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באחרונה תורגם לאנגלית “חלוק לבן בגטו :מבט על קורות הרפואה היהודית בפולין בתקופת
השואה” ,ספר המחקר של היסטוריונית השואה ד”ר מרים עופר ,מרצה בכירה באקדמית גליל
מערבי .הספר בוחן בהקשר היסטורי רחב את עבודת הצוותים הרפואיים ומנהיגי גטו ורשה
בתקופת השואה ,ובודק כיצד הם התמודדו עם האתגרים המקצועיים ,המוסריים והלוגיסטיים
בתחומי הרפואה והאתיקה.
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ראיון מיוחד לכתב העת יד ושם
ירושלים ,מספרת ד”ר עופר
על המחקר המעמיק והנרחב
שעשתה ,על הקשיים והגילויים שבו,
ועל הרלוונטיות הרבה שיש לנושא
גם היום.

מאיזה רקע את מגיעה ולמה החלטת
לחקור את הנושא הזה?
כשגדלים בבית עם הורים שחוו את אירועי
השואה [אמה של ד”ר עופר נולדה בהונגריה
ונשלחה לאושוויץ; אביה לחם בשורות צבא

פולין על הגנת ורשה ,נלקח בשבי הגרמני
ולאחר כמה חודשים ברח לרוסיה וידע שם
תלאות רבות] ,וכשהסבים והסבתות ורוב
הדודים והדודות נרצחו במחנות ההשמדה,
מתעורר צורך רגשי וסקרנות אינטלקטואלית
לחקור את האירוע הקשה ביותר בהיסטוריה.
חמי וחמותי ,ניצולי גטו שאוולי (שבלי)
שבליטא .סיפרו לי ששרד יומן מהגטו שנכתב
בידי רופא .באופן הזה זכיתי להיחשף ליומנו
ההיסטורי רב הערך של הרופא ד”ר אהרון
פיק ,שהיה מונח עשרות שנים במגירה בביתו
של בנו היחיד טדיק (דוד) בקיבוץ נצר סירני.

היומן מתאר את קורות יהודי שאוולי וליטא
בתקופת השואה עד כחודש לפני חיסול הגטו
ביוני  ,1944מועד פטירתו של ד”ר פיק בגטו.
האירועים שתיאר בהקשר הרפואי והאתי
הביאו אותי להתמקד בעבודת המאסטר
בנושא “רפואה ורופאים בגטו שאוולי”.
במסגרת הדוקטורט הרחבתי את המחקר
על הרפואה היהודית בשואה .חלוצי המחקר
בתחום היו הרופאים בגטאות .הם תיעדו
את המציאות הרפואית הקשה וחקרו את
התחלואה שפשטה בגטאות כדי לתת מזור
לחולים וכדי להנציח בכלים מדעיים את

מחקר
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>> “חלוק לבן בגטו”
מבט על קורות הרפואה היהודית בפולין בתקופת השואה

מצריכים עיבוד מחקרי נפרד .ישעיהו טרונק
היה בין הראשונים להציג מחקר על היבטים
של בריאות ותחלואה בגטו ורשה ,ובשנות
התשעים היה זה מחקרו המצוין של צ’רלס
רולנד שהציג תמונה מקיפה על הרפואה
בגטו .כשאני מצוידת במחקרים האלה,
וברבים נוספים ,הקדשתי כמה שנים לאיסוף
חומרי הארכיון ,בעיקר ביד ושם ובבית לוחמי
הגטאות בישראל ,וכן בארכיוני הז’יך [המכון
ההיסטורי היהודי] בוורשה ויוו”א []YIVO
בניו יורק.
חלוק לבן בגטו לא היה רואה אור ללא
העזרה של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
ביד ושם ,שתמך במהלך כתיבת המחקר
במלגה ,של פרופ’ דן מכמן [ראש המכון וראש
הקתדרה על שם ג’ון נוימן לחקר השואה],
שהנחה וליווה אותי במחקר ,וכמובן העבודה
המקצועית המסורה של אנשי מחלקת
ההוצאה לאור של המכון הבין-לאומי.

הפשעים .כך נותר תיעוד בעל ערך רב בתחום
התחלואה והרפואה בגטאות .לאחר השואה
היה זה הרופא וההיסטוריון ניצול גטו וילנה ד”ר
מאיר (מארק) דברוז’צקי מי שהוביל את תחום
חקר הרפואה בשואה בכלל ואת חקר הפעילות
הרפואית היהודית בפרט .הוא כתב רבות
בתחום ,ורופאים ניצולי שואה ,או מי שהיגרו
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לפני המלחמה ,תרמו לפרויקט ההנצחה
והתיעוד ,כך שהיה לי בסיס מיוחד למחקר.
בהתחלה חשבתי לערוך מחקר משווה
בתחום הרפואי בין כמה גטאות באזורים
שונים תחת הכיבוש הגרמני ,אבל לאחר
שאספתי חומר רב על הרפואה בגטו
ורשה ,נראה היה שהיקף החומר וחשיבותו

על אילו מסמכים התבססת?
התחלואה והרפואה הם נושא מרכזי בחיי
היומיום “הרגילים” ,ועל אחת כמה וכמה
בתנאים ששררו בגטאות .על כן ,בחלק
גדול מהמסמכים הארכיוניים שנותרו ניתן
למצוא התייחסות רבה לסוגיות הרפואיות.
המסמכים האלה כוללים בין השאר דוחות
סטטיסטיים על התחלואה והתמותה ,דוחות
שנשלחו לג’וינט [ארגון הסיוע היהודי הגדול
בעולם] על ידי ארגון הבריאות היהודי טוז
[ ]TOZשפעל גם בגטו ,תזכירים בתחום
שהועברו לגרמנים ,עדויות ודוחות שנכתבו
בידי אנשי צוותי הרפואה והבריאות – אחיות,
רופאים ,תברואנים – וכן מודעות שפורסמו
בגטו ,פרוטוקולים של ישיבות ,עיתוני
המחתרת בגטו ,יומנים ,וגם זיכרונות ועדויות
שנגבו לאחר השואה.

למרות כל המאמצים ,לא היה ניתן להציל רבים מהחולים
בשל התנאים הדה-הומניטריים שהגרמנים השיתו על
היהודים ,אבל צוותי הרפואה והנהגת הגטו פעלו מתוך
תפיסה של אחריות לבריאות כלל הציבור בגטו

מה היו הקשיים שאיתם התמודדת? האם
היו נושאים לא צפויים שעלו במהלך
המחקר?
הקשיים היו רבים ולא חסרו משברים .המחקר
הזה נכתב במשך כמה שנים שבהן התמסרתי
למחקר מבוקר עד ליל .ראיתי במחקר משימת
חיים שנטלתי על עצמי .המחקר הצריך
פענוח של מסמכים משפות שונות – פולנית,
יידיש ,גרמנית – ואיסוף ועיבוד חומר רב.
הוא הצריך גם בחינה השוואתית של הנושא
בהקשרים נרחבים ,כמו רצח העם ,יהדות
מזרח אירופה ,השואה ואתיקה רפואית תחת
מצור ונוכח איומים קיומיים .איסוף המסמכים,
תרגומם ועיבודם היו תהליך מאתגר ,שלּווה
גם בהפתעות מיוחדות כמו חשיפת יומנים
חדשים שנכתבו בשואה .כך למשל גיליתי את
המחברות של הגינקולוג ד”ר אדולף פולישוק,
ודוח מקיף של ארגון הבריאות טא”ז.
אילו דברים חדשים למדת בנושא ומה
נראה לך שעדיין צריך לחקור?
חשוב לציין כי המחקר הזה מדגיש כמה
מאפיינים ייחודיים של התמודדות החברה
היהודית בשואה .עולה ממנו כי בתוך

התנאים הקשים ששררו בגטו ורשה ,התקיים
בכל זאת מערך בריאות ורפואה היררכי
וממושמע למדי ,שהציב לעצמו אתגרים של
בריאות הציבור על פי סטנדרטים מודרניים:
דאגה לתברואה ,חיסונים ,בידוד נגועים ועוד.
כמו כן ,הוקמו שירותי אשפוז ושירותים
אמבולטוריים ,מעבדות ואפילו תחנת עזרה
ראשונה .ברור שלמרות כל המאמצים ,לא
היה ניתן להציל רבים מהחולים בשל התנאים
הדה-הומניטריים שהגרמנים השיתו על
היהודים ,אבל צוותי הרפואה והנהגת הגטו
פעלו מתוך תפיסה של אחריות לבריאות
כלל הציבור בגטו .אם כי התוצאה הייתה
כמובן מוגבלת מאוד.
במקרים של רדיפות ורצח עם ,הרצח
וההשמדה מתרחשים בדרך כלל בטווח
זמן קצר .כתוצאה מכך אנו עדים בדרך כלל
להתמוטטות המערכת הרפואית של החברה
הנרדפת ,והשירותים הניתנים ,במידה שהם
ניתנים ,מסתמכים בעיקר על סיוע חיצוני
שמעניקים ארגונים בין-לאומיים .לא כך בגטו
ורשה .המערך הרפואי בגטו לא עסק אך
ורק ברפואת חירום או בטיפול בחולים ,אלא
המשיך גם בתקופה הקשה הזאת בפעולות

“שגרתיות” :לימודים ,השתלמויות ומחקרים.
המערך הזה הוקם ואורגן בידי היהודים
עצמם – כלומר ,החברה הנרדפת – ולא בידי
גורם חיצוני .לצד הפעילות הלגלית ,שהתירו
הגרמנים בעיקר בשל חששם האובססיבי
מהתפשטותן של מחלות אל מחוץ לגטו,
הם יזמו פעולות מחתרתיות ,שסיכנו את
חייהם ,בהן מחקרים אקדמיים-מדעיים
בעלי חשיבות רבה על הרעב והטיפוס וכן
הקמת פקולטה רפואית-אקדמית מחתרתית
שבה למדו כ 500-סטודנטים בגטו .הם אף
נקטו יוזמות רבות למיגור המגפות ,באופן
מחתרתי ושונה מהשיטות הדרקוניות שציוו
הגרמנים .מהמחקר עולה שפעילי ארגון טוז
הפעילו מעין “רשת רפואית בגנרלגוברנמן”
[שטחי פולין שנכבשו בידי גרמניה הנאצית
ולא סופחו לרייך השלישי] ,והעבירו סיוע
מהסניף המרכזי בוורשה לקהילות וגטאות
אחרים באזור.
עוד דבר חשוב שלמדתי הוא שהמסגרות
הרפואיות היהודיות שקמו במהירות בגטו
ורשה ובגטאות אחרים לא הופיעו “יש
מאין” ,אלא נסמכו על תשתית של רפואה
יהודית שהתפתחה קודם ,בעיקר בין שתי
מלחמות העולם .הקהילה היהודית בפולין
פיתחה מערך רפואי אתני-לאומי שנועד
לשרת שלושה מיליון וחצי היהודים שחיו
בפולין העצמאית .המערך הזה הושתת
על עקרונות בריאות הציבור ,שהתפתחו
במדינות המודרניות ואומצו גם בחברה
היהודית .בשנת  1931היו בפולין כ4,500-
רופאים יהודים עצמאיים ,שהיו כ 56-אחוזים
מכלל הרופאים העצמאיים בפולין .למרות
כל המגבלות והקשיים ,מערך הרפואה
והבריאות בגטו ורשה משקף בבירור חברה
מודרנית :בגטו ורשה היו כ 800-רופאים.
כל אלה ,לצד המסורת היהודית שהדגישה
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>> “חלוק לבן בגטו”
מבט על קורות הרפואה היהודית בפולין בתקופת השואה

כדוגמתם .המציאות  -ככל מציאות אנושית -
הייתה מורכבת .בצד מעשים הרואיים
רבים של צוותי הרפואה היו גם התנהגויות
ירודות מבחינה מוסרית .הספר מתאר גם את
ההיבטים האלה ,אבל מבחינה קולקטיבית,
מערך הרפואה והבריאות שפעל בגטו ורשה
הוא תופעה היסטורית ייחודית שדומה כי אין
לה אח ורע.
יש עדיין משימות רבות בחקר הרפואה
היהודית בשואה .למשל :כתיבת ביוגרפיות
של רופאים; חקר היבטים של מגדר ,כמו
תרומת הנשים במקצועות הרפואה והבריאות
להקמת מערכי הרפואה בגטאות; וכן מחקר
משווה על הרפואה בגטאות רבים שטרם
נחקרו וסוגיות של הלכה ורפואה בגטאות.

אחיות שוקלות פעוט בבית החולים
לילדים ע”ש ברסון ובאומן
בגטו ורשה
ארכיון יד ושם

שלט בגרמנית ובפולנית
האוסר כניסה לגטו ויציאה
ממנו בגלל מגיפה
ארכיון יד ושם

איך הספר רלוונטי לעולם המודרני?
פרקים בספר  -כגון אלה שהוקדשו למגפות,
לחינוך ,למחקר הרפואי ולדילמות אתיות -
רלוונטיים לימינו .ניתן ללמוד מהם על כוחם
של רוח האדם ומקצוע הרפואה לשמור
על מחויבות ערכית ומקצועית לחולים גם
בתנאים קשים וקיצוניים .זאת בניגוד מוחלט
למה שהובילו הרעיונות הביו-גזעיים בקרב
הרופאים ,המדענים ומערכת הבריאות
בגרמניה הנאצית ,שהיו שותפים מלאים
“בחלוק לבן” לפשעים הנוראיים שהתבצעו
בתקופת השואה.
את הצלת החיים כערך עליון ,הניעו את
צוותי הרפואה בגטאות לעשות מאמצים
בתנאים בלתי אפשריים כדי להקל את סבלם
של יהודי הגטאות ולהציל חיים רבים ככל
האפשר .התנהגותם של הרופאים כפרטים
לא הייתה שונה משמעותית מהתנהגותם
של רבים מבעלי התפקידים האחרים בגטו:
כולם ניצבו לפני מבחנים מוסריים שאין
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הקהילה היהודית בפולין פיתחה מערך רפואי
אתני-לאומי שנועד לשרת שלושה מיליון וחצי היהודים
שחיו בפולין העצמאית

מחקר
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אכזריות
בשם המחקר
אתיקה רפואית והשואה
משפט הרופאים הנאצים בבית המשפט
הצבאי האמריקאי ,אוקטובר - 1946
אוגוסט  .1947נירנברג ,גרמניה

לאה גולדשטיין

דוגמאות להתעלמות של גרמניה הנאצית מזכויות
אדם בשם ה”מחקר הרפואי” נידונו בפאנל מקוון תחת
הכותרת “אל תזיק :אתיקה רפואית והשואה”.
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ב

 1937ערכה החברה הגרמניתלחקר הגזע כנס רפואי בעיר טיבינגן
בדרום-מערב גרמניה .בין הרופאים
שהשתתפו בכנס היו פרופ’ אויגן פישר,
מנהל המכון לאנתרופולוגיה ,תורשה אנושית
ואאוגניקה (תורת השבחת הגזע האנושי)
במכון ע”ש הקיסר וילהלם בברלין (,)KWI
אשר ארבע שנים לפני כן מונה בידי אדולף
היטלר לרקטור אוניברסיטת פרידריך וילהלם
בברלין (כיום אוניברסיטת הומבולדט); ופרופ’
אוטמר פרייהר פון פרשוהר ,שעמד בראש
המכון לביולוגיה גנטית והיגיינה גזעית במכון

לאנתרופולוגיה ,תורשה אנושית ואאוגניקה
של  .KWIבמהלך הכנס דנו המשתתפים
בתיאוריות גזעניות ,שהיו עתידות להוביל
לכמה מהזוועות הנוראות ביותר בתולדות
האנושות .באותו כנס השתתף גם ד”ר יוזף
מנגלה ,בן טיפוחיו הצעיר של פרשוהר,
שנחשף בכנס ל”תיאוריות מדעיות” על
תאומים ,גמדות ותופעות אנושיות נוספות –
תיאוריות שהשפיעו עליו ,ומילאו תפקיד
חשוב בהפיכתו ל”מלאך המוות מאושוויץ”.
השנה פרסם הניו יורק טיימס כתבה
שכותרתה “הרפואה המודרנית בישראל

נאבקת בשדים של הרייך השלישי” ,המספרת
בין השאר על השימוש שעשה המנתח
הערבי ד”ר מאדי אל-חאג’ באטלס פרנקוף —
אטלס אנטומי שהכין חבר המפלגה הנאצית
האוסטרית ד”ר אדוארד פרנקוף ואיוריו
מבוססים על גופות של קורבנות הנאצים
– כדי לנתח את רגלו המרוסקת של דביר
מוסאי ,ילד יהודי בן  14שנפגע בפצצה.
דוגמאות אלה ואחרות של ההתעלמות
של גרמניה הנאצית מזכויות אדם בשם
ה”מחקר הרפואי” נידונו בפאנל מקוון תחת
הכותרת “אל תזיק :אתיקה רפואית והשואה”.

