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איש חזון
ומעש

אבנר שלו“ :המבקרים
באים ללמוד ולקבל
השראה מהנרטיבים
של יחידים בשואה”

אבנר שלו פורש מתפקיד
יושב ראש הנהלת יד ושם

רוב הציבור בישראל מכיר את אבנר שלו כמי שמייצג את יד ושם בקבלת פניהם של אפיפיורים,
נשיאים וראשי ממשלה בהר הזיכרון .בתחילת  ,2020כאשר רבים ממנהיגי העולם התכנסו ביד
ושם כדי להשתתף בפורום השואה העולמי החמישי ,בלטה נוכחותו אף יותר .ואולם שלו הוא
הרבה יותר מראש הטקס ,המקדם בברכה פוליטיקאים ואישי ציבור הבאים בשערי המוסד החשוב
הזה .במשך  27השנים האחרונות הוא היה הכוח המניע מאחורי השינויים שהציבו את יד ושם
ככוח המוביל בעולם לשימור זיכרון השואה ולהנחלתו.
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שנת  ,1993כאשר שלו היה המנהל
הכללי של מינהל התרבות במשרד
החינוך והתרבות ,פנה אליו יושב
ראש הנהלת יד ושם ד”ר יצחק ארד והציע לו
להחליף אותו בתפקיד“ .הרעיון לא היה שלי”,
אומר שלו ,שהיה בשירותו הצבאי ראש לשכתו
של הרמטכ”ל דוד אלעזר וקצין חינוך ראשי
בדרגת תת-אלוף“ .הוא ניסה לשכנע אותי ללא
הצלחה” ,הוא מוסיף וצוחק“ .הוא אפילו בא
לביתי בשבת בבוקר כדי לדבר עם אשתי .אני
לא חושב שהוא הצליח לשכנע אותה” .בסופו
של דבר פנה אליו ראש הממשלה יצחק רבין

והפציר בו לקבל את ההצעה“ .באותה נקודה
לא יכולתי לסרב”.
אף ששלו נולד ב 1939-בירושלים להורים
שהיגרו מפולין ,משפחתו לא יצאה מהמלחמה ללא
פגע“ .כמה מדודיי ודודותיי נרצחו בשואה יחד עם
ילדיהם .בני משפחתי ,כמו כל המשפחות היהודיות
שאיבדו את קרוביהם וידידיהם בשואה ,התאבלו
עליהם עד סוף ימיהם” ,הוא מספר בשקט.
הנהגה חדשה ,כיוון חדש
שלו נזכר בהחלטתו המרכזית הראשונה
כיושב ראש יד ושם“ .כצבר הראשון שעמד

בראש המוסד וכמחנך בנשמתי ,הבנתי
ששליחותנו החשובה ביותר היא בתחום
החינוך .אף על פי שיד ושם כבר הקים ארכיון
מרשים מאוד וערך טקסי זיכרון חשובים,
ובכללם עצרת הפתיחה הממלכתית לציון
יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,ידעתי שכדי
לגעת בדורות הבאים עלינו לטפח את הוראת
השואה” .בשיחות הרבות שקיים עם בני נוער
הוא מצא שבני שיחו מגלים עניין רב בנושא
השואה ,אך בה בעת הוא חש גם בצורך
בחיזוק הרלוונטיות של הנושא“ .בנקודה
הזאת התחוור לי שאנו זקוקים למרכז

חדשות
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שיספק למחנכים עובדות וכלים שנחוצים כדי
להנחיל באופן מדויק ומשפיע את התקופה
המכרעת הזאת בהיסטוריה”.
וזה בדיוק מה שהוא עשה“ .הצבתי בראש
סדר היום שלי הקמת מרכז חינוך עולמי
שיספק את הכלים ההכרחיים הדרושים כדי
להבטיח שהשואה תישאר נושא רלוונטי
לעם היהודי ולאנושות כולה בדורות הבאים.
לשם כך הקמתי את בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ,כדי למשוך מחנכים ,מנהיגי
קהילות ומעצבי דעת קהל מישראל ומכל
העולם שיראו ביד ושם ובגישתו הייחודית
לשואה משאב יקר ערך של חינוך והנצחה”.
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה הוא
מוסד יחיד מסוגו בעולם ,והוא מספק הוראה
והדרכה איכותיות בנושא השואה לקהלים
מגוונים מישראל ומרחבי תבל .בכל שנה בית
הספר מכשיר אלפי מחנכים להוראת תולדות
השואה ,מפתח כלים פדגוגיים ודידקטיים,
ועורך סדנאות למאות אלפי בני נוער וחיילים.
בית הספר פיתח פילוסופיה חינוכית רב-
תחומית ייחודית ,תוך שהוא מלמד את נושא
השואה באופן המותאם לגיל ולתרבות של
קהל היעד.
לצד בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
ופעילותו הנרחבת בתחום הוראת השואה,
פועל המכון הבין-לאומי לחקר השואה של
יד ושם .המכון מקדם את המחקר האקדמי
בהיבטים שונים של השואה ,מקיים כנסים
וסדנאות בין-לאומיות לחוקרים צעירים
וותיקים ,ומפרסם בכל שנה עשרות מאמרים
ופרסומים אקדמיים“ .מחקר חופשי ונטול
פניות הוא הבסיס למאמצינו החינוכיים ואף
לכל עבודותינו” ,מבהיר שלו
זיכרון השואה ,מסביר שלו ,הוא הרבה
יותר מדיבורים על קרונות בקר ,מחנות מוות
ועבודת כפייה .באותה מידה של חשיבות ,הוא
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>> איש חזון ומעש
אבנר שלו פורש מתפקיד יושב ראש הנהלת יד ושם

בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה פיתח
פילוסופיה חינוכית רב-תחומית ייחודית ,תוך שהוא
מלמד את נושא השואה באופן המותאם לגיל
ולתרבות של קהל היעד
אומר ,יש ללמוד ולחקור כיצד חיו היהודים,
במיוחד בשנים שקדמו לשואה“ .עלינו להכיר
את עושרם של חיי יהודי אירופה וצפון אפריקה
לפני שנות ההרס של השואה .היצירתיות
שלהם ,תרומתם לתרבות המקומית והכללית
והשפעתם על היבטים רבים של ההתקדמות
הטכנולוגית במאה ה ,20-היו חשובות מאוד.
כדי להבין מה אבד לעולם ולאנושות ,חייבים
ללמוד מה היה קיים קודם .לכן יד ושם מלמד
תלמידים ומחנכים על חיי היהודים באירופה,
בצפון אפריקה ובארצות הבלקן שלפני
המלחמה ,ומעודד עבודות מחקר בנושאים
האלה .זהו חלק מהותי של הסיפור שאנו
מספרים” ,הוא מציין ומוסיף“ :כמובן ,יישום
חזונו של יד ושם נתמך ברשת חזקה ופעילה
של שותפויות והסכמים עם מוסדות ,ידידים
ותורמים בכל רחבי העולם ,יהודים ושאינם
יהודים”.
זיכרון למען העתיד
פיתוח מכלול מוזיאוני חדש בהר הזיכרון -
מכלול המספר את הסיפור המקיף של השואה
מנקודת מבטם של קורבנותיה ,ומשלים את
פעילות יד ושם בתחומי המחקר והתיעוד,
ההנצחה והחינוך  -החל אף הוא בתקופתו של
שלו“ .המוזיאון לתולדות השואה [שאצר שלו]”,

הוא אומר“ ,הוא אבן הפינה של רוב הפעילות
כאן בירושלים .בכל שנה [למעט במגפת
הקורונה] המוזיאון מושך אליו כמיליון מבקרים
הבאים ללמוד ולקבל השראה מן הנרטיבים של
יחידים בשואה”.
תוך התייחסותו לתולדות השואה
ולחשיבותה ,שלו מציין שאין זה נכון לטעון
שמאורעות מלחמת העולם השנייה היו הזרז
להקמת מדינת ישראל“ .התנועה הציונית
המודרנית החלה לפעול זמן רב לפני השואה,
בסוף המאה ה 19-ולאורך המאה ה.”20-
עם זאת ,הוא מודה שאירוע טראומתי זה
צמצם במידה רבה את אפשרויות ההגדרה
העצמית ומימוש החיים היהודיים מחוץ
לארץ ישראל ,והביא לגידול במספר האנשים
ששאפו לעלות ארצה“ .אחד הלקחים
הבסיסיים שאנו לומדים מניסיוננו בשואה
הוא הצורך החיוני שלנו לשמור על עצמנו,
על ארצנו ועל הערכים המוסריים היהודיים
שלנו .זהו מרכיב בסיסי של זהותנו הלאומית.
תקוותי היא שעם המשך התפתחותה של
ישראל והיותה למדינה מובילה בזירה
העולמית מבחינות רבות ,נוכל להגן על
הערכים האלו גם באמצעות לימוד נושא
השואה ,כולל לימוד עדויות של ניצולים
ממקור ראשון”.

עם נציגי קונגרס הנוער הבין-לאומי,
ינואר 2008

שימור זיכרונות השואה הוא אחת
ממשימות הליבה של יד ושם .לצורך מימוש
התכלית הזאת המשיך המוסד לשקוד על
הרחבה ופיתוח של אוספיו ,ובכללם מאגר
שמות קורבנות השואה ,עדויות ניצולים,
חפצים ,יצירות אמנות ותיעוד מתקופת
השואה .יד ושם משמר ומקטלג את ממצאיו
מתקופת השואה ,שאין דומה להם ,ובכל שנה
הוא סורק מיליוני מסמכים ארכיוניים ומנגיש
אותם באופן מקוון .רבים מהם זמינים באתר
יד ושם (נכון לעכשיו בשמונה שפות) ,כחלק
מהתערוכות וממאגרי המידע המקוונים שלו.
בכך יד ושם רותם את הטכנולוגיה המודרנית
לשירות זיכרון השואה והנחלתו לדורות
הבאים.
טכנולוגיה ,עדות וזיכרון
שלו מציין שעל אף התרומה של הטכנולוגיות
החדשות ,אין תחליף לקשר פנים-אל-

פנים בהעברת מסרים ורעיונות .אבל מכיוון
שמספר העדים פוחת והולך בהדרגה ,יד ושם
רותם את הטכנולוגיה גם בתחום הזה של
חשיפה לעדויות הניצולים.
“אנחנו משתדלים לכנס את כל העדויות
החזותיות בעולם ,גם מאוספים אחרים,
שמונות יחד יותר מ 130,000-ראיונות”.
הנקודה המכרעת ,מדגיש שלו ,היא לדעת
כיצד להפיק תועלת מהחומר החזותי“ .הדבר
אינו פשוט כלל ,ועלינו להראות לאחרים כיצד
לשלב את העדויות האלה בשיעורים ובדיונים.
בכל שנה אנו מלמדים כיצד לשלב עדויות
כאלה באופן היעיל ביותר בקורסים למגוון
סוגים של התלמידים ,במסגרות פורמליות
ובלתי פורמליות .אני מאמין שהמומחיות
שלנו בשימוש המיטבי בעדויות מצולמות
של ניצולים תמשיך להשפיע גם בעתיד על
חייהם של מיליוני בני אדם בכל רחבי העולם”.
שימוש בעדויות מצולמות מהסוג הזה

נעשה בין השאר בתערוכת הקבע “שואה”
בבלוק  27במוזיאון אושוויץ בירקנאו .זהו
מיצג מולטימדיה עוצמתי ,שנוצר בידי יד
ושם ב 2013-וששלו עצמו היה האוצר
שלו ,המציג תובנות מרכזיות ביחס לשואה
תוך חשיפת הקהל לעולם היהודי עד ,1939
למיליון וחצי הילדים שנרצחו בשואה
ולתיעוד הקורבנות בספר השמות.
שלו מביע שביעות רצון גם מהמסעות
החינוכיים שעורכים תלמידי תיכון מישראל
לאושוויץ ולאתרים אחרים מתקופת השואה,
אבל בהסתייגות אחת“ .חיוני שבני הנוער
שלנו יזכו להכנה מספקת למסע לפולין .בלי
הכנה הסיורים האלה עלולים להיות בזבוז
משווע של זמן ומשאבים ,ואפילו להסב נזקים
רגשיים .כמו כן ,לאחר המסע התלמידים
צריכים להיפגש ולדון במה שלמדו וחוו.
אם נמלא את התנאים האלה ,אני מאמין
שהמסעות האלה יכולים להיות מועילים”.
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ראש הנהלת יד ושם ,במהלך תקופת כהונתו
הזמנית כיושב ראש הנהלת יד ושם“ .אני
מברך את רונן על הסכמתו ליטול אחריות זו
בהתנדבות ,ומאחל לו הצלחה בתפקיד”.
שלו מסיים את הריאיון בשני מסרים .הראשון
הוא אזהרה חמורה“ :על האנושות לזכור
תמיד שיחד עם ההתקדמות הטכנולוגית
עלינו להמשיך לטפח ולקיים ערכים מוסריים
בסיסיים .אחרי ככלות הכל ,הייתה זאת אחת
החברות המתקדמות ביותר בעולם שגרמה
לקריסה מוחלטת של אותם ערכים מהותיים

בתחילת  2020שלו קיבל
מ50-
שוקלותיותר
פניהם של
בבית החולים
פעוט
אתאחיות
שהשתתפו
מנהיגים
ברסון ובאומן
לילדים ע”ש
השואה העולמי
בפורוםורשה
בגטו
החמישייד ושם
ארכיון

על אף כל ההישגים המרשימים האלה,
אבנר שלו מציין שהמלאכה עדיין רבה.
“האתגר שלנו הוא להבטיח שהחשיבות
והמשמעות של השואה יישמרו ויונחלו
לדורות הבאים ,כדי שעמנו ימשיך להבין את
חשיבותה בהיסטוריה היהודית ,כדי שהעולם
ימשיך לראות את הרלוונטיות שלה ,וכדי
שהיא תמשיך לשמש מגדלור המזהיר מפני
ההשלכות שיש להותרת הגזענות ושנאת
הזרים ללא טיפול ראוי”.
“אנו מאמינים שאין די במאבק בהפצת
שקרים שבסיסם בשנאה” ,מזהיר שלו“ .חובה
עלינו גם לחזק את נוכחותן של עובדות
ואמיתות ,ולהבטיח שהמידע יהיה נגיש לכל
אחד ואחד בכמה שיותר שפות ובכמה שיותר
פלטפורמות .כדי לחזק את ההיבטים האלה,
אנו מציעים הרצאות וקורסים מקוונים על
השואה ועל אנטישמיות במטרה לסייע בהבנת
התופעה ובטיפול בה על כל צורותיה המגוונות”.
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עם האתגרים מונה שלו סוגיה שעלתה
לאחרונה לכותרות“ :מדברים לאחרונה רבות
על משמעויות יהודיות ומשמעויות כלל-
אנושיות של השואה ,ואני חש צורך לשבור
את הקונספציה הבינארית הזאת ולומר כי אין
סתירה בין הדברים .ההבנה של ייחודיות הגורל
היהודי והבנת הערכים הכלל-אנושיים הנגזרים
ממנה אינן הפכים ,אלא שני עניינים שכרוכים
זה בזה .יד ושם מעולם לא החזיק בתפיסה
בינארית ולא התווה קו של או-או .ליד ושם יש
עמוד אש אחד והוא המחקר בתחום שמבוסס
על עובדות היסטוריות” .והוא מוסיף“ :על
פי המחקר הגישה היום היא גישה משלבת,
שלפיה השואה הייתה אירוע ייחודי שנעשה
לעם היהודי ,וכל מי שמסייר במוזיאון לתולדות
השואה לא יבין אחרת .בו בזמן ,לאירוע
הייחודי וחסר התקדים הזה שאירע לעם
היהודי יש השלכות ומשמעויות על הקורה
בעולם היום ,תופעות ותקריות אנטישמיות

וגזעניות שחוזרות ועולות .עלינו להיות גם
תמרור אזהרה לעולם ,בדיוק משום שאנחנו
חווינו את האירוע הקשה ביותר שאנטישמיות
וגזענות יכולות להוביל אליו”.
עם פרישתו מהמוסד שהוא התווה את דרכו
במשך קרוב לשלושה עשורים ,שלו מביע
את תקוותו שיד ושם ימשיך להיות מקום
של הסכמה כללית עבור העם היהודי כולו
ויישאר מעל לכל מחלוקת פוליטית“ .במשך
כהונתי וכהונת קודמיי ,יד ושם שם לו למטרה
להבטיח שזיכרון השואה יישאר רלוונטי
וחשוב לעם היהודי ולאנושות כולה ,והוא
נוהל בהתאם לנרטיב ההיסטורי המבוסס על
מחקר ,ואך ורק על מחקר .זוהי הדרך היחידה
לשמור על מעמדו וקבלתו בזירה הלאומית
והבין-לאומית ,ולאפשר לו למלא את שליחותו
בעשורים הבאים”.
בתקופה זו של אי-ודאות פוליטית ,שלו
מביע את נכונותו לסייע לרונן פלוט ,סגן יושב

בזמן השואה” .המסר השני ,לעומת זאת,
הוא מסר של תקווה“ :עלינו לשאוב השראה
ועוצמה מהדוגמה של ניצולי השואה .על אף
כל מה שהם חוו ,הרוב המכריע של הניצולים
בחר בחיים; במקום לתכנן נקמה ,או להוציא
את עצמם מן החברה ,הם בחרו לבנות
משפחות ,קהילות וחברות .הם בחרו לחיות
ולאהוב”.

הכתבה מבוססת על כתבה שהופיעה
ב”ג’רוזלם פוסט”.

