בתפקיד ואת הדרך שבה נעשה
כתב העת מקור מוביל של מחקרים בנושאים
הקשורים לשואה.

פחות מ 25-אחוז מהם פורסמו  -עובדה שמשקפת
את הסטנדרטים הגבוהים שלנו.
דבר אחד ברור :התפקיד הזה הציב אותי בחוד
החנית של חקר השואה בעת שנעשו כמה מפריצות
הדרך הגדולות בתחום הזה .יכולתי למלא תפקיד חשוב
בהפצת ידע אקדמי ברמה הגבוהה ביותר ותובנות
אנליטיות על השואה ב 35-כרכים באנגלית ובעברית
שכללו  390מאמרים ( 213מחקרים 146 ,ביקורות ו31-
מאמרים שניתחו את עבודתם של חוקרים שנפטרו
לא מכבר) העוסקים בנושאים רבים  -קורפוס עבודה
חשוב שאני ויתר חברי המערכת של כתב העת יכולים
לשאוב ממנו סיפוק רב.

במה עסקת לפני כניסתך לתפקיד העורך
הראשי של "יד ושם  -קובץ מחקרים" ,ומה
היו היעדים שהצבת לקידום כתב העת?

כיצד הרחיב "יד ושם  -קובץ מחקרים" את
היקפו במשך השנים?

ביוני  ,1996כאשר נכנסתי לתפקיד עורך כתב העת,
הייתי דוקטורנט באוניברסיטה העברית וההיסטוריון
של פרויקט פיתוח המוזיאון החדש של יד ושם .לאחר
שהשלמתי את כתיבת הפרוגרמה ההיסטורית-
הרעיונית עבור המוזיאון החדש שנפתח ב,2005-
החלפתי את ד"ר אהרן וייס בתפקיד עורך ראשי של
יד ושם  -קובץ מחקרים .זה היה לאחר שעבדתי
במשך עשר שנים כעורך-המשנה של Holocaust
 and Genocide Studiesבעריכתו של היועץ האקדמי
של יד ושם פרופ' יהודה באואר.
מן ההתחלה הצבתי לכתב העת יעדים מסוימים,
כמו חיזוק הפרופיל הבין-לאומי והמוניטין האקדמי
שלו ,ולצורך מימוש היעדים האלה הנהגתי תהליך
ביקורת עמיתים קפדני ובין-לאומי שבו ארבעה או
חמישה קוראים למאמר היו לנורמה המקובלת .מספר
החוקרים ברחבי העולם שאני בקשר איתם הגיע
למאות רבות ,ורבים מהם הגישו מאמרים ומאמרי
ביקורת .ב 23-השנים האחרונות הוגשו לכתב העת
יותר מ 1,000-מאמרים ,אשר הוגשו בתריסר שפות
ונכתבו בידי מחברים מכ 30-מדינות בשש יבשות.
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בתקופת כהונתי הרחבנו את גבולות הזמן והמקום
של יד ושם  -קובץ מחקרים ,ופרסמנו מאמרים
שעסקו בקשת רחבה של תחומים ,בהם היסטוריה,
אנתרופולוגיה ,ארכיאולוגיה ,תולדות האמנות ,הנצחה,
ספרות ,מוזיקולוגיה ,פילוסופיה ,תיאולוגיה ,פסיכולוגיה
וסוציולוגיה .הנהגתי מדור חדש ובו מאמרי ביקורת
מעמיקים על ספרי שואה חשובים שראו אור  -עד
היום  146מאמרים מאת יותר מ 110-מבקרים על
 176ספרים שפורסמו בשפות רבות .הוספתי גם מבוא
בכל גיליון ,הנהגתי כללי סגנון בית ,עדכנתי את עיצוב
העטיפה ,ובשנת  2007עברנו לפורמט חצי-שנתי .אנחנו
גם מפרסמים הרבה יותר חומר ויזואלי  -עשרות רבות
של תצלומים ,מפות ,טבלאות וכדומה  -אשר העשירו
את הדיון האקדמי שלנו.

■

ד"ר דוד זילברקלנג

וממוקד .עוד מקורות סיפוק בולטים הם ההזדמנות
ללמוד באופן תדיר (אפילו ממאמרים שלא התקבלו),
הקשרים הרבים שקשרתי ופיתחתי במהלך השנים
עם חוקרים אחרים בכל העולם ,והשיחות המעמיקות
הרבות שהיו לי עם חוקרים.
הסיוע למחברים לערוך ולשפר את מאמריהם היה
מאתגר ובדרך כלל גם מספק מאוד .שילוב הערות
הלקטורים וזיקוקם לכדי סיכום ברור ומועיל של הערות
עבור המחבר הוא חלק חשוב מהעבודה .כל המאמרים
שפרסמנו הרוויחו מהתהליך הזה .זה מתקשר גם
לעובדה שיד ושם  -קובץ מחקרים מתפרסם בשתי
שפות (כל מאמר מופיע באנגלית ובעברית) .במהלך
התרגום והעריכה אנו מוצאים באופן בלתי נמנע אי-
התאמות ,לפעמים משמעותיות ,שלעתים קרובות
מחזירות אותנו למחבר לצורך הבהרות .במקרים
רבים חשפנו טעויות במקור שהמחברים לא הבחינו
בהן והיו אסירי תודה על כך .העבודה האינטנסיבית
שלנו הניבה מאמרים טובים ומדויקים יותר.

מהם האתגרים ומקורות הסיפוק שמצאת
בתפקיד הזה?

כיצד התפתח חקר השואה מאז נכנסת
לתפקיד?

