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הנצחה

יום הזיכרון לשואה
ולגבורה תשפ“א
בסימן ראשית הרצח ההמוני
לאה גולדשטיין

יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ”א התקיים ב 8-7-באפריל  2021תחת

ששת מדליקי המשואות
שהשתתפו במיזם
החדש "דורות מאירים"
עם משפחותיהם

הכותרת “עד היהודי האחרון 80 :שנה לראשית ההשמדה ההמונית”.

ה

אירועים שהתקיימו בהר הזיכרון
שילבו טקסים מסורתיים עם טקסים
חדשים ,כמו המפגש הבין-דורי
“דורות מאירים”.
לאתר יד ושם באינטרנט הועלו חומרים
חינוכיים של בית הספר הבין-לאומי (בהם
ֶהסּכֵ ת ,סרטי עדות ,סביבות למידה ומערכי
שיעור) ,וכל ערוצי המדיה החברתית של יד
ושם בשפות שונות שיתפו תכנים הקשורים
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לנושא המרכזי ואת הסיפורים של מדליקי
המשואות.
הפעילויות המיוחדות של יד ושם כללו גם
הרצאות מקוונות פתוחות לקהל הרחב :ד”ר
יוחאי כהן ,מנהל מחלקת ההדרכה באגף
הנצחה וקשרי קהילה ,הרצה על התיעוד
המצולם של ראשית הרצח ההמוני ב.1941-
ד”ר דוד זילברלקנג ,חוקר בכיר במכון הבין-
לאומי לחקר השואה ביד ושם ,התארח בפרק

ההסּכֵ ת של יד ושם “עושים
מיוחד של ֶ
זיכרון” ,ודיבר על משמעות הרצח ההמוני,
השיטתי והטוטאלי.
פעילויות חינוכיות
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה קיים
מגוון פעילויות סביב יום הזיכרון לשואה
ולגבורה תשפ”א :סדנאות ,ימי עיון ,ערבי
לימוד והשתלמויות התקיימו בכל רחבי

הארץ עבור קבוצות של מורים ,תלמידים
ואנשי כוחות הביטחון .כן נערכו פעילויות
מקוונות ,לרבות הרצאות ,סמינרים ,עדויות
וסיורים וירטואליים ,עבור קבוצות מחו”ל.
פורום המטכ”ל התכנס השנה בסימן עוצמת
הרוח נוכח ההשמדה והמלחמה על התקומה.
את יום העיון ליוו שלושה ניצולי שואה,
המשמשים דוגמה לתעצומות הנפש ולעוצמת
הרוח של האדם :עליזה לנדאו ,שניצלה לבדה
מבור הירי בגיל שש ומילאה את צוואת אביה
להקים משפחה; ד”ר יצחק ארד (טולקה),

שלחם עם הפרטיזנים ביערות ולאחר מכן
במסגרת הפלמ”ח ובמלחמת העצמאות;
והרב ישראל מאיר לאו ,שהשתתף בשיח על
רוח האדם בשואה .יום העיון הסתיים בטקס
מרגש בכיכר יאנוש קורצ'אק ביד ושם.
ב 23-ביוני קיים יד ושם יום עיון מקוון
לציון מלאות  80שנה לראשית "מבצע
ברברוסה" .ד”ר זילברקלנג הרצה על
המבצע והדרך אל “הפתרון הסופי”; מאשה
פולק רוזנברג ,מנהלת מחלקת הדרכות
חינוכיות בבית הספר הבין־לאומי ,התמקדה

בגטאות בצל המוות בשטחים הכבושים
של ברית המועצות; אליעד מורה-רוזנברג,
אוצרת ומנהלת מחלקת האמנות באגף
המוזיאונים והמערך למבקר ,עסקה
בהרצאתה בייצוג שואת יהודי ברית
המועצות באמנות .יום העיון הסתיים
בשיחה עם הקולנוען בוריס מפציר ,יוצר
הפרויקט הדוקומנטרי "בעקבות השואה
הלא ידועה".