ארכיון יד ושם

הפאנל ,אשר צפו בו מאות חוקרים ,אנשי
מקצועות הרפואה ועוד מתעניינים ברחבי
העולם ,נערך ב 1-ביולי  2020בהשתתפות
ד”ר בנימין גזונדהייט ,רופא אונקולוג ודוקטור
בביו-אתיקה ,ופרופ’ דן מכמן ,ראש המכון
הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על
הקתדרה ללימודי השואה על שם ג’ון ניימן.
מנחה הפאנל היה ד”ר דוד זילברקלנג ,חוקר
בכיר במכון.

מחקר
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>> אכזריות בשם המחקר
אתיקה רפואית והשואה

”

ניסויים שעשו הנאצים בבני אדם לא כוונו למחקר
במובנו הראוי ,אלא אך ורק לעינוי ורצח בני אדם
חפים מפשע
ד”ר גזונדהייט מרצה כבר שנים רבות על
תולדות האתיקה הרפואית בזמן השואה
במוסדות להכשרת רופאים בישראל ובעולם.
תשובתו לשאלה בדבר מוסריות השימוש
בממצאי ניסויים שעשו הנאצים בבני אדם
היא ,שרוב הניסויים היו חסרי ערך וכולם
היו מרושעים – הפעילויות המחרידות לא
כוונו למחקר במובנו הראוי (מעולם לא היו

“תאומות מנגלה” לעתיד ,אווה
ומרים מוזיס .פורץ ,רומניה
ארכיון יד ושם
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“קבוצות בקרה” ,למשל) ,אלא אך ורק לעינוי
ורצח בני אדם חפים מפשע .ואולם ,ציין
ד”ר גזונדהייט ,אם יש טוב שאפשר להפיק
מהממצאים ,כגון האטלס של פרנקוף ,אולי
אפשר להצדיק אותו ,אבל בה בעת הוא הדגיש
את התנגדותו התקיפה למתן קרדיט למחברים.
הרצאתו התמקדה בלקחים הביו-אתיים
שאפשר ללמוד מהרפואה תחת הדיקטטורה
הנאצית ,והוא הציע לקיים הרצאות שנתיות
בימי זיכרון לשואה המוקדשות לאתיקה
רפואית ,בשיתוף יד ושם וחוקרים נוספים.

פרופ’ מכמן ציין כי אף שתקופת המשטר
הנאצי והשואה נמשכו  12שנים ו 98-יום
בלבד ,מדובר בתקופה חשובה מהבחינה
ההיסטורית ,מפני שהייתה קו פרשת מים
בתולדות האנושות מבחינות רבות .לדבריו,
הפשעים המתועבים שנעשו בתקופה הזאת,
ובטווח זמן קצר כל כך ,יכלו להתבצע רק
בגלל שיתוף פעולה של מגוון רחב של
פשרים ,בהם עורכי דין ,רואי חשבון,
מא ֵ
ַ
מומחים לוגיסטיים ורופאים .יעדו של
היטלר ,לעצב סדר עולמי חדש המבוסס על
עקרונות גזעיים ומתודולוגיה אאוגנית ,נעזר
ונתמך בידי אנשי מקצוע מכל התחומים
האלה ,שמרצונם הרחיקו יהודים מתחומי
עבודתם ,ואימצו בהתלהבות חוקים נאציים
גזעניים כ”נורמה הלגיטימית” החדשה ,ובכך
הצדיקו נטישת נורמות מוסריות ואתיות
שהיו מקובלות בעולם כולו.
כאשר נשאל אם יש לחייב סטודנטים
לרפואה ולסיעוד בקורס על שואה
ואתיקה רפואית ,ציין פרופ’ מכמן ,כי מכיוון
שהמודעות לשואה גוברת לאחרונה בכל
העולם ,זהו נושא שאפשר לכלול במגוון
סמינרים בנושא השואה ללא קשר לזהות
הקהל .למרות שזה היה אירוע קיצוני,
אפשר לדעתו להשתמש בו כנקודת פתיחה
לחשיבה ביקורתית – וגם לעסוק בתוך כך
בצדו השני של המטבע ,העבודה המדהימה
של יהודים אנשי מקצועות הרפואה למען
אחיהם הנרדפים בזמן השואה .דוגמאות
לכך מובאות בפרסומים רבים ,בהם ספרה
של מרים עופר חלוק לבן בגטו (יד ושם,
 :)2015רופאים יהודים רבים לא נטשו את
החולים למען הצלתם האישית על אף סכנת
הידבקות במחלות מסכנות חיים ,ואף נעשו
פעולות הרואיות בידי מי שהועסקו בכפייה
בסלקציות ובניסויים .פרופ’ מכמן הזכיר גם
את הקורסים המצוינים שנלמדים בנושא

איור מהעיתון הנאצי “דר שטירמר”
מ 15-באפריל  :1943מיקרוסקופ מגלה
חיידקים שצורתם כסמלי הפאונד
הבריטי והדולר האמריקאי ,וכן כסמלים
של היהודים ,של הקומוניסטים ושל
ההומוסקסואלים

לאחרונה בסיוע מומחים בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה.
ד”ר גזונהייט הדגיש את חשיבות הלימוד
מן ההיסטוריה ,ועמד על הערך שיכול להיות
לקורס “משמעותי ואינטליגנטי” שיכלול
סקירה של ההיסטוריה הרפואית לפני

המלחמה (כולל ביטויים אנטישמיים של
אנשים ידועים ,כמו השימוש שעשה עמנואל
קאנט במונח “,”Euthanasie des Judentum
המתת חסד של יהדות); אידיאולוגיה נאצית
והשלכותיה; ונושאים כמו משפט הרופאים
בנירנברג לאחר המלחמה ,הצהרת הלסינקי

והצהרות של האו”ם .הוא אמר שבקורס
מהסוג הזה כדאי לבקש מהסטודנטים
לקרוא עדויות ניצולים ,וכי היה מעודד
את הסטודנטים המשתתפים בו להתבונן
בביקורתיות על האופן שבו חוויותיהם של מי
שחיו בזמן שואה עשויות להשפיע על חייהם,
הן מבחינה אישית הן מבחינה מקצועית.
השאלה האחרונה שהוצגה לחברי הפאנל
עסקה בשימוש בתמונות של ניסויים
רפואיים נאציים הן בזירה הציבורית הן
בזירה המקצועית .ד”ר גזונדהייט אמר שככל
שמדובר בסטודנטים לרפואה ,ייתכן שכמה
מן התמונות והעדויות המצולמות יוכלו
להתאים לשימוש ,אבל הדבר צריך להיעשות
רק לאחר שיקול זהיר ,ויש להשתמש
בתמונות רק בתור אמצעי להדגשת המחקר
המזויף וחסר החשיבות שהרופאים הנאצים
טענו לחשיבותו ,ולצורך דחיית הטענה
החלשה של מבצעי הפשעים שלא הייתה
להם כל ברירה אלא לבצע אותם .פרופ’
מכמן הדגיש כי חשוב שלא להציג תמונות
אך ורק בשביל “לזעזע” ,אלא רק על בסיס
צורך שנשקל בזהירות רבה.
חברי הפאנל עסקו בנושאים נוספים,
ובהם אשמתם של המשקיפים מהצד .לסיום
הציע ד”ר גזונדהייט לפתוח את השבועה
המוכרת בשם “שבועת היפוקרטס” במילים:
“אני נשבע בזיכרון כל קורבנות השואה
וותי מדע הרפואה”...
מע ֵ
והקורבנות של ַ

מחקר
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“מעבר
לגבולות
הטוב והרע”
קורס בבית הספר לרפואה בהדסה
רינת ריבק

הקורס של יד ושם על רופאים בשואה מתקיים זה עשור במסגרת התוכנית “אדם
ורפואה” ,המחייבת סטודנטים שנה ג’ לרפואה באוניברסיטת העברית  -הדסה עין כרם
לבחור שניים מתוך מבחר קורסים העוסקים בהיבטים של רפואה ומדעי הרוח והחברה.
14
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ארנולד דגני (,)1985-1909
ביקור רופא ,מחנה מיכאילובקה1943 ,
יד ושם ,אוסף האמנות

חינוך
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ב

>> “מעבר לגבולות הטוב והרע”
קורס בבית הספר לרפואה בהדסה

פרוטוקול של ישיבה שנערכה בגטו
שאוולי בליטא ב 24-במרס ,1943
ובה השתתפו רופאים ואנשי ההנהגה
היהודית של הגטו כדי לדון בגזירה שנגזרה
על תושבי הגטו ואסרה על לידות ,שואל
ד”ר בלכר“ :האם יכולים להכריח את הנשים
ההרות לעשות הפלה מלאכותית?” בכאב
ובחוסר ברירה המשתתפים מעלים הצעות
פעולה ,ואחד מאנשי ההנהגה היהודית של
הגטו מחדד את הדילמה ואומר“ :מה אנחנו
יכולים לעשות כשהגטו בסכנה כזאת? אילו
הייתה הסכנה רק למשפחת הילוד ,היינו
יכולים להשאיר את הדבר לאחריותו של
האדם הנוגע בדבר .ברם הדבר עלול להביא
סכנה על כל הגטו .התוצאות עלולות להיות
נוראות ביותר”.
באחד ממפגשי השיא של הקורס “מעבר
לגבולות הטוב והרע :הרופאים בשואה”,
שנערך בבית הספר לרפואה בהדסה עין
כרם בשיתוף יד ושם ,פוגשים המשתתפים
את שולמית אימבר ,המנהלת הפדגוגית של
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד
ושם וראש הקתדרה על שם פרד הילמן
לזכר יאנוש קורצ’אק ,ועוסקים בין השאר
בדילמת גטו שאוולי :הם לומדים על האירוע,
ומתבקשים להעלות דרכי פעולה אפשריות
לאותן נשים בגטו שאוולי ,ולהציג אותן
לחבריהם בתוספת הצגת עמדתם האישית.
“העיון במסמך מלמד אותנו מדי שנה עד
כמה רלוונטי הקורס הזה לתלמידי הרפואה
בני זמננו” ,אומרת שרית הוך-מרקוביץ,
מנהלת המחלקה להכשרת מורים בישראל
בבית הספר הבין-לאומי“ .בכיתה מתעורר
ויכוח ער ביחס לעמדות שהוצגו אי-אז
בשנות הארבעים ,ומן הטיעונים ניבטת
חשיבה הקשורה למציאות בת ימינו .גם
משובי הקורס בכל שנות קיומו מבהירים לנו
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שוב ושוב עד כמה העיסוק בדילמות רפואיות
מתקופת השואה חשוב למי שמתעתדים
לעסוק במקצועות הרפואה”.
הקורס על רופאים ורפואה בשואה מתקיים
זה עשור במסגרת התוכנית “אדם ורפואה”,
המחייבת סטודנטים שנה ג’ לרפואה לבחור
שניים מתוך מבחר קורסים העוסקים
בהיבטים של רפואה ומדעי הרוח והחברה.
ד”ר אלכס גורל מבית הספר לרפואה בהדסה
עין כרם מסביר ,שהרעיון העומד בבסיס

”

“כאשר מדברים על תקופה
קשה של מוות ,מבינים
שלתפקיד של הרופאים
הייתה עוצמה אדירה”.
שולמית אימבר

התוכנית הוא החשיבות שיש לעיצוב זהות
מקצועית של רופאים ,שתאפשר להם
הערכה טובה יותר של עבודתם .החשיפה
לנושאים רפואיים בהקשר של מדעי הרוח
והחברה מאפשרת למי שיהיו בתוך כמה
שנים לרופאים “התמודדות טובה יותר
עם סיטואציות מורכבות”“ .ההרצאה על
הרופאים בשואה נעשתה המבוקשת ביותר”,
מוסיפה שולמית אימבר“ ,כי אנחנו שמים
במרכז את העובדה שרופאים הם תמיד חלק
אינטגרלי מהחיים שלנו .יש להם סמכות

שאותה אנו מקבלים כאוטוריטה וזה קרוב
לעולמנו ,וכאשר מדברים על תקופה קשה
של מוות ,מבינים שלתפקיד של הרופאים
הייתה עוצמה אדירה”.
הקורס מציג לסטודנטים את הקשר הרחב
שבין רפואה ,מדע ושואה .מהצד האחד
עמדו הרופאים הנאצים והמדע ,שהיו כלי
שרת בידי האידיאולוגיה הרצחנית ,ומהצד
האחר ניצבו הרופאים היהודים ,שבכוח
הפרופסיה שלהם ומעמדם בקהילותיהם
יכלו להשפיע ולו במעט על גורל אחיהם
היהודים .המפגשים מעמידים במרכז שאלות
של מוסר ,אחריות ואתיקה בעבודתם של
הרופאים.
עבור הסטודנטים שמשתתפים בקורס,
הסקירה הרחבה של נושא הרפואה בתקופת
השואה היא משמעותית ביותר“ .בתור
רופאים לעתיד ,אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר
לעצמנו כל פעם מחדש את האמונה שלנו
בשמירה על חיי אדם” ,כתבה תלמידת שנה
ד’ בעבודת הסיכום שהגישה בשנה שעברה
כחלק מחובות הקורס“ .אנו חייבים לזכור את
כבוד המטופל ,את זכותו על גופו ,ואת ערך
השוויון – ולטפל בכל מי שזקוק לכך בלי
הבדל דת ,גזע ,מין ,מעמד כלכלי וכו’ .אני
מאמינה שאדם ,ובפרט רופא ,צריך לשאול
את עצמו כל יום האם בעבודתו הוא מקיים
את הערכים בהם הוא מאמין .הידרדרות
מוסרית של החברה בכלל ,ושל רופאים
בפרט ,יכולה להפוך במהירות למדרון
חלקלק ,ולכן על הרופאים להיות ביקורתיים
כלפי עצמם ופעולותיהם כדרך קבע”.

הכותבת היא הממונה על הקורס “מעבר
לגבולות הטוב והרע” ומרצה בו  ,וגם עובדת
במחלקה להכשרת מורים בישראל ,בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

זרקור על
הבוגרים

ד“ר אסטבן גונסלס-לופס
ורוסה ריוס-קורטס
ספרד

ד”ר אסטבן גונסלס-לופס
ורוסה ריוס-קורטס ,שניהם
בוגרי סמינרים בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה
ביד ושם ,עיצבו ומנהלים קורס
לסטודנטים לרפואה בספרד
ושמו “השואה :השתקפות מן
ההיבט הרפואי”.

ד”ר אסטבן גונסלס-לופס
ורוסה ריוס-קורטס
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>> זרקור על הבוגרים
רוסה ריוס-קורטס ואסטבן גונסלס-לופס | ספרד

”

סטודנטים לרפואה
מהאוניברסיטה האוטונומית
של מדריד מסיירים בבלוק 10
במחנה ההשמדה אושוויץ ,שם
ניהלו הנאצים את ה”ניסויים
הרפואיים” שלהם

“מאחר שאנחנו מאמינים שביקור באתרים אותנטיים יוצר סביבת
לימוד משמעותית ,ארגנו והדרכנו שלושה סיורים לימודיים בנושא
שואה ורפואה לאושוויץ ,לקרקוב ולגרמניה” .רוסה ריוס-קורטס

ב

שנת  2011פנתה האוניברסיטה
האוטונומית של מדריד אל חברי סגל
ההוראה שלה בבקשה שיציעו קורסי
בחירה בנושא זכויות האדם והמאבק באפליה
לכל סוגיה .הקורסים האלה יועדו לתוכניות
לימוד משלימות .בצרפם יחד את העניין
האישי שלהם בהיסטוריה וברפואה הגישו
רוסה ריוס-קורטס וד”ר אסטבן גונסלס-לופס,
שניהם בוגרי סמינרים בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ביד ושם ,הצעה לקורס בחירה
ושמו “השואה :השתקפות מן ההיבט הרפואי”.
ההצעה התקבלה ,ובספטמבר  2012העבירו
השניים את הקורס הראשון בבית הספר
לרפואה באוניברסיטה“ .אנו מלמדים את הקורס
כבר תשע שנים לכ 60-סטודנטים בכל שנה”,
מספר גונסלס-לופס“ .אנו משוכנעים שנושא
השואה יכול לסייע בהוראת ערכים מקצועיים
ואתיים כמו סובלנות והימנעות מאפליה לאנשי
מקצועות הרפואה”.
בקורס שמונה יחידות :המסגרת ההיסטורית
( ,)1945-1918סדנה לניתוח מסמכים כתובים
ואורקוליים ,תפקידם של רופאים ואחיות
ב“השבחת הגזע” וב”תוכנית המתות החסד”,
רופאים יהודים בגטאות ,רופאים נאצים במחנות
הריכוז וההשמדה ,ניסויים רפואיים במחנות,
הבעיות הרפואיות והנפשיות שעמן התמודדו
ניצולי שואה ,ולקחים מהשואה לרפואה בת
ימינו.
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בכנס הבין-לאומי להוראת השואה שהתקיים
ב 2012-ביד ושם הרצו ריוס-קורטס וד”ר
גונסלס-לופס על חוויותיהם בהוראת השואה
בכמה אוניברסיטאות בספרד“ .מטרות הקורס
שלנו הן להשוות את מאפייני המקצוענות כיום
עם פעולות שבוצעו בידי רופאים בתקופה
הנאצית ,לנתח את חשיבות השואה ביצירה
ובפיתוח של כללים לגבי ניסויים בבני אדם,
ולפתח עמדות מכבדות כלפי מגדר ,תרבות,
בריאות והבדלים נוספים” ,מסבירה ריוס-
קורטס“ .מאחר שאנחנו מאמינים שביקור
באתרים אותנטיים יוצר סביבת לימוד
משמעותית ,ארגנו והדרכנו שלושה סיורים
לימודיים בנושא שואה ורפואה לאושוויץ
וקרקוב ( 2013ו )2014-ולגרמניה (.)2017
לאתרים שבהם נערכו ניסויים רפואיים או
שנרצחו בהם בני אדם בעלי מוגבלויות יש
משמעות מיוחדת עבור סטודנטים לרפואה.
אלה אתרים שבהם אפשר ללמוד וללמד את
הערכים שאנו רוצים להעביר בקורס שלנו.
ארגנו גם מפגשים של הסטודנטים שלנו עם
ניצולי שואה”.
ריוס-קורטס וד”ר גונסלס-לופס יזמו גם
סקר שבדק את עמדות הסטודנטים כלפי כמה
נושאים ביו-אתיים לפני הקורסים שהתקיימו
בשנים  2016-2014ואחריהם .ממצאי הסקר
הדגימו כיצד הקורס תורם באופן ממשי לפיתוח
וחיזוק ערכים מקצועיים עקרוניים.