האתגרים ומקורות הסיפוק הם רבים .כמה ממקורות
הסיפוק ברורים .הראשון שבהם הוא צוות יוצא
מן הכלל שהידע הקולקטיבי והתובנות מעוררות
ההתפעלות של חבריו חייבו אותי להיות ערני

בשנות התשעים של המאה הקודמת נפתחו ארכיונים
בברית המועצות לשעבר ובמדינות אחרות ,ובעקבות כך
החלו להתפרסם מחקרים שהשתמשו בתיעוד שהיה
בהם .כתוצאה מכך יכולנו לפרסם מאמרים פורצי דרך

רבים מהמאמרים והממצאים
שנחשפו בהם ממשיכים
להדהד ולעורר דיון

רבים ,כמו יומנים מימי השואה שעד כה לא היו ידועים,
ומאמרים על יחסם של פולנים כלפי יהודים בשואה,
על פעולות האיסוף והשילוחים של יהודים ממערב
אירופה ועל כל מיני היבטים של השואה שכמעט לא
היו ידועים  -על ברית המועצות ,סלוניקי ,פינלנד,
מנהיג צלב החץ פרנץ סלשי ,הפטריארך הרומני-
אורתודוקסי והמנהיג הפוליטי מירון כריסטאה ,תפקידה
של פורטוגל בהלבנת זהב נאצי גנוב ,ההתייחסות
לשואה של מוזיאונים למלחמת העולם השנייה במדינות
קומוניסטיות לשעבר ,ועוד .רבים מהמאמרים האלה
והממצאים שנחשפו בהם ממשיכים להדהד ולעורר דיון.
למשל ,מאמרים שעסקו ביחס של אוכלוסיות מקומיות
ליהודים במהלך השואה ולאחריה .כמן כן פורסמו שני
כרכים של יד ושם  -קובץ מחקרים בשפה הרוסית
כדי להנגיש מחקר חשוב לאוכלוסייה דוברת רוסית.

עומר ברטוב ויואנה טוקרסקה-באקיר:
זוכי הפרס הבין-לאומי לספר מחקר בנושא השואה
לשנת 2019
■ ב 28-בנובמבר הוענק הפרס הבין-לאומי של יד
ושם לספר מחקר בנושא השואה לשנת  2019לעומר
ברטוב על ספרו ״אנטומיה של ג'נוסייד :חייה ומותה
של עיירה בשם בוצ'אץ'״ (הוצאת סיימון ושוסטר ,ניו
יורק )2018 ,וליואנה טוקרסקה-באקיר על ספרה
״העיר המקוללת :דיוקן חברתי של פוגרום קיילצה״
(צ'רנה אובצה ,ורשה.)2018 ,
הפרס היוקרתי מוענק בכל שנה למחברי מחקרים
מצטיינים בנושא השואה .מאז שנת  2018הפרס ניתן
לזכר בני וטילי יופה ז"ל ,והוא מוענק הודות לנדיבותם
של בנם בריאן ,אשתו לי ומשפחתם .טילי יופה (לבית
ויישטיין) נולדה בכפר בלנינקה בליטא ועקרה לדרום
אפריקה עם הוריה כשהייתה בת ארבע .בני נולד
בדרום אפריקה להורים מזגארה שבליטא.

לאן לדעתך יפנה חקר השואה בעשור
השלישי של המאה ה?21-
קשה לנבא .יש הרבה נושאים שממתינים למחקר
יסודי .למשל ,רוב הקהילות טרם נחקרו וחסרים גם
מחקרים על אזורים רבים .גם עבודת הכפייה ,שיש לה
מקום מרכזי בחוויה היהודית בשואה ,היא עדיין נושא
פתוח באופן יחסי .אני יכול למנות עוד נושאים רבים
שעדיין לא נחקרו ביסודיות ,והרבה שאלות בסיסיות
שעדיין אין לנו תשובות מספקות עליהן .כך או כך,
אני בטוח בדבר אחד :עדיין יש הרבה מה לחקור
והרבה דברים שאנחנו עוד לא מבינים ,ורב הנסתר
על הגלוי .חוקרים יזדקקו לשנים רבות כדי לעבור
על מאות מיליוני הדפים של התיעוד הרלוונטי ,ועוד
הרבה שנים נוספות כדי שנעכל את מה שהתיעוד
הזה מספר לנו .אני בטוח שהיורשת שלי ,ד"ר שרון
קנגיסר-כהן (מנהלת מרכז דיאנה ואלי זבורובסקי
לחקר תוצאות השואה והשלכותיה במכון הבין-לאומי
לחקר השואה של יד ושם) תאמץ את האתגר הזה,
תסייע בהנהגת סטנדרטים גבוהים אף יותר ותפרסם
עוד מחקרים רחבי טווח בתחום חקר השואה.

■ למעלה :זוכה הפרס עומר ברטוב; למטה ,מימין לשמאל:
פרופ' דן מכמן ,זוכת הפרס יואנה טוקרסקה-באקיר ,התורמים
לי ובריאן יפה ,אבנר שלו

בני וטילי איבדו קרובי משפחה בשואה .בן דודה
של טילי ,בן ציון (נוליק) שמידט ,נרצח בגיל  19בגטו
קובנה .מורשתו ממשיכה לחיות באמצעות הציור
היחיד שלו שנותר ,אשר שמור באוסף האמנות של יד
ושם וזמין לצפייה באתר יד ושם .אחייניתו של נוליק,