הנצחה
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“משהו
נורא
קורה”

גורלן של
משפחות
יהודיות
ב1941-

יונה קובו

בעזרת פריטים מארכיון יד ושם מציגה תערוכה מקוונת חדשה את סיפוריהן
של משפחות יהודיות וגורלן בעקבות מבצע ברברוסה באסטוניה ,לטביה ,ליטא,
מזרח פולין ,ביילורוסיה ,אוקראינה ,רומניה ויוגוסלביה.
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“ב

ינתיים די טוב ,ובעזרת השם יהיה
עוד יותר טוב” ,כתב יעקב ברנשטיין
ב 9-במאי  1941בגלויה ששלח
מהעיירה יֶ לֹוק בצפון-מערב ליטא אל בתו
אידה בארץ ישראל“ .אידה היקרה” ,כתב
האב“ ,אנו מאוד מודאגים לגבייך .למען השם,
כתבי לעתים קרובות .אמא לא ישנה ,ובכל
רגע היא מזכירה אתכם” .פחות מחודשיים

אחר כך ,ביולי  ,1941נרצחו בני משפחת
ברנשטיין בבורות הירי בעיירתם.
הסיפור של משפחת ברנשטיין הוא אחד
מ 12-הסיפורים המופיעים ב”תחילת הרצח
ההמוני בשואה :גורלן של משפחות יהודיות
ב - ”1941-תערוכה מקוונת חדשה שעלתה
לאתר יד ושם לקראת יום הזיכרון לשואה
ולגבורה תשפ”א .בעזרת פריטים מארכיון

מנחם-מנדל ברנשטיין .ילוק ,ליטא .1935 ,את
התצלום שלח מנחם לאחותו אידה לב (לבית
ברנשטיין) בתל אביב .על גב התצלום כתב
בעברית" :למזכרת נצח מאחיך היקר מענדל
ברנשטיין 20 ,במאי "1935
ארכיון יד ושם

יד ושם ואוספיו – מכתבים אישיים ,יצירות
אמנות ,תצלומים ,מסמכים ,עדויות ,דפי עד
ועוד – מציגה התערוכה את סיפוריהן של

אונליין
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>> “משהו נורא קורה”
גורלן של משפחות יהודיות ב1941-

מעט נחמה ניתן למצוא
בסיפורי השורדים המוצגים
בתערוכה :אלה שעלו ארצה
או עזבו לפני בואם של
הגרמנים

סיפורם הטרגי :בתחילת יולי  1941ילדה
מלכה בן ששמו אינו ידוע .ליאופולד נרצח
באוגוסט  1941על אם הדרך בין טרטו לריגה.
מלכה ותינוקם נרצחו אף הם.
בתערוכה מובא גם סיפורה של משפחת
שרף מרומניה .ב 1941-היו האלמנה חיה שרף
ושבעה מילדיה מפוזרים במקומות שונים
ברומניה .בנה שעיה ובתה אטה עלו בשנות
השלושים לארץ ישראל .ארבעה מתשעת
ילדי המשפחה נרצחו במהלך השואה .בן נוסף
נהרג בתאונה עם אשתו ובנו זמן קצר לאחר
השחרור .חיה שרף עצמה שרדה.

“אני יודעת רק דבר אחד [ ]...משהו נורא
קורה ,משהו איום ,משהו בלתי נתפס שאי
אפשר להבינו ,לעכל אותו ולהסבירו” ,כתבה
אירנה כורושונובה ביומנה בספטמבר-
אוקטובר  1941בקייב“ .כולם אומרים
שרוצחים את היהודים [ ]...הם נרצחים כולם
ללא כל הבחנה – מבוגרים ,נשים וילדים.
שמועות וסיפורים שכאלה הולכים ומתרבים.
הם מפלצתיים מכדי להאמין בהם .אבל אנחנו
נאלצים להאמין בהם ,מפני שהריגת היהודים
בירי היא עובדה”.

הכותבת היא רכזת התערוכות המקוונות
במחלקת הדיגיטל ,אגף התקשורת.