באדיבות ד”ר אסטבן גונסלס-לופס

“ניתוח הפעולות שביצעו רופאים נאצים
ושותפיהם מעניק כלי חשוב שיכול לספק תובנות
על דילמות אתיות שהרופאים והאחיות של היום
עשויים להתנסות בהן בעבודתם המקצועית ,כמו
מגבלות במחקר ,החלטות על תחילת החיים או
סופם ,והשפעת נושאים פוליטיים וכלכליים על
עבודתם” ,מסכם ד”ר גונסלס-לופס“ .אנו מעודדים
את הסטודנטים שלנו לעסוק בכמה מהנושאים

שנידונו בפאנל המקוון שנערך לאחרונה ביד
ושם בנושא אתיקה רפואית ושואה ,כמו השימוש
באפונימים מוכתמים בשפה הרפואית והדרך
שבה יש להתייחס לאטלס האנטומי של פרנקוף.
טענתנו היא שנושא השואה והרפואה יכול להיות
פרדיגמה חדשה להוראת ערכים אתיים לאנשי
מקצועות הרפואה ,ויש לשלב אותו בתוכניות
הלימוד שלהם ברחבי העולם”.

”

“טענתנו היא שנושא השואה והרפואה יכול להיות פרדיגמה חדשה
להוראת ערכים אתיים לאנשי מקצועות הרפואה ,ויש לשלב אותו
בתוכניות הלימוד שלהם ברחבי העולם” .ד”ר אסטבן גונסלס-לופס
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אין צורי
לפצעיהם

ניצולי שואה מבוגרים
לאחר השואה

סיימון טרמפטר בן ה 83-מסיר את
הטלאי הצהוב מהחליפה של ידידו
ג’וסף קלר 27 ,בינואר .1945
קירקייד (לימבורג) ,הולנד
צילוםUnited States Holocaust Memorial :
Museum, courtesy of National Archives and
Records Administration, College Park

לאה גולדשטיין

”

“הצעירים יגיחו החוצה אל העולם; אלה שבשנים המוקדמות של גיל העמידה ינצלו
באופן המיטבי את מה שיש לחיים להציע להם בשאריות הכוחות שלהם; אבל אלה
שמעל גיל שישים ,הנראים באמת כמו בני שמונים ותשעים ,עומדים בפני המתנה
אין-סופית לקיצם”.
רוז אנריקס“ ,דוח על ביקור בברלין 22-19 ,באוקטובר  ,”1945ספריית וינר (לונדון)
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כ

אשר מדברים על ניצולי שואה כיום,
התמונה העולה במחשבתנו היא של
אנשים זקנים המתמודדים ברובם
עם קשיים גופניים וקוגניטיביים .אבל לאחר
המלחמה ,נוכח התלאות חסרות התקדים
ומסכנות החיים שנאלצו להתמודד עמם ,רוב
ניצולי השואה היו בני  40-18בקירוב.
עם זאת ,בתום המלחמה הייתה גם קבוצה
של ניצולים מבוגרים יותר .היו שהצליחו

לשרוד במסתור .אחרים שרדו בגרמניה
בהיותם בני זוג של לא-יהודים או שהציגו
את עצמם כ”ארים” .והיו גם מי ששרדו לאחר
שנמלטו אל החלקים הפנימיים של ברית
המועצות ,או היו אסירים בגטו טרזיינשטט,
שם הורשו לעבוד עד גיל  .65כמו בסיפורי
הישרדות רבים ,המזל מילא תפקיד חשוב
בצליחת שנות המלחמה.
אך מה קרה לקבוצת הפליטים הזאת לאחר

המלחמה? האם האתגרים שהם נתקלו בהם
היו שונים מהאתגרים שאיתם התמודדו
הניצולים הצעירים יותר? איך התייחסו
אליהם ארגוני התמיכה היהודיים וארגונים
אחרים ,ואילו מסלולים היו פתוחים בפניהם?
במסגרת סדרת ההרצאות המקוונות
“מקוונים למחקר” של המכון הבין-לאומי
לחקר השואה של יד ושם ,נשא פרופ’ דן
סטון מרויאל הולוואי ,אוניברסיטת לונדון,

ניצולים
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>> אין צורי לפצעיהם
ניצולי שואה מבוגרים לאחר השואה

בזמן שבוגרים צעירים ניצלו את האשרות לארץ ישראל
ולמערב כדי להתחיל את חייהם מחדש ,קבוצת הניצולים
המבוגרים לא עוררה עניין ולא זכתה למימון רב

הרצאה מרתקת על נושא שעד כה מיעטו
לעסוק בו בהיסטוריוגרפיה של השואה:
“ניצולים מבוגרים לאחר השואה” .התעניינותו
של פרופ’ סטון בנושא התעוררה בעת מחקר
שעשה במשך שנים רבות בשירות האיתור
הבין-לאומי ( – ITSהיום ארכיוני ארולסון).
המרכז לחקר תוצאות השואה והשלכותיה
על שם דיאנה ואלי זבורובסקי הזמין את
פרופ’ סטון להציג את ממצאיו.
בפתח ההרצאה עסק פרופ’ סטון בשאלה
מי נחשבו “מבוגרים” לאחר השואה .בהתבסס
על תוחלת החיים שהייתה באותה העת ,וכן
על עדויות מוקלטות ועל תצלומים ותיאורים
עצמיים ,הוא הגיע למסקנה שמדובר בגיל
 55ואילך .מעניין לציין שתצלומים רבים
שנושאים כיתובים כמו “איש/ה מבוגר/ת
במחנה עקורים” ,אינם מצביעים בהכרח
על היות האדם המצולם מבוגר בגילו ,אלא
נובעים מהמראה המזעזע של בוגרים
צעירים שסבלו מחסרים פיזיים חמורים
בשנות המלחמה .כפי שתיאר את עצמו אחד
הניצולים“ :אני אדם זקן ללא בית ,ללא גג
מעל ראשי ,ללא משפחה ,ללא קרובים .האם
אני נראה כמו בן אנוש? לא .בוודאי שלא.
פרוע ,מוזנח ,שבור” .אף על פי כן ,רשימות
של ארגוני פליטים מעידות שהיו ניצולים,
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במיוחד מגרמניה ,שנולדו בין  1870לשנות
השמונים של המאה ה.19-
כמו בתיעוד הילדים לאחר המלחמה ,קל
יחסית למצוא חומר על הטיפול בניצולים
המבוגרים ,אך נדיר יותר לקרוא כיצד הם
עצמם ראו את הישרדותם ואת עתידם .אחד
המקורות הטובים ביותר מהבחינה הזאת הוא
ארכיון רוז אנריקס בספריית וינר בלונדון.
אנריקס ,בת למשפחה יהודית מכובדת
בלונדון ,התנדבה ליחידת הסעד היהודית
( ,)Jewish Relief Unitשהייתה חלק מהוועד
היהודי לסיוע בחו”ל (Jewish Committee for
 ,)Relief Abroadומילאה תפקיד חשוב בטיפול
בשרידי יהודי גרמניה לאחר המלחמה.
כשנסעה לגרמניה עם סיום המלחמה,
היא כתבה על חוסר הטיפול בניצולים
המבוגרים :בזמן שמשאבים רבים יחסית
הושקעו בניצולים הילדים והתקיימו דיונים
על שיקומם הפיזי והנפשי ,ובזמן שבוגרים
צעירים ניצלו את האשרות לארץ ישראל
ולמערב כדי להתחיל את חייהם מחדש,
קבוצת הניצולים המבוגרים לא עוררה עניין
ולא זכתה למימון רב.
לרבים מן הניצולים המבוגרים לא היו הכוחות
הנפשיים להתחיל מחדש את חייהם בארצות
אחרות ,ומחוסר ברירה הם הועברו לבתי אבות

שהתקשו לספק להם אפילו את צרכיהם
הבסיסיים ביותר .בתחילת שנות החמישים
של המאה ה 20-הטיפול בהם נעשה דחוף
יותר בשל סגירת מחנות העקורים .בעת
הזאת נעשה נושא הפליטים קשור יותר
ל( Gemeinde -קהילה מקומית) של המנסים
להתיישב בגרמניה“ .אם לא יחול שינוי ניסי
במזג ובהתייחסות שלהם” ,הזהירה אנריקס,
“לא יהיו להם חיים ארוכים [ ]...אני חוששת
שלכל ימי חייהם תזדקק הקהילה לסיוע
ולעידוד של אחיהם היהודים בני המזל
בארצות אחרות” .במכתב אחר היא יצאה
באזהרה חמורה“ :שרידים מעוררי חמלה אלה
של קהילות משגשגות אינם מסוגלים ברובם
לקיים את עצמם .עבודתנו בגרמניה אינה
יכולה להסתיים עד שהם יטופלו כראוי”.
ניצול השואה הרב ריצ’רד פדר ,שהיה עתיד
להיות הרב הראשי של בוהמיה ומוראביה,
תיעד כמה מן העדויות העצובות ביותר
על המצב הנפשי של הניצולים המבוגרים
לאחר השואה“ .אנו הזקנים אומללים לגמרי”,
הוא כתב בספרו טרגדיה יהודית :המערכה
האחרונה ,שיצא לאור בצ’כית ב.1947-
“איבדנו את אחינו ואחיותינו ,ילדים ,נכדים – כל
מה שהיה יקר לנו ,כל מה שעשה את החיים
יפים [ ]...אין צורי שירפא את הפצעים האלה”.
אומללות ובדידות ,סיכם פרופ’ סטון ,היו
המאפיינים העיקריים של חברי הקבוצה
הזאת ,על אף המאמצים שעשו יחידת הסעד
היהודית ודומיה לדאוג להם .הם אולי לא היו
הקבוצה הגדולה ביותר בקרב הניצולים ,אבל
הם היו ראויים לתשומת לב ולתמיכה רבה –
שלא תמיד קיבלו.

רשימה של ניצולי שואה
שחזרו לקאסל ממחנות ריכוז
ועבודה 31 ,במאי 1947
ארכיון ארולסון הדיגיטלי,
ספריית וינר ,לונדון

מפגש החוקרים המקוון נערך במסגרת
פעילות המרכז לחקר תוצאות השואה
והשלכותיה על שם דיאנה ואלי זבורובסקי.
הגיליון ה 50-של “יד ושם  -קובץ מחקרים”,
שצפוי לצאת ב ,2022-יוקדש לגורלם
של המבוגרים היהודים לפני השואה,
במהלכה ואחריה .הגיליון יכלול מאמרים
מחקריים ממגוון תחומים ,בהם היסטוריה,
פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה,
לימודי ספרות וגרונטולוגיה.

”

“אומללות ובדידות ,היו המאפיינים העיקריים של חברי הקבוצה
הזאת ,על אף המאמצים שעשו  JRUודומיו לדאוג להם .הם אולי
לא היו הקבוצה הגדולה ביותר בקרב הניצולים ,אבל הם היו
ראויים לתשומת לב ולתמיכה רבה – שלא תמיד קיבלו”.
פרופ’ דן סטון
ניצולים
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שנים רבות לפני פתיחת בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה בשנות התשעים,
הבינו אנשי החינוך של יד ושם את החשיבות העצומה שיש לעדויות בגוף ראשון
בהוראת השואה ובהנצחתה.

ע

רב פרישתו מיד ושם סקר אפרים
קיי ,מנהל מחלקת העולם היהודי
והסמינרים הבין-לאומיים בבית
הספר הבין-לאומי ,את התפתחות המרכיב
החשוב של עדויות בגוף ראשון בהוראת
השואה.

הצייר ניצול השואה יהודה
בקון מדבר בכנס הבין-לאומי
למחנכים ביד ושם2018 ,

בגוף ראשון
שורדי השואה שותפים
בהנחלת הזיכרון

לאה גולדשטיין
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וראש קתדרת פרד הילמן לזכרו של יאנוש
קורצ’אק] לפתח את הפילוסופיה החינוכית
של יד ושם – של תוכניות מותאמות גיל
ומוכוונות מבחינה תרבותית .ראש המחלקה
שלנו אז שלמי בר מור ניגש אלי עם הרעיון

לפתח את הצעתה של ניצולת השואה חנה
גרינפלד ז”ל “לשבור את השתיקה” של ניצולי
שואה ,שרובם לא מסרו עדות פומבית מחוץ
לבית המשפט אפילו עשורים לאחר סיום
מלחמת העולם השנייה.

מתי החלו ניצולים להצטרף למאמצי
יד ושם בהוראת השואה?
הגעתי למה שהייתה אז מחלקת החינוך של
יד ושם ב ,1988-כאשר המחלקה מנתה
חמישה עובדים בלבד .כבר כשהייתי מורה
בבית ספר תיכון ,התחלתי להזמין ניצולי
שואה לכיתה .הם היו הורים של תלמידים
שלי ,וכמה מהתלמידים לא שמעו לפני כן
את הוריהם מדברים על החוויות שלהם
מתקופת המלחמה .בתוך כך למדתי שיש
לנהל נכון את התקשורת של הניצולים עם
התלמידים :הניצולים זקוקים להדרכה בכל
מה שקשור לנושאים שמתאים לדבר עליהם.
והכי חשוב  -יש לאפשר דו-שיח בין הניצולים
והקהל שלהם.
כיצד התחיל קורס ההדרכה לאנשי עדות?
בשנות התשעים המוקדמות החלה עמיתתי
שולמית אימבר [כיום המנהלת הפדגוגית
של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה

אפרים קיי מחבק את ניצולת השואה
פרידה קליגר במבואה של ספריית יד
ושם ,יוני 2018

ניצולים
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>> בגוף ראשון
שורדי השואה שותפים בהנחלת הזיכרון

של הניצולים לספר את סיפורם כמונולוג
עם הצורך למסור גרסאות קצרות יותר של
סיפורם כדי שלקהל תינתן ההזדמנות לעכל
את דבריהם ולשאול שאלות .שטרנברג גם
עודד את הניצולים לפתח מעין “כרטיס
ביקור” – הקדמה קצרה המוסרת מידע
על עצמם – כדי שמי שמשוחחים איתם
יראו בהם אנשים אמיתיים עם היסטוריה,
קשרי משפחה וקריירה שמשתרעים מעבר
לשנותיהם בשואה .במשך השנים השתתפו
בקורסי ההכשרה שלנו כ 450-אנשי עדות,
ולמדו בהם לתת אמון בניסיון שלנו כמחנכים
ולהיצמד לקווים המנחים שלנו כדי להבטיח
מפגשים מועילים ככל האפשר לכל הקהלים.