דוסיה קרצ'מר ,השתתפה באירוע הענקת הפרס
וציינה כי לאחרונה ראתה עדות של קרוב משפחה.
"עדויות יהיו ההוכחה היחידה שהשואה התרחשה",
היא אמרה בטקס" .זכרו של נוליק נשאר כאן ביד
ושם באמצעות הציור היחיד שלו ששרד את התופת.
אירועים כמו האירוע הזה משמעותם שנוכל להמשיך
להנציח את מי שנרצחו בשואה וגם את ניצולי השואה
שכבר אינם איתנו".
ברטוב נשא הרצאה מרתקת שבה הציג את
העיירה בוצ'אץ' במזרח אירופה  -מקום הולדתם
של צייד הנאצים שמעון ויזנטל ,חתן פרס נובל שמואל
יוסף עגנון ,מייסד ארכיון עונג שבת עמנואל רינגלבלום
וגם אמו של ברטוב  -כדוגמה לדרך שבה השפיעו
התפתחויות מקומיות על אופי השואה .תוך שהוא מציין
את הדו-קיום הראוי לשבח ששרר בעבר באזור בין
תושביו ,אוקראינים לצד פולנים ויהודים ,מנה ברטוב
את הלאומנות של המאה ה 19-ואת האלימות של
מלחמת העולם הראשונה כקטליזטורים העיקריים
של קריסת הסדר החברתי ותפיסת היהודים הן
בקרב האוקראינים הן בקרב הפולנים כ"אויבים של
שאיפותיהם הלאומיות" .כמי שסבלו בתקופה שבין
שתי המלחמות תחת שלטון פולני ,ואחר כך סובייטי,
היו הלאומנים האוקראינים מוכנים לסייע לגרמנים
במדיניותם הרצחנית כלפי היהודים .תפיסתנו את
אופייה של השואה נעשית מורכבת מאוד כאשר
האירוע נצפה 'מלמטה'" ,הוא טען" .הדבר מראה
שתחושת הביטחון שיש לנו בשכונותינו מבוססת
לעתים קרובות על קליפה דקה של סדר חברתי וכבוד
שאפשר לבטל אותה בקלות באמצעות זיהוי קבוצות
מסוימות כמי שנמצאות מחוץ לגבולות הסולידריות
האנושית ,ובהפניית כוחות החוק והסדר נגד אלה
המסומנים לגירוש ,למאסר או למוות".
טוקרסקה-באקיר זקפה את הצלחת מחקרה
לזכותה של חקירתה המדוקדקת של כל פיסת תיעוד
ועדות שהצליחה להשיג על קיילצה .היא גם הקפידה
לנסות לגלות לא רק מה גרם לפוגרום ,אלא גם מה
אִפשר אותו" .העיר המקוללת הוא בראש ובראשונה
מחווה לקורבנות הפוגרום" ,היא אמרה" .אבל הוא
גם מחווה לניצולים אשר ,על אף הכול ,מצאו בתוכם
רצון לחיות [ ]...אנו חיים בזמנים שבהם העבר חוזר.
ואני מאמינה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות משהו
לגבי זה".

תיקון טעות:
■ בגיליון  90של יד ושם ירושלים הופיעה תמונה של העברת רכוש יהודי לבית מסומן בגטו בבודפשט .השנה
שבה צולמה התמונה היא  1944ולא כפי שנכתב.
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חדשות
חדש במאגר השמות :הצגת מידע ממקורות שונים על אותו קורבן
■ הרשומות המוכרות ביותר המצויות במאגר
שמות קורבנות השואה של יד ושם הן דפי העד
המנציחים את הקורבנות .אך מאגר השמות מכיל
מאות מקורות נוספים .למשל ,רשומות דיגיטליות
שהתקבלו מארגונים אחרים (כמו רישומי היהודים
שגורשו מגרמניה ,שפותחו בידי הארכיון הלאומי
הגרמני) ,רשומות ביבליוגרפיות (כמו ספרי יזכור)
ורשומות ארכיוניות (כמו קטלוג הכרטיסיות של
אסירי מאוטהאוזן).

ברוב המקרים יש מקור אחד בלבד לקורבן
מסוים המונצח במאגר השמות .אבל במקרים אחרים
יש מקורות רבים לקורבן יחיד ,שהיום מקובצים יחד
כדי להקל על החוקר ועל קרוב המשפחה שמחפש
מידע עליו .באמצעות שידרוג ממשק האינטרנט של
יד ושם ניתן להציג למשתמשים במאגר באופן גרפי
את "מקבצי הרשומות" השונים ,אבל ניתן עדיין לראות
כל מקור בנפרד .כמו כן אפשר לבחור את כל המידע
הקשור למשפחה מסוימת ,ולהוריד אותו למכשיר אישי.

יותר ממיליון שמות של בני אדם שנרצחו בשואה
עדיין חסרים במאגר השמות של יד ושם" .אנו מעריכים
מאוד את המידע שמתקבל מהציבור" ,אומר מנהל
היכל השמות של יד ושם ד"ר אלכסנדר אברהם.
"המלאכה עדיין רבה ,ורשומות חדשות של שמות
ממשיכות להתווסף למאגר השמות .זהו מאמץ
מתמשך ,והוא יימשך עד שאחרון שמות ששת מיליוני
קורבנות השואה יירשם".
הכותב הוא סגן מנהל היכל השמות ,אגף הארכיונים.

סדנת מומחים :שימוש ראוי בחומרי מקור בעידן הדיגיטלי
■ איסוף מקורות הוא הבסיס לכל מחקר ולכל פעילות
של חינוך או הנצחה .מכיוון שכך יש חשיבות רבה
ליכולת לדעת מהי מידת האותנטיות של התיעוד,
היכן היה לפני שהתגלה ומהו התוכן המדויק שלו.
הדבר נכון תמיד ,והוא נכון שבעתיים בתחום תיעוד
השואה ,כי הדיוק כאן הוא בעל חשיבות הן מוסרית
הן היסטורית.
השימוש הגובר בטכנולוגיה לצורך הגעה
למסמכים מעלה שאלות חדשות ומורכבות הן בתחום
המקצועי הן בתחום האתי .בעידן הדיגיטלי ,כאשר
מסמכים מקוריים נסרקים ונעשים זמינים כקבצים
דיגיטליים ,השאלה מהו "מקור מקורי" נעשית מורכבת
יותר מאשר בעבר .המסמכים הזמינים כקבצים

דיגיטליים אמנם נגישים יותר ,אבל גם חשופים
למניפולציה ,ובמקביל לעובדה שהגישה שלנו לתיעוד
קלה מתמיד ,המרחק בין המקור לצרכנים שלו גדל
ומקשה על אימות האותנטיות והבנת ההקשר.
כל הנושאים הללו היו הבסיס להרצאה ולדיון
מעמיק בסדנת מומחים שנערכה ביד ושם בנובמבר
 2019תחת הכותרת "המקור :מקורות שואה  -אמת,
פרשנות ושימוש ראוי ובלתי ראוי בעידן הדיגיטלי".
כ 30-חוקרים ,מומחים לארכיונים ולקטלוג ,מומחי
שימור ,יוצרי תיעוד ומומחי טכנולוגיה וחינוך מאירופה,
אמריקה הצפונית וישראל התכנסו לחלוק את הגישות
והמחשבות שלהם על מקומו של ה"מקור המקורי"
בעידן הדיגיטלי .במהלך הסדנה עלו נושאים רבים,