אריה זינגר (נולד ,)1930
וילנה ,נרצחו  3,000יהודים2.9.41 ,
יד ושם ,אוסף האמנות

משפחות יהודיות וגורלן בעקבות מבצע
ברברוסה באסטוניה ,לטביה ,ליטא ,מזרח פולין,
ביילורוסיה ,אוקראינה ,רומניה ויוגוסלביה.
פרטי הרצח חסר ההבחנה והברוטלי – כולל
רצח של תינוקות בני יומם וילדים קטנים –
קשים להכלה .מעט נחמה ניתן למצוא
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בסיפורי השורדים המוצגים בתערוכה :אלה
שעלו ארצה או עזבו לפני בואם של הגרמנים,
רבים מהם במבצע שבמהלכו פינו הסובייטים
המוני אזרחים מפני הצבא הגרמני המתקדם;
וגם אלה שחברו לפרטיזנים ,ואלה שניצלו
בידי מי שהוכרו לימים חסידי אומות העולם.
מי שנותרו מאחור  -אבדו.
ביולי  1941הגיעו הגרמנים לעיר טרטו
באסטוניה .זמן קצר לפני נסיגת הצבא

האדום מהעיר ערכו הסובייטים מבצע לפינוי
האזרחים .בטרטו נותרו כמה עשרות יהודים:
בעיקר זקנים ,נכים ,חולים ואלה שלא הסכימו
לצאת לדרך הנדודים .בין הנשארים היו גם
פרופ’ ליאופולד זילברשטיין ,מומחה לשפות
ותרבות סלביות ,ורעייתו ההרה מלכה ,עורכת
דין שלמדה משפטים באוניברסיטת טרטו
והייתה אחת הנשים הראשונות שעסקו
בעריכת דין באסטוניה .בתערוכה מופיע

דף תווים לשיר "די פארפירטע"
(המרּומים) .מילים – ישראל
זבשינסקי .לחן  -אוסקר סטרוק.
ריגה ,לטביה1936 ,
ארכיון יד ושם

אונליין
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שני חפצים,
שתי ילדות,
גורל אחד

תיק האוכל של
תמרה פודריאצ’יק

את תיק האוכל לקחה עמה תמרה
פודריאצ’יק בת ה 14-כשיצאה למחנה קיץ
בפלאנגה (עיר קיט השוכנת במערב ליטא,
לחוף הים הבלטי) זמן קצר לפני הפלישה
הגרמנית לליטא .גם אחיה יוסף בן ה11-
יצא למחנה ,ובמכתבים ששיגרו הוריהם
קיבלה תמרה הנחיות איך לדאוג לאחיה“ .תני
לו רק זוג אחד של מכנסיים ,חולצה אחת
וזוג גרביים ,את יתר חפציו תשמרי אצלך”.
במועד אחר ההורים נזפו קלות בילדיהם:
“אתם כנראה קונים יותר מדי ממתקים אם
כבר חסר לכם כסף” .ובמכתב אחר עודדו

את ילדיהם הנמצאים רחוק מהבית“ :ילדים
רבים בקובנה מקנאים בכם .זה לא דבר של
מה בכך – פלאנגה .הים ,היער ודברים טובים
אחרים [ ]...תהיו בריאים ,מלאי מרץ ,עליזים,
תאכלו ותשתו ,תרקדו ותקפצו ,אבא-אמא
לייבוש וגניה”.
בעודם במחנה הקיץ פלשו הגרמנים לאזור
ובעקבות כך שררה אנדרלמוסיה במקום.
רוב הילדים ,ובהם תמרה ,נשלחו בחופזה
אל משפחותיהם בקובנה .תיק האוכל של
תמרה וחפצים נוספים שלה נשארו בידיו של
יוסף ,שיחד עם ילדים אחרים נמלט עם אחד
המדריכים לכיוון השטחים שבשליטת ברית
המועצות .חברי הקבוצה הצליחו לעבור את
הגבול וכך שרדו.
כארבעה חודשים לאחר הפרידה החטופה
של יוסף מאחותו ,שולחו תמרה וההורים
לאתר הרצח בפורט התשיעי ושם נרצחו.
יוסף שמר על החפצים של אחותו מכל
משמר כזיכרון אחרון ממנה ומהוריו .בשנת
 2017הוא תרם אותם ליד ושם .יוסף נפטר
באפריל  2021בהיותו בן .90