ניצולת השואה מרים בולה
מתראיינת בפורום השואה
העולמי ביד ושם ,ינואר 2020

מה כוללים הקורסים האלה?
הזמנו את הפסיכותרפיסט משה הראל
שטרנברג מארגון “עמך” ,המעניק תמיכה
חברתית ופסיכולוגית לניצולי שואה ולבני
הדור השני ,כדי לסייע בפיתוח קורס בן
חמישה ימים הכולל הרצאות ,סיורים
בקמפוס יד ושם וכלים שיאפשרו לניצולים
לספר את סיפורם באופן תמציתי ויעיל .זה
היה תהליך עדין מאוד ,לאזן את הצורך האדיר
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שטרנברג עודד את הניצולים לפתח מעין “כרטיס ביקור” –
הקדמה קצרה המוסרת מידע על עצמם – כדי שמי שמשוחחים
איתם יראו בהם אנשים אמיתיים

איך מגיב הקהל לעדות בגוף ראשון?
לאחר שנים רבות של פיתוח סמינרים חינוכיים
בין-לאומיים ביד ושם ,אני יכול לומר שאין
דבר שמבטיח הפנמה אמיתית של אירועי
השואה כמו שמיעת עדות של שורד וקיום
אינטראקציה איתו .ראיתי אנשים שממש
פורצים בבכי ,מחבקים את הניצול ,מחזיקים
את ידו ואפילו צוחקים איתו .הם יוצרים
קשרים שהם לא חשבו שייתכנו – אפילו עם
מי שבאים ממדינות שיש בהן מעט מאוד
יהודים כמו סין ועם מי שבאים ממקומות
עם מתחים גזעיים כמו דרום אפריקה .המגוון
העצום של הסיפורים שמשתתפי הסמינרים
שומעים מניצולים שמוצאם ממדינות ברחבי
אירופה וצפון אפריקה משאיר רושם שלדעתי
נשאר לעד בתודעתם ובלבם .מעבר לחובה
הברורה מאליה ללמוד את עובדות השואה
ולרכוש את הכלים החיוניים והיצירתיים כדי
ללמד עליה בכיתותיהם ,משתתפי הסמינרים
שפוגשים ניצולים משתנים לעד ,ומתמלאים
השראה להעביר מסרים של תקווה ,אמונה
וחוסן נפשי לקהלים בכל העולם.

האם הסמינרים חשובים גם לניצולים?
מאוד! הם מעניקים להם הזדמנות לספר
על חוויותיהם ,ונותנים משמעות ומטרה
להישרדות שלהם ולחיים שבנו מחדש כאן
בישראל .מפליא לראות אילו מאמצים הם
משקיעים כדי להצטרף לסמינרים שלנו כאן,
בירושלים ,או בחו”ל .יש כאלה שטסו אפילו
עד ניו זילנד ,ורבים מהם הצטרפו לצעירים
במסעות השורשים המסורתיים לפולין לפני
השירות הצבאי או במהלכו .כפי שאמר לי

עדויות מצולמות ,איסוף חפצים ,יצירות
אמנות ומסמכים שהם “עדים דוממים”
לזוועות של השואה ,ובמיוחד בעזרת סדרת
הסרטים המובילה שלו “עדים וחינוך”.
הסדרה המיוחדת הזאת ,שפותחה בידי
המחלקה ללמידה מקוונת של בית הספר
הבין-לאומי ,לוקחת את ניצולי השואה אל
המקומות שבהם חיו לפני המלחמה ,חוו את
מאורעות המלחמה ובנו את חייהם מחדש.
מתברר שפרקי הסדרה יעילים מאוד בכיתות

משתתפי הסמינרים שפוגשים ניצולים משתנים
לעד ,ומתמלאים השראה להעביר מסרים של תקווה,
אמונה וחוסן נפשי לקהלים בכל העולם

אחד הניצולים“ :יד ושם מלא חיים – חיילים,
אורחים ,מחנכים – להם אני חייב לתת עדות”.
העדים שלנו הם ממש קהילה בפני עצמה.
מה יקרה כאשר לא יהיו עוד עדויות בגוף
ראשון?
אין ספק שאופי הסמינרים בנושאי השואה –
וגם טקסי ההנצחה והראיונות בתקשורת –
ישתנה כאשר הניצולים לא יוכלו להעניק
את עדויותיהם שאין להן תחליף בגוף ראשון
בפני קהלים חיים .אבל יד ושם מתכונן
למצב הזה כבר כמה שנים באמצעות גביית

ובקורסים ברחבי העולם ,גם כיחידות שלמות
וגם כשהם מחולקים לקטעים קצרים יותר כדי
להאיר נושא או מאורע מסוים .זהו בהחלט מה
שהייתי קורא לו “הדבר הקרוב ביותר” למפגש
בלתי אמצעי עם ניצול ,אף שברור שקשה
יותר ליצור את הקשר המיוחד דרך המסך.
עם זאת ,אנחנו עדיין מנצלים עד תום את
העובדה שהם עדיין איתנו ויוצרים הזדמנויות
רבות ככל האפשר לשמוע אותם מדברים.
כל פגישה עם שורד  -באופן אישי או מקוון -
היא ברכה .כפי שהעיר אלי ויזל“ ,כשאתה
מקשיב לעד ,אתה הופך לעד”.

ניצולים
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>> בגוף ראשון
שורדי השואה שותפים בהנחלת הזיכרון

מפגש מיוחד עם
שורד השואה מיקי גולדמן

ניצול השואה אברהם כרמי בסדנה
במהלך כנס למורים ישראלים
ביד ושם ,יולי 2015

ימים אחדים לפני ראש השנה
קיים מדור המשלחות לפולין
בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה מפגש
מיוחד עם שורד השואה
מיכאל (מיקי) גולדמן.
שורד השואה
מיקי גולדמן במפגש
ביד ושם בחודש
ספטמבר 2020

באילו דרכים התאים יד ושם את השותפות
שלו עם הניצולים לתקופת הקורונה?
רבים מאנשי האגפים השונים של יד
ושם מקפידים להיות בקשר עם אנשי
העדות שלנו בתקופה הקשה הזאת .הם
מעבירים להם את המסר שאנו דואגים
להם ומנסים לעזור להם בכל דרך אפשרית.
כמה מהניצולים הצליחו לרכוש שליטה
בטכנולוגיה ולהצטרף אלינו לסמינרים,
לראיונות ולטקסי הזיכרון המקוונים –
פעילויות שמושכות אלפי משתתפים בכל
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העולם ,כולל ניצולים נוספים .כך אנו סוגרים
מעגל – הקשר שלא יינתק בין העדים ובין
המחנכים ובני הדורות הבאים.

ג

ולדמן ,חבר במועצת יד ושם ובוועדת
חסידי אומות עולם ,מילא תפקיד מרכזי
במשפט אייכמן במסגרת עבודתו
ב”לשכה  ,”06יחידת המשטרה שהוקמה כדי
לחקור את פשעיו של אייכמן .במפגש סיפר
גולדמן על החקירה שקדמה למשפט ,על
הפגישה עם אייכמן ,על איסוף העדויות (בהן

עדותה המכוננת של רבקה יוסלבסקה) ,וכן
על מהלך המשפט וביצוע גזר הדין .בהמשך
המפגש התקיימה הרצאה של ד”ר נעמה שי”ק,
מנהלת המחלקה ללמידה מקוונת בבית הספר
הבין-לאומי ,על הנושא “משפט אייכמן מן
הזווית הייחודית של נשים ,עדות במשפט”.
“ימים אלה של מגפת הקורונה מלּווים

בבדידות וניכור ,על כן היה המפגש עם מיקי
בגדר חיבוק מחזק של עוז רוח והשראה נדירה,
זכות שהתברכנו בה לקראת השנה החדשה”,
אמרה אוסנת דדון ,מנהלת מחלקת צה”ל
וכוחות הביטחון בבית הספר הבין-לאומי.
“מיקי הוא אדם יוצא דופן ,וכך גם רעייתו אווה
ובתו פזית ,שהתלוו לאירוע המרגש הזה”.
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קמפוס מורשת השואה
על שם משפחת מושל
ב

הדמיה של קמפוס מורשת
השואה על שם משפחת מושל
באדיבות סקורה אדריכלים.
הדמיה :גלעד לן
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שנת  2023צפוי יד ושם להשלים עוד
מהלך לשימור אוספיו ולהנגשתם.
הדבר יקרה עם השלמת בנייתו של
קמפוס מורשת השואה על שם משפחת
מושל .הקמפוס יכיל את משכן האוספים
על שם משפחת דוד ופלה שאפל ,וכן ארבע
קומות תת-קרקעיות שבהן ישוכנו אוספי
החפצים ,יצירות אמנות וחומרי ארכיון
מתקופת השואה ומעבדות שימור .הקמפוס
יכלול גם את מרכז האוצרות על שם ג’וזף
וילף ,את האודיטוריום המחודש על שם דוד
ורות מיצנר ,לובי לתערוכות מתחלפות ,את
הגלריה החדשה לתערוכת המשפחה והילד,
את גן המורשת לפסלים ואת כיכר המורשת.
היזם והנדבן מרטין פאול מושל נולד
ב 1970-בעיר דרבן בדרום אפריקה .הוא למד
מינהל עסקים באוניברסיטת קייפטאון ושקד
מאז על פיתוח והרחבה של מגוון עסקים.
כיום הוא עוסק בהשקעות לטווח ארוך,
ושותף בכמה חברות טכנולוגיות ,בהן כמה
חברות הזנק.
מרטין מאמין בכל לבו שאין נוסחה סודית
להצלחה פרט לעבודה קשה ,מוטיבציה,

לאחרונה הכריזו הנדבנים מרטין ואילנה
מֹושל על תמיכתם הנדיבה בקמפוס מורשת
ָ
השואה ביד ושם ובקומת הארכיון החדשה
בקמפוס ,אשר תאחסן את כל המסמכים
המקוריים של ארכיון יד ושם.

הרבה סבלנות וגם כמות לא מבוטלת של
מזל“ .זכיתי לכך שהוענקו לי שני דברים
שסייעו לי יותר מכל בדרך להצלחה :חינוך
טוב והתמיכה והעידוד של משפחתי להאמין
בעצמי”.
בשנת  2009ייסד מרטין את תוכנית
המלגות על שם משפחת מושל ,שתומכת
עתה ב 967-סטודנטים במצוקה כלכלית
בישראל ,דרום אפריקה ואוקראינה .מרטין
מאמין שאי שוויון בחינוך כתוצאה מקשיים
כלכליים הוא מהטרגדיות המתמשכות
הגדולות ביותר ,ושחינוך הוא הנתיב היעיל
ביותר ליציאה מעוני .הערכים של תוכנית
המלגות על שם משפחת מושל כוללים
עבודה קשה ,התמדה ,יושרה ,כבוד ,קהילה
וגם את עקרון “תעביר את זה הלאה” של
תרומה לתוכנית ולקהילה רחבה יותר .מרטין
מעודד את הסטודנטים שלו להעניק בחזרה
לאחרים בכל דרך אפשרית ,בכל עת ובכל
מקום שמתאפשר להם.
מרטין תורם לישראל לא רק באמצעות
תוכנית המלגות ,ותומך בחברות טכנולוגיות
באמצעות מאיץ ההזנק של מעבדות סיגמא

ופארק היי-טק בר לב ,שיביאו לגליל המערבי
 5,000משרות חדשות .ב 2017-הוענק למרטין
תואר דוקטור לשם כבוד מטעם הטכניון ,וב-
 2018הוענק לו תואר עמית לשם כבוד מטעם
האוניברסיטה העברית בירושלים.
אשתו של מרטין ,אילנה ,היא מעצבת
בגדי ילדים במקצועה .היא נולדה בירושלים
ב ,1979-ובהיותה בת  11עברה עם משפחתה
לדרום אפריקה .הסבים של אילנה מצד אביה
שרדו בשואה ,אך שלושה מהורי סביה ואבי
דודה נרצחו .למרטין ואילנה ארבעה ילדים:
ג’וזף ,זואי ,נלי ובלה.
התרומה הנדיבה של משפחת מושל היא
לזכר קרובי משפחתה של אילנה ,בני דודים
רחוקים של משפחת מושל וכל הנרצחים
בשואה ,וכן לתמיכה בתפקיד החיוני שיד
ושם ממלא בשימור פריטים המשמשים
עדויות לשואה ובשימור זכר העבר לצורך
עיצוב העתיד .ובמילותיו של מרטין מושל:
“זהו כבוד גדול עבורנו לזכות למלא את
חלקנו הקטן בעבודה המתמדת של מוסד כה
חשוב .יד ושם חיוני לא רק לישראל וליהודי
התפוצות אלא גם לכלל האנושות”.
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>> קמפוס מורשת השואה על שם משפחת מושל

תורמי יד ושם
מרטין ואילנה מושל

יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו:
“הנדיבות המיוחדת של מרטין ואילנה
מושל מאפשרים לנו להקים את קמפוס
מורשת השואה על שם משפחת מושל.
המחויבות שלהם ליד ושם היא התגלמות
השותפויות המיוחדות שיש לנו עם ידידינו
המובילים ברחבי העולם .מחויבות זו היא
הבסיס האמיתי של ההשפעה הייחודית
והאוניברסלית של יד ושם”.
במיוחד כעת ,כשמספר הניצולים והעדים
לזוועות השואה הולך וקטן ,יש להבטיח
עבור הדורות הבאים את שימור הסיפורים
והזיכרונות שלהם ושל ששת מיליוני קורבנות
השואה .התרומה של משפחת מושל היא
התרומה השלישית בגודלה בתולדות יד ושם.
יד ושם מביע את הוקרתו העמוקה למשפחת
מושל על תרומתה האסטרטגית ,במיוחד
בזמנים אלה של קושי וחוסר ודאות.

מטס של
זיכרון
שימי אלן

ב 18-באוגוסט 75 ,שנה לאחר
תום מלחמת העולם השנייה,
השתתפו מטוסים של חיל
האוויר הישראלי ובראשם מפקד
החיל האלוף עמיקם נורקין
במטס הצדעה משותף עם חיל
האוויר הגרמני מעל אתר מחנה
הריכוז והעבודה דכאו.

המטס המשותף של
חילות האוויר של ישראל
וגרמניה מעל האתר
של מחנה הריכוז דכאו,
אוגוסט 2020

התרומה הנדיבה של משפחת
מושל היא לזכר קרובי
משפחתה של אילנה ,בני דודים
רחוקים של משפחת מושל
וכל הנרצחים בשואה ,וכן
לתמיכה בתפקיד החיוני שיד
ושם ממלא בשימור פריטים
המשמשים עדויות לשואה
32
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>> מטס של זיכרון

החגורה שלבש פסח סמילג
בזמן השואה

החפץ היחיד שנותר לפסח
מחייו לפני המלחמה היה
החגורה שלו ,שאותה שמר
עד השחרור

יד ושם ,אוסף החפצים

א

נשי חיל האוויר לקחו עמם למטס כמה
פריטים מתקופת השואה השמורים
ביד ושם ,ובהם החגורה של ניצול
שואה פסח סמילג ,שהגיע למחנה דכאו ב18-
באוגוסט  76 – 1944שנים בדיוק לפני המטס
ההיסטורי .פסח ,בן אליעזר ושרה-רבקה
סמילג ,נולד באוקטובר  1896בעיירה קיידאן
בליטא .הוא קיבל חינוך דתי וכללי והתכוון
ללמוד רוקחות ,אבל מלחמת העולם הראשונה
שינתה את תוכניותיו .לפני פרוץ מלחמת
העולם השנייה ניהל פסח עם אחיו את החווה
המשפחתית בשאוולי ,ובה בעת היה פעיל
בהנהגת מכבי בשאוולי וחבר במפלגת הפועל
המזרחי.
עם כניסת הגרמנים לליטא ב 1941-הוכנסו
יהודי שאוולי לגטו בעיר .ביולי  1944גורשו
פסח ואחיו יעקב למחנה הריכוז שטוטהוף,
ולאחר כחודש במחנה שולחו שני האחים
לדכאו .החפץ היחיד שנותר לפסח מחייו לפני
המלחמה היה החגורה שלו ,שאותה שמר עד
השחרור .הוא ואחיו יעקב היו היחידים מכל
משפחתם הענפה שנותרו בחיים.
ב 1948-עלה פסח לארץ עם רעייתו שרה
ועם אחיו יעקב ואשתו פולה ,ונמנה באותה שנה
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עם מייסדי מושב בית אלעזרי .הוא נפטר בארץ
בשנת  .1992בתו אסתר תרמה את החגורה
ליד ושם למשמרת עולם ,כדי שהדורות הבאים
ילמדו את הסיפור האישי של אביה ואת סיפורה
של השואה כולה.
לקראת המטס נפגשו ניצולי שואה וקבוצה
של בני הדור השני עם יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו ומפקד חיל האוויר האלוף
נורקין בתל אביב .בין הנוכחים בפגישה היו
אסתר סמילג ,שורד השואה אבא נאור שהיה
אסיר בדכאו ,ואביבה פלש ,שבעלה היה גם
הוא אסיר בדכאו ונכדה היה אחד הטייסים
שהשתתפו במטס.
המטס נערך במסגרת אימון משותף של
חילות האוויר של שתי המדינות ,ובמהלכו
עברו המטוסים גם מעל שדה התעופה
פירסטנפלדברוק במינכן ,שבו נהרגו תשעה
מתוך  11הספורטאים הישראלים שנרצחו
בטבח מינכן בקיץ  .1972לאור זה ,עוד פריט
שלקחו אנשי חיל האויר למטס היה העתק של
יצירת האמנות צעדת מוות מדכאו לטולץ
שיצר ניצול השואה הלמוט בכרך-ברה .הלמוט
היה יליד מינכן ,ועם עליית הנאצים לשלטון לא
הורשו הוא ואביו עמנואל להמשיך בעבודתם

כציירים .בנובמבר  1944נעצר הלמוט במינכן
וגורש לעבודות כפייה באחד ממחנות-הבת
של בוכנוולד בשטספורט .עם חיסול המחנה
בתחילת אפריל  1945שולח למחנה בוכנוולד,
ומשם שולח בצעדת מוות עם עוד כ4,500-
אסירים למחנה דכאו והגיע במאי למחנה באד-
טולץ .במהלך צעדת המוות תיעד האמן את
קורותיו באמצעות רישומים ,שצעדת מוות,
אשר הוצג במוזיאון לתולדות השואה ביד ושם,
הוא אחד מהם .לאחר ניצחון בעלות הברית
שב בכרך-ברה למינכן ,והמשיך בעבודתו
כצייר .הוא התמקד בעיקר בציור סוסים ,נופים
ודיוקנאות .הוא נפטר במינכן ב.1969-
“הסיפורים של פסח סמילג ,הלמוט
בכרך-ברה ואלפי אחרים מסופרים באמצעות
המכתבים ,המסמכים ,היצירות ,הצילומים
והחפצים הרבים שנשמרו בהר הזיכרון
ומשמשים עדות נצחית לזוועות השואה”,
אמר אבנר שלו“ .בימים שהכחשת השואה
ועיוותה ממשיכים לתפוס מקום בחברה ,יד
ושם ממשיך ביתר שאת במשימתו – להבטיח
שהשואה לעולם לא תידחק מדפי ההיסטוריה,
ותמשיך להישאר רלוונטית גם היום וגם
לדורות הבאים”.