■ אי אפשר לכתוב שירה אחרי אושוויץ ,קבע ההוגה
היהודי תיאודור אדורנו .המילה הכתובה קורסת ,לכאורה,
אל מול הזוועות .ובכל זאת ,עוד ב ,1946-כשפצעי
המלחמה באירופה עדיין היו פעורים ומדממים ,כתב
ניצול אושוויץ ויקטור פרנקל מחזה בניסיון נחשוני
להתמודד עם חוויותיו בעולם המחנות ועם ההשלכות
המוסריות והפילוסופיות של השואה .המחזה ,אשר

ויקטור פרנקל כתב את המחזה
בניסיון נחשוני להתמודד
עם חוויותיו בעולם המחנות
ועם ההשלכות המוסריות
והפילוסופיות של השואה
תורגם לאחרונה בידי פרופ' דוד גוטמן וד"ר יאן קינה,
הועלה ביד ושם בקריאה מבוימת ב 29-בינואר ,2020
באירוע מרגש לציון יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת
קורבנות השואה ומלאות  75שנה לשחרור אושוויץ.
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הלל סולומון

בהם גישות של פרויקטים שונים לאותנטיות ולשימוש
במקורות שואה ארכיוניים; מקור לעומת העתק דיגיטלי
בשימוש האקדמי במקורות שואה; שיטות להבטחת
האמון בארכיונים דיגיטליים; דילמות של משמרים;
שימור ההקשר בעולם הדיגיטלי; אתגרים הכרוכים
בשימוש בהעתקים דיגיטליים עבור חומרים חינוכיים
מקוונים ,אפליקציות ,משחקים חינוכיים וכדומה;
ושאלות אתיות על גבולות המניפולציה בחומרים
ובקמפיינים של מדיה חברתית.
סדנת המומחים "המקור" נערכה בתמיכת קרן "זיכרון ,אחריות
ועתיד" (  (EVZובשיתופה.
הכותב עובד באגף הארכיונים.

לראשונה בעברית :הקראת המחזה היחיד של ויקטור פרנקל
סינכרוניזציה בבירקנוואלד :ועידה מטאפיזית הוא
המחזה היחיד שכתב ההוגה והפסיכיאטר הנודע,
והוא אחד המחזות הראשונים שנכתבו בגרמנית
לאחר מלחמת העולם השנייה על השואה .עלילת
המחזה מתרחשת בשני ממדים מקבילים :במחנה
המוות בירקנוואלד (הלחם של שמות המחנות
בירקנאו ובוכנוואלד) ובעולם המתים ,שם נערכת
ועידה מטאפיזית של פילוסופים .פרנקל כתב אותו
חודשים ספורים לאחר כתיבת ספרו החשוב האדם
מחפש משמעות .המחזה כולו נכתב בתוך תשע
שעות ,ביום ראשון גשום אחד באוקטובר " ,1946על
חצי תריסר כוסות קפה שחור".
המחזה הוצג ביד ושם בזכות ד"ר קינה ,מעמיתי
בובר באוניברסיטה העברית ,וד"ר שרון ליבנה ,ממכון
ליאו בק ,שפנו ליד ושם עם היוזמה להעלות את המחזה
לראשונה על הבמה בעברית בבימויו של פרופ' שמעון לוי.
ד"ר שמעון אזולאי ,פילוסוף ואיש חינוך מהקריה
האקדמית אונו ,הקדים את הקריאה בהרצאה מרתקת
שכותרתה "פילוסופים מחפשים משמעות :מבוא

צבי ברנהרדט

גל כהן

לדיאלוג שלא התקיים מעולם"; ההרצאה העניקה
מימד נוסף של הבנה לקריאה המבוימת של המחזה.
כ 200-הצופים שבאו לאירוע האזינו גם לדבריו
של פרופ' דוד גוטמן ,ניצול שואה שהכיר את ויקטור
פרנקל וסיפר על האיש ועל מפגשיו עמו .דבריו
המרגשים חתמו ערב מיוחד מאוד ביד ושם.
הכותב הוא כותב ועוזר הפקה במחלקת האירועים ,אגף הנצחה
וקשרי קהילה.

"קולכם שמעתי" :ספר מיוחד לקיום מפגשי שיח זיכרון
■ "מי יבכה לנו? מי יציב ציון לנו? מי יספר ברבים
בפרוטרוט על העם הגדול ,על עם הלְוִּיִים בתוך העמים
[ ]...על אומות שהרגו אותו ,את כולו ,לא השאירו ילד,
לא ולד בבטן אמו  -למעלה מששת מיליונים במשך
ימים [ ]...כשהרגו בארמנים ,בכה עליו בספר יהודי;
וכשנהרג העם היהודי  -מי יבכה אותו? מי יבכה לו?"

שני פרחי וד"ר יעל ריצ'לר-פרידמן

לאחוז ברוח ובערכים גם בימים ההם של כאוס ואפלה,
ימים שבהם היה אפשר לצפות שאנשים יעסקו אך
ורק בהישרדותם האישית.
"הספר קולכם שמעתי מזמין את הקוראים להיכנס
למרחב הזיכרון ,בין שמדובר במרחב זיכרון אישי ובין
שמדובר בשיח זיכרון במעגל משפחתי או חברתי אחר",
אומרת ענבל קויתי בן דוב ,מנהלת אגף הנצחה וקשרי

יצחק קצנלסון ,כתבים אחרונים

כבר בעיצומם של ימי השואה הרהרו יהודים בסוגיית
הזיכרון ,ועלתה השאלה מי יזכור ומה ייזכר.