במהלך כהונתו כיושב
ראש הנהלת יד ושם קיבל
שלו פרסים בין-לאומיים
רבים ,בהם מדליית
המסדר האזרחי הספרדי

”

“עלינו לשאוב השראה ועוצמה
מהדוגמה של ניצולי השואה
[ ]...במקום לתכנן נקמה ,הם
בחרו לבנות משפחות ,קהילות
וחברות .הם בחרו לחיות
ולאהוב” .אבנר שלו

אירוע פרידה ציין שלושה עשורים
של הישגים ואתגרים
ב 28-בפברואר נערך אירוע פרידה בין-
לאומי מקוון לידידים ,עמיתים ותומכים,
שציין כמעט שלושה עשורים לכהונתו
של אבנר שלו כיושב ראש הנהלת
יד ושם 11 .אורחים נכבדים – ובהם
הנשיא ראובן (רובי) ריבלין ,ראש
הממשלה בנימין נתניהו ,קנצלרית
גרמניה אנגלה מרקל ,יושב ראש
הסוכנות יצחק (בוז’י) הרצוג ,יושב
ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר
לאו ונתן שרנסקי – נשאו דברי ברכה
ופרידה וסרטונים הציגו את ההישגים
החשובים שהשיג יד ושם בהובלתו
של שלו .מנכ”לית יד ושם דורית נובק
העניקה לשלו בשם יד ושם רפליקה
של הציור בית בשמש ,אנטריגס-סור-
טרויר ,של הצייר לאון וייסברג (הציור
המקורי שמור באוסף האומנות של
יד ושם).
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יום הזיכרון
הבין-לאומי
לקורבנות השואה
גם ב 27-בינואר  ,2021בעת שרוב העולם נותר תחת סגר בגלל מגפת הקורונה ,קיים יד ושם
מגוון רחב של פעילויות הנצחה וחינוך לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקורבנות השואה.
ב 27-בינואר קיים יד ושם את האירוע
השנתי לקורפוס הדיפלומטי המשרת
בישראל – השנה בפורמט מקוון .לאחר
דברי פתיחה של נשיא המדינה מר ראובן
(רובי) ריבלין ,של מנכ”לית יד ושם דורית
נובק ,ושל גיל השכל ,ראש המרכז לשיתוף
פעולה בין-לאומי (מש”ב) במשרד החוץ,
הרצה ד”ר דוד זילברקלנג ,היסטוריון
בכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה
ביד ושם ,על הנושא “הדרכים מירי המוני
לפתרון הסופי” .בהמשך האירוע צפו
המשתתפים בעדות של ניצול השואה
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מקס פריבלר ,ממדליקי המשואות ביום
הזיכרון לשואה ולגבורה בשנת .2017
קיר הזיכרון הווירטואלי ,פרויקט ההנצחה
שמעלה יד ושם בכל שנה לציון יום הזיכרון
הבין-לאומי לקורבנות השואה ,היה נגיש
השנה בשש שפות (עברית ,אנגלית ,צרפתית,
ספרדית ,גרמנית ורוסית) .כל אדם שבחר
קּושר באופן
להשתתף בפרויקט ההנצחהַ ,
אוטומטי ואקראי לאחד הילדים ,הנשים
או הגברים המונצחים במאגר המרכזי של
שמות קורבנות השואה ,הכולל היום יותר

מ 4,800,000-שמות ,או לאדם אחד מסוים
שבחר המנציח מתוך מאגר השמות .לאחר
פעולת הקישור הופיע שמו של המנציח,
בצירוף שמו ותמונתו של הקורבן ,על קיר
הזיכרון באתר יד ושם ,והמנציח התבקש
לשתף את ההנצחה ברשתות החברתיות
פייסבוק ,טוויטר ופינטרסט.
גם השנה פעלה פייסבוק העולמית לקידום
הפרויקט ברשת החברתית במטרה לעורר
מודעות בין-לאומית למיזם .בשנה שעברה
השתתפו בפרויקט יותר מ 160,000-בני
אדם מ 242-מדינות ושטחים ברחבי העולם

הנצחה
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>> יום הזיכרון הבין-לאומי לקורבנות השואה

יהודים במהלך המרד שפרץ במחנה
באוקטובר  .1943התצלומים ב”אוסף מבצעי
סוביבור” ,הכוללים סצנות שונות ותמונות
של שומרי המחנה ,מאשרים את ממצאיהם
של הארכיאולוג הישראלי יורם חיימי ושותפו
הפולני וויצ’יץ’ מזורק במחנה המוות.
במסגרת היוזמות החינוכיות של בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ,הועלתה לאתר
יד ושם סביבה לימודית בנושא השטעטל
והעולם היהודי לפני השואה .הסביבה,
שפיתחה המחלקה ללמידה מקוונת של בית
הספר הבין-לאומי ,כוללת תצוגה מונפשת
ואינטראקטיבית של קהילת גמבין כשטעטעל
ל”דוגמה” ,ריאיון עם המומחה ליידיש פרופ’
אברהם נוברשטרן ,מערך שיעור בנושא ספרי
יזכור ומאמר על “ייצוג השטעטל באמנות
יהודית :בין מציאות לפנטזיה”.

יד ושם ערך אירועים מקוונים ,ניהל תוכניות חינוכיות
והציג תערוכות שונות ברחבי העולם
בשפות שונות .מיזם קיר הזיכרון הווירטואלי
מאפשר למשתמשי הרשתות החברתיות לא
רק להכיר את שמותיהם ואת סיפוריהם של
הנרצחים ,אלא גם לשתף את המידע הזה ,ועל
ידי כך להיות “שגרירי זיכרון של הנרצחים”.
לציון היום הושק סיור וירטואלי בתערוכת
הקבע של יד ושם “שואה” בבלוק  27במוזיאון
אושוויץ-בירקנאו .הסיור חוקר את הנושאים
המרכזיים של השואה ,ומציע תובנות על
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החיים היהודיים העשירים שהיו לפני ,1939
על עולם הילדים בתקופת השואה ועל ספר
השמות המונומנטלי.
הרצאות מיוחדות של מומחי יד ושם
לקהלים שונים ברחבי העולם כללו הרצאה
של ההיסטוריונית הראשית של יד ושם פרופ’
דינה פורת בפני צוות בכיר של חברת גוגל
באירופה ,המזרח התיכון ואפריקה .ההרצאה,
שכותרתה “הגדרה של אנטישמיות ומעקב

אחריה :אתגרים עכשוויים” ,היא חלק מסדרת
הרצאות וירטואליות שמפותחת בימים אלה
בידי גוגל ועוסקת בנושא שוויון גזעי ,עוול
אתני ,ההיסטוריה והאתגרים הייחודיים
ברחבי האזור.
במסגרת סדרת ההרצאות “מקוונים
למחקר” ערך המכון הבין-לאומי לחקר
השואה אירוע מקוון שניתח שני אוספי
תצלומים נאציים :אוסף שהתגלה במחנה
לוויין של אושוויץ בידי ניצולת השואה
בת ה 18-לילי ג’ייקוב וממחיש את תהליך
הסלקציה במחנה ההשמדה (זהו אלבום
אושוויץ המוצג במוזיאון לתולדות השואה
ביד ושם); ואוסף שנתרם בשנה שעברה
למוזיאון השואה בארצות הברית בידי נכדו
של סגן מפקד מחנה סוביבור יוהאן נימן,
שהיה הקצין הראשון שנהרג בידי אסירים

בתמיכתן הנדיבה של קרן ג’נסיס וקרן
אייצ’ק נערך כנס בין-לאומי מקוון לאנשי
חינוך והוראה דוברי רוסית מהעולם תחת
הכותרת “משמעויות השואה בעולם משתנה”.
בכנס השתתפו בוגרי תוכניות יד ושם – מורים,
עובדי מוזיאונים ,אנשי אקדמיה וחינוך בלתי
פורמלי – מליטא ,לטביה ,אסטוניה ,אוקראינה,
בלרוס ,רוסיה ,מולדובה ,ארצות הברית
וישראל .במהלך ימי הכנס דנו חוקרים בעלי
שם עולמי ,לצד מנחים מצוות בית הספר הבין-
לאומי ,בשאלות עומק כמו מקומו של המחנך
בעידן הווירטואלי ,האפשרות ליצירת אמפתיה
כלפי קורבנות השואה על אף הלמידה מרחוק,
וקיומם או היעדרם של גבולות ערכיים
ופדגוגיים ללימוד השואה בעידן טכנולוגי
ודיגיטלי מתקדם .עוד מוקד דיון במהלך
הכנס היה שאלת הכלים והמתודות שעשויים
לעודד הוראה יצירתית ולמידה משמעותית

של תחום השואה על רקע אתגרי המציאות
המורכבת .במהלך הכנס הושק מרכז למידה
מקוון בעקבות השאלות הגדולות של השואה.
לפני יותר מעשרים שנה פרסם שורד
השואה אהוד לב את הספר במסתור ,שבו
חלק את סיפור ילדותו עם הקוראים הצעירים.
הספר ,שתורגם לכמה שפות ובהן צרפתית,
מתאר ברגישות רבה את קורות חייו של ילד
שנולד בגרמניה ,גורש עם משפחתו למחנה
גירס בצרפת ,הוסתר לבדו בידי הארגון
היהודי  OSEואומץ לאחר המלחמה בידי
קרובי משפחה בשווייץ .לקראת יום השואה
הבין-לאומי ,במסגרת פרויקט בשם “קוראים
יחד” ,עסקו בספר תלמידים דוברי צרפתית
משלושה בתי ספר באירופה .לאחר קריאה
נפרדת של הספר ,עבדה כל כיתה על פרויקט
הנצחה סביב הסיפור :התלמידים הספרדים
יצרו מפה אינטראקטיבית ששחזרה את
הנדודים של לב בשואה; התלמידים היוונים
עיצבו אילן יוחסין בעל שלשה ענפים:

המשפחה הביולוגית בגרמניה ,המשפחה
המצילה בצרפת והמשפחה המאמצת
בשווייץ; והתלמידים הבלגים הפיקו אלבום
תמונות אינטראקטיבי וציר זמן ,ששילבו
את חייו של הפרט בשואה עם הסיפור
הכללי וחילצו את תווי פניהם של הקורבנות
באמצעות תמונות ומסמכי ארכיון .שלושת
הפרויקטים הוצגו לכלל המשתתפים ב26-
בינואר ,באירוע מקוון שנערך במעמד נציגים
ממשפחתו של אהוד לב ז”ל ,רכזי מחלקת
הסמינרים הבין-לאומיים ביד ושם ומנהלי
בתי ספר בבלגיה ,ספרד ויוון .בחודש פברואר
עלתה לאתר יד ושם בצרפתית סביבה
לימודית המבוססת על סיפורו של לב.
תערוכות יד ושם הוצגו באמריקה
הצפונית ,באירופה ,בטייוואן ובאיחוד
האמירויות הערביות .התערוכות הביאו מידע
כללי על השואה ,ועסקו בנושאים כמו ילדים
בשואה ,נשים בשואה ,מצילים מוסלמים,
אמנות בשואה ואלבום אושוויץ.

מתוך הסביבה הלימודית
החדשה של יד ושם בנושא
השטעטל והעולם היהודי
לפני השואה

הנצחה
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“ילדותי
האבודה”
בתים לילדים ניצולי השואה
יונה קובו

”

“יצאתי ממחנות ההשמדה עם הנוראה מכל ההתנסויות שנרשמו בהיסטוריה .עם נפש וגוף
פגועים .לאחר אובדנים שלא יתוארו – משפחתי ,ילדותי ,חברי – חשתי מעונה בכאב רגשי
וגופני‘ .הקינדרהיים’ [בית הילדים] בבלנקנזה השיב לי חלק מילדותי האבודה .הוא הפך
לביתי .המורים שלי וילדות אחרות שפגשתי שם הפכו לחברי ולמשפחתי לאורך זמן”.

ישראל מאיר לאו (“לולק”)
בן השמונה על סיפון האונייה
במרסי שלקחה אותו ואת חבריו
לארץ ישראל .לאו ,לימים הרב
הראשי לישראל ויושב ראש
מועצת יד ושם ,נראה בתצלום
בזרועותיה של סימון שומה,
שבאה למרסי כדי להיפרד
מ”ילדי בוכנוולד” שבהם טיפלה
בבית הילדים באקוואי
ארכיון יד ושם

14
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כ

ך העידה ֶרנֶה קוכמן (באף) ,חניכה
בבית הילדים שהקימו אנשי הג’וינט
באחוזה שהייתה בבעלות יהודית
וניצבה על גדות נהר האלבה בבלנקנזה,
פרוור של המבורג.
בית הילדים בבלקנזה היה אחד מבתי
ילדים רבים שהוקמו באירופה לטיפול
בעשרות אלפי ילדים יהודים ששרדו בשואה
כנגד כל הסיכויים .סיפורו מובא בתערוכה
המקוונת החדשה “’ילדותי האבודה’ :בתים
לילדים ניצולי השואה” ,שעלתה לאחרונה
לאתר האינטרנט של יד ושם.
בתערוכה מוצגים סיפוריהם של שבעה
בתים שהוקמו לילדים ניצולי השואה בפולין,
הונגריה ,הולנד ,גרמניה וצרפת .הילדים
נאספו במאמץ לשקם את חייהם ,להחזירם
לעמם ולדתם ,ולהשיבם לחיי ילדות ונעורים
אחרי הזוועות שחוו .הבתים הוקמו ביוזמת

הפנים המחייכות ,המופיעות בתצלומי בתי
הילדים המוצגים בתערוכה ,מסתירות סיפורי
חיים קשים ,אובדן וצלקות נפשיות
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>> “ילדותי האבודה”
בתים לילדים ניצולי השואה

יחידים ובידי תנועות וארגונים ,שביקשו
לטפל בילדים ולחנך אותם עד שתגיע השעה
להביאם לחוף מבטחים.
בבית הילדים בעיר זבז’ה בפולין שהו
ילדים שהוצאו מבתי נוצרים וממנזרים.
ישעיהו דרוקר ,איש הרבנות הצבאית בצבא
פולין ,טיפל ב”פדיון” הילדים והבאתם
לזבז’ה .פעילותו נתקלה בקשיים רבים .היו
פולנים שסירבו להיפרד מהילדים בעד שום
הון שבעולם .היו מקרים שבהם פנו קרובי
משפחתם של הילדים לבתי דין בפולין כדי
לקבל את הילדים לחזקתם .לא פעם פעל
דרוקר על פי בקשת משפחתו של הילד,
בניגוד לרצונם של הילדים ושל הפולנים
שאצלם היו הילדים ,ונאלץ להוציא את
הילדים בכוח .בעדותו נזכר דרוקר“ :ברוב
המקרים הילדים הניצולים בבתי הפולנים
לא רצו להיפרד מהמשפחה הפולנית .היה

דבר נדיר ביותר שאיזה שהוא ילד הסכים
ללכת [ ]...אפילו איפה שהיה יחס רע ,לא
הסכימו ללכת”.
כמו הרבה ילדים ניצולים אחרים ,גם
הילדים שדרוקר טיפל בהם לא היו זרים
לסבל קיצוני .פניהם המחויכות בתצלומי בתי
הילדים המוצגים בתערוכה מסתירים סיפורי
חיים קשים ,אובדן וצלקות נפשיות .כמיליון
וחצי ילדים ובני נוער יהודים נרצחו בשואה.
כמו המבוגרים ,גם הילדים חוו את מלוא
אכזריותם של הנאצים ועוזריהם בגטאות,
במחנות ,בנדודים ,במסתור ובצעדות המוות.
הם נפלו קורבן להתעללות ,השפלה ,עבודות
כפייה ,הרעבה ,הזנחה ,ומקצתם אף ל”ניסויים
רפואיים” .רובם איבדו את היקרים להם מכל.
ילדותם נגזלה מהם .עכשיו נאלצו הילדים
ששרדו דרך נס לחזור ולחוות פרידה וניתוק.
מן הצד האחד עמדו המשפחות הפולניות ומן
הצד השני – הוריהם הביולוגיים של הילדים
או קרובי משפחתם והארגונים היהודיים ,וכל
אחד מהם טען לזכותו על הילד.
עוד בתערוכה :סיפורו של בית הילדים
“אילניה” בעיר אפלדורן בהולנד ,שאליו הובאו
ילדים מרומניה ,רובם יתומים .הבאת הילדים
והחזקתם במקום נעשו ביוזמת עליית הנוער
של הסוכנות היהודית ,פרי שיתוף פעולה עם
הג’וינט והגופים הציבוריים של יהודי הולנד,
ובאישור ממשלת הולנד.
זהבה הלמן הייתה בת  13כשהגיעה
ל”אילניה”“ .אחרי הגיהינום של המחנות
באוקראינה והמוסדות ברומניה ,הולנד
הייתה בשבילי גן עדן” ,ספרה הלמן“ .לא
היינו ילדים רגילים ,אלא ילדים פליטי שואה,
מלאים פחדים וסיוטים .בלילה היו ילדים
בוכים וצועקים מתוך שינה .אפילו מרטיבים.
עוברים ממיטה למיטה בשל הפחד לישון
לבד ,פחד מהחושך ופחד ממה לא? וכמה

טוב היה לדעת שבקצה המסדרון ישנה
אחות לילה .מיד כששמעה בכי או צעקות
– כמו מלאך הייתה מופיעה ומרגיעה ,אפילו
שלא ידעה לדבר בשפתנו [ ]...התפתחתי
שם ואני חושבת שגם העצב ירד”.
רוב המטפלים ,המדריכים והמורים שסייעו
לילדים היו ניצולי שואה בעצמם .רובם היו
צעירים בני  ,25-17לעתים מבוגרים בשנה-
שנתיים מבני חסותם או אף בני גילם .בדרך
כלל הם היו חסרי ניסיון בטיפול בילדים ,אם
כי רבים מהם היו מדריכי ובוגרי תנועות הנוער
החלוציות .היו בהם מי שאספו מיוזמתם את
הילדים ,הקימו בתי ילדים שיתופיים שבהם
שימשו מלווים ומדריכים ,והעניקו לילדים
תקווה לחיים חדשים .על חוסר הניסיון
שלהם חיפתה יכולתם כניצולים להזדהות
עם כאב הילדים ,להבין מה עבר עליהם
ולשקם את אמונם באדם.
את האתגר בטיפול בילדים בני  16-6תיאר
שמואל ראט ,מדריך גורדוניה ב”אילניה”:
“לא היה נהיר לי אם אנו ברוכים בכישרונות
לשאת באחריות החינוכית לילדים שנפרדו
ממשפחותיהם או מקרוביהם ,יתומים שחוו
על בשרם את אימת השואה .היה לי ולחברי
המדריכים ניסיון חינוכי בארגון ובהסברה
בתנועת הנוער ,אבל עתה ציפתה לנו עבודה
מסוג אחר – להיות מופקדים על בעיותיהם
היומיומיות של הילדים ולשמש להם כתובת
יחידה במקום הוריהם או קרוביהם”.