הלמוט בכרך-ברה (,)1969-1898
צעדת מוות מדכאו לטולץ ,מאי 1945
יד ושם ,אוסף האמנות

במהלך צעדת המוות תיעד הלמוט בכרך-ברה
את קורותיו באמצעות רישומים
אוספים
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סיפור
בהתהוות
השואה בקולנוע הלטבי
ליאת בן חביב ומימי אש

העונה הרביעית של מועדון הסרט של יד ושם נפתחה במרס ,2020
ובראשית יוני חזרה לפעול במתכונת מקוונת.
כל הקרנה לוותה בדברי פתיחה של במאים ,מבקרי קולנוע
ואנשי אקדמיה.
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>> סיפור בהתהוות
השואה בקולנוע הלטבי

“המוביל” מביא את סיפורם של יניס ליפקה ואשתו יוהנה ,שהוכרו ב1966-
חסידי אומות העולם בידי יד ושם .הסרט ,שיצא בשנת  2018וגרף את פרסי הקולנוע הלטבי
באותה שנה ,היה אחד הסרטים שהוקרנו בעונה הרביעית של “מועדון הסרט” של יד ושם

מרכז הצפייה ביד ושם

מרכז הצפייה ביד ושם

ק

טלוג הסרטים המקוון של
יד ושם כולל כ 100-כותרים
שהופקו בלטביה או עוסקים
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בשואת יהודי לטביה .עם הסרטים האלה
נמנים סרטים חשובים של בוריס מפציר
ולוקאש פריבל ,לצד סרטים של יוצרים

המזוהים עם “הגל החדש הלטבי” העוסקים
בסרטיהם בשלל הצלקות ההיסטוריות של
האומה .הבמאים ויסטורס קאיריס וליילה

פקלנינייה משויכים לאותו גל של קולנוע
אמנותי לטבי עכשווי.
אחד הסרטים הידועים בעת האחרונה הוא
המוביל של הבמאי הלטבי דאוויס סימניס
הבן .הסרט מביא את סיפורם של יניס ליפקה
ואשתו יוהנה ,שהוכרו ב 1966-חסידי אומות
העולם בידי יד ושם ,ובלטביה הם נחשבים
גיבורים לאומיים .המוביל ,שיצא בשנת
 2018והיה מועמד לפרס האוסקר ,היה
אחד הסרטים שהוקרנו בעונה הרביעית של
“מועדון הסרט” של יד ושם ,שהוצג השנה
באופן מקוון בגלל משבר הקורונה.
“יניס ליפקה היה לטבי קשה יום שעבד בזמן
המלחמה בשביל חיל האוויר הגרמני בתור
אחראי להסעת יהודים ,וניצל את תפקידו
כדי להציל עשרות בני אדם” ,סיפרה מאשה
פולק-רוזנברג לפני הקרנת הסרט“ .יחד עם
אשתו יוהנה הוא נתן מחסה ליהודים בחווה
שבבעלותם ,ואף הסתיר יהודים במרתף
ביתם .מעשיו בזמן משטר הכיבוש הנאצי
העמידו בסכנה אותו ואת משפחתו”.
הקולנוע הלטבי קיים בזירה הבינלאומית
מאז עצמאות לטביה בשנת  ,1991וכולל מאז
ראשית ימיו סרטי תעודה העוסקים בשואה.
אחד מהם הוא סרטו של היוצר הנודע יליד
אוקראינה סרגיי לוזניצה ,דוקומנטריסט
עתיר זכויות שמצליח גם כבמאי של סרטים
עלילתיים .סרטו בית הקברות הישן עוסק

בבית הקברות היהודי של ריגה ,שהוקם
ב 1725-והיה פעיל עד סוף שנות השלושים
של המאה ה .20-במלחמה הוא שימש
לקבורה המונית של יהודים שנרצחו בגטו
ריגה .היום בית הקברות מוזנח ומשמש מקום
מפגש של נערים מקומיים ,שיכורים ותיירים
אמריקאים .לוזניצה מתאר בסרטו את אובדן
התרבות היהודית בלטביה.
מורם הנערץ של לוזניצה ושל רבים
אחרים היה הבמאי הרץ פרנק ,שעלה
לישראל ב 1992-ונפטר במרס 2013
בירושלים .עד מותו ,שהגיע בחטף במהלך
עשיית סרטו האחרון ,הוזמן פרנק להציג
את סרטיו זוכי הפרסים בפסטיבלים בין-
לאומיים וללמד באוניברסיטאות ובבתי
ספר לקולנוע .פרנק היה ממייסדי אסכולת
הקולנוע התיעודי הפואטי של ריגה ,אבל
בדומה לעולים חדשים רבים לא עלה בידו
לזכות בחיבוקו של הממסד בישראל ,ורק
לאחר מותו הוא זכה להכרה שהיה ראוי
לה .סרטו הרחוב היהודי מציג זיכרונות
של יהודים מלטביה על גטו ריגה והרצח
ההמוני ביערות האזור.
יש להניח שהקולנוע עוד יידרש לסיפור
השואה של יהודי לטביה .אבל לא ניתן לסיים
סקירה של הקולנוע על השואה בלטביה בלי
לציין את “נקודת האפס הקולנועית” של פרק
זה בתולדות השואה.

בלטביה שתחת הכיבוש הנאצי צולם
תיעוד חזותי יחיד במינו .הכותר הארכיוני
“כוחות אייזנצגרופן ליפאייה  ”1941לא
יאמר הרבה לרוב האנשים ,אבל זהו התיעוד
המוסרט היחיד במהלך השואה של רצח
המוני .בסיקוונס הקצר ,שאורכו דקה אחת
ו 39-שניות ,רואים יהודים מורדים ממשאית
ומובלים בריצה אל שוחה חפורה בחול,
שעל שפתה עומדים אנשי איינזצגרופן
נאצים ומשתפי פעולה לטבים .הם מרימים
את רוביהם ויורים .היהודים בשוחה צונחים
לקרקע וחול מושלך עליהם .התיעוד הייחודי
הזה נקלט במקרה במצלמתו של חייל הצי
הנאצי ריינהרד וינר בעת שזה טייל על חוף
הים .התיעוד הוצג לראשונה במשפט אייכמן,
והיה לא רק מסמך היסטורי ,אלא אף שימש
כראיה במשפט .עם השנים במאים השתמשו
בשוטים האלה בעשרות סרטי תעודה ,והם
קיבלו את מעמדם האייקוני בהיותם התיעוד
הקולנועי היחיד של רצח יהודים בבורות ירי,
במקרה הזה ,ליפאייה ,לטביה ,יולי .1941
העונה החמישית של מועדון הסרט ,מיזם
משותף של אגף ההנצחה וקשרי קהילה
ומרכז הצפייה של יד ושם ,תיפתח במרס
 ,2021ותהיה גם היא בפורמט מקוון.

אוספים
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למצוא את
הנוסחה הנכונה
הוראת השואה בימי הקורונה
ג’יין ג’ייקובס

תקנות המשתנות כל העת הניעו הערכה מחודשת
של שיטות הוראה ברחבי העולם.

ש

עת לילה מאוחרת של חודש אוגוסט.
בזמן ששכניה בשכונה הירושלמית
השלווה פורשים למיטותיהם,
אליענה ראפ בדיחי סוגרת בעדינות את דלת
חדר השינה של ילדיה וניגשת אל המחשב
שלה .בדיחי היא ראש המדור הספרדי בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם,
והיא מתחילה עכשיו בהעברת הרצאה מקוונת
על הוראת השואה.
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בשביל הקהל שלה היום רק מתחיל :כ300-
איש מרחבי אמריקה הלטינית משתתפים
בקורס המקצועי המקוון שהיא מעבירה –
אחד מעשרות קורסים מקוונים שמומחים
מיד ושם מעבירים בכל חודש מאז תחילת
משבר הקורונה .נכון להיום משתמשים
אנשי יד ושם בפלטפורמות מגוונות ב15-
שפות כדי להעביר למאות אלפי משתתפים
שפע של פעילויות ,מסיורים וירטואליים,

דרך תוכניות הכשרה והרצאות ,ועד פאנלים
וראיונות עם ניצולים.
“אם לומר את האמת ,לא ידענו למה לצפות
כאשר התחלנו להעביר את כל הפעילויות
האלה למישור המקוון” ,אומר ד”ר אייל
קמינקא ,ראש קתדרת לילי ספרא להוראת
השואה ומנהל בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה“ .העולם היה נתון במבול,
וכל ארגון חינוכי ,לא רק יד ושם ,מיהר ככל

יכולתו לספק תוכן וירטואלי זמין ,מעורר
עניין ורלוונטי .לא היה לנו מושג אם נמצא
קהל ,או אם התוכן שהצענו יהדהד עבור
הקהל הזה בנקודה הזאת בהיסטוריה”.
אבל מתברר שקמינקא לא היה צריך
להיות מודאג :אלפי בוגרים ,מחנכים ,ידידים
ותומכים של יד ושם ,וגם רבים אחרים
בכל רחבי העולם ,השתמשו במחשבים,
בטאבלטים ובטלפונים שלהם כדי להתחבר
לתוכניות המקוונות של יד ושם ,והם
ממשיכים לעשות זאת .כיום ,יותר מחצי
שנה לאחר הטלת הסגר הראשון ,אנשי סגל
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
יכולים לערוך בדיקה פנימית ולבחון את

תוצאות המעבר הדרמטי והבלתי מתוכנן
הזה ואת השפעתו.
התעוררות בשעת משבר
עם גילוי מקרי הקורונה הראשונים בישראל
(בהם של ניצול השואה אריה אבן בן ה)88-
והטלת הסגר הראשון ,נדרשו מוסדות
חינוך רבים ובהם בית הספר להוראת
השואה לחישוב מסלול מחדש .קבוצות של
תלמידים ,סטודנטים וחיילים לא יכלו לבקר
עוד בקמפוס יד ושם ,ופעילויות הכשרה
מקצועית למחנכים מישראל וקורסים
וסמינרים למחנכים בחו”ל בוטלו או נדחו.
קמינקא נזכר שפנה לצוות שלו עם השאלה

מה אפשר לעשות ,ולא מה אי אפשר לעשות.
ואכן ,ההתעוררות אל מול אי הוודאות הובילה
לרעיונות וגישות חדשות .שבועות ספורים
בלבד לפני יום הזיכרון לשואה ולגבורה,
בתקופה שהיא בדרך כלל נקודת שיא
בפעילות של בית הספר הבין-לאומי ,הוצף
בית הספר בבקשות לעזרה ביישום תוכניות
להוראת שואה מקוונת בישראל ובחו”ל.
מומחי הטכנולוגיה החינוכית ממחלקת
ההוראה המקוונת עבדו סביב השעון כדי
להתאים תוכן קיים וליצור תוכן חדש שיהיה
זמין לשימוש נרחב .קמינקא היה נחוש:
“רצינו שיהיו לכולם – מחנכים ,מנהיגי קהילה,
מפקדי מחלקות ,הורים השוהים בבית עם
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>> למצוא את הנוסחה הנכונה
הוראת השואה בימי הקורונה

ילדיהם – משאבים הולמים ,מותאמים לפי
גילאים ,בהישג יד”.
לדברי שולמית אימבר ,המנהלת הפדגוגית
של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
וראש קתדרת פרד הילמן לזכרו של יאנוש
קורצ’אק ,דווקא התפקוד במצב של חוסר
ודאות הוא שהוביל לתוצאות מיטביות.
עבור אימבר ,אשר פועלת שנים רבות
ליצירת שיטות מגוונות בהוראת השואה,
הניווט במים הלא מוכרים העמיד בפניה
הן אתגרים הן נקודות מבט חדשות“ .סמוך
ליום הזיכרון לשואה ,כאשר העברתי בכל
יום כמה הרצאות זום על השואה ,קלטתי
בראייה רחבה את אלפי האנשים שהתחברו
אלינו כדי להקשיב להרצאות ,ומצאו חיבור
אמיתי לתפיסות על הישרדות כניסיון
לשמר ערכים בעולם מתפורר” ,היא אומרת.
“זה היה כאילו המציאות החדשה ,של חיים

רבים שיכלו להיעזר בתוכניות .עוד יתרון לא
צפוי של פעילות בפלטפורמות דיגיטליות
הוא הכללת מומחים בין-לאומיים אשר
בזמנים “נורמליים” לא היו יכולים לבקר
בכיתה ביד ושם כדי להעביר הרצאה של
ארבעים דקות ,ובנסיבות היום יכולים להגיע
בלחיצת כפתור להרצאת אורח.
ללמוד להסתגל
תקנות המשתנות כל העת הניעו הערכה
מחודשת של שיטות הוראה ברחבי העולם.
קמינקא מציין מחקר אקדמי עשיר ,כמו
גם נתוני סקרים שפורסמו מטעם האו”ם,
הבוחנים את השפעות מגפת הקורונה“ .אנו
חיים בתוך ה’ניסוי’ ההיסטורי הזה ,ולכן אנו
מודעים למורים ,לתלמידים ולמנהלים אשר
– בדיוק כמונו – מקבלים על עצמם להורות
מחוץ לסביבה הרגילה של למידה והוראה”.

”

“רצינו שיהיו לכולם – מחנכים ,מנהיגי קהילה ,מפקדי מחלקות,
הורים השוהים בבית עם ילדיהם – משאבים הולמים ,מותאמים
לפי גילאים ,בהישג יד” .ד”ר אייל קמינקא

עם מגפה ,יצרה עניין מעמיק בלמידה על
השואה” .התובנות של אימבר השתקפו
בכמות הגדלה והולכת של השאלות
שהתקבלו ממורים ,תלמידים ומשתמשים
מקוונים שנרשמו לקורסים של יד ושם.
מאחר שבית הספר הציע גישה חופשית
לפעילויות המקוונות שלו ,הצטרפו לבוגרים
המנוסים של יד ושם מתעניינים חדשים
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אף על פי שעדיין אי אפשר לדעת במדויק
כיצד השפיעה הקורונה על הוראת השואה,
יש כמה השלכות שכבר נראות לעין בקרב
העוסקים בתחום .לפני המגפה הציבה הוראת
השואה אתגרים בהיותה נושא “כבד” ,שמורים
רבים חששו ממנו“ .אחת הדרכים שבהן אנו
מתגברים על חששות מפני הוראת השואה
היא יצירת סביבה בטוחה בכיתה ,תוך פיתוח

חיבורים בין המורה לתלמידים” ,אומרת נורית
דוידסון ,ראש מדור במחלקה להכשרת מורים
בישראל בבית הספר הבין-לאומי“ .מכיוון
שאיננו יכולים ליצור את הקשר הקרוב הזה
באמצעות הזום ,ואיננו יכולים לכוון בצורה
בטוחה תהליכים חינוכיים ,נאלצנו לעשות כל
מיני התאמות” .על אף החששות לגבי תבניות
חדשות ,מחלקתה של דוידסון מדווחת על
גידול במספר המורים הישראלים הנרשמים
להכשרה מקוונת“ .נראה שמצאנו את הנוסחה
הנכונה ,כי המחנכים נענים לה”.
גם המשתתפים הרבים מעבר לים נלהבים,
ונוטלים חלק בתוכניות בשפות מגוונות.
“זהו הדבר הקרוב ביותר להימצאות פיזית
בירושלים .אתם מושיטים לי חבל הצלה!”
הגיב בוגר ארגנטיני לאחר הקורס של בדיחי
בחודש אוגוסט .אך תפוקה וירטואלית ,אשר
כרגע תופסת את מרכז הבמה ,היא עדיין רק
תחליף לתוכניות פנים אל פנים ,ומומחי יד
ושם מודעים לצורך שלא להרוות יתר על
המידה את הלומדים שכבר נדרשו להעביר
היבטים רבים של חייהם אל המישור המקוון.
נוסף על כך ,לצד שפע היתרונות הלא צפויים,
לא כל התוכניות החינוכיות של יד ושם יכולות
לצלוח בהצלחה את המהפך הזה .במדינות
שותפות מסוימות ,למשל ,אין מספיק קיבולת
מקוונת ,ולכן קבוצות מסוימות של מחנכים
מחו”ל לא יהיו זמינות עד דעיכת המגפה.
בימים אלה נעשים מאמצים מתמשכים
ליצור מחדש באופן וירטואלי סיורים חינוכיים
וסדנאות בקמפוס יד ושם“ .אבל עלינו להכיר
במגבלות שלנו” ,אומרת מאשה פולק-
רוזנברג ,מנהלת מחלקת הדרכות חינוכיות
בבית הספר הבין-לאומי ,שבשגרה מארחת
עשרות אלפי תלמידים מישראל ומחו”ל בבית
הספר בכל שנה“ .אנשים צעירים מעוניינים
להתחבר ליד ושם באמצעות הקמפוס עצמו.