בספר מושם דגש מיוחד
בטקסטים שנכתבו בעיצומה
של השואה ואשר פותחים צוהר
להבנת האופן שבו חוו היהודים
את האירועים בעת התרחשותם
"שאלת המשכיות הזיכרון ותוכנו ממשיכה
להעסיק אותנו גם ְב ּ ִמ ְפנ ֶה הדורות שאנו מצויים בו",
אומר ד"ר אייל קמינקא ,ראש קתדרת לילי ספרא
ללימודי השואה ומנהל בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה" .היא אף עולה ביתר שאת בימים אלה ,כאשר
האפשרות להיפגש עם ניצולי שואה הולכת ופוחתת,
ולכן אנחנו נדרשים למצוא דרכים נוספות להנחלת
זיכרון שואה בעל משמעות ומעורר השראה .בשנים
האחרונות אנו עדים ליוזמות רבות בקרב קבוצות
שונות בחברה הישראלית ליצור מסגרות המאפשרות
למשתתפים בהן לקחת חלק פעיל בתהליך הזיכרון".
בניסיון להתמודד עם האתגר הזה יד ושם הוציא
לאור את הספר קולכם שמעתי ,המאפשר להקשיב
לנספים ולניצולים המייצגים קשת רחבה של קולות
שחוו את אימי השואה ברחבי אירופה .הקולות הם
של נשים וגברים ,צעירים ומבוגרים ,ממגוון הזרמים
והזהויות שהיו בחברה היהודית בימי בשואה.
הספר החל את דרכו כיוזמה משותפת של יד ושם
ושל מפקדת קצין חינוך ראשי בצה"ל ,ויועד תחילה

לחיילי וקציני מערכת הביטחון בישראל .עתה ,לקראת
יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ף ,הושקה גרסה
חדשה של הספר המיועדת לציבור הרחב .בספר
מושם דגש מיוחד בטקסטים שנכתבו בעיצומה של
השואה ואשר פותחים צוהר להבנת האופן שבו חוו
היהודים את האירועים בעת התרחשותם ,כשלא ידעו
מה צופן להם העתיד .הכתיבה עצמה מלמדת על
תעצומות הנפש של היהודים האלה ,שרבים מהם
נרצחו ,והבאת דבריהם בספר היא בבחינת הנצחתם.
המקורות בספר מאירים הן את החורבן האיום
שהתרחש בימי השואה הן את הניסיון ההרואי להמשיך

קהילה ביד ושם" .בספר משולבים שירים המשמשים
פתיח המלווה את נושאי השיחה השונים .הטקסטים של
הנספים ושל הניצולים מתכתבים עם מילות השירים
המהדהדות לאורך כל פרק .במפגש זיכרון ניתן לעבור
בין השערים ,לבחור שניים-שלושה קטעים מכל שער,
להאזין לשירים באמצעות אתר האינטרנט של יד ושם,
ואז לקרוא בצוותא ,לשיר ,לשתף ,לשוחח ולזכור".
שני פרחי היא ראש מדור פדגוגיה במחלקת הכשרת מורים
בישראל ,בית הספר הבין-לאומי להוראה השואה ,וד"ר יעל
ריצ'לר-פרידמן היא ראש מדור פיתוח תוכניות לימוד במקום.

תוכנית לפיתוח מנהלים :מנהיגים מקבלים החלטות
■ "מנהיגים מקבלים החלטות" היא תוכנית ייחודית
לפיתוח מנהלים הנערכת ביד ושם .התוכנית משלבת
העמקה בנושא מנהיגות בשואה עם פיתוח מיומנויות
ניהול ,והיא מיועדת למנהלים בחברות ובארגונים
במגזר הפרטי והציבורי .באמצעות התוכנית החווייתית
והייחודית ,חברות וארגונים במשק הישראלי יכולים
לפתח ולטפח שכבות שונות של מנהלים תוך עיסוק
בנושאים המצויים בלב הזיכרון היהודי והישראלי.
התוכנית החדשה מציעה מפגש בן שבע שעות
בהובלת צוות מקצועי מיד ושם ויועץ ארגוני המומחה
בפיתוח מיומנויות ניהול .במהלך המפגש מסיירים
המשתתפים במוזיאון לתולדות השואה ,בסיור ששם

דגש על מנהיגות בשואה וכולל היוודעות לסגנונות
מנהיגות בתקופת השואה .המפגש כולל גם סדנה
להיכרות עם מודל המנהיגות מעברי"ם והיכרות עם
מיומנויות וכישורים של מנהיגות .החלק האחרון
מוקדש לתרגול וחיבור לעולם הארגוני-מקצועי
תוך התבוננות אישית והצבת יעדים אישיים לפיתוח
כישורי מנהיגות ויכולות הובלה בארגון.
התוכנית כוללת עבודת הכנה מוקדמת עם אנשי
משאבי אנוש בארגון ,על מנת להתאים את תכני היום
לצורכי הארגון ,והיא מציעה המשך פעילות פנים-ארגונית
בהתאם ליעדים שהציבו המשתתפים כדי למקסם את
תפוקות היום ולהבטיח הטמעה לטווח ארוך .התוכנית,

שהושקה השנה ומשמשת פלטפורמה ערכית ומקצועית
לפיתוח מנהלים ,זכתה לתהודה רבה בקרב מנהלים
וגורמי משאבי אנוש בחברות וארגונים במשק הישראלי.
למידע נוסףguiding@yadvashem.org.il ;02-6443442/256:
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ידידים ברחבי העולם
אוסטריה

■ ב 30-בדצמבר  2019התקיים ביד ושם טקס לזכרו
של ניצול השואה יהודה שוורצבאום ז"ל ,הוקרה לאשתו
שרה ולבניו רון ומיכאל על תרומתם הנדיבה ליד ושם.
היותו איש ספר ,בחרה משפחתו להנציח את
זכרו של יהודה באמצעות קריאת הספרייה המקוונת
באתר האינטרנט של יד ושם על שמו .האירוע ,שנערך
בנוכחות בני המשפחה ,ידידיה וקרוביה התקיים בבית
הכנסת של יד ושם .במעמד המיוחד נשאו דברים יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,בניו של יהודה ,וניצול
השואה וידיד יד ושם אברהם הרשלום ,חבר קרוב
של משפחת שוורצבאום .עוד הוקרן סרט מרגש על
אודות יהודה ,שערך והפיק בנו מיכאל.
"הסיפור של יהודה ובני משפחת שוורצבאום מבטא
את האכזריות הבלתי נתפסת שחווה העם היהודי
בתקופת השואה ,ואת סיפורו של ניצול שואה שלמרות

החורבן והאובדן האישיים שחווה בחר בחיים" ,אמר שלו.
"למדתי מבני המשפחה של יהודה ששמחת החיים,
האופטימיות ,הנדיבות ואהבת הבריות שלו היו מקור
השראה לכל הסובבים אותו .אנחנו מודים מקרב לב
למשפחת שוורצבאום על הצטרפותה למשפחת ידידי
יד ושם ועל תרומתה הנדיבה שתסייע לנו להנחיל
את זיכרון השואה לדורות הבאים".