על חוסר הניסיון של המטפלים חיפתה יכולתם
כניצולים להזדהות עם כאב הילדים ,להבין מה
עבר עליהם ולשקם את אמונם באדם

“בשנה הבאה בארץ ישראל”,
מחנה העקורים ברגן בלזן,
1945
יד ושם ,אוסף האמנות
תרומת יצחק תדמור ,גבעת ברנר

הכותבת היא רכזת התערוכות המקוונות
במחלקת הדיגיטל ,אגף התקשורת.

אונליין
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להתחיל
ה
מחדש

שיקום ילדים ניצולי שואה
בשנים הראשונות
שלאחר המלחמה
לאה גולדשטיין

בנובמבר  2020הוציא יד ושם לאור ספר מחקר חדש –
Starting Anew: The Rehabilitation of Child Survivors

– of the Holocaust in the Early Postwar Years
הבוחן את תהליך השיקום של ילדים ניצולי שואה בכמה
מדינות באירופה ובאמריקה הצפונית.
18
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ספר החדש ,בעריכתן של פרופ’
דליה עופר מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ושל ד”ר שרון קנגיסר
כהן ,מנהלת המרכז לחקר תוצאות השואה
והשלכותיה על שם דיאנה ואלי זבורובסקי,
הוא קובץ של מאמרי מחקר שהוצגו
לראשונה ביולי  2017במסגרת סדנת חוקרים
שנערכה בחסות מרכז זבורובסקי של המכון
הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם.
מומחים מתחומים שונים חקרו נושאים
מרכזיים כמו הוצאת ילדים יהודים ממוסדות
וממשפחות לא-יהודיות ,השמתם של ילדים
ניצולים במסגרות שונות כדי להבטיח
להם תנאי מגורים סבירים ותנאים נפשיים
מתאימים ,והסיוע הרפואי ,הפיזי והנפשי
שהוענק לילדים.
בהשקה המקוונת של הספר ,דנה פרופ’
עופר בניסיון של שתי העורכות לגבש את
המאמרים שהוגשו ,וציינה ש”בסופו של דבר
כל מאמר בנפרד ,וכולם יחד ,משקפים עד
כמה הייתה זו תקופה נטולת קוהרנטיות”.
“אירופה שלאחר המלחמה” ,היא סיכמה,
“תישאר יבשת של בלבול ומבוכה”.
אף על פי כן הפרסום משתדל לענות
על שאלות מרכזיות כמו יכולתם של
ילדים ניצולים להתחיל להבין התנהגויות
נורמטיביות בחברה; כיצד יכלו ללמוד
לתת שוב אמון במבוגרים ובמוסדות; כיצד
חיו את שארית חייהם; וגם – וזוהי אולי
השאלה החשובה ביותר לאחר עשורים
של בחינת הנושא – האם אפשר להשתמש

במחקר מהסוג הזה כדי לסייע לילדים שחוו
טראומות בימינו.
את כיוון המחשבה הזה הדהדה המרצה
האורחת פרופ’ לורה ג’וקוש מאוניברסיטת
ברנדייס (מסצ’וסטס ,ארצות הברית),
שהציגה סקירה מקיפה על שילוב קולות
הילדים בחקר השואה“ .בעידן שלאחר דור
ניצולי השואה” ,קבעה פרופ’ ג’וקוש“ ,קולות
הילדים ניצולי השואה אינם רלוונטיים אך
ורק לחקר השואה ולהיסטוריה היהודית.
הם מעלים גם את האפשרות להשוואות בין-
תרבותיות עם חוויות ואסטרטגיית הישרדות
במקרים אחרים של אלימות המונית ,עקירה
ורצח עם ,ומציעים מבט אל תוך ה’עשה
ואל תעשה’ של שיקום והתאוששות פוסט-
טראומטיים”.
ד”ר סימון גיגליוטי מרויאל הולוויי
הרצתהה83-עלמסיר את
טרמפטר בן
(אוניברסיטת סיימון
המסע
לונדון)
הטלאי הצהוב מהחליפה של ידידו
 .1945הצלם
שעשה
החודשים
המרתק בן ששת
בינואר
ג’וסף קלר27 ,
הולנד
(לימבורג),
קירקייד
הפולני-יהודי דוד סימור (דוד שימין המכונה
צילוםUnited States Holocaust Memorial :
“שים”) כאשר תיעד ילדים פליטים באירופה
Museum, courtesy of National Archives and
Records
Administration,
שאך זה
Collegeהארגון
שלאחר המלחמהParkעבור
נוסד ,יוניצ”ף (“ .)UNICEFצילום הומניטרי
והעוסקים בו ,דוגמת שים ,ניסו לבטא
באמצעים ויזואליים [ ]...את הנזק הגופני
והמנטלי החמור שנגרם [בעקבות קונפליקט
בחסות המדינה] ,ואת העובדה שבמידה
מכריעה ילדים היו קורבנותיו הראשונים”,
טענה ד”ר גיגליוטי“ .מסעות צילום דוגמת
מסעו של שים היו עדים חיוניים לפסיכולוגיה
של הלאומנות ההרסנית שדגלה ברצח עם
ולתגובת העולם לה”.
בסיכום הדברים עלה כי החוקרים הביאו
נקודות מבט מקוריות על הנושא ,וכי
מחקריהם יסייעו להמשך הדיון במחקרי
התקופה שלאחר המלחמה.
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במו קולן
פרויקט העדויות בבית
היתומים בגטו דז’ורין
עפר ליפשיץ

ניירותיו של דב הרט ,מנהל בית היתומים בגטו דז’ורין באוקראינה,
חושפים את הדרך המתוחכמת והיצירתית שמצא לתעד את החוויות הקשות
של המגורשים לטרנסניסטריה – באמצעות תרגיל כתיבה תמים לכאורה.
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הכרטסת שהכין דב הרט על חניכיו
בבית היתומים בגטו דז’ורין
ארכיון יד ושם

ב

סתיו  1941גורשו כ150,000-
מיהודי בוקובינה ,בסרביה וצפון
שברומניה
מולדובה
לחבל
טרנסניסטריה ,שסופח לרומניה כגמול על
סיועה לצבא הגרמני במלחמתו בברית
המועצות .רבים מהם נרצחו בגירוש,
והנותרים בחיים רוכזו בגטאות ובמחנות,
שם חיו בתנאים קשים ,ללא מקורות פרנסה
וכשהם חשופים להתעללות ולניצול בידי
הצבא הרומני והאוכלוסייה המקומית.
בנסיבות הקשות האלה הוקם באוקטובר
 1943בגטו דז’ורין שבמחוז ויניצה באוקראינה
בית יתומים ,שבא לתת מענה ולּו חלקי
למצוקת היתומים בגטו .על חיי בית היתומים,
ועל האתגר העצום שבניהולו ,ניתן ללמוד
מעותק של ניירותיו של מנהל בית היתומים
דב הרט ,שנמסר לאחרונה למשמרת ביד
ושם במסגרת הפרויקט הלאומי “לאסוף את
השברים” (המסמכים המקוריים נמצאים
בארכיון בית לוחמי הגטאות) .לניירותיו של
הרט מצורף תרגום שלהם לעברית .הערותיו
של המתרגם מספקות את ההקשר להבנת

אוספים
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>> במו קולן
פרויקט העדויות בבית היתומים בגטו דז’ורין

עמודים מהחיבור המקורי
של פרל פוסטילניק
ארכיון יד ושם

במסווה של תרגיל כתיבה ,הניח הרט לחניכות לתאר
את מה שהוא עצמו לא היה יכול לכתוב באופן רשמי:
מציאות החיים של המגורשים בטרנסניסטריה
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המסמכים וחושפות את הדרך המתוחכמת
והיצירתית שמצא הרט לתעד את החוויות
הקשות של חניכותיו – באמצעות תרגיל
כתיבה תמים לכאורה.
כאשר התבקש דב הרט בן ה 34-מרדאוץ
שבבוקובינה לקחת על עצמו את ניהול בית
היתומים בגטו דז’ורין ,הוא לא חשב פעמיים.
אף על פי שהיה משפטן במקצועו ,ואף שלא
היה לו רקע בחינוך ,הוא ניהל את המוסד
בתושייה רבה (ובהתנדבות) כחצי שנה ,עד
מאי  .1944כשהוא פועל תחת השגחתם של
הנהלת הגטו ושל הצבא הרומני ,היה הרט

אחראי לסיפוק צרכיהם החומריים ,החינוכיים
והנפשיים של עשרות חניכים ,ונדרש לטפל
גם בבעיות משמעת והיגיינה (הוא אפילו
פלה בעצמו כינים מראשי חניכיו) .נוכחותם
של קרובים ,ואף של הורים יחידים של
מקצת החניכים ,תרמה למורכבות ,עבור
הרט והחניכים כאחד .הוא פעל תחת מגבלות
תקציביות קשות ,כשלרשותו אנשי סגל
מעטים ,שגם עליהם נאלץ לוותר כשאלה
נדרשו לעבודות כפייה.
למרות מצבם הקשה של החניכים ,עמד
הרט על כך שבמוסד יתקיימו לימודים
מסודרים; ועל אף הסכנה שהייתה כרוכה
בדבר ,הוא התעקש שתוכנית הלימודים
תכלול לימודי עברית ותכנים יהודיים .הוא
לא הסתפק בכך ,והמוסד שניהל יזם גם
אירועים ופעילויות בשביל הקהילה היהודית
ואף הצליח לגייס בהם כספים .כפי שאפשר
לראות ,הרט התייחס במלוא המחויבות
והרצינות לתפקידו .בין השאר הוא ליווה
בעצמו את חניכיו הביתה ,לאחר שניתן להם
ההיתר לשוב לרומניה ,ובמקרה אחר הוא
יצא למסע חילוץ של שני יתומים ,אח ואחות,
לאחר שהגיע לידיו מידע מדאיג על התנאים
הקשים במוסד שבו שהו .הוא נשא אותם על
כפיו קילומטרים.
הניירות שקיבל יד ושם כוללים את יומן
הפעילות של בית היתומים ,כרטסת מעקב
אחר החניכים ,ולצדם חיבורים (תרגילי
כתיבה) שחיברו תשע מחניכות בית
היתומים .הניירות נשמרו בידי משה סלומון,
חזן שפעל כמורה למוזיקה בבית היתומים,
ואף הקים מקהלה במקום .נראה כי סלומון
הוא שתרגם את הניירות ,וצירף להם
הערות על נסיבות כתיבתם .יורשיו של
סלומון מסרו את החומרים ליד ושם
לשם שימורם.

מרחב העדות שהוקצה לנערות – המקום להשמיע
את קולן ולבטא את מה שעבר עליהן – מעיד על
רגישותם האנושית והחינוכית יוצאת הדופן של הרט
וכ”ץ ,שלא לדבר על מודעותם לחשיבות התיעוד

יומן הפעילות של הרט הוא דיווח רשמי-
למחצה לרשויות הגטו על התנהלותו של
בית היתומים .שפתו של היומן עניינית
ודיווחית ,ובהיותו רשמי-למחצה הוא נכתב
ברומנית (ולאחר השחרור בידי הצבא
האדום – באוקראינית) .בכרטסת המעקב
יש רישום מפורט על כל אחד מחניכי בית
היתומים .הרישום הזה כולל את תיאור האופי
ונסיבות החיים של כל אחד מהחניכים ,והוא
מבטא את תשומת לבו ואת מסירותו של הרט
לחניכיו.
ביומן הפעילות לא יכול הרט לתת ביטוי
לסבלם של מגורשי טרנסניסטריה .לפי
הערות המתרגם ,זו הסיבה שבגללה יזם את
פרויקט החיבורים ,שבו התבקשו תלמידותיו
לספר את סיפור חייהן .כך ,במסווה של
תרגיל כתיבה ,הניח להן הרט לתאר את
מה שהוא עצמו לא היה יכול לכתוב באופן
רשמי :מציאות החיים של המגורשים
בטרנסניסטריה.
את פרויקט החיבורים הוביל צעיר
אידיאליסט בשם דב כ”ץ .כ”ץ היה סטודנט
לרפואה ,אשר לצד פעילותו החינוכית בבית
היתומים ,היה פעיל בבית החולים ובעיתונות
המחתרתית בגטו (כ”ץ שרד במלחמה,

השלים את לימודיו ועבד בארץ כרופא).
החיבורים נכתבו ביידיש ,שפת הלימוד בבית
היתומים .אלה עדויות קצרות ,המביאות
את חוויית הגירוש לטרנסניסטריה במלוא
חומרתה מנקודת מבט של נערות .בשפה
מטלטלת ובמגוון סגנונות (בהתאם לרקע,
ליכולות ולכישורי הכתיבה של הצעירות),
מספרות הכותבות על החוויות המזעזעות
והטראומטיות שלהן :מההתמודדות עם
תנאי חיים קשים ועם חוויית הפליטות ועד
החשיפה להתעללות ,לאלימות קשה ,לאיום
המוות ולאובדן יקיריהן.
מרחב העדות שהוקצה לנערות – המקום
להשמיע את קולן ולבטא את מה שעבר
עליהן – מעיד על רגישותם האנושית
והחינוכית יוצאת הדופן של הרט וכ”ץ,
שלא לדבר על מודעותם לחשיבות התיעוד.
משמעות המעשה שלהם מתחדדת בהינתן
הרקע והתקופה ,ובהתחשב בתנאים הקשים
שבהם חיו ופעלו אנשי סגל בית היתומים
עצמו ובני קהילת הגטו כמכלול.
פרל פוסטילניק הייתה בת  12בעת שכתבה
את החיבור שלה .פוסטילניק נולדה ב1931-
למשפחה של חייטים ממחוז צ’רנוביץ בחבל
בסרביה .בכרטסת המעקב תיאר אותה הרט
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כ”נבונה ,כשרונית ,בעלת סגנון כתיבה”.
את חיבורה פתחה בתמונה מתוך מציאות
הגירוש – דילמה של קיום והצלה המדברת
בעד עצמה“ :אז גנבה איכרה את אחותי ,בת
חמש שנים ,וחפצה לאמצה ,מכיוון שבשעה
זו כמעט גווענו מרעב .אולם אנחנו – לא
הסכמנו”.
החיבור הקצר של פוסטילניק – עמוד אחד,
מהודק ודחוס באירועים קשים – מבטא את
המשמעויות המשפחתיות של הפליטות
ושל מלחמת ההישרדות :מצד אחד ,הערבות
ההדדית והמאבקים של בני המשפחה
להיאחז זה בזה; ומצד שני ,הרס מרקם
החיים המשפחתי והיפוך התפקידים בין
הורים לילדים.
“אור ליום ו’ התפרצו חיילים וגירשו אותנו מן
הבית .אחרי כך הגענו לטרנסניסטריה והתחלנו
לנדוד [ ]...גשם סוחף ניתך אז ארצה .לא יכולנו
ללכת הלאה ,ואז הושיבו אותנו – את שלושת
הילדים – בעגלה ,ואילו אבא ואמא המשיכו
ללכת .אבא ואמא נותרו ולנו בחורבה []...
הגשם הרטיב אותם עד העור .בבוקר לא יכלה
אמא לקום על רגליה [ ]...עד שיצתה נשמתה
על זרועותיו של אבא .אנשים נשאו את הגווייה
משם ואיני יודעת אפילו לאן [ ]...כעבור
שבועות מתה אחותי בת  ,5ואחרי כן אחי בן
 .10נשארנו איפוא רק שניים :אני ואבא”.
מבין חניכי בוקובינה ובסרביה הייתה פרל
היחידה שבחרה להישאר בבית היתומים
גם לאחר שבפברואר  1944הותר ליתומים
משני המחוזות לחזור לבתיהם .נראה שהיא
עשתה זאת משום שאביה חסה באותה
העת כפליט בבית הכנסת בדז’ורין .הקשר
המיוחד של פרל לאביה לא נעלם מעיניו
של הרט“ .חיבה בולטת לאביה” ,הוא מציין
בכרטסת .פרל חסכה מפיה כדי לקיים
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>> במו קולן
פרויקט העדויות בבית היתומים בגטו דז’ורין

בשפה מטלטלת ובמגוון סגנונות מספרות הכותבות על
החוויות המזעזעות והטראומטיות שלהן :מהתמודדות
עם תנאי חיים קשים ועם חוויית הפליטות ועד החשיפה
להתעללות ,לאלימות קשה ,לאיום המוות ולאובדן יקיריהן

את אביה .בעדות שנתנה כעבור  55שנה
ליד ושם סיפרה“ :תמיד לקחתי שתי פרוסות
לחם .ואף אחד [מבית היתומים] מעולם
לא שאל אותי‘ ,לאן את לוקחת את זה?’ לא
פעם אחת”.
פרל אהבה את בית היתומים .בעדותה ליד
ושם נזכרה בדמעות בשיר יידי שלמדה שם
בהדרכתו של משה סלומון“ .כאן נחלצתי
מעינויים ומלכלוך” ,כתבה בסוף החיבור.
“הולבשתי ,אני מקבלת הוראה ,מזון [[ ]...אבל]
כל זה אינו גורם לי קורת רוח ,היות וידוע לי
שאבא עוד מתייסר .צערי גדול מנשוא ,אך אין
בידי להושיע לו” .לא ברור מה עלה בגורלו
של אברהם פוסטילניק ,אביה של פרל .פרל
עצמה למדה רפואה ועבדה בבית חולים
באוקראינה .בתחילת שנות השבעים עלתה
לארץ עם בעלה.
בעדותה ליד ושם סיפרה פרל עד כמה
יקרה הייתה לה מחברת הכתיבה בבית
היתומים“ .מאז אותה המחברת ,תמיד רציתי
לכתוב[ ,אבל] החיים לא אפשרו [זאת]”.
אותה היזכרות פשוטה וספונטנית של פרל
מלמדת אותנו משהו על כוחה של הכתיבה
 ושל הדמות החינוכית שעומדת מאחוריה -לגעת גם בנסיבות הקשות ביותר.