איריס בר-ניר

באוסף החפצים של יד ושם שמורים חפצי יום-יום פשוטים ,שנעשו עם השנים
בעלי חשיבות היסטורית וסמלית .החפצים משמשים עדות מוחשית למאורעות
השואה ,מסייעים בתיעוד גורלם של בעליהם ומנציחים את הנרצחים.
שני חפצים שהיו שייכים לשתי ילדות מספרים על גורלן של שתיים מתוך מיליון וחצי
הילדים שנרצחו בשואה .שני החפצים מוצגים כעת בוויטרינה לתצוגות מתחלפות
במבואה של יד ושם.
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תיק האוכל של תמרה פודריאצ’יק ,באדיבות יוסף גורי (פודריאצ'יק)
צילם אלעד זגמן
יד ושם ,אוסף החפצים

אוספים
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>> שני חפצים ,שתי ילדות ,גורל אחד

כארבעה חודשים לאחר הפרידה החטופה של יוסף מאחותו ,שולחו
תמרה וההורים לאתר הרצח בפורט התשיעי ושם נרצחו .יוסף שמר על
החפצים של אחותו מכל משמר כזיכרון אחרון ממנה ומהוריו

תמרה פודריאצ'יק עם הוריה1928 ,

צמיד של ילדה אלמונית,
באדיבות אריה סגלסון

ארכיון יד ושם

צמיד של
ילדה אלמונית

צילם אלעד זגמן
יד ושם ,אוסף החפצים

”

הצמיד של הילדה
ששמה לא ידוע
נושא את זכרה
ואת זכר קורבנות
השואה האלמונים

במחלקת החפצים מושקעים מאמצים רבים
בתיעוד סיפוריהם של האנשים שמאחורי
החפצים ובחשיפת גורלם של הקורבנות
או לפחות שמם .ואולם לא תמיד הדבר
מתאפשר .באוסף שמורים גם חפצים שלא
ניתן לזהות את בעליהם .חפץ כזה הוא צמיד
המספר את סיפורה של ילדה אלמונית
שנרצחה ,כמו הנערה תמרה ,בפורט התשיעי
בקובנה.
את הצמיד מסר ליד ושם אריה סגלסון
(לימים שופט בישראל) ,שבתקופת השואה
נשלח לעבודות כפייה באתר הרצח בפורט
התשיעי ,עבודה שכללה העמסת חפציהם
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של הנרצחים על משאיות .באחד הימים,
בין השיחים ,הוא נתקל בגופת ילדה מוטלת
על הקרקע לצד הוריה .על זרועה של
הילדה האלמונית היה צמיד .בלי לחשוב על
הסכנה הכרוכה בדבר מיהר סגלסון להסיר
את הצמיד .הוא הטמין אותו במקום מסתור
וכעבור זמן חזר לקחת אותו .אריה סגלסון
הצליח לשרוד ושמר על הצמיד במשך שנים
ארוכות“ .אני רואה בצמיד הזה אנדרטה
אילמת למיליון וחצי ילדים שנרצחו על ידי
הגרמנים” ,אמר לימים בעדות שנתן ליד ושם.
“הצמיד של הילדה ששמה לא ידוע
נושא את זכרה ואת זכר קורבנות השואה

האלמונים” ,אומר מיכאל טל ,מנהל מחלקת
החפצים באגף המוזיאונים והמערך למבקר
של יד ושם“ .יחד עם תיק האוכל של תמרה
פודריאצ’יק ,מציגים שני החפצים את
סיפורם של מיליוני קורבנות הרצח ההמוני
שהחל לפני שמונים שנה”.

הכותבת היא אוצרת משנה במחלקת
החפצים ,אגף המוזיאונים והמערך למבקר.