ישראל
■ יד ושם אבל על פטירתה של
ניצולת השואה נטה גטניו (לבית
אוסמו) ,ידידת אמת של יד ושם,
בדצמבר  2019והיא בת  96שנה.
נטה (אפטחיה מזל) נולדה בשנת
 1923באי קורפו ביוון .שם נולד גם
אחיה הבכור ליאונה ,ואחריה נולדו שלוש אחיותיה
 יהודית ,אירן ושרה רחל .כאשר כבשה איטליהאת קורפו בשנת  ,1941הצטרפה נטה לצלב האדום,
ולאחר כיבוש האי בידי הגרמנים ב 13-בספטמבר
 1943היא נעשתה חברה במחתרת היוונית.
בהתחלה עסקה נטה בגיוס כספים (גם מהקהילה
היהודית) ,ולאחר מכן האזינה בחשאי לרדיו כחלק
מצוות של חמישה אנשים במרתף מתחת למועדון של
קצינים גרמנים .נטה הייתה מפענחת את החדשות,
ואלה היו מודפסות בצורת עלונים ששוכפלו ידנית
ופוזרו ברחובות .בשלהי המלחמה הודיעו אנשי

המחתרת לנטה כי הגרמנים כבר אספו את יהודי
סלוניקי ,אתונה ויאנינה ,וכי עליה להודיע לראש הקהילה
ולרב כי עליהם לפעול בהתאם ,אבל השניים לא
האמינו למסר וחשבו ש"הגויים רוצים להפחיד" אותם.
ב 13-באפריל  1944התקבלה פקודת הגירוש
של יהודי קורפו .עוד לפני כן הבריחה נטה בעזרת
המחתרת שתיים מאחיותיה וכך הצילה את חייהן
(אחיה ליאונה נפטר קודם בקורפו) .נטה ויתר בני
משפחתה ויהודי קורפו הובאו בספינות דיג לפטרס,
ומשם הובלו לאתונה והוסעו ברכבות למחנה אושוויץ-
בירקנאו .במהלך המסע נקרו לנטה הזדמנויות אחדות
להימלט ,אבל היא סירבה לעזוב את הוריה .הוריה
נרצחו באושוויץ.
לאחר המלחמה עלתה נטה לארץ והתגוררה
עם בעלה ישראל בתל אביב .היא פעלה כל חייה
לספר את סיפורם של יהודי קורפו ולהקים להם יד
ושם .יהי זכרה ברוך.

ארצות הברית
■ ב 17-בנובמבר  2019התכנסו יותר מ 600-אורחים
במלון פייר בניו יורק לערב ההצדעה השנתי של
האגודה האמריקאית למען יד ושם .אורחי הכבוד היו
בני שלושה דורות של משפחה אחת :ניצולי השואה
פאולה וג'ק גורה קיבלו את "פרס הזיכרון" של האגודה
האמריקאית; לבתם מונה גורה סטרלינג ולבעלה
דוד סטרלינג (חבר הנהלת האגודה) הוענק "פרס
המנהיגות" של האגודה; ואילו סמנטה וג'ונתן פרידמן
ופז וסם פרידמן ,כולם חברים פעילים של המנהיגות
הצעירה של האגודה האמריקאית למען יד ושם ,קיבלו
את "פרס המנהיגות הצעירה" של האגודה .משפחת
גורה-סטרלינג-פרידמן מייצגת את נושא הערב השנתי:
"טובים השניים מן האחד [ ]...והחוט המשולש לא
במהרה יינתק" (קהלת ד ,ט'-י"ב) .בני כל שלושת
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הדורות של המשפחה מחויבים בכל מאודם לשליחות
של יד ושם לזיכרון השואה והוראתה.

■ מימין לשמאל :גזבר האגודה האמריקאית דוד הלפרין ,מנהל
דסק ארצות הברית באגף לקשרי חוץ של יד ושם ג'רמי וייס,
יושב ראש האגודה האמריקאית לני וילף ,מנכ"לית יד ושם
דורית נובק ,מנכ"ל האגודה האמריקאית סטנלי סטון ,מנהל
האגף לקשרי חוץ ביד ושם שעיה בן יהודה ,וחבר הוועד המנהל
של האגודה האמריקאית ויושב ראש הערב מרק מוסקוביץ

■ יד ושם אבל על פטירתו של
ניצול השואה וידיד יד ושם מקס
אטינגין.
בעת הכיבוש הנאצי חיו מקס,
אחיו והוריהם בתנאים של מצוקה
קשה בגטו וילנה .זמן קצר לפני
חיסול הגטו הם ברחו ממנו בעזרת בולסלב
בורטינסקי ,שהוכר חסיד אומות העולם ב.1992-
בורטינסקי החביא את משפחת אטינגין בבור קטן
בחצר ביתו במשך עשרה חודשים עד השחרור.
לאחר המלחמה עבר מקס עם משפחתו
לשוודיה ,וב 1947-הוא היגר לארצות הברית.
ב 1953-הוא פגש את רחל ,ישראלית שהגיעה לניו
יורק ללמוד אופנה ,והתחתן איתה .בני משפחת
אטינגין הקדישו ביד ושם מצפור מיוחד לכבודו של
בולסלב בורטינסקי .ב 1992-נפגשו ביד ושם בני
שלושה דורות של משפחת אטינגין עם אלמנתו
של בולסלב ועם נכדתו לפגישה מרגשת.
מורשת זיכרון השואה של מקס  -מורשת
של בניית חיים יהודיים תוססים ושל חיזוק מדינת
ישראל והעם היהודי  -ממשיכה להשאיר רושם
חזק על כל מי שמקס נגע בהם.
יד ושם שולח את תנחומיו לאלמנתו של
מקס ,רחל אטינגין ,לבנותיהם אורלי יונתן ודורין
ניל ,ולכל בני המשפחה .יהי זכרו ברוך.
■ יד ושם אבל על פטירתה
של ג'ין שרייבמן (לבית פכטר),
אחותו האהובה של ידיד יד ושם
ג'ק פכטר ,ואשתו האהובה של
יצחק גולדמן ז"ל.
ג'ין נולדה ברזוביץ ,פולין.
בהיותה האחות הבכורה של הלן ז"ל ,ג'ק ודורה,
היא דאגה לכל צורכיהם בעת שהוריה היו טרודים
בפרנסת המשפחה .בזמן המלחמה טיפלו הוריה
של ג'ין ביצחק גולדמן ,שריד יחיד ממשפחתו ,שהיה
לימים בעלה של ג'ין .המשפחה ברחה מעיירה
לעיירה ,והגיעה לבסוף למחנה עקורים בגרמניה.
ג'ין הייתה בהיריון עם בתה כאשר הזוג הגיע
לארצות הברית ב 25-בדצמבר  .1947כעבור שלוש
שנים הם הקימו בבוסטון את מאפיית גולדמן.
יצחק עסק באפייה ובקישוט העוגות בעוד שג'ין
קיבלה את הלקוחות בחיוכה הגדול ובסינרה
הלבן .בהשפעת החוויות הקשות שחוו בשואה,
היו ג'ין ויצחק מסורים לסיוע לחלשים ולזקנים
וסיפקו לכל נצרך טיפול מעולה במרכז החלמה.
יד ושם שולח את תנחומיו למשפחתה של
ג'ין  -שני ילדים ,שני אחים ,חמישה נכדים ,עשרים
נינים ובת נינה אחת .יהי זכרה ברוך.