בימים אלה נעשים מאמצים מתמשכים ליצור מחדש באופן
וירטואלי סיורים חינוכיים וסדנאות בקמפוס יד ושם

לחוויה וירטואלית יש הגבולות שלה מבחינת
יכולת החיבור .הפתרונות האלה הם זמניים”.
בזמן שרבים כל כך מייחלים לחזרתן של
ההוראה והלמידה השגרתיות ,קמינקא תוהה
אם הנוף החינוכי ישתנה לעד ואם זוהי
תוצאה רצויה“ .המציאות החדשה לימדה
אותנו כיצד לאחוז בחסר התקדים ולנצל

הזדמנויות .אני לא רוצה שהיצירתיות הזאת
תפחת .תוכניות הלימוד שלנו מלמדות על
עלייה בביקוש כנגד כל הסיכויים :אני מקווה
שהחוויה שאנו חווים כעת תשתקף באופן
שבו נלמד את השואה כאשר נגיף הקורונה
כבר יהיה מאחורינו”.

יד ושם מודה לשותפיו הנדיבים הרבים,
שממשיכים לתמוך בפעילותו החינוכית
בתקופה המאתגרת של נגיף הקורונה.
הכותבת היא ראש מדור קשרים בין-לאומיים,
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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“השכנים הנשכחים”
פולנים מנציחים יהודים שנרצחו בשואה

ניצה שבתאי-מלמד
מוזיאון יהדות גליציה בקרקוב

סמינר משותף למדריכי משלחות
צה”ל וכוחות הביטחון של בית
הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ומדריכים ואנשי חינוך
ממוזיאון יהדות גליציה בקרקוב

שואה .במהלך העצרת הועלו
שש משואות

גילה את המחויבות והמוטיבציה
לעיסוק בנושא השואה בקרב מי
שאינם יהודים.

ל

פני שלוש שנים ,באחד מאימוניו בנהר
דונייץ בדרום-מזרח פולין ,הבחין
שייט הקייק והקנו האולימפי דריוש
פופיילה בשרידי בית קברות יהודי לאורך
גדת הנהר .כחובב היסטוריה ,וללא שורשים
יהודיים ,הגיע פופיילה למקום וגילה מצבה
גלויה ועוד מצבות שבורות מכוסות עשבים.
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למחרת הוא חזר למקום עם מכסחת דשא
ו”מלא עצב וריקנות” ,כפי שסיפר ,נוכח
המפגש עם קהילה שהייתה ונעלמה .הגילוי
המקרי הזה של שרידי בית הקברות היהודי
הפך את חייו של פופיילה .מאז הוא משקיע
מכספו ומזמנו במפעל הנצחה של קהילות
יהודיות בפולין באמצעות שיקום בתי

קברות ,איסוף שמות של יהודים שנרצחו
בשואה והקמת אנדרטאות הנושאות את
שמות הנספים בעיירות שונות .לפרויקט
ההנצחה המיוחד הזה קרא פופיילה “השכנים
הנשכחים” ,ורתם אליו פולנים רבים ,אזרחים
מן השורה ,וכן תורמים ובתי ספר בפולין.

הסיפור אינו מסתיים כאן .בחודש יולי
השתתף פופיילה בסמינר משותף ,ראשון
מסוגו ,שבו השתתפו אלה לצד אלה מדריכי
משלחות צה”ל וכוחות הביטחון של בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם
ומדריכים ואנשי חינוך ממוזיאון יהדות גליציה
בקרקוב .המוזיאון ,השוכן ברובע היהודי
ההיסטורי בקרקוב ,הוקם בשנת  2004בידי
הצלם והעיתונאי כריס שוורץ כדי להנציח את
היהודים שחיו לפני המלחמה בחבל גליציה,
וכדי להביא לתודעה את המגוון והעושר של
הקהילה ,את אורח חייה ותרבותה ,ואת הקיום
המשותף של בניה עם הפולנים.
את הסמינר ,שהתקיים בזום עם מרצים
מתנדבים ,יזם וניהל מדריך מחלקת צה”ל
וכוחות הביטחון של בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה דורון שך .המטרה הייתה לא
רק להיפגש (גם אם מרחוק) ,ולקיים שיחה
משותפת בין מדריכים ישראלים ופולנים ,אלא
גם להכיר לעומק את העיסוק החינוכי בשואה
על הדומה והשונה והמאתגר .בין המשתתפים
בסמינר היו אנשי חינוך ואקדמיה ,שעוסקים
בהנצחת יהדות פולין וגליציה ,ופולנים
שעוסקים בהנחלת זיכרון השואה ויהדות
פולין .מעניין היה להתוודע לעומק המחויבות
לעיסוק בנושא השואה בקרב מי שאינם
יהודים ,ולמוטיבציה הרבה שלהם ,ולהציג
למשתתפים את מרחב ומגוון העיסוק בזיכרון
השואה בישראל .אחד משיאי הסמינר היה
המפגש עם השייט האולימפי פופיילה,
בעל האישיות הכובשת ומעוררת ההשראה,
שחשף את מפעל ההנצחה שלו .פופיילה
סיפר שאנשים בטוחים שיש לו שורשים
יהודיים“ .אין לי” ,הוא אמר“ ,אך אני מחובר
להיסטוריה היהודית ורוצה לתקן את העובדה
שבשבעים השנים האחרונות היהודים נעלמו
מן ההיסטוריה בפולין כאילו לא היו”.

צילום משתתפי
הסמינר בזום
באחד המפגשים

שייט הקייק
האולימפי דריוש
פופיילה בחנוכת
אתר הנצחה בבית
הקברות המשופץ
בגריבוב ,פולין

בסיום הסמינר ,בנוסף להיכרות ולדיאלוג
שנוצרו ,הועלו רעיונות לפרויקטים משותפים.
בימים אלה מתגבש פרויקט המשך
חשוב ,שהגה ויזם מדריך המחלקה גרשון
פינצ’בסקי .בבסיס הפרויקט החדש תעמוד
הנצחה והוקרה ל 130-חסידי אומות עולם,
שקשרו את גורלם עם מדינת ישראל ,היגרו
ארצה לאחר המלחמה ,וחיו בה עד מותם.
רובם המוחלט נותרו עלומים.

מנהלת מחלקת צה”ל וכוחות הביטחון אוסנת
ניר דדון ציינה את חשיבות הקשר והשיח
המשותף במטרה להנציח את העולם היהודי
שהיה ואיננו עוד הן במסגרת הסמינר והן
בפרויקט חסידי אומות עולם.

הכותבת היא מנהלת המשלחות במחלקת
צה”ל וכוחות הביטחון ,בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה .תמר נורני ,רכזת במחלקה,
סייעה בהכנת הכתבה.

חינוך
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הצלה
בידי יהודים
בוורשה
לאה גולדשטיין

”

“עבור יהודי המסתתר ב’צד הארי’ ,קו החזית עובר לאורך רחובות וכיכרות העיר ,אף שהם
רחוקים מרחק רב מכדורים ופגזים [ ]...קו החזית מלווה את האדם הנמלט על כל צעד בדרך,
בין אם הוא עוצר בחנות כדי לקנות לחם ,ליד דוכן כדי לקנות ספר ,ליד שער כניסה כדי
לקשור שרוך נעל שנפרם ,או סוף כל סוף במדרגות ליד דלתו של זר לפני שהוא מספיק לרוץ
לדירה שתבלע אותו ותעניק לו מקלט באותו יום” .ניצול השואה שמעון גליקסמן
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ב

ספרה

Such a Beautiful Sunny

Day: Jews Seeking Refuge in the
Polish Countryside

1942-1945
(הוצאת יד ושם )2017 ,מספרת חוקרת
השואה פרופ’ ברברה אנגלקינג את הסיפור
שלא סופר על מאבק ההישרדות של יהודי
פולין בנוף מורכב של פחד ושל בגידה ומוות.
עתה ,בכרך האחרון של יד ושם-קובץ מחקרים
(מ”ח ,)2-1 :שראה אור תחת העורכת החדשה
ד”ר שרון קנגיסר-כהן ,בוחנת פרופ’ אנגלקינג
תופעה פחות ידועה של יהודים שסייעו
ליהודים אחרים להסתתר ולשרוד ב”צד הארי”
של ורשה.
“לאחר חיסול גטו ורשה היו כ 20,000-יהודים
ששהו במסתור במה שמכונה ‘הצד הארי’ של
העיר” ,מסבירה פרופ’ אנגלקינג“ .חלקם מעולם
לא עברו לגטו ,חלקם ברחו מהגטו בדרך זו
או אחרת ,והיו אחרים שהגיעו לוורשה מתוך
הנחה שעיר גדולה תספק להם אנונימיות רבה
יותר ובכך תגדיל את סיכויי ההישרדות שלהם.
הישרדות הייתה אפשרית אם היו לך כמה
משאבים – לא רק חומריים כגון כסף ורכוש
למכירה .משאבים לא חומריים כללו אומץ,
נחישות ,מודעות לסכנה ,תגובות מהירות,
יתרונות ביולוגיים (‘מראה טוב’) ,יסודות
תרבותיים בסיסיים כגון שליטה טובה בפולנית
והכרת מנהגי הדת הקתולית ,וגם רשת חברתית,
כגון משפחה ,חברים ואנשי קשר .הישרדות לא
הייתה תלויה בקיום כל המשאבים האלה ,או
אפילו רובם ,אך תיאורי שורדים מתייחסים
בדרך כלל לצירוף של כמה מהם”.
במאמרה מציגה פרופ’ אנגלקינג כמה
סיפורי הישרדות בוורשה המתמקדים באחד
המשאבים שהוזכרו – קשרים חברתיים בין
יהודים שהסתתרו בעיר .הדוגמאות שהיא
מביאה הן של יהודים שעזרו זה לזה במסגרת
רשתות ספונטניות שהתבססו על קשרים בין

ילדה מקרקוב
שהוסתרה ב”צד הארי”
של ורשה
ארכיון יד ושם
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>> הצלה בידי יהודים בוורשה

מאמרה של פרופ’ אנגלקינג מדגים כיצד יהודים במסתור
בוורשה התמודדו עם בעיות רבות באופן עצמאי ,עד
כמה הם עזרו זה לזה ,ועד כמה הם אינם מתאימים
לסטריאוטיפ של קורבנות סבילים

מריט אברון בעת שהתגוררה
אצל משפחה נוצרית ב”צד
הארי” של ורשה
ארכיון יד ושם
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בני משפחה ,ידידים או שכנים מעיירה אחת,
וללא קשר לכל מוסד או ארגון .הסיפורים
מדגימים עזרה יהודית בלתי תלויה ,שפעלה
פחות או יותר ללא כל מעורבות פולנית – או,
למען הדיוק ,ללא כל מעורבות פולנית מודעת.
קרה שפולנים מילאו תפקיד סביל בפעילויות
יהודיות – הם השכירו דירות ,הציעו תעסוקה
ומכרו מסמכים – אך בדרך כלל הם לא היו
מודעים לכך שמדובר ביהודים .היהודים היו
הפעילים המבקשים סיוע ,ואילו הפולנים היו
הסבילים ,בעלי הגישה למשאבים הדרושים
לצורך הישרדות שנקנו מהם לעתים קרובות.
יהודים רבים ששהו במסתור נטלו על עצמם
סיכון נוסף בכך שסייעו לבני משפחה ,לחברים
ולזרים .בעשותם זאת הם הסתכנו הרבה
יותר מפולנים שסייעו ליהודים ,שכן הפולנים
לא ניצודו ברחובות בידי “שמלצובניקים”
(סחטנים) .מאמרה של פרופ’ אנגלקינג מדגים
כיצד יהודים במסתור בוורשה התמודדו עם
בעיות רבות באופן עצמאי ,עד כמה הם עזרו זה
לזה ,ועד כמה הם אינם מתאימים לסטריאוטיפ
של קורבנות סבילים.
מאדזיה טייכנר הזכירה למשל בעדותה את
משה הפטל ,מדפיס יהודי מקרוסנו שניצל את
הופעתו הארית כדי שלא לשהות במסתור .ולא
זו בלבד ,אלא שתחת זהותו כיאן קרופינסקי
הוא הביא תועלת רבה לאחיו היהודים וייצר
תעודות מזויפות עבורם .בין השאר הוא הכין
מסמכים עבור מאדזיה ,ואף נשאר בקשר עמה
ועזר לה ברגעים קריטיים .לאחר פרוץ מרד גטו
ורשה ב 1944-הוא העביר את מאדזיה ,את
בנה הקטן גבריאל ואת ידידתה ונדה רוזנברג
לקרקוב ,ולאחר מכן לזקופנה ,שם שהו עד סוף
הכיבוש.
אחת הדוגמאות הידועות של הישרדות
הודות לסולידריות יהודית ועזרה הדדית היא
של “מוכרי הסיגריות מכיכר שלושת הצלבים”:
קבוצה של יותר מתריסר יתומים יהודים בני

שמונה עד  16שפעילותם התרכזה בכיכר
שלושת הצלבים בוורשה“ .רוב הילדים
האלה היו מעורבים לפני כן בהברחות בגטו”,
מסבירה פרופ’ אנגלקינג“ .הם הכירו אפוא את
כל מקומות המחבוא והמעבר ,והיו עצמאיים,
נועזים וידעו כיצד לרוץ ולברוח מהר .הם
התפרנסו לא רק ממכירת סיגריות ,שהעניקה

להם את הכינוי שלהם ,אלא מעוד קשת
רחבה של עיסוקים :שרו בחשמליות וברחוב,
קנו וסחרו ,מכרו עיתונים ,משקאות חריפים
שיוצרו באופן לא חוקי ,וכל מה שיכלו ,לחיילים
גרמנים שיצאו לחופשה”.
הילדים נפגשו ברחוב ועזרו זה לזה ברגעים
קשים .בין השאר הם חלקו מידע על אנשים

ידידותיים ובתים בטוחים .כעבור זמן גילה
בהם עניין יוזף ז’מיאן ,שעבד בוועד היהודי
הלאומי ( ,)ZKNולאחר שהילדים התגברו על
החשדנות הראשונית שלהם ,החל יוזף לסייע
להם בשיטתיות ,תמך בהם מבחינה כספית,
מצא להם מקומות לינה והשיג להם מסמכים
מזויפים“ .התרגשנו מאוד בגלל המסמכים”,
נזכר פרץ הוכמן ,שנמנה בצעירותו עם
חברי הקבוצה“ .היינו מסתובבים בכיכר,
ובכל הזדמנות היינו נותנים למסמכים שלנו
להישמט לרצפה כדי שפולנים צעירים יוכלו
לראות שאנחנו לא סתם לבושי בלויים או
יהודים”.
רוב “מוכרי הסיגריות” שרדו הודות
לסולידריות ,עזרה הדדית ,וגם אינטואיציה
וניסיון נרכש .אחוות הגורל ,האמון ההדדי
והסולידריות היו המשאבים העיקריים של
חברי הקבוצה המיוחדת הזאת שסייעו להם
לשרוד בוורשה.
סיוע ניתן לא רק לבני משפחה ,לחברים
או למכרים ותיקים ,אלא אף לזרים .גילויי
הסולידריות האלה מפליאים במיוחד משום
שהתרחשו בנסיבות של סיכון עצום ,שהרי
מגע עם יהודים אחרים הגביר את הסכנה
במידה ניכרת .אירנה מייזל ,שהתגוררה ב”צד
הארי” תחת השם יאנינה לבנדובסקה ,העידה
שיהודים באזור היו חייבים לנהוג כאילו לא
הכירו זה את זה“ .אם נתקלת בחברים ובמכרים
הקרובים ביותר שלך ברחוב ,הסתכלת לכיוון
השני ולא יצרת קשר עין ,כדי להימנע מכל
חשד שהכרתם זה את זה”.
ובכל זאת ,היו לא מעטים שהתגברו על
הפחד ועזרו .אחת מהם הייתה יאנינה פאנסקה,
יהודייה שעזרה לרבים ששהו במסתור.
ליאנינה היה “מראה ארי מובהק ֵושם שהודות
להם כמעט לא נזקקה לניירות מזויפים,
כי כל מה שהיה צריך לעשות היה לשנות
את סעיף הדת מיהודי לקתולי” .היא עבדה
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>> הצלה בידי יהודים בוורשה

גבורתם של אותם יהודים ,שהסתכנו בהושטת עזרה לא רק
לקרובים אליהם אלא גם לזרים ,מחייבת הערכה עצומה

ל

מרות המגבלות שהוטלו בגלל נגיף
הקורונה ,היו ביד ושם שלושה
ביקורים חשובים בקיץ :2020

צילום :באדיבות משרד החוץ

.3

הוצאת כרך זה של “יד ושם  -קובץ מחקרים”
התאפשרה הודות לתמיכתה הנדיבה של
יוהנה (הני) קתרינה קיפרונו ביווט לזכר חברי
הקהילה שלה באמסטרדם שלא שרדו בשואה.