אוספים
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נרטיבים
ומיתוסים
“השואה הלא ידועה”
ליאת בן חביב ומימי אש

סדרה בת תשעה פרקים
עוסקת בשואה בשטחי ברית המועצות.
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>> נרטיבים ומיתוסים
“השואה הלא ידועה“

”

משימתי הייתה מורכבת עוד יותר בגלל העובדה שעסקתי ביסודות,
היה עלי להסביר מה קרה ,היכן קרה ,מי היו הקורבנות ומי ביצעו
את הפשעים

ב

מהלך מלחמת העולם השנייה,
וביתר שאת בשנים שלאחריה,
התעלמו שלטונות ברית המועצות
ממידע על הטרגדיה היהודית הייחודית
שהתרחשה בזמן המלחמה בכל רחבי
אירופה ,כולל בברית המועצות ,ואף
פעלו באופן יזום להסתרתו .להשתקה
הזאת ,שכללה מניעת כניסה לארכיונים
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הסובייטיים ,הייתה השפעה עצומה על
חקר השואה ,ובין השאר היא אילצה חוקרים
במערב לכתוב את תולדות השואה במזרח
תוך הסתמכות על מסמכים גרמניים ,והביאה
לכך שלאחר המלחמה התמקד חקר השואה
בגטאות ובמחנות ההשמדה הנאציים בפולין,
ובמיוחד באושוויץ .גם המלחמה הקרה ,וכן
האנטישמיות הסובייטית החריפה לאחר

מתוך הסרט
מגירות של זיכרון
במאי :בוריס מפציר

המלחמה ,תרמו להסתרת מידע מהימן על
השמדת היהודים בשטחי ברית המועצות.
היסטוריון הקולנוע ג’רמי היקס הצביע
על כך שלמעשה לא היה תיעוד ויזואלי

של השואה בשטחי ברית המועצות -
שואה שבוצעה ברובה בירי  -וכך קרה שרק
לאחר התפרקות האימפריה הסובייטית
החלו חוקרים לחבר היסטוריה מקיפה יותר
של השואה בשטחים שנכללו בעבר בברית
המועצות.
בהקשר הזה הסדרה בת תשעת הפרקים
בעקבות השואה הלא ידועה מרחיבה
מאוד את הזיכרון הקולקטיבי של השואה,
תוך שהיא ממשיכה את המסורת של קלוד
לנצמן בסרטו המונומנטלי שואה (.)1985
במאי הסדרה ,בוריס מפציר ,הוא קולנוען
ישראלי ואסיר ציון לשעבר ,שביים במהלך
הקריירה רבת ההישגים שלו יותר מ30-
סרטים והפיק יותר מ 200-סרטי תעודה.
מפציר וצוותו חושפים אירועים שעד
כה לא היו חלק מהזיכרון הקולקטיבי של
השואה“ .אין כמעט חומר ארכיוני מוסרט
מן האזורים שבהם צילמתי” ,מסביר מפציר.
“הסיבות העיקריות לכך הן איסור של משרד
התעמולה הנאצי על צילום מעשי זוועה,
בהתאם לפקודה מפורשת שניתנה בדצמבר
 ,1941וכן העובדה שארכיוני הסרטים
הסובייטיים ואמצעי ההפקה וההפצה של
הסרטים בברית המועצות נמצאו תחת
פיקוח הדוק של הממשלה .החלטתי ללכת

בדרכו הקולנועית של לנצמן ,דרך של ריאיון
ניצולים ומקומיים לא-יהודים שהיו עדים
לזוועות ,וכן של היסטוריונים וארכיונאים ,על
רקע מראות עדכניים של הערים ,העיירות
ואתרים אחרים שבהם בוצעו הרציחות”.
התוצאה היא ייצוג קולנועי מפורט ומקיף
של השואה בברית המועצות לשעבר ,תוך
הדגשת מורכבותה והשוני המהותי בינה
לבין רצח ההמונים המתועש במחנות
ההשמדה ,אשר היה לסמל הדומיננטי
של השואה בתודעה הגלובלית לאחר
המלחמה“ .משימתי הייתה מורכבת עוד
יותר בגלל העובדה שעסקתי ביסודות”,
מוסיף מפציר“ .היה עלי להסביר מה קרה,
היכן קרה ,מי היו הקורבנות ומי ביצעו את
הפשעים .לנצמן ,לעומת זאת ,סיפר סיפור
שהוביל לנקודת סיום אחת ידועה מאוד:
מחנות ההשמדה”.
ב 2013-השלים מפציר את תפקידו
ביד ושם כראש מדור ברית המועצות
לשעבר של פרויקט איסוף שמות קורבנות
השואה .מאז התמסר להפקת הסדרה
בעקבות השואה הלא ידועה שצולמה
בליטא ,לטביה ,אוקראינה ,ביילורוסיה,
רוסיה ,מולדובה ורומניה“ .כל פרקי הסדרה
מסתיימים בקרדיט המביע את תודתי