הרט ,אשתו ובתו שרדו במלחמה ועלו לארץ
ב .1948-הוא שמר על קשר עם חניכיו ,ועשה
רבות לשימור הזיכרון של קהילת רדאוץ
ולתיעוד סיפור הגירוש לטרנסניסטריה.
מאז תחילת מבצע “לאסוף את השברים”
לפני כעשור ,כ 14,000-בני אדם תרמו ליד
ושם יותר מ 315,000-פריטים; בהם 185,000
מסמכים ,יותר מ 120,000-תצלומים,
כ 5,500-חפצים 785 ,יצירות אמנות וכ-
 200סרטי מקור .במסגרת המבצע מגיעים
נציגי יד ושם אל בתיהם של ניצולים או
בני משפחתם ,כדי לאסוף פריטים אישיים
מתקופת השואה ,ולתעד את סיפוריהם
של הפריטים האלה .גם בתקופת הקורונה
אנו ממשיכים בפעולות איסוף הפריטים,
בהתאם לתנאי התו הסגול .לתיאום פגישה
ניתן לפנות למוקד “לאסוף את השברים”:
collect@yadvashem.org.il, 02-6443888

ילדים יהודים בבית יתומים בדז’ורין
שבטרנסניסטריה
באדיבות :מוזיאון בית לוחמי הגטאות,
ארכיון התצלומים

יד ושם מפעיל את מבצע “לאסוף את
השברים” בתמיכת משרד ירושלים ומורשת.

הכותב הוא תחקירן במדור איסוף וקליטת
פריטים ,אגף הארכיונים.
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הפרס הבין-לאומי לספר
מחקר בנושא השואה
לשנת 2020
ילד עובד במפעל מתכת.
קובנה ,ליטא
ארכיון יד ושם

אחד משני הזוכים בפרס הבין-לאומי של יד ושם לספר מחקר
בנושא השואה מתמקד בחיבורו בנושא עבודת כפייה של ילדים
יהודים בשואה.

“א

ף שעברו כבר  75שנה מאז
אירועי השואה ,ממדיה העצומים
ממשיכים להטיל צל ענק שמעורר
מחקר חדש של היבטים שעד עתה
כמעט לא נבחנו” ,כתבו חברי ועדת הפרס
הבין-לאומי לספר מחקר בנושא השואה
לזכר בני וטילי יופה ז”ל לשנת .2020
”ספרו של פרופ’ יוהאנס-דיטר שטיינרט
Holocaust und Zwangsarbeit: Erinnerun-

( gen judischer Kinder 1938-1945שואה
ועבודת כפייה :זיכרונות של ילדים יהודים
 )1945-1938הוא אחד המחקרים החדשניים
האלה .הספר ,שיצא לאור בגרמניה בשנת
 ,2018מסב את תשומת הלב אל אותה
קבוצה בחברה שנתפסת תמיד כמי שנושאת
עמה תקווה וחיוניות :ילדים .אף על פי
שבשני העשורים האחרונים נעשו מחקרים
על ילדים יהודים ושאינם יהודים במלחמת
העולם השנייה ,ופרופ’ שטיינרט תרם להם
תרומה ניכרת במגוון דרכים ,נושא גורלם של
רבבות הילדים היהודים שהיו לעובדי כפייה
ברייך השלישי בשנים הקובעות 1945-1938
לא נחקר עד עתה בשיטתיות”.
המחקר של פרופ’ שטיינרט אינו מוגבל
למדינה או אזור אחד ,אלא בוחן תופעה
נרחבת .רוב הילדים היהודים שהועסקו
בעבודות כפייה באו מפולין וברית המועצות
הכבושות ,ומקצתם באו מהונגריה; רובם
הגיעו בסופו של דבר לגרמניה ,אבל היו
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בהם מי שהגיעו לפולין .הספר מורכב
מהקדמה ומארבעה שערים :השער הראשון
מביא סקירה היסטורית כוללת של הכיבוש
הגרמני בשטחים הנסקרים בספר; השער
השני עוסק בהקשרים הכלליים של עבודת
הכפייה בגטאות ובמחנות בשירות תעשיית
המלחמה הגרמנית (במיוחד נשק ותחמושת);
השער השלישי “ -חוויות וזיכרונות”  -הוא
החלק המקיף ביותר של הספר ומציג “תמונה
רב-ממדית של חוויות החיים של ילדים
אלה”; ואילו השער “סוף המלחמה והשחרור”
מתייחס לעבודות שהילדים נאלצו לבצע
(פינוי הריסות וכדומה) ,וכן להיבט של
אובדן הוריהם ובני משפחותיהם ,ולפגישות
הראשונות של המשחררים מכוחות בעלות
הברית עם הילדים ששרדו.
“מחקר זה מבוסס על שליטה מעוררת
השתאות בעדויות שניתנו בדרכים שונות –
כ 500-עדויות שנגבו לאחר המלחמה ונאספו
בשנים הראשונות שלאחר המלחמה –
בתיעוד ארכיוני מארכיונים באירופה ,אמריקה
הצפונית וישראל ,כולל יד ושם ,וברשימה
ארוכה של ספרות אקדמית רלוונטית בשפות
רבות” ,סיכמו השופטים“ .עבודה זו ,הכתובה
היטב והמחדשת מאוד ,מאירה באופן חי
ומרגש ביותר היבטים רבים של עבודת
הכפייה של הילדים ,נושא שעד עתה כמעט
לא עסקו בו ,ובוודאי שלא תואר בצורה
מקיפה כל כך”.

הזוכה השני בפרס הבין-לאומי לספר
מחקר בנושא השואה הוא ד”ר אלן
רוזן על ספרו “לוחות השנה היהודיים:
”לקדש את הזמן ,לשמר את קדושתו
Calendars:

Jewish

Holocaust’s

(The

Keeping Time Sacred, Making Time Holy).

כתבה מאת ד”ר רוזן על הנושא הופיעה
בגיליון ( 76פברואר  )2015של כתב העת
“יד ושם ירושלים”.

מחקר
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סולידריות
יהודית
בשואה
מונטז’ של יהודים מצילים
בתקופת השואה

סיפוריהם של אנשים אמיצים שהתעלמו מהרדיפה הנאצית האכזרית ומסכנת
החיים כדי להציל את אחיהם ואחיותיהם ,נחקרו והוצגו ביד ושם במשך עשרות
שנים כחלק מעיסוק רחב בתגובות היהודים לשואה .הנושא מכונה גם “יהודים
מצילים יהודים בזמן השואה”.
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ב

 1941יצא יושקו אינדיג (יוסףאיתאי) ,מדריך צעיר בתנועת הנוער
השומר הצעיר ,עם קבוצה של
כמה עשרות יתומים יהודים ילידי גרמניה
ואוסטריה למסע הצלה נועז ומסוכן .המסלול
של הקבוצה החל ביוגוסלביה ,ומכאן היא
המשיכה לאיטליה ,שם הצטרפו אליה ילדים
מקומיים שכמעט הכפילו את מספר חבריה.
משם הם המשיכו לשווייץ ,ולאחר המלחמה

עלו לארץ ישראל .בסיפור ההצלה יוצא הדופן
הזה היו מעורבים עוד מצילים יהודים .שניים
מהם – אהרן מנצ’ר וגופרדו פצ’יפיצ’י – נרצחו
כעבור זמן באושוויץ .כולם סיכנו את חייהם
כדי להציל את הילדים.
אינדיג וחבריו מנצ’ר ופצ’יפיצ’י – לצד גיזי
פליישמן ,אנה בראודה-הלר ,לובה ביליצקה
בלום ועוד רבים אחרים – פעלו במסירות וללא
לאות כדי לסייע לאחיהם היהודים בשואה.

כל סיפורי ההצלה ,ויהיו אלו יוזמות אישיות
או ניסיונות מאורגנים ומקיפים להציל את
חייהם של יהודים ,הם דוגמאות מרתקות
של סולידריות יהודית .כל סיפור כזה הוא
סיפור יוצא דופן ומעורר השראה .גם היום יד
ושם ממשיך ללקט סיפורים כאלה ולפרסם
אותם בפלטפורמות השונות שלו :באמצעות
תערוכות המוצגות במכלול המוזיאוני (כולל
תצוגת הקבע במוזיאון לתולדות השואה,

הצלה
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>> סולידריות יהודית בשואה

שם מובא למשל הסיפור של הרב מיכאל דב
וייסמנדל ושל “קבוצת העבודה” המחתרתית-
למחצה בסלובקיה) ,בתערוכות מקוונות
רבות ,וגם בכנסים ,בהרצאות ובפעילויות
חינוכיות ומחקריות בקמפוס בהר הזיכרון
וברחבי העולם.
במרוצת השנים פרסם המכון הבין-לאומי
לחקר השואה של יד ושם ספרי מחקר ומאמרים
המפרטים בתיאורים ממקור ראשון כיצד סייעו
יהודים לאחיהם היהודים וכיצד התנגדו לכיבוש
הנאצי .לדוגמה ,ב 1997-פרסמה הוצאת יד
ושם את ספרה של נחמה טק ,משפחת אנשי
היער ,שתיאר את פרשת האחים ביילסקי יותר
מעשור לפני שיצא לאקרנים הסרט ההוליוודי
עטור השבחים עליהם .ב 2014-פרסם יד ושם
בעברית את הספר עלה איתי בגורלי ,ובו אוסף
סיפורים על ניסיונות של יהודים להציל יהודים
בשואה .בנוסף פורסמו עשרות ספרי זיכרונות
של ניצולים ,כמו ספר הזיכרונות של מרים פלג
ומרדכי בן-צבי מחוץ לחומות הגטו בקרקוב
הכבושה וכמו ספרו של ג’ק ורבר להציל את
הילדים  -בוכנוולד :סיפור של אבדן והצלה.
סיפורים רבים נוספים מוזכרים בפרסומי יד
ושם שנושאם הוא החיים היהודיים בשואה,
ואשר התפרסמו מאז שנות החמישים של
המאה שעברה.
הסולידריות היהודית עמדה במרכזם של לא
מעט ימי עיון וכנסים שערך יד ושם במהלך
השנים .לדוגמה ,כותרת הכנס הבין-לאומי
של המכון לחקר השואה ב 2014-הייתה
“כל ישראל ערבים זה לזה?” בכנס נידונו
ונותחו צורות שונות של סולידריות יהודית
במבחן השואה ,בכללן הצלה בידי יהודים.
נוכח מרכזיותו של הנושא ,אין פלא שבמהלך
השנים פיתחו אנשי בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה של יד ושם קשת רחבה של
חומרים חינוכיים בשפות שונות בנושא.
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רוב היהודים היו נתונים במאבק יומיומי
להישרדות אישית ולכן לא הייתה בידם
האפשרות לסייע לאחרים

הנושא “הצלה בידי יהודים בשואה:
סולידריות בעולם מתפרק” נבחר לנושא של
יד ושם בשנת תש”ף ,והובלט בפעילויות
ובאירועי הנצחה לכל אורך השנה .הנושא
עמד במרכזה של עצרת הפתיחה הממלכתית
לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה באותה
שנה ,וששת ניצולי השואה שנבחרו להדליק
את המשואות בעצרת הפתיחה חלקו נושא
משותף :הם סיפרו את סיפוריהם האישיים,
שבהם יהודים סייעו זה לזה בשואה .גם
ימי העיון ,ההרצאות המקוונות והפעילויות
החינוכיות האחרות שסבבו את יום הזיכרון
 ,2020הוקדשו לסולידריות היהודית.
באמצעות הבלטת הנושא ,לצד הבלטת
היבטים שונים של תגובות היהודים לסוגיה
והעמידה שלהם ,יד ושם ממשיך להאיר את
העובדה שיהודים היו לא רק מטרות של
רדיפה ושל פעולות הצלה שיזמו לא-יהודים;
הם נאבקו והתמודדו יום-יום עם הרדיפה
הגוברת ,לא זנחו ערכים של סולידריות
יהודית ואנושית ,ופעמים רבות היו שותפים
פעילים בהצלה ואף נקטו יוזמות עצמאיות
בהתמודדות עם הפורענות הנאצית .כך
נחשף החוסן הנפשי וכוח העמידה של
יהודים ,כיחידים וכקבוצות .חקר הסולידריות
היהודית בשואה היה וימשיך להיות ממד
מרכזי בשליחות של יד ושם ,ומרכיב מהותי

בתחומי

המחקר,

החינוך

בפעילויותיו
וההנצחה.
מכיוון שמדובר בנושא כה מהותי וחשוב,
נשאלת השאלה מדוע לא יכיר יד ושם במי
שפעלו להצלת אחיהם היהודים באמצעות
הענקת אות ,מדליה או עיטור רשמי?
התשובה ברורה.
במסורת היהודית (ולכל אורך ההיסטוריה
היהודית) נכח תמיד הציווי ליהודים לפעול
למען רווחתם וביטחונם של יהודים אחרים
הנתונים בצרה “ -כל ישראל ערבים זה לזה”.
בדיוק מהסיבה הזאת ,ובגלל אופייה הקיצוני
של הרדיפה בשואה ,כאשר רוב היהודים היו
נתונים במאבק יומיומי להישרדות אישית ולכן
לא הייתה בידם האפשרות לסייע לאחרים,
יהיה זה בלתי הוגן וגם לא חכם לשפוט את
מעשיהם באופן מחמיר ,בהינתן הנסיבות
יוצאות הדופן שנכפו עליהם.
כמו כן ,לאחר בחינה ממושכת ויסודית של
הנושא בידי מומחי יד ושם ,חוקריו ומחנכיו
– כמו גם ניצולי שואה – נרשמה הסכמה
כללית שתהליך של בחירת יהודים מסוימים
לצורך הענקת תעודות רשמיות מהסוג הזה,
שהוא תהליך השופט בעצם את התנהגותם
בשואה ,עלול ליצור אווירה מפלגת ואף לעורר
תחרות בתוך קהילות יהודיות ובין משפחות
הקורבנות והניצולים .יש חשש שבמקום

לקדם מאמצים ראויים ללמוד ולהזדהות
עם “הבחירות נטולות הבחירה” של המוני
היהודים בשואה ,כפי שיד ושם אכן עושה,
תוכנית הענקת תארים ותעודות שכזאת
תיצור קטגוריות התנהגות שטחיות וביסודן
לא הוגנות ,ותוביל לפגיעה בקורבנות היהודים
הרבים שלא הייתה להם כל אפשרות לפעול
מעבר למאבק האישי לשרוד .באמצעות
פעולות החינוך והמחקר שלו ,הצליח יד ושם
למחוק במידה רבה מהשיח הציבורי והחינוכי
את התפיסה המלעיזה שהיהודים התנהלו
באופן סביל ,והלכו “כצאן לטבח” .תוכנית
של תעודות וציונים לשבח ליהודים מסוימים
שהצילו יהודים אחרים תפגע קרוב לוודאי
בהישג הזה ,ותביא להערכות מפלות ולשיפוט

מוטה לגבי הרוב הגדול של היהודים שנרצחו
בשואה או שרדו בה.
לעומת זאת ,הצלת יהודים בידי לא-יהודים
בשואה ,כאשר כמעט כל היהודים גורשו
ממעגל האחריות החברתית הנורמטיבית
וסיוע להם היה כרוך בעונש מוות ,הייתה
חריגה כשם שהייתה אמיצה ,והיא בוודאי
ראויה להכרה מיוחדת .ההבנה הזאת הניעה
את מייסדי יד ושם ,רבים מהם ניצולי שואה,
לקבוע כחלק משליחותו המחייבת את
ההכרה בחסידי אומות העולם.
יד ושם התמיד לפעול להעלאת המודעות
לסולידריות היהודית בשואה ,כולל המרכיב
החיוני של הצלה בידי יהודים ,ולהרחבת
הידע על הנושא .תוך התמודדות עם

ההיבטים השונים והמורכבים של הנושא
בהקשרו ההיסטורי ,הוא מחויב לשמר את
המימד היסודי הזה כדי שידריך ,יחנך וישמש
השראה לדורות הבאים.