חומת גטו ורשה
ארכיון יד ושם
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 .1ב 17-ביוני ביקר ביד ושם ראש ממשלת יוון
קיריאקוס מיצוטקיס .לביקור הצטרפו שר
המודיעין אלי כהן ומנהל מחלקת חסידי אומות
העולם ביד ושם ד”ר יואל זיסנוויין.
הביקור כלל טקס באוהל יזכור וסיור באנדרטת
הקרון ובגן חסידי אומות העולם ,שם פקד ראש
הממשלה מיצוטקיס את מקום ההנצחה של
אחות סבתו ,חסידת אומות העולם אבנג’ליה
ג’יורג’יאדו .בימי המלחמה הצילה אבנג’ליה את
איבט ונטורה ,בתה של חברתה היהודייה ביאנקה,
ובמהלך הביקור מסר ד”ר זיסנוויין לראש
הממשלה העתק של תעודת ההכרה באבנג’ליה.

צילום :איילה טננהאוז

.2

הצלה בידי יהודים

.1

צילום :חורחה נובומינסקי

כבלדרית עבור כתריסר יהודים ,שמעולם לא
יצאו ממקומות המסתור שלהם :מכרה את
חפציהם שהוסתרו במקומות שונים וסיפקה
להם אוכל ,כסף ,תרופות וספרים.
“ההכרה בסכנה הכרוכה במגע עם יהודים
במסתור חייבה זהירות רבה” ,מסבירה
פרופ’ אנגלקינג“ .לכן גבורתם של אותם
יהודים ,שהסתכנו בהושטת עזרה לא רק
לקרובים אליהם אלא גם לזרים ,מחייבת
הערכה עצומה .היו כאלה שאף עשו זאת
בסגנון ראוותני ,ובקנה מידה גדול” .דוגמה
מדהימה אחת של סיוע כזה היא מפעלו של
וילהלם בכנר ,מהנדס מביילסקו-ביאלה.

בכנר ,שדיבר גרמנית שוטפת והיה בעל “מראה
טוב” ותעודת מהנדס מאוניברסיטת ברנו,
הועסק על ידי חברת בנייה ואדריכלות מדרזדן
שחיפשה חוזים צבאיים רווחיים .הוא שכנע
את הממונה עליו שאפשר לקנות בגטו בזול
חומרים מבניינים הרוסים ,וניצל את נסיעותיו
הרבות בין הגטו וה”צד הארי” כדי למסור
תעודות זהות והיתרי עבודה מזויפים וכדי לחלץ
יהודים לכודים .כאשר החברה נזקקה לפועלי
בניין ולעובדי משרד ,העסיק בכנר יהודים
רבים במשרדי החברה .הוא הצליח לשרוד
כמה מצבים שבהם ניצל כמעט ברגע האחרון,
והפגין אומץ ,עצבי ברזל ושליטה עצמית.

במלחמתם באויב הנאצי בחזית הזאת,
ובאמצעות הסיוע שהגישו ליהודים אחרים,
גילו בכנר ,פאנסקה ,הפטל ורבים אחרים גבורה
עילאית ונחישות להתנגדות יוצאת דופן .הם
לא היו מושאים סבילים ,שהיו תלויים בסיוע
שקיבלו מפולנים ,אלא בני אדם פעילים ,רבי
תושייה ,אמיצים ומלאי יוזמה שהצילו לא רק
את עצמם ,אלא גם את בני משפחותיהם ובני
אדם אחרים (אפילו זרים) שחלקו יחד גורל
משותף .אף על פי שסכנת המוות ארבה להם
בכל צעד שעשו ,הם סיכנו את חייהם כדי
להציל יהודים אחרים .סיפוריהם מעוררים
השראה.

ביקורים ביד ושם

 .2ב 7-בספטמבר סייר שר החוץ של קרואטיה
גורדן גרליץ’-רדמן במוזיאון לתולדות השואה
ובאנדרטת יד לילד ,והשתתף בטקס אזכרה
באוהל יזכור .בספר האורחים של יד ושם כתב
שר החוץ ,שבביקורו הראשון בהר הזיכרון
הוא “נדהם מגודל הסבל וההקרבה של העם
היהודי” ,והזכיר את חסידי אומות העולם,
ש”משמשים השראה לכולם ,במיוחד עבורנו,
אנשי פוליטיקה וציבור ,ומחייבים אותנו לחנך,
להכיר ,למנוע ולהוקיע כל סוג של אנטישמיות,
תוך קידום מחויבות אמיתית להתנגד לכל סוג
של אפליה ,שנאה או אלימות”.

 .3שר החוץ של איטליה לואיג’י די מאיו
ביקר ביד ושם ב 29-באוקטובר .במהלך
סיורו בבקעת הקהילות ביקר שר החוץ
בקיר המוקדש לקהילות היהודיות באיטליה
שהושמדו בידי הנאצים ומשתפי הפעולה
שלהם .הוא גם השתתף בטקס הנצחה באוהל
יזכור ,ביקר באנדרטת “יד לילד” וחתם בספר
האורחים של יד ושם“ .כאן אנו זוכרים את תהום
השואה” ,כתב“ .הניסיון להשמיד את כל יהודי
אירופה הפך לחובתנו לבנות עתיד טוב יותר”.

חדשות
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המאבק בין
אור לחושך
חגים ומועדים
בתקופת השואה
יונה קובו

ילד משחק בסביבון בחג
החנוכה .ברלין ,גרמניה ,שנות
השלושים של המאה ה20-
ארכיון יד ושם

ציון החגים בתפילה ובפיוט ובקיום מנהגים ,ככל שאפשרו תנאי הזמן והמקום בגטאות,
במחנות ובמסתור ,נתן ליהודים שעשו זאת משהו להיאחז בו ,תחושה של המשכיות
ותקווה לעתיד ,כחלק ממסורת עתיקת יומין ובבחינת חוליה נוספת המתחברת
לשרשרת הדורות.
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“ה

יה ערב חנוכה ואנחנו לקחנו
תפוח אדמה ,חצינו אותו לשניים,
עשינו חור באמצע ושמנו בתוכו
שמן מכונות שגנבנו מהמפעל .משכנו חוט
מהשמיכה ועשינו ממנו פתיל ,וככה הדלקנו
נרות חנוכה בחלון שהיה בכיוון הנהר .לא

היו שם בתים ואי אפשר היה לראות [את
האור] .עשינו את החנוכייה ושרנו את ‘מעוז
צור ישועתי’ .את הברכות ידענו בעל פה []...
באותו יום גם קיבלנו בספל קטן מרק תפוחי
אדמה ,מרק אמיתי ,וליקקנו אותו כמו גלידה”.
כך תיארה אדית רוטשילד לבית וייס ,ילידת

בלשג’רמט בצפון הונגריה ,את חג החנוכה
בדצמבר  1944באוברהוהנאלבה – מחנה
עבודה בחבל הסודטים שאליו נשלחה
מאושוויץ ,ואשר הנשים שהיו אסירות בו
עבדו במפעל לייצור רכיבי רדיו ,נורות ונשק.
עדותה של רוטשילד ועדויות נוספות על
חנוכה בתקופת השואה מופיעות בתערוכה
המקוונת “חג החנוכה” ,הזמינה באתר
האינטרנט של יד ושם .חג החנוכה ,המסמל
ביהדות את המאבק בין אור לחושך ,את
מלחמתם של המעטים ברבים ואת ניצחון
היהדות על הכובשים היוונים ,קיבל משנה
חשיבות בתקופת השואה .הפיוט “מעוז צור”,
ששרו רוטשילד וחברותיה במחנה ,מתאר
את סיפור חנוכה בתוך הרצף ההיסטורי של
המאבקים של עם ישראל בדורות השונים
ושל הצלת היהודים ,והמסר שלו הדהד
בתפילת האסירות ובכמיהתן לנס שיחלץ
אותן מסבלן.
ציון חגים ומועדים בתקופת השואה היה
אתגר של ממש ליהודים הנרדפים .ההחלטה
לשלוט בזמן (לעתים בלי לדעת מהו
התאריך באותו היום) ,ולזכור ולציין את החג
הקרב ובא ,גם אפשרה ליהודים שחיו תחת
הכיבוש הנאצי לשמור על אנושיותם ולפעול
כבני אדם.
התערוכה “חג החנוכה” היא אחת מכמה
תערוכות מקוונות המציגות את מגוון הדרכים
שבהן צוינו חגים ומועדים ברחבי אירופה
וצפון אפריקה לפני השואה ,בתקופת
השואה ,וגם במחנות העקורים ובבתי
הילדים שהוקמו לאחר המלחמה .התערוכות
מבוססות על פריטים מתקופת השואה
המצויים בארכיון יד ושם ואוספיו :תצלומים,
חפצים ,עדויות ,מסמכים ויצירות אמנות.
עוד תערוכה בסדרה היא “והגדת לבנך”,
המביאה את סיפוריהם של יהודים שביקשו
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>> המאבק בין אור לחושך
חגים ומועדים בתקופת השואה

הפיוט “מעוז צור” ,ששרו רוטשילד וחברותיה במחנה,
מתאר את סיפור חנוכה בתוך הרצף ההיסטורי של
המאבקים של עם ישראל בדורות השונים

לציין את חג הפסח בתקופת השואה .בחג
הזה ,אשר מסמל שחרור מעבדות ,היו אותם
יהודים עבדים משוללי כל וחסרי אמצעים
לחגוג .עם הפריטים המוצגים בתערוכה
נמנות הגדות של פסח שנוצרו בימי השואה,
בהן הגדה אחת שהעתיק ואייר אפרים-זאב
יקונט במסתור בבלגיה.
התערוכה “לרגל השנה החדשה” מביאה
את סיפור ימי חגי תשרי ,שהם ימים של
כפרה וסליחה ושל התחדשות ותקווה לעתיד
טוב יותר .בתערוכה – שעודכנה לאחרונה
עם עשרה סיפורים נוספים – מבחר כרטיסי
ברכה ואיחולים לשנה החדשה .כל איגרת
וסיפורה ,כל איגרת וגורל האנשים ששלחו
אותה או קיבלו אותה .את אחד מכרטיסי
הברכה כתב ואייר משה טרשצ’נסקי בן
התשע למדריכת הקבוצה שלו ,אמיליה
ריינוולד ,בספטמבר  1943בגטו טרזין“ .הקלה
ואושר לשנה החדשה” ,כתב זמן קצר לפני
שנשלחו שניהם אל מותם באושוויץ.
את הייחוד של שמירת המסורת היהודית
בשואה היטיבה לבטא פאני-ציפורה דסברג
בת ה 13-בברכת השנה הטובה שכתבה
להוריה במחנה הריכוז ברגן-בלזן בספטמבר
“ :1944גם בלי תפוח ודבש תהיה השנה הזאת
טובה ומתוקה לנו” ,כתבה .וסיימה בתפילה:
“שיהיה במהרה בימינו שלום ושנהיה מהר
בבית עם כל המשפחה ,לשנה טובה תכתבו”.

הכותבת היא רכזת התערוכות המקוונות
במחלקת הדיגיטל ,אגף התקשורת.

התערוכה המקוונת “לרגל השנה החדשה”
עודכנה לאחרונה עם עשרה סיפורים נוספים

כרטיס ברכה לראש השנה
מגטו לודז’ .פולין1940 ,
ילדים בחגיגת
פורים בגטו לודז’

חנוכייה מקייל ,גרמניה,
לפני המלחמה
ארכיון יד ושם

הגדה של פסח שכתב
מזיכרונו ובכתב ידו אריה
לודוויג צוקרמן ,אסיר מחנה
גירס ,בשנת תש”א1941 ,
ארכיון יד ושם
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סטנלי וביאה
טולמן:
ידידי יד ושם
תורמי יד ושם סטנלי וביאה טולמן החליטו לאחרונה להכפיל את התחייבותם ליד ושם.
משפחת טולמן מאמינה ,שאם יש מטרה ראויה שלמען הגשמתה נדרשת תרומה נדיבה,
ואם יש לאדם היכולת להרים את התרומה הזאת ,עליו לעשות זאת.

א

ף על פי שאביו של סטנלי טולמן
ורבים מבני משפחתו עזבו
את העיירה הליטאית ריטעוו
(רייעטאווס) לפני פרוץ מלחמת העולם
השנייה ,הסבים ובני המשפחה המורחבת
נשארו בליטא ונרצחו בידי הגרמנים
ושותפיהם המקומיים .זמן רב חלף עד
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שהמידע על גורלם הגיע אל הוריו של סטנלי,
שהיגרו עוד לפני המלחמה לדרום אפריקה.
בדומה לרבים מבני הקהילה ,בחרו ההורים
בתחילה שלא לדבר על האבדות האישיות
שלהם ועל זוועות השואה .ובכל זאת ,הרעיון
שמשפחה שלמה וקהילה יהודית שלמה
יכולות להיחרב ,הטריד את סטנלי.

במסעותיהם במהלך השנים זכו סטנלי
וביאה להיפגש עם ניצולים רבים – בהם אלי
ויזל ,פרימו לוי ושמואל פיזאר – וכאבם הבלתי
נתפס עשה עליהם רושם עצום .הצורך
בהנצחה נשאר בלבם ,במיוחד ככל שסטנלי
הוסיף ללמוד על משפחתו ועל גורלה
הטראגי .סטנלי וביאה החלו את פעילותם

”

“העובדה שלא היינו ָשם אין
פירושה שאנו פטורים מהחובה
לזכור ,אחרי הכל ,זה יכול
לקרות לנו .אנחנו הרי רואים
את הסקרים ,שמראים עד כמה
אנשים צעירים אינם יודעים מה
קרה בשואה – אם לא נתייצב כעת
ונתמוך בחינוך ובזיכרון השואה,
מי יעשה את זה?”
סטנלי טולמן

הפילנתרופית בנושא השואה כאשר תמכו
במרכז לשואה ולרצח עם בקייפטאון ,ולאחר
מכן תרמו ברוחב יד ליד ושם ,והיו בשנת
 2015לידידי יד ושם.
מאז ביקורם הראשון בהר הזיכרון בתחילת
שנות השבעים של המאה ה 20-עקבו סטנלי
וביאה אחר התפתחותו של יד ושם ,וצמיחתו
ממוסד המוקדש בעיקר לאיסוף תיעוד
ולהנצחה של ניצולים למרכז עולמי להנצחת
השואה – מוסד בעל השפעה גלובלית ,שיש
לו אוספים שאין כדוגמתם ועם מחקר חדשני
ופעילויות חינוכיות מגוונות בישראל ובעולם.
אף שההיקף והמיקוד של פעילויות יד ושם
השתנו ,עבור סטנלי וביאה טולמן מטרת
ההנצחה לא השתנתה“ .השואה היא תזכורת

תורמי יד ושם
סטנלי וביאה טולמן

נצחית לרוע הנובע מאנטישמיות ,ותפקידנו
התמידי הוא להתמודד איתה חזיתית” ,אומר
סטנלי“ .מצאתי את עצמי נאבק בה כל ימי
שהותי בפנימייה הקתולית שבה למדתי ,וגם
כיום רואים שהשיח האנטישמי נמצא בעלייה
מתמדת”.
“העובדה שלא היינו ָשם אין פירושה שאנו
פטורים מהחובה לזכור” ,הוא ממשיך“ .אחרי
הכל ,זה יכול לקרות לנו .אנחנו הרי רואים את

הסקרים ,שמראים עד כמה אנשים צעירים
אינם יודעים מה קרה בשואה – אם לא נתייצב
כעת ונתמוך בחינוך ובזיכרון השואה ,מי
יעשה את זה? יד ושם עומד בחזית המאבק
באנטישמיות”.
יד ושם מביע הכרת תודה לסטנלי וביאה
טולמן על נדיבותם ועל הדוגמה האישית
הערכית שלהם ,ומתכבד להכיר בהם כידידים
איתנים ושותפים מרכזיים בהנצחת השואה.
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תורמת חדשה
ליד ושם:
הני ביווט
לאחרונה החליטה הני ביווט לתמוך בנדיבות בכתב
העת המדעי של המכון הבין-לאומי לחקר השואה של
יד ושם“ ,יד ושם-קובץ מחקרים”.