■ יד ושם אבל על פטירתה של
ניצולת השואה וידידת יד ושם
סלמה גרודר הורוביץ.
סלמה נולדה בהנאצ'וב,
פולין .היא הייתה השנייה מבין
ארבעה ילדים שנולדו ללאה
וברנרד גרודר ,שהיו בעלי איטליז סיטונאי.
במלחמת העולם השנייה שולחו סלמה
ומשפחתה למחנה הריכוז קורוביץ .כאשר הגרמנים
חיסלו את המחנה ביוני  ,1943הם ברחו ליערות
של הנאצ'וב והתחבאו שם .הם נשארו במסתור
עד אפריל  ,1944כאשר הכפר שבו הסתתרו
הועלה באש בידי אוקראינים .לאחר מכן ברחה
סלמה עם אמה ואחיה לבילקה ,שם הוסתרו בידי
מאירה פצקובסה עד השחרור ,שלושה חודשים
לאחר מכן .גברת פצקובסה הוכרה חסידת אומות
העולם לאחר מותה באוגוסט .2003
לאחר המלחמה היגרה סלמה לארצות הברית.
היא ייסדה חברה להשכרת מדי עבודה וכיהנה
כנשיאת החברה .היא גם כיהנה כחברת הנהלת
האגודה האמריקאית למען יד ושם ונאמנת יד
ושם .סלמה הייתה פילנתרופית נדיבה ,שהקדישה
את רוב חייה לתמיכה במטרות יהודיות ברחבי
העולם ולזיכרון השואה.
יד ושם שולח את תנחומיו לאחיה פרל פילד
והרברט גרודר .יהי זכרה ברוך.
■ יד ושם אבל על פטירתה של
סטלה סקורה.
סטלה נולדה ב 10-באוגוסט
 1923בז'יביאץ  ,פולין .היא הייתה
בתם היחידה של איידה ואיזידור
אובסטלר ,ויחד עם הוריה שרדה
בזוועות השואה .לאחר המלחמה ,בהיותה במחנה
עקורים ,היא פגשה את בעלה לעתיד שמואל
סקורה .סטלה ושמואל עברו לניו יורק ,שם החלו
חיים חדשים .הם היו נשואים באהבה  61שנה.
סטלה ושמואל סקורה היו פילנתרופים נדיבים.
שליחותם העיקרית בחיים הייתה תמיכה בזיכרון
השואה .הם נמנו עם מייסדי האגודה האמריקאית
למען יד ושם ,תרמו את המנורה שהייתה לסמל של
יד ושם בירושלים וגם הקימו את מרכז הלמידה
במכלול המוזיאוני.
יד ושם שולח את תנחומיו לבתה ,חברת
ההנהלה של האגודה האמריקאית שריל ליפשיץ;
נכדיה איריס ואדם לינדנבאום ואילנה ליפשיץ;
וניניה מרים וסם לינדנבאום .יהי זכרה ברוך.

■ אלון גולד (חמישי מימין) ומשפחתו ,יחד עם
משפחת רובנר ,סיירו ב 15-באוקטובר במוזיאון
לתולדות השואה ,ולאחר מכן ביקרו בגן הצפוני של
יד ושם ,שמוקדש למשפחת בוק.

■ ב 14-בנובמבר התקיים טקס הענקת אות חסידת
אומות העולם לזדנקה קרסיק .בטקס ,שנערך בחסות
האגודה האמריקאית למען יד ושם בהשתתפות
הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק דני דיין ,קיבל
מירו קרסיק (בתמונה) את האות בשם אמו המנוחה.
זדנקה קרסיק ,תושבת קרואטיה בצעירותה ,סיכנה
את חייה כדי להציל בימי השואה את חייו של מרק
קרסיק .הקהל שהתכנס בביתו של דני דיין שמע
דברים מפי מירו ומפי מרק קרסיק ,שחי כיום בזכות
האנושיות של זדנקה.

■ ב 24-באוקטובר ביקרו ברי לוין (מימין) והוריו לואיס
וסקיפ בבית הכנסת של יד ושם ,שם נמצא ספר
התורה שתרמו הוריה של לואיס ,אד וסלין מוסברג.

קנדה
■ ידיד יד ושם מיילס נדל ביקר בעיר הבה"דים
ובמרכז הלמידה של יד ושם .ב 1-בדצמבר הגיע נדל
ליד ושם וערך סיור מיוחד בתערוכה "הבזקי זיכרון:
צילום בתקופת השואה" ,במוזיאון לאמנות השואה
ובאוסף החפצים.

הצטרפו היום לחוג ידידי יד ושם!