חברים בנאשה גרופה עם
חברי הנוער הציוני מהונגריה.
בודפשט1943 ,
ארכיון יד ושם

הצלה

31

הצלה

תערוכה
ובול
לכבוד
יהודים
מצילים
בהתאם לנושא המרכזי של יום הזיכרון
לשואה ולגבורה תש”ף ,אצר אגף
המוזיאונים והמערך למבקר ביד ושם
תערוכה חדשה שכותרתה “יהודים
מצילים יהודים בשואה”.
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התערוכה מספרת את סיפורם הייחודי של
יהודים בתקופת השואה שחייהם עמדו מנגד,
ובניגוד לכל אינסטינקט בסיסי של הישרדות
המורה לאדם לדאוג לעצמו ומשפחתו
תחילה ,מצאו בקרבם תעצומות נפש ובחרו
לסכן את זהותם הבדויה או לוותר על הצעה
למקלט שהובטחה להם כדי לסייע ליהודים
נרדפים אחרים .חלקם אף שילמו על המעשה
בחייהם.
התערוכה ,שנוצרה בגרסת - ready2print
גרסה דיגיטלית שניתנת להדפסה בכל
מקום  -מורכבת מ 20-פאנלים :שלושה
פאנלים מביאים רקע היסטורי כללי,
והפאנלים האחרים מביאים  17סיפורי הצלה
שהתרחשו בשנים  ,1945-1938ואשר
גיבוריהם פעלו בשטחי הרייך ובשטחים
הכבושים והמסופחים ברחבי אירופה ,כולם
תוך חירוף נפש הנובע מהאמונה כי ההצלה
קודמת לכל.
מקצת הסיפורים המוצגים בתערוכה הם
של אישים מוכרים .דוגמה לאישים כאלה
הם האחים ביילסקי ,אשר יחידת הפרטיזנים
שהקימו ביערות בלרוס העניקה מקלט
ליהודים שנמלטו מגטאות הסביבה .מחנה
המשפחות שלהם ,אשר כונה בפי הפרטיזנים
“ירושלים של היערות” ,היה למחנה
המשפחות היהודי הגדול ביותר בתקופת
המלחמה.
דמות מוכרת אחרת היא גיזי פליישמן,
ממנהיגי “קבוצת העבודה” בסלובקיה ,אשר
יחד עם הרב דב וייסמנדל ופעילים יהודים
אחרים הגו תוכנית גרנדיוזית שמטרתה
מניעת גירוש יהודים מכל רחבי אירופה
לפולין ,תמורת תשלום כופר נפש לנאצים.
לצד האישים הידועים מוצגים בתערוכה גם
סיפוריהם של אישים מוכרים פחות לציבור
הרחב .אחד מהם הוא היינץ פרוסניץ ,נער בן

הדמייה בלבד ,באדיבות השירות הבולאי ,דואר ישראל

השירות הבולאי בדואר ישראל פנה
ליד ושם בהצעה להנפיק בול שיתבסס
על הכרזה הזוכה בתחרות “מעצבים
זיכרון” .תהליך הפקת הבול ,ביוזמת
השירות הבולאי ובשיתוף יד ושם
והמעצבת הגרפית רותם שריר ,החל

 16אשר יזם הקמת מפעל סיוע ,שבמסגרתו
שלח בגלוי ובהיחבא יותר מ 5,000-ק”ג מזון,
תרופות ובגדים ליהודי פראג שגורשו לגטאות
ולמחנות שונים.

בקיץ  2020וצפוי להסתיים באביב .2021
מעטפה ,חותמת ייחודית ועלון הסבר ילוו
את הערכה של הבול ,שתופץ ברחבי הארץ
ולאספני בולים בישראל ובחו”ל.

קובצי התערוכה מוכנים להפקה בשלוש
שפות :עברית ,אנגלית וצרפתית .להזמנה,
הקליקו כאן.
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“ואשים נפשי
בכפי למען עמי”
ניסיונות הצלת יהודים בידי יהודים
במציאות של רצח טוטאלי
לאה גולדשטיין

ב 17-בדצמבר  - 2020ביום האחרון של חג החנוכה ,המציין את הניצחון הניסי של יהודי ארץ
ישראל על כובשיהם היוונים  -קיים יד ושם יום עיון מקוון שהוקדש להצלה יהודית בשואה.
הנושא המרכזי הזה נחקר ונלמד בהיקף נרחב במגוון תוכניות ופעילויות שקיים יד ושם במהלך
השנים ,אבל הפעם הושם הדגש בתחום מוכר פחות  -מאמצי הצלה של יהודים בידי יהודים
בשטחי ברית המועצות ,שם עמדו בפני מציאות של רצח המוני מיד לאחר הכיבוש הנאצי.
דוד לבקובסקי (,)1991-1906
פרטיזנים ביער1956 ,
יד ושם אוסף האמנות
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ב

דברי הפתיחה של יום העיון הזכירה
מנכ”לית יד ושם דורית נובק למאות
הצופים מכל העולם את החשיבות
שיש לתיעוד ההתנגדות – הן הפיזית הן

הרוחנית – של היהודים לרודפיהם הנאצים
ושותפיהם; וכן לתיעוד מאמציהם לסייע
לאחיהם הנרדפים בקשת רחבה של מקומות,
זמנים ומצבים .אף על פי שהם עצמם היו

קורבנות ,הסבירה נובק ,הם סייעו לאנשים
שהכירו ושלא הכירו ,ולעתים נהנו גם מעזרתם
של דיפלומטים ,אנשי דת ולא-יהודים אחרים
שהיו אמיצים דיים לבצע פעולה מהסוג
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>> “ואשים נפשי בכפי למען עמי”
ניסיונות הצלת יהודים בידי יהודים במציאות של רצח טוטאלי

הזה נגד אויב אימתני כל כך“ .ברור” ,אמרה
נוביק“ ,שהאחריות והסולידריות והערבות
הדדית היו אחד מערכי היסוד של הקהילה
והחברה היהודית [ ]...גם בשעה של סכנה
קיומית” .למרבה הצער ,לא נותרו עדים לרוב
סיפורי ההצלה שהתרחשו ,אך עם פתיחת
הארכיונים הלאומיים והמקומיים במזרח
אירופה ,צילם יד ושם “חומר רב שלא היה
נגיש לפני כן ,וזה שפך אור על מעשי הצלה
רבים שלא היו ידועים לנו קודם .במקרים
רבים הארכיון הוא המקור היחיד לסיפור.
לכן אנחנו כאן ביד ושם עושים מאמץ עצום
לאסוף את העדויות והמסמכים ,ולפעול נגד
השעון שמקטין את מספר האנשים שיכולים
לספר לנו את הסיפורים”.
עו”ד אריה ברנע ,יושב ראש הוועדה
להוקרת גבורתם של המצילים היהודים
בשואה ,ציין כי “כל יהודי שניצל ממוות
בשואה ,ניצל מפי שמישהו עזר לו” ,והזכיר כי
מצילים יהודים מילאו תפקיד חשוב בפעולות
האלה .הוא הציג כמה דוגמאות של הצלה בידי
יהודים ,בהן של מי שניסו לשאת ולתת עם
שוביהם ,מי שחיסלו מלשינים ,ומי שהבריחו
מידע מתוך מחנות המוות כדי להזהיר אחרים.
עו”ד ברנע הזכיר גם פעולות ייחודיות שנקטו
יחידים וקבוצות של יהודים כדי להציל
אחרים ,אם בפעילות הדדית ואם (כפי שקרה
ברוב המקרים) באופן אלטרואיסטי .באשר
למטרה שלמענה פועלת הוועדה שבראשותו
אמר ברנע“ :המטרה העיקרית היא שיהודים
צעירים בישראל ובחו”ל [ ]...יכירו ויספגו את
המורשת הזאת ,ויראו בהתנהגות המוסרית
של המצילים היהודים בשואה מקור השראה
לקראת החלטות מוסריות שהם יקבלו
בעתיד”.
שלומית שולחני מהמכון הבין-לאומי
לחקר השואה ביד ושם ציינה ש 97-אחוז
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משלושת מיליוני היהודים שחיו בשטחים
שכבשה גרמניה מברית המועצות נרצחו
תחת הכיבוש הנאצי .שולחני הסבירה
שרצח יהודים לא היה רק “תוצר לוואי” של
המלחמה ,אלא שיהודים נרדפו ונרצחו בדם
קר למן היום הראשון של הכיבוש הגרמני

”

“האחריות והסולידריות
והערבות הדדית
היו אחד מערכי היסוד
של הקהילה והחברה
היהודית [ ]...גם בשעה
של סכנה קיומית”.
דורית נובק

ועד השחרור .זאת ועוד ,שלא כמו במערב,
לא הייתה באזור “התפתחות של רדיפה” –
כלומר ,התפתחות הדרגתית משלילת זכויות
אזרח ,דרך הקמת גטאות וגירוש ועד עבודות
כפייה ומחנות מוות .אף על פי כן ,כמי שהיו
רגילים למעורבות רבה בכל תחומי החיים
ברוסיה הקומוניסטית ,יהודים הצטרפו ככל
שהתאפשר לצבא האדום ,הקימו יחידות
פרטיזנים או חברו ליחידות פרטיזנים קיימות.

מאשה פולק-רוזנברג ,מנהלת מחלקת
הדרכות חינוכיות בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ,עסקה בהרצאתה בהצלה
בחסות הפרטיזנים .לרוב היהודים שנותרו
בשטחים הכבושים של ברית המועצות
לא היה סיכוי להצטרף לפרטיזנים ולשרוד
בשורותיהם .הסיבות לכך היו החשש מפני
ענישה קולקטיבית ,היעדר סיוע מצד רוב
התושבים המקומיים ואולי החשוב מכל,
העובדה שרובם נרצחו עוד לפני התבססות
תנועת הפרטיזנים הסובייטית .יחידות
הפרטיזנים הלוחמות גם לא קלטו בדרך
כלל נשים ,ילדים וזקנים ,אלא צעירים שיכלו
לסייע בלחימה .על רקע זה צמחה תופעת
“מחנות המשפחה” .פולק-רוזנברג הציגה את
הדוגמאות של מחנות המשפחה של ביילסקי
וזורין ,אשר הונהגו שניהם בידי מפקדים
דינמיים ומנוסים שנתנו עדיפות להצלת
חיי אחיהם היהודים על פני חיסול חיילי
האויב .הן שלום זורין הן טוביה ביילסקי
הצליחו להשיג את תמיכת הפיקוד הסובייטי
כמו גם סיוע מיחידות פרטיזנים אחרות,
ובזכות אומץ ליבם ומבצעיהם הנועזים,
הצילו את חייהם של אלפי גברים ,נשים
וילדים יהודים.
אורית מרגליות ,העומדת בראש מדור
פיתוח והכשרה במחלקת הדרכות חינוכיות
של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה,
התמקדה בהרצאתה בניסיונות ההצלה
שנעשו בגטו מינסק .היא סיפרה כיצד מאות
ילדים יהודים בני  15-11היו ל”קשרים” בין
הגטו ליער ,וסייעו לרבים לברוח למחנה
המשפחות של זורין .היא גם שיתפה את
הצופים בסיפור הטרגי של ליאוניד אוקון,
שלא הצליח להציל את בני משפחתו בגלל
אי הבנה לגבי ֵשם הרופא שהיה עליו להבריח
אל המחנה.

המרצה האחרונה הייתה נעמה גליל,
פרויקטורית באגף הנצחה וקשרי קהילה ביד
ושם ,שסיפרה את סיפוריהם של שלושה
אנשים – אוסקר גליק בווילנה ,אוסוולד
רופהייזן במיר ופניה רוזנפלד בווהלין.
רוזנפלד אמנם ניצלה בידי לא-יהודים אך
לאחר מכן המשיכה להציל אחרים ,בדומה
לגליק ורופהייזן ,שיכלו להציל את עצמם ,אך
במקום זאת “עשו את הבלתי צפוי” וסיכנו את
חייהם (במקרה של גליק הוא אף שילם על
כך בחייו) כדי להציל מאות מאחיהם היהודים.

“התופעה של הצלת יהודים בידי יהודים
בתקופת השואה מעמידה אותנו לפני מצב
שבו קורבן מבצע בחירה מוסרית להעניק
סיוע לקורבן אחר” ,סיכם ד”ר יוחאי כהן ,מנהל
מחלקת הדרכה באגף ההנצחה וקשרי קהילה
ומנחה האירוע“ .התופעה הזאת מלמדת אותנו
שאין מקום שבו סולידריות אינה נדרשת ,ואין
מצב שהיא אינה אפשרית בו ,וזהו הלקח לנו
ולבנינו ובנותינו עד עולם .כאשר נדליק את
נרות החג ,לפרסם את נס החנוכה ,נוסיף לחג
הגבורה היהודית ,לגבורתם של המכבים,

יהודים במחנה המשפחות
של טוביה ביילסקי.
יער נליבוקי ,מאי 1944
ארכיון יד ושם

הלוחמים והקדושים היהודים ,את גבורת
המצילים היהודים בשואה כנגד כל הסיכויים.
נזכור את עברנו למען העתיד ,וננסה להרבות
אור לעולם”.
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סוגרים מעגלים
שירותי יעץ ומידע מקוונים מסייעים
למשפחות לגלות מידע חדש

פגישת זום של
משפחתה של שרה
בנשלום (לבית מרטון)
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בתחילת משבר הקורונה ,לאחר סגירתם
למבקרים של הספרייה וחדר הקריאה של
ארכיון יד ושם ,התאימו אנשי מחלקת יעץ
ומידע של אגף הארכיונים את פעילותם
למצב החדש והתחילו להעניק שירות
מרחוק באמצעות מפגשי זום.

ב

שלהי  2020נערך מפגש זום מרגש
במיוחד עם בני משפחתו של ד”ר
דביר מינץ .שנתיים לפני כן פנה ד”ר
מינץ לארכיון יד ושם בבקשה למידע על
סבתו שרה בנשלום ז”ל; או ,כפי שנקראה
בתקופת מלחמת העולם השנייה ,שרולטה
מרטון.
שרה הייתה בת  14כאשר גורשה עם
הוריה ואחיה ז’יגה (זיגמונט) מסילאג’שומיו
שבטרנסילבניה לאושוויץ .שני אחיה
הבוגרים ,אנדור ויעקב ,שהו בנפרד משאר בני
המשפחה :אנדור שירת בפלוגות העבודה של
צבא הונגריה ויעקב ברח לברית המועצות.
בסלקציה בבירקנאו אמרה שרה ,שהייתה
גבוהה לגילה ,שהיא בת  17ונבחרה לעבודה.
היא הופרדה מז’יגה ,מאביה מיקלוש ומאמה
רוזה ,ולא ידעה שלא תראה אותם שוב לעולם.
בשלהי המלחמה הייתה שרה בת
ה 15-אסירה באחד ממחנות המשנה של
מחנה בוכנוולד .היא שוחררה בידי הצבא
האמריקאי ,ובסיום המלחמה התאחדה עם
אחיה הבוגרים אנדור ויעקב .השלושה לא
ידעו מה עלה בגורלם של הוריהם ואחיהם
ז’יגה .הם הניחו כי השלושה נרצחו באושוויץ,

רשימה של כניסת אסירים למחנה
מאוטהאוזן ,עם ציון תאריכי מותם
של מיקלוש וזיגה מרטון
מאגר ארכיון ארולסן בארכיון יד ושם

שם ראתה אותם שרה בפעם האחרונה.
שרה עלתה לארץ ישראל ב 1950-וכעבור
שנה התחתנה עם חיים בנשלום .לבני הזוג
נולדו שלוש בנות :רונית ,תמר וורדה (דביר
מינץ הוא בנה של רונית) .במהלך השנים
עד מותה בשנת  ,1991שיתפה שרה את
בני משפחתה בפרקים מסיפור חייה:
זיכרונות ילדות מהבית בטרנסילבניה ,הרעב
וההתעללות שחוותה בשואה ,העלייה לארץ
ישראל ,ועוד .מזמן לזמן היא שיתפה את ד”ר
מינץ בסיפורים על המחנה ,אך הסיפור השלם
והמלא של חייה לא היה ידוע לבני המשפחה.
בתחקיר שערכה מחלקת שירותי יעץ ומידע
של אגף הארכיונים ביד ושם נמצאו המסמכים
האישיים של שרה מבוכנוולד .המסמכים,
שכללו שאלון קליטה עם חתימתה ,שפכו
אור על מסלול המחנות המפרך שעברה:
אושוויץ ,ריגה ,שטוטהוף ,ובסופו של דבר

מפעל לייצור חלקי מטוסים במחנה-משנה
של בוכנוולד ,שם שוחררה בתום שנה של
מעברים בין מחנות ריכוז ברחבי אירופה .מיכל
דרור מהמחלקה עזרה לד”ר מינץ בהכנות
לקראת מפגש מקוון שבו השתתפו בני
משפחה מרחבי העולם .ההכנות כללו הכנת
מצגת שכללה את המסמכים שנמצאו ביד
ושם ,וכן מסמכים ופריטים שד”ר מינץ מצא
בארכיונים שונים – תצלומים ,מפות וקטעי
סרטים .המצגת שילבה מסמכים ,תצלומים
משפחתיים וקטעי סרטים ,שהפכו את מסע
חייה של שרה לעלילה מסודרת ובהירה ,החל
בילדות בטרנסילבניה ,דרך תקופת השואה
ועד העלייה לארץ והקמת המשפחה.
“במהלך עבודת ההכנה ,כשהתחקינו אחר
גורלם של יתר בני המשפחה ,התגלה לנו
ממצא מדהים ומטלטל” ,מספרת מיכל דרור.
“גילינו שמיקלוש ,אביה של שרה ,וז’יגה,
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>> סוגרים מעגלים
שירותי יעץ ומידע מקוונים מסייעים למשפחות לגלות מידע חדש

הנצחה

“מעז יצא מתוק”

שאלון הקליטה שמילאה שרה
מרטון במחנה בוכנוולד
מאגר ארכיון ארולסן בארכיון יד ושם

”

לשמוע סוף-סוף מה באמת
היה שם זה לא דבר רגיל
אחרי השתיקות הארוכות
שגדלנו עליהן [ ]...עזרת
לנו לסגור מעגלים שאולי
לא היו נסגרים לעולם”.
ורדה פפר

טכנולוגיה בשירות הזיכרון
גל כהן ונאוה וייס

בכל שנה נערכים ביד ושם עשרות אירועי זיכרון בשיתוף ארגוני ניצולים של קהילות שונות .השנה,
בגלל מגפת הקורונה והאיסור שהוטל על התקהלויות ,עמד קיום האירועים האלה בסכנה .ואולם
מחלקת האירועים באגף הנצחה וקשרי קהילה מצאה דרכים יצירתיות ,בטוחות ואפקטיביות לקיום
מסורת הזיכרון ולעריכת אירועים מקוונים מרשימים ומרגשים בשיתוף בני דורות ההמשך.