ג

ירוש יהודי הולנד למחנות המוות החל
בקיץ  .1942במהלך השנה שלאחר
מכן נעצרו יהודים בכל הולנד ,ולאחר
מכן נאסרו וגורשו .מוסדות יהודיים ,ובהם
בתי חולים ,היו תחת מעקב של הגרמנים.
בלילה שבין  21ו 22-בינואר  1943נעצרו כל
החולים ואנשי הסגל במוסד פסיכיאטרי יהודי
באפלדורן ,וגורשו ישירות לאושוויץ .הידיעה
על המעשה הנפשע פשטה במהירות וזעזעה
את שארית הקהילה היהודית במדינה.

58

ידידים ברחבי העולם

באותו יום 22 ,בינואר ,עמדה אמה של הני
ביווט לבית טר לאר ללדת בבית החולים
היהודי של אמסטרדם .מתוך חשש ממעצר,
היא התעלמה מצירי הלידה שאחזו בה
וברחה בעד היציאה האחורית של בית
החולים בו בזמן שהגרמנים נכנסו בדלת
הראשית של המוסד .הני נולדה ב8-
בפברואר באותו בית חולים.
באוגוסט  1943גורשו רוב היהודים שנותרו
באמסטרדם .כאשר אמה של הני המתינה

בדירתה לגרמנים ,ניגש אחד השכנים אל
החיילים הגרמנים ותוך סיכון חייו התווכח
עמם וטען שאין עוד יהודים בבניין .החיילים
המותשים מחקו את השמות של האם ובתה
מהרשימה והכריזו עליהן כמתות .כך ניצלו
חייהן של השתיים בפעם השנייה ,ולא ,כפי
שניתן היה לחשוב ,הודות לשערה הבלונדיני
של הני אשר הסווה את זהותה היהודית.
בספטמבר  1944נאסרה כניסת רכבות
לאמסטרדם וזמן קצר אחר כך החל בה
“חורף הרעב” .קיצוב המזון היה קפדני מאוד
והאוכלוסייה עמדה על סף רעב .תוך שהיא
מסכנת את חייה נהגה אמה של הני להתגנב
אל מחוץ לאמסטרדם – היא נהגה לצאת
בארבע בבוקר ,תוך הפרת העוצר ובלי הטלאי
הצהוב שלה ותעודתה המסומנת באות “,”J

תומכת יד ושם
הני ביווט

מעשים אסורים שהיו עלולים לעלות לה
בחייה – כדי לסחור בכל רכושה תמורת מעט
מזון .וכך ,בזכות מעשיה ,הן הצליחו לשרוד
את החודשים הקשים עד השחרור.
ב 1957-היגרה משפחתה של הני
לאוסטרליה .ב ,1965-כאשר ברשותה תואר
ראשון ותעודת הוראה ,ויתרה הני על חלומה
להגר לישראל ונסעה בעקבות בעלה הקנייתי
למולדתו ,שם התחילה חיים חדשים .במהלך
 54השנים שבהן חייתה בקניה היא הייתה
מורה ובעלת עסק לתמרוקים ,ובתוך כך
גידלה את שתי בנותיה .במהלך השנים חוותה
הני קבלה מוחלטת של משפחתה בסביבתם,
לצד גילויי גזענות ,חוסר סובלנות ודחייה.
כיום ,כאשר היא רווה נחת מילדיה ונכדיה,
הני חיה בישראל ומקדישה את חייה לחינוך

הני מקדישה את חייה כאן לחינוך הזולת לסובלנות
כלפי בני גזעים ודתות אחרים
הזולת לסובלנות כלפי בני גזעים ודתות
אחרים .במסגרת זו היא פועלת להבאת
קבוצות מורים מקניה לישראל פעמיים בשנה,
לא כעולי רגל אלא כדי ללמוד על ישראל ועל
בני עמה ,הישגיה ,תרבותה ,תולדותיה ודתה.
לאחרונה החליטה הני ביווט לתמוך
בנדיבות רבה בכתב העת המדעי של המכון
הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם,
יד ושם-קובץ מחקרים .מחווה פילנתרופית

זו תבטיח שיד ושם יוכל להמשיך לפרסם
עבודות מחקר היסטוריות רחבות היקף על
השואה .ובמילותיה של הני“ :אני מבקשת
לתמוך ביד ושם גם כדי לזכור את העבר
וגם בתקווה להמשך הפצת המסר כי חוסר
סובלנות מוביל לחוסר צדק ,שאת השלכותיו
לא ניתן לחזות”.
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ארצות הברית
האגודה האמריקאית למען יד ושם השיקה לאחרונה את “לקחים מהורינו” ,סדרת שיחות בשלשה פרקים שבחנה כיצד השפיעו חוויות של ניצולי
שואה על חיי ילדיהם ונכדיהם וכיצד הן עשו אותם למנהיגים שהם כיום.

השיחה הראשונה הפגישה את דניאל לובצקי,
מייסד ויושב ראש ההנהלה של חברת חטיפי
קינד ,עם סגן נשיא מדיסון סקוור גארדן
לורנס בוריאן .לובצקי ,שהתגאה עוד בהיותו
ילד באביו ניצול השואה ,חשף תובנות על
הדרכים המשמעותיות שבהן השפיע אביו
רומן על התפתחותו ועיצב את אישיותו
כמבוגר כיום.

יד ושם אבל על פטירתו של ניצול השואה
וידיד יד ושם אנדרו בוריאן ז”ל.
אנדרו היה בן  13כאשר נלקח בכוח
מביתו ונאסר  -תחילה בגטו מטסלקה
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בשיחה השנייה שוחח לורנס בוריאן עם יושב
ראש ההנהלה של האגודה האמריקאית לני
וילף (מימין) ועם מרק וילף (משמאל) ,שניהם
תורמי יד ושם ,יזמי נדל”ן ובעלי קבוצת
הפוטבול מינסוטה קינגס .בני הדודים לני
ומרק סיפרו על מרכזיות המשפחה כלקח
שהם למדו מהוריהם ,ועל חשיבותה המכרעת
של מדינת ישראל.

גם השיחה השלישית נוהלה בידי לורנס
בוריאן ,והתמקדה בבן הדור השני לורנס
בקאו ,נשיא אוניברסיטת הרווארד .בקאו
מזדהה בגאווה כבן להורים מהגרים ולאם
ניצולת שואה ,והוא מציין לשבח את הדרך
שבה גידלו אותו הוריו.

בהונגריה ולאחר מכן במחנה הריכוז
אשוויץ-בירקנאו .הוא שרד במחנות
הריכוז אושוויץ-בירקנאו ומאוטהאוזן,
וכן בצעדות המוות של שני המחנות.
לאחר השחרור ממחנה גונסקירכן הוא
התאחד מחדש עם אביו ואחיו ,וכעבור
זמן היגר לארצות הברית ,שם הכיר את
אשתו לעתיד רות.
אנדרו היה מחויב לזיכרון השואה
ולהוראתה .באמצעות הוצאת יד
ושם פרסמו הוא ומשפחתו את ספר
זיכרונותיו ילד מבוסטינה :ניצול .בן .עד,

אשר ימשיך לחנך את הדורות הבאים
ולעורר בהם השראה.
יד ושם שולח את תנחומיו הכנים
לרות ,אלמנתו של אנדרו; לילדיהם
מטילדה (לבית בוריאן) ומרווין אנהלט,
סול וג’ניפר בוריאן ,וחבר הנהלת
האגודה האמריקאית למען יד ושם
לורנס בוריאן ורעייתו יושבת הראש
המשותפת הנכנסת של הנהלת האגודה
האמריקאית עדינה בוריאן; ולנכדיהם
וניניהם .יהי זכרו ברוך.

ב 9-בספטמבר חתם יד ושם על מזכר
הבנות עם אוניברסיטת נוטרדאם והרשת
העולמית שלה ,כולל אוניברסיטת
נוטרדאם בטנטור השוכנת בירושלים.
ההסכם מדגיש את מאמציו של יד ושם
להגביר ולעודד את החינוך והמחקר בנושא

השואה ברחבי העולם .ההסכם נחתם בידי
מנכ”לית יד ושם דורית נובק (משמאל)
וסגן נשיא אוניברסיטת נוטרדאם מיכאל
פיפנגר .את ההסכם יזם מנהל הדסק
האמריקאי באגף לקשרי חוץ ביד ושם
ג’רמי וייס (מימין).

ב 24-בספטמבר נערכה שיחה מקוונת עם
ניצולת השואה רינה קווינט .בשיחה ,שיזם
והוביל הדסק האמריקאי של האגף לקשרי
חוץ ,סיפרה רינה את סיפור חייה המרתק
ותיארה את חיפושיה אחר זהותה המקורית.
יותר מ 780-בני אדם נרשמו לשיחה ,ועד
כה צפו בה בערוץ היוטיוב של יד ושם
כ 2,000-אנשים.

גרמניה
אגודת ידידי יד ושם בגרמניה ,בהנהלת
יושב ראש האגודה קאי דיקמן ומנהלת
האגודה רות אור ,השיקה סדרת הרצאות בת
שישה פרקים ושמה “מאחורי הקלעים ביד
ושם” .הסדרה מעניקה לקהלים שונים את
ההזדמנות להאזין למגוון מומחים מיד ושם,
המספרים על האתגרים שהם מתמודדים
עמם בעבודתם ,וכל אחד מפרקיה נפתח
בידי דמות ציבורית גרמנית ידועה .המרצים
היו מנהלי האגפים שעיה בן יהודה ,איריס
רוזנברג ,ד”ר חיים גרטנר וד”ר אייל קמינקא,
ומנהלי המחלקות יוסי גביר ואליעד מורה-
רוזנברג .כל ההרצאות היו באנגלית והוקלטו.
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הדסק הנוצרי בשיתוף

הICEJ -

השנה קיימה השגרירות הנוצרית הבין-לאומית
בירושלים ( )ICEJאת אירועי חג הסוכות באופן
וירטואלי בהשתתפות כ 7,500-אנשים מיותר
מ 100-מדינות בעולם .הדסק הנוצרי שמח
להשתתף באירוע המקוון ,שנמשך שבעה ימים.
האירוע כלל פרידה מרגשת ממנהל אגף קשרי
חוץ שעיה בן יהודה ,והרצאות מפי שעיה בן
יהודה ,מנהלת הדסק הנוצרי שרי גרניצה,

ניצול השואה צבי יוסף הרשל והמנהלת
הפדגוגית של בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה וראש קתדרת פרד הילמן לזכר יאנוש
קורצ’אק שולמית אימבר .בנוסף הוקרנו קטעי
וידיאו מתוך סיפוריהם של מדליקי המשואות
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תש”ף ,וקטע
וידיאו קצר מפורום השואה העולמי החמישי
שהתקיים ביד ושם בינואר .2020

בגלל מגפת הקורונה הציע הדסק הנוצרי לידידיו
ברחבי העולם סדרת הרצאות מקוונות ושמה
“אמונה בשואה” .הסדרה ,שנתמכה בנדיבות
בידי הכמרים רוב וג’ניפר מלאן ,תוכננה במיוחד
לקראת חגי תשרי תשפ”א .הסדרה כללה שלוש
הרצאות ,שהוצגו בידי מנהל האגף לקשרי חוץ

שעיה בן יהודה ,מנהלת מדור ביקורים וטקסים
מלכי וייסברג ומנהלת המחלקה לפדגוגיה
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה שני
פרחי (לוריא) ,ותיארה את היופי והחשיבות של
החגים היהודיים וכיצד צוינו בידי יהודים ברחבי
אירופה בזמנים הקשים והאפלים ביותר.
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אמריקה הלטינית ,ספרד ,פורטוגל ומיאמי

מאז חודש אוגוסט ,הדסק הנוצרי שולח מדי
שבוע לידידיו ברחבי העולם סיפור על חפץ
שנמצא באוסף החפצים של יד ושם .וכך,
בעת שיד ושם סגור למבקרים וידידינו ברחבי
העולם אינם יכולים לבוא לראות וללמוד על
הר הזיכרון ,ובעת שהאנטישמיות בעולם לא
שוקטת ואף גוברת ,אנו שומרים על הזיכרון
וממשיכים ללמד את ידידינו ולשתף אותם
בעובדות ובמידע חשוב המצוי ביד ושם.

ב 13-בספטמבר ארגנה פרלה חזן ,מנהלת דסק איברו-
אמריקה ,ספרד ,פורטוגל ודוברי ספרדית במיאמי באגף
לקשרי חוץ ,סיור וירטואלי במוזיאון לתולדות השואה.
את הסיור המרגש הדריכה חיה פלדמן גלוס ,מהמחלקה
לדוברי ספרדית ופורטוגלית בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ,והשתתפו בו כ 400-איש מארגנטינה,
צ’ילה ,קוסטה ריקה ,ברזיל ,מקסיקו ,קולומביה ,גואטמלה,
ונצואלה ,פנמה ,ספרד ,פורטוגל ,מיאמי וישראל .האירוע
נערך לזכרו של ניצול השואה וידיד יד ושם דוד ישראל
ז”ל ,לשעבר נשיא אגודת ידידי יד ושם בוונצואלה.

ארגנטינה

ב 29-בספטמבר השתתפה מנהלת דסק
איברו-אמריקה ,ספרד ,פורטוגל ודוברי
ספרדית במיאמי באגף לקשרי חוץ פרלה
חזן ,יחד עם אליענה ראפ בדיחי וחיה פלדמן
גלוס מבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ,בביקור וירטואלי במוזיאון השואה
המחודש בבואנוס איירס.

מקסיקו

ב 30-באוגוסט קיימה אגודת ידידי יד ושם
במקסיקו הרצאה מקוונת של המדריך מנשה
זוגמן .ההרצאה ,שנשאה את הכותרת “טבח
קהילת ליפאיה (לטביה)” ,בחנה את חורבן
הקהילה היהודית הקטנה ב”דיונות המוות”.

ידידים ברחבי העולם

63

בהוצאת:

הצטרפו היום
לחוג ידידי יד ושם!
בתקופה זו של מגיפת הקורונה ,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.

יו"ר המועצה :הרב ישראל מאיר לאו
נגיד המועצה :ד"ר משה קנטור
סגן יו"ר המועצה :ד"ר יצחק ארד
יו"ר ההנהלה :אבנר שלו
מנכ"לית :דורית נובק
ראש המכון הבין־לאומי לחקר השואה והמופקד על
הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן :פרופ' דן מכמן
ההיסטוריונית הראשית :פרופ' דינה פורת
יועץ אקדמי :פרופ' יהודה באואר
חברי הנהלת יד ושם:
יוסי אחימאיר ,ארז אשל ,מרדכי בניטה,
פרופ' בולסלוב (בולק) גולדמן ,ד"ר דוד ברייקסטון,
אברהם דובדבני ,משה העליון ,ד"ר לורנס ויינבאום,
עו”ד שושנה וינשל ,דודי זילברשלג ,יחיאל לקט,
עו"ד תמר פלד-אמיר ,עו”ד שלומית קסירר
ברוך שוב ,דלית שטאובר ,אבנר שלו ,ד"ר זהבה תנא

מערכת כתב העת:
עורכת ראשית :איריס רוזנברג
עורכת בפועל :לאה גולדשטיין
חברי מערכת :שימי אלן ,דבורה ברמן,
סוזן ויסברג ,דנה ויילר-פולק ,דנה פורת,
מריסה פיין ,לילך תמיר-איטח
רכזת מערכת :מירי רבינוביץ' ניסים
עריכת לשון :יובל אלעזרי
תרגום :זהבה מרקס
סיוע :אלכסנדר אברהם ,שעיה בן יהודה ,ליילה בלנדן,
מרטין סייקס-האס ,אילה פרץ
צילום :יוסי בן דוד ,אליענה רפ-בדיחי ,אלעד זגמן,
מרטין סייקס-האס
עיצוב :הסטודיו לגרפיקה ,יד ושם
כתב העת מתפרסם בסיוע קבוצת עזריאלי.
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