אוסטרליה
■ ב 10-באוקטובר ביקרו יעקב (משמאל) וריטה
ויינברג (מימין) ביד לילד ובמוזיאון לתולדות השואה
עם בנם דניאל (שני משמאל) ,כלתם וירג'יניה ונכדתם
בו (במרכז) .לאחר מכן השתתפה בו בטקס אימוץ
זיכרון של ילדה שנרצחה בשואה לרגל בת המצווה
שלה בבית הכנסת של יד ושם .בטקס היא התחייבה
לזכור את מינה בלומנפרוכט ז"ל שלא שרדה בשואה.

■ 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
יד ושם  -קובץ מחקרים ,כרך מ"ז( 2:תשע"ט)2019 ,
עורך :דוד זילברקלנג
₪ 63 ₪ 84
■ חמשת מאמרי המחקר בכרך עוסקים במגוון נושאים.
שני מאמרים דנים בשואה באוקראינה :אלכסנדר קרוגלוב
וקיריל פפרמן כותבים על רצח היהודים באזור אודסה
בתחילת  ;1942ויורי רדצ'נקו כותב על ארגון  OUN-Mועל
שיתוף הפעולה של אוקראינים עם הגרמנים בשואה .שלושה
מאמרים דנים בניצולים ובזיכרון :ד"ר שרון קנגיסר-כהן על
הדוח של ד"ר פאול פרידמן ב 1947-על מצבם של ילדים
ניצולים באירופה; שרון גבע על נשים עדות במשפט אייכמן;
ואלני קוסטובולו על המאבק בן עשרות שנים להקמת
אנדרטה בסלוניקי לזכר היהודים שנרצחו בשואה .בכרך
גם מאמרי ביקורת.

לאחות את השברים :התערותם של רופאים ניצולי שואה
במערכת הבריאות ובחברה בישראל1957-1945 ,
רחל הרצוג

המחנה השביעי שלי:
הישרדותו של יהודי פולני בגטו ובמחנות
נח (נתן) זֵ'ל ֵכֹוב ֶר
₪ 51 ₪ 68
■ לאחר חיסול גטו ורשה באביב  1943גורש נח ז'לכובר,
יליד ורשה ,לשורה של מחנות ריכוז בפולין וברייך הישן:
מיידנק ,אושוויץ  ,Iבוכנוולד ,מיטלבאו דורה ,ועוד מחנות
לוויין .בזכות תעצומות הנפש שגייס ,הצליח ז'לכובר לשרוד
את תלאות המחנות הגרמניים ,את עבודת הכפייה ואת
צעדות המוות; בשנת  ,1946אחרי ששב לוורשה החרבה
ונודע לו כי משפחתו אבדה ,החל לכתוב את חיבורו מלא
העוצמה והחיּות על ייסוריו וייסורי אחיו לגורל בשנות
המלחמה.

להתראות בקרוב:
חנה גֹוסל ָר על אימת השואה ועל חברתה אנה פרנק
אליסון לסלי גולד
₪ 51 ₪ 68
■ הגזירות שהוטלו על יהודי הולנד לא פסחו על חנה ועל
חברותיה ,ובהן חברתה הטובה אנה פרנק .בקיץ 1942
נעלמה אנה מחייה באחת ,וכעבור כמה חודשים נפטרה
אמה .ביוני  1943נשלחו בני המשפחה למחנה ו ֶסטֶרבּ ֹורק.
חנה ואחותה הצעירה שוכנו בבית היתומים של המחנה,
ומשם הועברו לברגן בלזן .באחד הימים גונבה לחנה
השמועה שחברתה אנה נמצאת בברגן בלזן ,והשתיים
הצליחו לשוחח מעט מבעד לגדר שהפרידה ביניהן.
"להתראות בקרוב" ,נפרדו החברות זו מזו ,אך זו הייתה
פגישתן האחרונה.

₪ 74 ₪ 98
■ הספר עוסק במפגש המרגש של הרופאים ניצולי
השואה עם החברה הישראלית לאחר מלחמת העולם
השנייה ובשנותיה הראשונות של מדינת ישראל .בתחילת
הדרך התקשה הממסד הרפואי בארץ ישראל לקלוט את
הרופאים הניצולים ,ותנאי העבודה שלהם היו קשים .אבל
באמצעות המפגש של הרופאים הניצולים עם מטופלים
עולים היו הרופאים מנקלטים לקולטים ,סייעו למטופליהם
העולים להחלים ולהשתקם ,ובהליך הזה שיקמו את עצמם
והשתלבו במהירות בחברה הישראלית.

נכתב בדמעות :מכתבים ראשונים לאחר השחרור
עורכים :רוברט רוזט ויעל נידם-אורביטו
₪ 105 ₪ 140
■ באנתולוגיה זו קובצו מכתבים שכתבו ניצולי שואה וחיילים
יהודים מכוחות בעלות הברית שהשתתפו בשחרור אירופה
מעול הנאצים .מקצת המכתבים נכתבו עם השחרור ומקצתם
בחודשים הסמוכים לו .מן המכתבים בוקעים קולותיהם
הקמאיים של הניצולים לאחר השחרור  -קולות המבטאים
את אבלם ואת כמיהתם למגע עם יקיריהם בעולם שעדיין
עומד על תילו .במילותיהם של הניצולים נארגו יחד הקלה,
כאב על האובדן שאין לו מזור ,ואף תקווה לעתיד טוב יותר.
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בית אברהם אבינו :סטפן ושושנה רצ'ינסקי —
חסיד אומות העולם והאישה שהציל
הילה שרון
₪ 59 ₪ 78
■ הספר מגולל את סיפור אהבתם של חסיד אומות
העולם סטפן רָצ'ינסקי ושל זוזנה (שושנה) ,נערה יהודייה
ילידת וילנה שאיבדה את הוריה באקציות בגטו וילנה .בני
משפחת רָצ'ינסקי הסתירו בחווה המשפחתית שלהם
יהודים שנמלטו מן האקציות והרציחות בווילנה ובערי
המחוז ,ושושנה הייתה אחת מהם .בספר מגוללת נכדתם
את קורותיהם בשנות המלחמה ,את הבחירה האמיצה
להיות לזוג ,את תלאותיהם בליטא הסובייטית ואת קשיי
ההתאקלמות במדינת ישראל עם העלייה ארצה בשלהי
שנות החמישים.
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