אחיה ,נפטרו שבועות ספורים לאחר השחרור,
וזכו להיקבר בקבר עם מצבה בבית העלמין
של אבנזה ,אחד ממחנות המשנה של מחנה
הריכוז מאוטהאוזן באוסטריה .גם הם נשלחו
לעבודות כפייה ,הגיעו למחנה אבנזה ,ומתו
מאפיסת כוחות בבית החולים זמן קצר לאחר
השחרור .את הממצא המרגש הצגנו לבני
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המשפחה בפגישת הזום .וכך ,למרות הסגר,
הריחוק והשהות של כל אחד בביתו ביבשות
שונות ,הצלחנו ליצור מפגש משפחתי מרגש,
שכלל העלאת זיכרונות מסבתא אהובה ,וגם
הצגה של ממצאים שפותרים תעלומה בת
יותר משבעים שנה”.
במכתב ליד ושם הודה ד”ר מינץ לדרור “על

כל העזרה בחיפושים אחרי משפחתה של
סבתי ,החל מהגילויים הראשונים לפני שנתיים
ועד הגילויים האחרונים בחודש האחרון .היית
נחושה ,מקצועית ותומכת לאורך כל הדרך.
השיא כמובן היה במפגש המשפחתי ,שכלל
מעבר למפגש מרגש ומלא אינפורמציה על
המשפחה גם סקירה מעמיקה של הרקע
ההיסטורי הכללי ומענה על כל השאלות
וסיוע בכל הפרטים הכי קטנים ,וכמובן
שהמסע עוד לא נגמר”.
ורדה פפר ,אחת מבנותיה של שרה ,הוסיפה
במכתב שכתבה“ :הגילויים שהעלית במפגש
היו מרגשים עד דמעות .לשמוע סוף-סוף מה
באמת היה שם זה לא דבר רגיל אחרי השתיקות
הארוכות שגדלנו עליהן [ ]...עזרת לנו לסגור
מעגלים שאולי לא היו נסגרים לעולם”.

ב

מרס  2020עצר העולם מלכת
ואירועים רבים – בהם אירועי זיכרון
– נדחו או פשוט בוטלו .גם העצרת
הממלכתית לציון פתיחת אירועי יום הזיכרון
לשואה ולגבורה עמדה בסכנת ביטול“ .כל
חלקי העצרת כבר כמעט הושלמו” ,משחזרת
מנהלת מחלקת האירועים אסנת לוי“ ,אך
הכל השתנה בהתראה מאוד קצרה .ברגע
אחד הבנו שעלינו להיערך מבעוד מועד
להכנת העצרת על שלל חלקיה ,לצלם אותה
ללא קהל ,ולהכין אותה לשידור .הבנו ,בעצם,
שבשנה הזאת נהיה סמל לכוח העמידה
ולדבקות במשימה של הנחלת זיכרון השואה
מדור לדור” .וכך ,בעיצומו של הסגר הראשון,
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>> “מעז יצא מתוק”
טכנולוגיה בשירות הזיכרון

”

“דווקא העולם המקוון העניק חיות לארגוני
הניצולים ותקווה להמשכיות של זיכרון קהילתי”.
ענבל קויתי בן דב

העצרת הממלכתית הוקלטה מראש ושודרה
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה בישראל
ולעולם כולו.
ההתעקשות על קיומה של העצרת הייתה
אות הפתיחה להתמודדות עם אתגרי הקורונה
באירועי הזיכרון של ארגוני הניצולים“ .עבור
רבים מחברי ארגוני הניצולים ובני דורות
ההמשך האזכרה ביד ושם היא אירוע שנתי
מרכזי” ,אומרת מנהלת האגף להנצחה
וקשרי קהילה ענבל קויתי בן דב“ .זהו מעמד
ההנצחה השנתי של בני קהילתם שנרצחו
בשואה ,וכן הזדמנות לשמור על קשר עם
בני הקהילה”.
החשיבה היצירתית הולידה את עצרת
הזיכרון המקוונת .העצרת מצולמת מראש
בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,עוברת
עריכה ומשודרת בערוץ היוטיוב של יד ושם.
העצרת המקוונת השכילה לשלב מרכיבים
חווייתיים לצד מרכיבים היסטוריים ,ובכך
הצליחה ליצור חוויה מרגשת המותאמת
לצורכי בני הקהילות השונות.
“אנחנו מקבלים טלפונים מעשרות אנשים”,
מספרת מפיקת המחלקה שירה עמיחי“ .רבים
מעוניינים בקיום עצרת מקוונת אצלנו ,ובהם
גם ארגונים שבעבר העדיפו להפיק עצמאית
את האזכרות עבור בני קהילתם”.
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“’מעז יצא מתוק’” ,מוסיפה בן דב“ .זה
ברור שאף אחד לא אוהב את המגפה ואת
המגבלות שנוצרו בעקבותיה .יחד עם זאת,
המעבר לעולם הדיגיטלי מאפשר לערוך
אזכרות ‘יד-ושמיות עולמיות’ ,כמו זו של
קהילת סטשוב ,ששיתפה באזכרה גם את
בניה שמעבר לים ובהם ניצולים ובני דורות
ההמשך .דווקא העולם המקוון העניק חיות
לארגוני הניצולים ותקווה להמשכיות של
זיכרון קהילתי”.
במחלקת האירועים מקווים כי ימי המגפה
יחלפו במהרה ונוכל לשוב להתכנסויות פנים
אל פנים בהר הזיכרון בירושלים“ .הנחלת
זיכרון השואה היא שליחות” ,מסכמת לוי.
“זו זכות לעבוד עם ובשביל ארגוני הניצולים
במסירת מורשתם לדורות הבאים”.

ל

דילמות הבסיסיות שקשורות להוראת
השואה נוספה השנה דילמה חדשה
– כיצד לנצל את הערך המוסף שיש
לכלים המשמשים ללימוד מקוון? כיצד
להשתמש בכלים האלה כדי להעמיק את
התודעה ,ולא להשטיח אותה?

פרוייקט שיזם יד ושם ,ועשה שימוש משולב
בפלטפורמות מקוונות של יד ושם (כמו דפי
עד) ובפלטפורמות כלליות (כמו googlearth
ו ,)genially-ענה על השאלה הזאת :לקראת י’
בטבת ,יום הקדיש הכללי ,יזם המדור החרדי
במחלקה להכשרת מורים בישראל של בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה פרויקט
מיוחד עבור בתי ספר ממלכתיים חרדיים.
הפרויקט החל בדיון על משמעות המושג
“זיכרון” ועל השאלה את מי זוכרים לאחר
השואה .לאחר מכן ,בעזרת קישור ייחודי למפת
גוגל ייעודית ,התוודעו התלמידים לקהילות
שונות מהעולם היהודי שהיה ,וכן ראו בהדרכת
מוריהם כיצד נראים היום המקומות שבהן היו
אותן קהילות ,ו”ביקרו” באנדרטאות ובמצבות
המנציחות את הקהילות.
במקביל ,באמצעות מצגות שהוצמדו לכל
קהילה ,העמיקו התלמידים בהכרת הקהילות.
הם ראו כיצד נראתה הקהילה לפני השואה,
ובעיקר למדו על מנהגיה ,מוסדות הציבור
והצדקה שהיו בה ואף למדו מתורת רבניה,
ובכך השתתפו בקריאתו של האדמו”ר
מסלונים “להמשיך ולמסור את האורות
שהבהבו בדורות הקודמים”“ .הכלים המקוונים
אפשרו לתלמידים ולמורים להעמיק בתכנים
על פי בחירתם וגם לקיים מפגשים שבעולם
לא מקוון יהיו מאוד מורכבים” ,אמרה שרית
הוך-מרקוביץ ,מנהלת המחלקה להכשרת
מורים בישראל.
באירועי הסיום זכו התלמידים לברכתו של
הרב הראשי לשעבר ויושב ראש מועצת יד
ושם ,הרב ישראל מאיר לאו שליט”א ,אשר
דיבר על החשיבות הרבה שיש ללימוד על
חייהם של המיליונים שנרצחו בשואה ולא
רק על מותם“ :מי הם היו? מה הם היו? []...
הקהילות האלה והיהודים שחיו בהן בנו בתי
ספר והקימו בתי כנסת ואגודות חסד וצדקה”.

מפת גוגל המתארת
קהילות יהודיות
שנחרבו בשואה

בסיכומה של הלמידה – לאחר שכל כיתה
התעמקה בכמה קהילות ,שאחדות מהן
קשורות ישירות לעולם הרוחני שהתלמידים
באים ממנו – התכנסו תלמידים מבתי ספר
שונים לכינוסי סיום ,שבהם יצאו לסיור
וירטואלי בעיר פראג וצפו בעדותו של הרב
סיני אדלר זצ”ל ,יליד העיר שנפטר לפני
כמה חודשים .הפרויקט נחתם באמירת פרקי
תהילים (בכנס הבנות) ובלימוד משניות
משותף (בכנס הבנים) לעילוי נשמותיהם של
קורבנות השואה.

באמצעות מצגות שהוצמדו לכל קהילה ,השתתפו התלמידים
בקריאתו של האדמו”ר מסלונים “להמשיך ולמסור את
האורות שהבהבו בדורות הקודמים”

גל כהן עובד במחלקת האירועים ,אגף הנצחה
וקשרי קהילה .נאוה וייס היא ראש המדור
החרדי במחלקה להכשרת מורים בישראל,
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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דילמות ומוסר
בקרב יהודים
במציאות השואה
מאשה פולק-רוזנברג

בסוף אוקטובר  2020קיים המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם ערב עיון לכבוד
הוצאת הספר “זה קרה בפלנטה שלנו :מוסר ודילמות קיומיות בקרב יהודים במציאות
השואה” .בערב השתתפו היסטוריונים ,אנשי חינוך ,סטודנטים ובעלי עניין מהציבור
הרחב; ואף על פי שהמפגש היה מקוון ,הורגשה באוויר התרגשות רבה מהאירוע המיוחד,
ומד”ר יצחק (טולקה) ארד ,שורד השואה בן ה ,94-פרטיזן ויושב ראש הנהלת יד ושם
לשעבר ,החונך ספר חדש פרי מחקרו.
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ד”ר יצחק ארד

הספר מציג דילמות מוסריות שעמן התמודדו
יהודים בתקופת השואה ,ומביא מנעד רחב
של בחירות שבדרך כלל לא היו בין טוב
לרע ,אלא בין רע לרע מאוד .המינוח שהציע
חוקר הספרות לורנס לנגר לבחירות האלה,
 ,the choiceless choicesמשתקף היטב
במקרי המבחן המובאים בספר .המחבר מביא
את סיפוריהם של יחידים ,של ארגוני מחתרת
ויודנראטים ,ומציג גם דילמות שהוא עצמו
היה מעורב בהן.
בריאיון שהעניק באירוע השקת הספר
הסביר ד”ר ארד כי לא הוא ,ולתפיסתו גם לא
האנשים סביבו ,לא דנו בזמן אמת בסוגיות
שבהן נדרשו לעשות בחירה ,אלא פעלו
באופן אינטואיטיבי ובדרכים שנראו נכונות
בעיניהם אז .המחשבה על הפרובלמטיות
המוסרית בהחלטות הגיעה שנים לאחר מכן.
בעניין הזה הוא מרחיב בהקדמתו לספר,
ובתוך כך ממחיש את הדואליות בהיותו ניצול
והיסטוריון“ :מוסר עוסק בהבחנה בין טוב
לרע ,בהתאם לערכי תרבות בחברה בה אנו
חיים [ ]...בשנים האחרונות ,בעשור העשירי
בחיי ,במבט עמוק יותר על חיי וניתוחם,
ובידע והניסיון שהצטברו לי ,אני מהרהר האם

כל מה שחוויתי ועשיתי ,במיוחד בתקופת
השואה ,ניתן להגדירו מבחינה מוסרית כחיובי
ביותר?”
על הדואליות של היותו ניצול שואה
והיסטוריון אמר ארד“ :חוויתי את השואה
מיומה הראשון של המלחמה [ ]...ועד יומה
האחרון [ ]...מזה קרוב ל 50-שנה אני חוקר
וכותב על קורות השואה במזרח אירופה
[ ]...כהיסטוריון ,אובייקטיבי ככל האפשר,
כתבתי על רצח היהודים [ ]...ושמרתי על
מרחק רגשי מהמאורעות שאותם תיארתי.

הספר מציג דילמות מוסריות
שעמן התמודדו יהודים
בתקופת השואה ,ומביא
מנעד רחב של בחירות
שבדרך כלל לא היו בין טוב
לרע ,אלא בין רע לרע מאוד
אולם כשהתעמקתי [ ]...החלטתי לחקור,
לכתוב ולהתייחס אליהם כנושאים של
דילמות מוסריות [ ]...האירועים אליהם אני
מתייחס במחקר זה ,אין להגדירם כחיוביים
או כשליליים מבחינה מוסרית .איני יכול ואיני
רוצה לשפוט אותם ,ואינני עוסק כלל בשאלה
אם בכלל אפשר לשפוט אותם .עם כל הידע
שלי על השואה ,ההתייחסות לאירועים
המתוארים מרחיבה ומעמיקה את הבנתי
של המציאות אותה גם אני חוויתי .תקוותי

היא שזאת תהיה גם תחושתם ותגובתם של
הקוראים”.
היסטוריונים רבים חקרו את תולדות
היהודים בשואה מתוך ראיית הקורבן
כסובייקט ,ובעקבותיהם שואפים אנשי חינוך
לעסוק בדרכי ההתמודדות ובבחירות השונות
שעשו יהודים כל עוד המשיכו לחיות .זה קרה
בפלנטה שלנו מסייע רבות לאיש החינוך
להפוך את השאיפה הזאת לפרקטיקה
ישימה .ואכן ,הספר עוקב אחר הקורבנות
תחנה אחר תחנה – כדמויות מורכבות
שאינן פועלות באופנים זהים או קבועים –
ובזכות כך מתאפשרת בחינת המצבים
השונים והשאלות השונות שבהם נדרשה
הכרעה בנקודת זמן ספציפית ,מתוך הידע
שהיה זמין אז ,ולא בדיעבד ,מנקודת המבט
של סוף הסיפור ,לאחר שהקורבן היהודי
כבר הוכרע.
כבר ב 1944-תיאר המשורר היידי אברהם
סוצקבר בהשתאות את מעשי הגבורה של
יצחק רודניצקי (ארד) כפרטיזן .על רקע
זה בחירתו של ד”ר ארד לעסוק בדילמות
מוסר אלה ולחשוף בפני הקורא גם את
הסיטואציות המורכבות שבהן היה מעורב
באופן אישי יכולה לשמש דוגמה ולתת
השראה לעיסוק הגון וישר ללא גלוריפיקציה
או פשטנות בנושאים רגישים ומורכבים.
הסוגיות המופיעות בספר מאפשרות
להתחקות אחר לבטים ,ויכוחים והחלטות של
הקורבנות ,לדון במשמעויות שלהם ,ובסוף
להבין את מורכבות המצבים שבהם מצאו את
עצמם היהודים.

הכותבת היא מנהלת מחלקת הדרכות
חינוכיות ,בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה.
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“גולדה מריה”

זוכה פרס אבנר שלו לשנת 2020
ליאת בן-חביב

“גולדה מריה” (צרפת ,)2020 ,בבימוים של פטריק והוגו
סובלמן ,הוא זוכה פרס אבנר שלו לשנת  2020לסרט
המביא למסך סיפור ייחודי בנושא השואה ונותן לו ביטוי
קולנועי איכותי .הפרס ,בתרומתם האדיבה של מיכאלה
וליאון קונסטנטינר מניו יורק ,הוענק בפעם ה15-
במסגרת פסטיבל הקולנוע הבין-לאומי בירושלים ,שנערך
השנה בפורמט דיגיטלי בגלל משבר הקורונה.

ה

סרט הוא מסע בין-דורי שמביא
במינימליזם קולנועי את עדותה של
ניצולת שואה מצרפת :עדותה של
אישה שסיפרה לנכדה ב 1994-את שעבר
עליה בשואה ,ושני עשורים אחר כך ,לאחר
מותה ,הנכד ובנו אורגים במיומנות ובעדינות את
קורותיה .סיפורה האישי מתפתח בהדרגה ,ככל
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שנכונותה להיזכר ולהעיד גוברת ,והיא חוזרת
לחוויותיה בשואה כאישה בת ארבעים ואם
לשני ילדים.
גולדה מריה ברחה מגרמניה לפריז ב.1933-
לאחר תבוסת צרפת במלחמת העולם השנייה
היא ברחה ל”אזור החופשי” בצרפת ,שם הפרידו
בינה ובין בעלה ובתה .במאי  ,1944זמן קצר לפני

הנחיתה של כוחות בעלות הברית בנורמנדי,
גורשו גולדה ובנה והתוצאות היו טראגיות.
“עדותה האותנטית והמאופקת נטענת
בעוצמה וברגש” ,ציין צוות השופטים בנימוקיו
לפרס“ .גולדה מריה מציב את קולם של הניצולים
במרכז ,כאשר הוא מותח את גבולותיהם של
ז’אנרים שונים  -הסרט הביתי ,סרטי הזיכרון
האישיים ויומני הווידיאו  -ומבטיח שקולות
השורדים יישמרו ויישמעו בדורות הבאים”.
אבנר שלו פורש מיד ושם לאחר  27שנים.
אחת הנקודות הבולטות במורשתו היא שימת
דגש בסיפורי חוויותיהם של יחידים ומשפחות,
ובגורלן של קהילות יהודיות באשר הן ,מתוך
מטרה למקם את קולם של הניצולים בלבו של
השיח על השואה .לפי צוות השיפוט ,גם מסיבה
זו גולדה מריה הוא בחירה הולמת במיוחד
לפרס אבנר שלו לשנת .2020
“הזכייה בפרס אבנר שלו היא כבוד גדול
עבורנו” ,אמרו הבמאים בברכת וידיאו“ .לצערנו
השנה איננו יכולים להיות איתכם ,אבל אנו
מקווים שנוכל בקרוב לצפות בסרט יחד – לשנה
הבאה בירושלים!”

הכותבת היא מנהלת מרכז הצפייה.

ליאון ומיכאלה קונסטנטינר :מנציחים את
זיכרון השואה
ליאון קונסטנטינר ממשיך במסורת משפחתית
ארוכת שנים של פילנתרופיה .סבו אליאס
סורסקי ,שנולד ב 1899-בעיר ביאליסטוק,
היה איש עסקים מוכשר וציוני נלהב,
שמילא תפקיד חשוב בהקמת מדינת ישראל
בהשפעתו על ההצבעה של מקסיקו באו”ם
בעד הקמת מדינת ישראל .אלי ,כפי שכולם
הכירו אותו ,העניק תמיכה משמעותית למדינת
ישראל במלחמת העצמאות ובמערכות
הקשות שבאו בעקבותיה .כמו כן הוא הקים
מוסדות אקדמיים ומוסדות תרבות מהבולטים
בארץ ותמך בהם.
גם הוריו של ליאון ,ג’ואן לבית סורסקי וחיימה
קונסטנטינר ,תרמו במהלך השנים למוסדות
וארגונים רבים במדינת ישראל .הם תרמו
ביד רחבה לאוניברסיטת תל אביב ,למוזיאון
בית התפוצות ,וכן למוסדות תרבות ,למרכזים
רפואיים וליוזמות חינוכיות בנושא השואה.
זה שנים רבות שליאון קונסטנטינר ואשתו
מיכאלה תומכים בנדיבות בעמותות ובתוכניות
תרבות ואמנות בישראל .הם ייסדו את “פרס
קונסטנטינר לצילום” המוענק במוזיאון תל
אביב לאמנות ,והקימו את “מרכז המולטימדיה
לחקר השואה ע”ש ג’ואן סורסקי-קונסטנטינר”
בסינמטק ירושלים .ליאון ומיכאלה גם ייסדו
בנדיבותם את “פרס אבנר שלו” ,המוענק מאז
שנת  2005לסרט שמביא למסך סיפור ייחודי
בנושא השואה ונותן לו ביטוי קולנועי איכותי.
הפרס מוענק יחד עם “פרס ליה” ,לכבודה של
מייסדת סינמטק ירושלים ליה ון ליר ,במסגרת
תחרות “החוויה היהודית” של פסטיבל
הקולנוע הבינלאומי בירושלים .לבמאים של
כל אחד מ 30-הסרטים שזכו עד עתה בפרסי
התחרות הוענק פרס כספי ,ובנוסף נהנו
סרטיהם מהכרה בינלאומית ומסיוע בהפצתם
בזכות פעילויות שונות שיזם יד ושם.

ליאון ומיכאלה קונסטנטינר
עם אבנר שלו

אוספים
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זרקור על
הבוגרים

בלרוס

נעה סיגל

לפני שלוש שנים ,לאחר שהשתתפו בסמינרים בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ביד ושם ,יצרו מומחי חינוך מ”הסדנה ההיסטורית מינסק” ערכת לימוד על
גטו מינסק .הערכה ,שמשתמשת בגישות דידקטיות חדשניות ובסוגים שונים של
מקורות ,מאפשרת להפוך את נושא השואה לנגיש ומעורר עניין בקרב בני נוער.

ל

פני מלחמת העולם השנייה חיו
בבלרוס כ 400,000-יהודים ,ויידיש
הייתה אחת מארבעת השפות
הרשמיות של הרפובליקה .בזמן השואה
הושמדה קהילת בלרוס ,וכ 90-אחוז מבניה
נרצחו בידי הנאצים ומשתפי הפעולה
שלהם.
זה קרוב לעשור נערכים ביד ושם סמינרים
חינוכיים למורים ,לעובדי מוזיאונים,
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להיסטוריונים-חוקרים ולעובדי ארכיונים
מבלרוס .עם המשתתפים נמנו אנשי “הסדנה
ההיסטורית מינסק” ,מוסד הפועל בשטח
שבו שכן גטו מינסק ,שהיה אחד הגטאות
הגדולים בשטחים שכבשה גרמניה הנאצית
מברית המועצות .מדובר בפרויקט הנצחה
ייחודי ,שבמסגרתו פועלים בלרוסים וגרמנים
לבניית עתיד טוב יותר תוך שימוש בזיכרונות
משותפים מן העבר.

בנובמבר  ,2018במהלך סמינר למורים
מבלרוס “מלחמת העולם השנייה והשואה:
היבטים היסטוריים וחינוכיים” ,הוצגה ערכת
הלימוד שפיתחו אנשי “הסדנה” .הערכה
מורכבת מ 16-קלפים .כל אחד מהקלפים
מוקדש לנושא מסוים – “יהודי מינסק :החיים
לפני המלחמה”“ ,יצירת הגטו”“ ,החיים בגטו”,
“הגירוש :דרך אל סוף ידוע”“ ,טרוסטינץ:
מקום של השמדה המונית” ועוד – ובה בעת

הקלפים משלימים אלה את אלה .הקלפים
מכילים קטעים ממסמכים היסטוריים,
ציטוטים מעדויות ומקורות נוספים .על בסיס
המקורות האלה פותחו משימות ושאלות
בכל נושא .הערכה מודולרית ,והמורה יכול
להשתמש בה באופן שיבחר ,ברצף שהוא
זקוק לו ,בסוגים שונים של שיעורים .לערכה
נלווית חוברת ,המכילה בסיס מידע למורה:
הקשר ההיסטורי ,מילון מונחים ומושגים,
רשימת מקורות וספרות מומלצת.
הערכה זכתה להערכה רבה מצד משרד
החינוך של הרפובליקה של בלרוס ,שאף
המליץ על שימוש רחב בה 150 .העותקים
שהודפסו אזלו במהירות ,ועוד ועוד בתי

ספר בכל רחבי בלרוס פנו וממשיכים לפנות
ליוצרים בבקשה לערכות .לאחרונה החליט
יד ושם לסייע בהוצאת מהדורה חדשה
ומעודכנת של הערכה ,שתוצג ביום השואה
הבין-לאומי  .2021המהדורה החדשה מכילה
חלק דידקטי מורחב על פי המלצותיה
של ד”ר נועה מקייטון ,מנהלת המחלקה
לסמינרים בין-לאומיים בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה ,וכן שאלון ומבחן
לתלמידים על החומר הנלמד.
“אין ספק שהמידע ההיסטורי והכלים
המעשיים שצברנו ביד ושם העמיקו את
הידע שלנו על השואה ועל הדרך ללמד אותה
באופן שישפיע לטובה על תלמידינו” ,אומרת

אירנה ברבט ,בוגרת יד ושם ומורה להיסטוריה
בתיכון מספר  36במינסק“ .אנחנו ממשיכים
לפתח מתודולוגיות חינוכיות חדשות ,עובדים
עם מקורות אמנותיים היסטוריים אותנטיים,
וגם מנהלים שיחות משמעותיות עם עדי
השואה וניצוליה”.

הכותבת ממונה על התוכניות החינוכיות
במרחב הפוסט-סובייטי במחלקה לסמינרים
בין-לאומיים ,בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה.

חינוך
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ברוך שוב

()2020-1924

יד ושם
מושיט יד לעולם הערבי

יד ושם אבל על מותו של ברוך שּוּב ,ניצול שואה מווילנה
וחבר הנהלת יד ושם .שוב מילא תפקידים רבים  -בהם
יושב ראש ארגון הפרטיזנים ,לוחמי המחתרות ומורדי
הגטאות בישראל; חבר בוועדת חסידי אומות העולם; חבר
בדירקטוריון ועידת התביעות ובמרכז הארגונים של ניצולי
השואה; מרצה בנושא אנטישמיות והכחשת השואה -
ובשנת  2010היה אחד מששת מדליקי המשואות בעצרת
הפתיחה הממלכתית של יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

ב

רוך שוב נולד בווילנה בשנת  ,1924בן
שני במשפחה חסידית בת שש נפשות.
ביוני  1941כבשו הגרמנים את וילנה,
והחלו לרצוח את יהודי העיר בפונאר הסמוכה.
שוב ,שלמד הנדסת מכונות ,קיבל עבודה
במוסך גרמני שבו תוקנו מכוניות צבאיות.
כעבור זמן הסתתרו שוב ואחותו הבכורה
ציפורה במשאית ,והגיעו באמצעותה לעיירה
רדושקוביצה ,שם עבד שוב במוסך של הצבא
הגרמני .במרס  1942נרצחה ציפורה עם עוד
 840מיהודי העיירה באקציה גדולה.
באביב הקימו צעירי גטו רדושקוביצה ובהם
שוב מחתרת .הם אספו כסף ,קנו נשק והתכוננו
לצאת ליערות ולהצטרף לפרטיזנים .הפעילות
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נפסקה בלחץ המשפחות ,לאחר שהגרמנים
איימו עליהן ברצח אם יחסרו אנשים בגטו.
אחרי שקיבל אות חיים מאמו ,שהייתה בווילנה,
חזר שוב לעיר ועבד במפעלים שייצרו תוצרת
עבור גרמניה .במקביל הקים מחתרת עם
חברו יעקב (קובה) קושקין ,ובהמשך הצטרף
למחתרת ( FPOארגון פרטיזנים מאוחד).
בעקבות התנגשות חמושה בין המחתרת
לגרמנים יצא שוב עם חברים אחדים אל יער
רודניקי ,שם הצטרפו לפרטיזנים.
שוב חבר ליחידת צנחנים רוסית והשתתף
בפעולות קרביות .ביולי  1944כבש הצבא
האדום את וילנה ושוב חזר לעיר ,שם גילה
שכל בני משפחתו נרצחו .הוא הצטרף לצבא

ברוך שוב ז”ל

אתר האינטרנט של יד ושם בשפה הערבית מציג את תולדות השואה ,תערוכות
האדום ונפצע בעת שלחם בחזית .חודשים
ספורים לאחר שחרורו מהצבא החליט לעלות
לארץ ישראל.
באוקטובר  1945הגיע שוב לארץ ישראל.
הוא שירת בהגנה ,ובמלחמת העצמאות גויס
לחיל האוויר ושירת כטכנאי מטוסים .לאחר
המלחמה הצטרף שוב לחברת אל על ובמהלך
השנים התקדם במדרג התפקידים עד לתפקיד
מהנדס טיס ראשי ,שבו שימש עד פרישתו.
“ברוך היה פרטיזן ולוחם שגילם בחייו
בישראל את תקומת הניצולים ואת המחויבות
לבנות את החיים ,את המדינה ואת החברה
בישראל” ,אמר יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו“ .הוא פעל ללא לאות עד יומו
האחרון למען הנצחת השואה והנחלתה ,והוא
ייחסר לנו מאוד”.
ברוך שוב הותיר אחריו שני ילדים ושמונה
נכדים .יד ושם שולח את תנחומיו העמוקים
למשפחה .יהי זכרו ברוך.

מקוונות המציגות סיפורים אישיים ,וכן חומרים חינוכיים הזמינים לציבור הרחב .על
אף זאת ,רבים בעולם הערבי חסרים ידע מספיק על השואה ,על ההשפעה שהייתה
לה על האנושות ועל הרלוונטיות שלה לחברה הגלובלית המורכבת של ימינו.

ב

חודשים האחרונים ,בעקבות
היחסים הדיפלומטיים שכוננה
ישראל עם עוד כמה ממדינות ערב,
החל יד ושם לחפש דרכים לקידום החשיפה
שלו ושל פעילותו לעולם הערבי .הזדמנות
לכך נקרתה בחודש דצמבר ,כאשר משלחת
מבחריין ואיחוד האמירויות הערביות הגיעה
לישראל ,מתוך רצון להכיר את ישראל ואת
תושביה .נוסף על סיורים בארץ ופגישות
עם חברי קבוצות שונות בה ,ביקרו חברי
הקבוצה בהר הזיכרון בירושלים.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות פתח
יד ושם את שעריו במיוחד עבור הביקור

ההיסטורי הזה ,שכלל סיור מודרך במוזיאון
לתולדות השואה וביקור ביד לילד .חברי
הקבוצה שמעו את הקולות ואת הסיפורים
של ניצולי השואה ,ראו את החפצים האישיים
של קורבנות השואה ,ולמדו על האסון שאירע
לעם היהודי לפני כמה עשורים בלבד .כמו כן
הם קיבלו הסבר מעמיק על אתר האינטרנט
של יד ושם בשפה הערבית.
רשמי הקבוצה מהסיור השתקפו בספר
האורחים של יד ושם“ .זכות גדולה היא עבורנו
לדעת עוד על הסבל האמיתי של היהודים.
לא ייאמן שהם נולדו מחדש כעם דגול”,
כתב ד”ר מאג’ד א-סראח ,מומחה למדיניות

ציבורית ופעיל חברתי מאיחוד האמירויות.
“המוזיאון מציג את הזוועות שחווה העם
היהודי לפני [ובמהלך] מלחמת העולם
השנייה .יש להבטיח שרצח העם והטיהור
האתני לעולם לא יתרחשו שנית” ,הוסיפה
חוולה אל-מוחאירי ,מומחית למשאבי אנוש
מאיחוד האמירויות.
מסרים אלה מספקים הצצה מיוחדת
במינה אל עוצמתו של ביקור ביד ושם ,ואל
ההשפעה המתמשכת של השואה על בני
אדם ,ללא הבדל רקע ,תרבות או דת.

חדשות
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חמש חברות גרמניות
יצאו בהצהרה משותפת נגד
האנטישמיות

הסכם
ארכיוני עם
רומניה

באירוע הנצחה מקוון לרגל יום הזיכרון

בדצמבר  2020חתמו משרד

הבין-לאומי לקורבנות השואה יצאו חמש

החוץ של רומניה ויד ושם על

חברות גרמניות  -בורוסיה דורטמונד ,דיימלר,

הסכם העוסק בתיעוד מקורי

דויטשה באן ,דויטשה בנק ופולקסווגן -

מתקופת השואה ומהתקופה

בהצהרה משותפת נגד האנטישמיות והגזענות.

שקדמה לה ,שנשמר בארכיון
הדיפלומטי של משרד החוץ
מסמכים אישיים של קורבנות השואה באוסף הארכיוני
של הקונסוליה הכללית של רומניה בברלין

הרומני בבוקרשט.

ארכיון יד ושם

ע

ם הפריטים הכלולים בהסכם נמנה
האוסף הארכיוני של הקונסוליה
הכללית של רומניה בברלין .האוסף
נפל לידי הגרמנים לאחר  23באוגוסט ,1944
נתפס בידי כוחות בעלות הברית ,הוחזק
בצרפת ,הובא שוב לגרמניה ,והוחזר לרומניה
רק בסוף שנות התשעים של המאה ה.20-
מאתיים ארגזי המסמכים שלו ,שעדיין לא עברו
רישום מלא ,מתייחסים בעיקר למצבם של
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אזרחים רומנים ממוצא יהודי בגרמניה ובצרפת
הכבושה בין  1930ל .1944-בדיקות מדגמיות
של כמה ארגזים חשפו תיקי דרכונים ,מסמכי
מעמד אזרחי ,וחומרי תעמולה המשקפים את
היישום ההדרגתי של החוקים האנטישמיים
והגבלות הגזע שהיו ברומניה מאז אמצע שנות
השלושים של המאה ה .20-המסמכים כוללים
שמות ותצלומים ,ייתכן אחרונים עבור רבים
מיהודי רומניה.

“ההסכם הזה הוא צעד נוסף במאמצים
המתמשכים של יד ושם לתעד ולהנציח
את גורל יהדות רומניה בשואה” ,אמר מנהל
היכל השמות באגף הארכיונים ביד ושם ד”ר
אלכסנדר אברהם“ .אנו אסירי תודה לעמיתינו
הנכבדים ,שגריר רומניה בישראל ד”ר ראדו
יואניד והיועצת הדיפלומטית בשגרירות
רומניה קורינה בדאה ,על תמיכתם בהסכם
החיוני הזה ועזרתם בעריכתו”.

ה

הצהרה ,בשיתוף אגודת ידידי יד
ושם בגרמניה ,מבוססת על הגדרת
האנטישמיות לפי ארגון IHRA
(האיגוד הבין-לאומי להנצחת השואה).
החברות מקוות שבמהלך הנשיאות הגרמנית
של  ,IHRAעד סוף מרס  ,2021יצטרפו אליהן
עוד חברות וארגונים .ההצהרה היא היוזמה
השנייה של הקבוצה; ב 2018-חברו חמש
החברות הגרמניות הגדולות לתמיכה בהקמת
קמפוס מורשת השואה על שם משפחת
מושל ביד ושם .צוותים של בית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה גם העניקו הדרכה
מקוונת לאנשי כל אחת מחמש החברות.
“אנו מודעות לאחריותנו ההיסטורית ואנו
נחושות לעמוד במחויבותנו ליצור חברה

ועתיד ללא שנאה וקיצוניות” ,הודיע מנכ”ל
דויטשה בנק ריכרד לוץ“ .בהצהרה משותפת
זו אנו מביעות את הסולידריות שלנו עם אלה
המתמודדים עם אנטישמיות ,ואנו מחויבים
לגרמניה פתוחה לעולם ,סובלנית ורבגונית,
ללא אנטישמיות וגזענות”.
בהתאם להגבלות מגפת הקורונה התקיים
טקס ההנצחה ב 26-בינואר  2021כאירוע
דיגיטלי בחסות דויטשה בנק .עם הנואמים
בטקס נמנו המנכ”לים וחברי ההנהלה של
חמש החברות ,וכן נשיא המועצה המרכזית
של יהודי גרמניה ד”ר יוסף שוסטר ,יושבת
ראש  IHRAהשגרירה מיכאלה קיכלר ,יושב
ראש אגודת ידידי יד ושם בגרמניה קאי
דיקמן ומנהלת האגודה רות אור .באירוע היו

אורחים רבים ,בהם אנשי החברה האזרחית,
אנשי ממשל וכן עובדים של חמש החברות.
האירוע כלל גם הקרנת טקס זיכרון מאתר
הזיכרון רציף  17בברלין ,וכן קטעי קישור
מוזיקליים בביצוע הזמרת ילידת ישראל רות
רוזנפלד.
בנאומו תיאר דיקמן את היוזמה כ”מופתית”
וציין כי עוד חברות גרמניות הביעו את רצונן
לאמץ את הגדרת “ .IHRAלחברות האלה יש
כוחות עבודה המקיפים את כלל החברה
הגרמנית ,קבוצות חברתיות-כלכליות שונות
ואף בין-לאומיות” ,הוסיפה אור“ .אם אנו
רוצים להוביל לשינוי ,כאן המקום להתחיל”.

חדשות
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ד”ר מרים ושלדון
אדלסון עם יושב
ראש הנהלת יד ושם
בהר הזיכרון

שלדון אדלסון

()2021-1933
ידיד אמת של יד ושם

יד ושם אבל על מותו של שלדון אדלסון ,נאמן הר הזיכרון .אדלסון ,איש עסקים
ופילנתרופ שעשה את הונו בשתי ידיו ,היה גאה בזהותו היהודית והאמריקאית .הוא
היה מחויב עמוקות לעם היהודי ,לתרבות היהודית ולמדינת ישראל ,והיה מסור להוראת
השואה ולהנחלת זיכרה לדורות הבאים.

ה

קשר המיוחד בין שלדון וד”ר מרים
אדלסון ליד ושם החל בראשית שנות
התשעים ונמשך עד עתה .התרומה
שהרימו בני הזוג אדלסון בשנים האחרונות
היא התרומה הפרטית הגדולה ביותר שקיבל
יד ושם מאז היווסדו .הודות לתרומה הזאת יד
ושם ניצב בחזית הוראת השואה בעולם ,והיא
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שחוללה מהפכה ביכולתה של רשות הזיכרון
להגות ,ליצור ולהוציא אל הפועל מיזמי חינוך
ופעילויות הוראה בהיקף נרחב ובמגוון חסר
תקדים :סמינרים למחנכים בארץ ובעולם,
סיורים מקיפים לקציני וחיילי צה”ל ביד
ושם ,קורסים מקוונים ועוד .תרומתם אפשרה
גם את הקמתו של מוזיאון חדש לאמנות

השואה ,ותמיכתם בפרויקט “תגלית” אפשרה
למאות אלפי צעירים יהודים מהתפוצות
לבקר גם ביד ושם ולחזק את מחויבותם
לזיכרון השואה ואת זיקתם לעם היהודי
ולמדינת ישראל.
שלדון אדלסון נולד בבוסטון ,מסצ’וסטס,
להורים מהגרים דלי אמצעים .האינסטינקטים

היזמיים שלו ניכרו כבר בגיל  ,12כשהחל
למכור עיתונים ברחובות בוסטון .בזכות שכל
ישר וחשיבה חדשנית אדלסון היה תמיד כמה
צעדים לפני חבריו .למרות ההתחלה הצנועה
הוא העז לחלום בגדול ,הגשים את החלומות
הללו באמצעות בניית אימפריה עסקית
אדירה ,והקדיש את האנרגיות והמשאבים
שלו לתמיכה במטרות שהיו הקרובות ללבו.
בני הזוג אדלסון סיפרו בלא מעט הזדמנויות
על הקשר המיוחד שלהם עם יד ושם .שלדון
אדלסון הסביר כי הוא ורעייתו רואים זכות
גדולה בעשייתם למען המשך קיום העם
היהודי ,וכי הוא מחויב לעשות ככל יכולתו
כדי שהשואה לא תישכח“ .אנו גאים לשתף
פעולה עם יד ושם כדי להבטיח שפעילותו
החינוכית החשובה תימשך” ,אמר בביקורו
האחרון ביד ושם בינואר .2020
יושב ראש יד ושם אבנר שלו“ :זכיתי
ושלדון היה לי לחבר ושותף לחזון ולדרך.
הוא היה אדם בעל אישיות יוצאת דופן

”

“שלדון היטיב להבחין בסכנות הטמונות באנטישמיות
והכיר בחובה להנחיל את זיכרון השואה תוך שהוא
מאמין בערכו של החינוך כאמצעי קריטי לכך”.
אבנר שלו
שהגיע להישגים מיוחדים בחייו .מי שהתחיל
את דרכו המקצועית כמוכר עיתונים בפינת
רחוב בנה את עצמו והיה לאחד האנשים
רבי ההשפעה בדורו .בלטה במיוחד אהבתו
האינסופית לעם היהודי ולמדינת ישראל.
מכאן גם נבע הקשר החם שלו ליד ושם.
הוא היטיב להבחין בסכנות הטמונות
באנטישמיות והכיר בחובה להנחיל את
זיכרון השואה תוך שהוא מאמין בערכו
של החינוך כאמצעי קריטי לכך .בתמיכתו,

ובתמיכת רעייתו היקרה ד”ר מירי אדלסון,
בנינו מערכת חלוצית של מורים ומחנכים
המלמדים את נושא האנטישמיות והשואה
ברחבי העולם .הוא הרים תרומה סגולית
לעם היהודי ולהנחלת זיכרון השואה .אנו
חבים לו תודה עמוקה .הוא יחסר לנו מאוד”.
יד ושם מביע את תנחומיו העמוקים
לד”ר מרים אדלסון ובני משפחת אדלסון.
יהי זכרו ברוך.
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מנציחים את
גילברט ובוורלי הלד
גילברט ובוורלי הלד היו נשואים חמישים

צ

שנה .תשוקתם ללמידה ולהוראה ,ואהבתם
ליהדות ולמדינת ישראל ,רק התגברו עם
השנים .הנצחת זיכרון ששת מיליוני היהודים
שנרצחו במלחמת העולם השנייה ,והפצת
לקחי השואה לעולם ,היו חשובים להם מאוד.

ג

ילברט הלד נולד בניו יורק ב1943-
לסלמה ומילטון הלד .הוא סיים את
לימודי התואר הראשון במדעים
ובהנדסת חשמל באוניברסיטת וידנר,
וצימאונו לידע דרבן אותו ללימודי המשך
באוניברסיטת ניו יורק ובאוניברסיטה
האמריקאית .הוא שירת בווייטנאם והשתחרר
מהצבא האמריקאי בדרגת אלוף-משנה.
במשך חמישים שנה הוא כתב יותר ממאה
ספרים ומאמרים על תקשורת נתונים
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ונטוורקינג .הידע העצום שצבר ,וכתב עליו
בלהט כה רב ,הונחל במהלך השנים לאלפי
סטודנטים הן במכללת וסליאן הן במכללת
ג’ורג’יה.
בוורלי ג’יין הלד נולדה ב 1945-לד”ר אברהם
שוורץ ורוז קוברובסקי שוורץ ברידינג,
פנסילבניה .בת יחידה להוריה ,היא למדה
ספרות אנגלית באוניברסיטת פנסילבניה,
ואהבתה להוראה משכה אותה ללמד יותר
מעשרים שנה בחטיבות הביניים.

תורמת חדשה:
ניקול קרסנטי-ליגטי

לאחרונה תרמה משפחת הלד תרומה נדיבה
ליד ושם לזכר גילברט ובוורלי הלד ממייקון,
ג’ורג’יה .יד ושם מודה מאוד על התרומה,
ומביע את תנחומיו לילדיהם של גילברט
ובוורלי היקרים ,ג’ונתן הלד (ורעייתו ליסה)
וג’סיקה רום (ובעלה דוד) ,ולארבעת נכדיהם:
ג’ייקוב ובנג’מין הלד המתגוררים בסיאטל,
וושינגטון ,וסיידי ונורה רום המתגוררים
בפריסבורג ,אוהיו.

’רלס משה ליגטי נולד ב1928-
בקלוג ,רומניה ,למשורר והסופר
ארנו ליגטי וזמרת האופרה מרגרט
ליגטי .ב ,1945-שלושה ימים בלבד לפני
תום המלחמה ,הוא ניצל מהוצאה להורג בידי
אנשי מיליציה הונגרים שרצחו את הוריו.
לאחר החלמתו הועבר צ’רלס למחנה עקורים
בגרמניה ,וב 1950-הוא היגר לארצות הברית.
תחילה התגורר בניו יורק ,וכעבור שנתיים
עבר ללוס אנג’לס ,שם ייסד חברות תכשיטים
אשר שגשגו ופרנסו עובדים רבים.
צ’רלס האמין בכל לבו בערכים היהודיים
של צדקה ,צדק ,חסד והתייחסות חומלת
לכל אדם באשר הוא .הוא היה מקור השראה
במלחמתו לצדק חברתי ובמאבקו בגזענות
ובאנטישמיות בעולם ,במיוחד באמצעות
תמיכתו בשליחותם של ארגונים כמו יד ושם,
הליגה נגד השמצה ,הפדרציה היהודית של
לוס אנג’לס והקונגרס היהודי העולמי .צ’רלס
ליגטי נפטר בלוס אנג’לס ב .2015-בתרומתה
הנדיבה של אלמנתו ניקול קרסנטי-ליגטי
ליד ושם ,משפחתו שואפת להמשיך את
חזונו ,אמונותיו ותמיכתו ביד ושם ,שם
יצטרף סיפורו לנרטיב הגלובלי בקמפוס
מורשת השואה.

צ’רלס וניקול ליגטי היו נשואים יותר מ 25-שנים .הם הרבו
לנסוע בעולם והיו מעורבים במאבקים חברתיים .מסירות זו
הונחלה לבני משפחתם ,הגאים במורשתו של צ’רלס.
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מנהל חדש לאגף קשרי חוץ
ד”ר חיים גרטנר ,לשעבר מנהל אגף
הארכיונים ביד ושם וראש קתדרת פרד
הילמן לתיעוד השואה ,החליף את שעיה
בן יהודה כמנהל אגף קשרי חוץ של
יד ושם.
כמנהל אגף הארכיונים ניהל ד”ר גרטנר
פרויקט מקיף לאיסוף כל התיעוד המצוי
בעולם הנוגע לשואה ,ולהנגשת התיעוד הזה
לציבור הרחב באמצעות מיזוג חדשני של
תוכן וטכנולוגיה.
עם כניסתו לתפקידו החדש הודה ד”ר
גרטנר לשעיה בן יהודה על “היסוד המוצק

שהניח ועל רשת התומכים המסורים
שיצר בהצלחה רבה במרוצת השנים.
היום יותר מתמיד עבודתו של יד ושם
היא בעלת חשיבות מכרעת לא רק
בישראל ועבור העם היהודי ,אלא עבור
האנושות כולה .התקופה הקשה שאנו
מצויים בה מדרבנת אותנו לקדם את
מטרתנו המשותפת של שימור והפצת
זיכרון שואה רלוונטי ובעל משמעות .אני
שואף להמשיך לקדם את השותפויות
שלנו עם ידידינו סביב העולם כדי למלא
את השליחות החיונית הזאת”.

יד ושם אבל על פטירתה של סלינה
זבורובסקי ז”ל ,רעייתו של מרווין
זבורובסקי ,ממייסדי האגודה האמריקאית
למען יד ושם וחבר הנהלתה.

ד .אפריקה
סלינה נולדה ב 1934-בעיר קרקוב
בפולין ללולה ויעקב שטרנליכט .בשנות
המלחמה שהתה סלינה במחבוא עם
אמה ,ולאחר השחרור התאחדה מחדש
עם אחיה מרק ,ולאחר מכן גם עם אביה,
ששרדו באופן ניסי במחנה עבודת
כפייה סובייטי.
סלינה ומרווין הקדישו את חייהם
לשימור זיכרון השואה ולהוראת השואה,
ותמכו ביד ושם ובשליחותו עוד מימיו
הראשונים .יהי זכרה ברוך.

ארצות הברית
האגודה האמריקאית למען יד ושם קיימה בסוף שנת  2020שלושה אירועים וירטואליים מרכזיים שעסקו בחוסן נפשי ,ואשר הבליטו את פועלו
של יד ושם והדגישו את עבודתה החשובה של האגודה האמריקאית ברחבי המדינה .במהלך האירועים האלה זכו להוקרה מיוחדת שישה מנהיגים
מארצות הברית וישראל ,אשר כל אחד מהם פעל בדרכו המיוחדת להבטיח שהזיכרון ,המורשת והכבוד של קורבנות השואה והניצולים יתקיימו לעד.

אבנר שלו

שעיה בן יהודה

סוזן צוקר

יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו
ומנהל אגף קשרי חוץ של יד ושם שעיה בן
יהודה היו אורחי הכבוד באירוע הווירטואלי
המרכזי שנערך ב 8-בנובמבר.
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טוד מורגן

אורחי הכבוד באירוע שנערך בלוס אנג’לס
ב 2-בדצמבר היו ידידת יד ושם וחברת
ההנהלה הארצית של האגודה האמריקאית
סוזן צוקר; יושב ראש ומנכ”ל יועצי השקעות
בל אייר ומייסד קרן מורגן לזיקנה בכבוד טוד
מורגן; ונשיא ומנכ”ל המרכז הרפואי סידרס-
סיני תומס פריזלאק.

תומס פריזלאק

ננסי פאוול

ב 25-באוקטובר זכתה ננסי פאוול ,ידידת יד
ושם ותומכת בהוראת השואה והכשרת מורים,
להוקרה מיוחדת באירוע שנערך בסיאטל.

יד ושם אבל על פטירתה של נדבנית יד
ושם מרילין בלז ז”ל ,רעייתו האהובה של
ידיד יד ושם ג’ק בלז.
מרילין נולדה בממפיס בפברואר 1929
לרותי ואדווין הנובר .אהבתם ומסירותם
של ג’ק ומרילין זה לזה מגיל צעיר היו
מקור השראה לכל מי שהכירו אותם
לאורך עשורים רבים .הם היו נשואים
יותר מ 72-שנה והתברכו בחמישה ילדים
– מרטי (ג’ולי) בלז ,גרי (שלי) בלז ,רון

(אניס) בלז ,לין בלז ז”ל וג’ן (אנדי) גרובמן –
 13נכדים ו 12-ניניה.
מרילין הייתה כל חייה תומכת איתנה
של התנועה הציונית ושל מדינת ישראל.
היא אהבה לשהות תקופות ממושכות
בארץ והחשיבה את ישראל כביתה
השני .נוסף על יד ושם ,היא וג’ק תמכו
במרכזים הרפואיים שערי צדק והדסה,
בסוכנות היהודית לישראל ,בבית הכנסת
הגדול בירושלים ובעוד מוסדות חשובים
במדינת ישראל .יהי זכרה ברוך.

יד ושם אבל על פטירתו של ידיד ושם
אריק סמסון ז”ל .אריק גדל בדרום
אפריקה ובנה בה עסק בין-לאומי
משגשג בתחומי תעשיות הפלדה
והנדל”ן .ההשפעה של תרומתם
העצומה של אריק ורעייתו שילה
למדינת ישראל ,לקהילות היהודיות
והכלליות בדרום אפריקה ,לפרויקטים
חשובים בארצות הברית ולשימור זכר
השואה ,תימשך הרחק מעבר לימי
חייו .שמו וזכרו של אריק יזכו לעד
להוקרה ביד ושם .יד ושם שולח את
תנחומיו לרעייתו שילה ,לילדיהם
דורותי וליאונרד סנק ,פרנקי וסטיבן
כהן וג’פרי ואילנה סמסון ,לנכדיהם
ולניניהם .יהי זכרו ברוך.
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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 היוצא :אבנר שלו
מ”מ וסגן יו”ר ההנהלה :רונן פלוט
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 ,ד”ר דוד ברייקסטון,
ד”ר סמיון גולדין ,מנחם גרניט ,אברהם דובדבני ,משה
העליון ,ד”ר לורנס ויינבאום ,רונן פלוט ,עו”ד תמר פלד-
אמיר ,עו”ד שלומית קסירר ,תהל שדמון ,ד”ר זהבה תנא
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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 :ד”ר אלכסנדר אברהם ,ליילה בלנדן
צילום :יוסי בן דוד ,אלעד זגמן
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כתב העת מתפרסם בסיוע קבוצת עזריאלי.
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