העמוקה לאנשי יד ושם ,מקור הידע
וההשראה שלי” ,אומר מפציר.
הסרט התשיעי והאחרון בסדרה ,תעלומת
הספר השחור ,מבוסס על פרסום באותו שם
שנערך בידי הסופרים היהודים הסובייטים
איליה ארנבורג ווסילי גרוסמן .הסרט מציג
שפע של מסמכים ,עדויות וחומרי ארכיון
נוספים ,ומאיר כמה מן הסיבות שבגללן
סיפור הרצח של היהודים בברית המועצות
לשעבר לא היה מוכר לקהל הרחב ואף
הושתק במידה רבה.
כל סרטי הסדרה זמינים לצפייה ישירה
בכל העולם באמצעות אתר הפרויקט
וערוץ היוטיוב שלו ,וכולם ,כולל חומרי
הגלם של הסדרה שצולמו בידי מפציר
וצלם הקולנוע רון כצנלסון ,הופקדו במרכז
הצפייה של יד ושם.

ליאת בן חביב היא מנהלת מרכז הצפייה.
מימי אש היא אחראית תחקיר ורכש סרטים
במרכז הצפייה.

אוספים
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רחוב בביאליסטוק לפני המלחמה1939 ,
באדיבות  ,USHMMתצלום מספר 48323

הטבח בביאליסטוק
פרספקטיבות אישיות
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אן לפר

יחידת לימוד חדשה שפיתח בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה מוקדשת לטבח בביאלסטוק ,תוך שהיא מדגישה את
התגובות של היחידים שהיו מעורבים בו ,כולל הפושעים.

חינוך
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י

>> יחידת לימוד חדשה על הטבח בביאליסטוק

מים אחדים לאחר תחילת מבצע ברברוסה
נכבשה העיר ביאליסטוק  -אחד המרכזים
היהודיים הגדולים והתוססים בצפון-מזרח
פולין ,שעד אז הייתה תחת כיבוש סובייטי -
בידי יחידה של הוורמאכט וגדוד המשטרה
 .309עד מהרה החל במקום פוגרום ,שהידרדר
בתוך שעות אחדות לכדי טבח המוני .מאות
יהודים – גברים ,נשים וילדים – נדחפו לתוך
בית הכנסת הגדול במרכז העיר .לאחר

מכן הוצת בית הכנסת בנפט וברימוני יד,
ואנשי גדוד המשטרה השיכורים והמצוידים
במכונות ירייה הקיפו את הבניין כדי למנוע
כל אפשרות של בריחה ממנו .יותר מ2,000-
יהודים קיפחו את חייהם במהלך אותו יום
בביאליסטוק.
יחידת הלימוד החדשה מגלה שאפשר
לחשוף את הרבדים השונים של האירוע
באמצעות בדיקת הבחירות האישיות

והפעולות של היחידים שהיו מעורבים בו.
כדוגמה מובא סיפורו של יוזף ברטושקו“ ,גוי
של שבת” שהתגורר מול בית הכנסת ,ובזמן
הטבח ניסה לסייע ליהודים הלכודים בעזרת
סימני ידיים מחלונו .הוא משמש כאחת
הדוגמאות המעטות של תושבי ביאליסטוק
הלא-יהודים שניסו להגן על שכניהם
היהודים ,בעוד שרבים מן התושבים הלא-
יהודים קיבלו בברכה את הגרמנים ולעתים
אף סייעו להם בפעולותיהם הרצחניות.
יחידת ההוראה אינה עוסקת אך ורק
בקורבנות ובמצילים המקומיים ,אלא בוחנת
גם את מבצעי הפשע :למשל ,קצין המשטרה
סגן בוקס ,אשר עדים דיווחו לאחר מעשה כי
השתתף באופן פעיל בשריפת בית הכנסת
ו”חייך כל העת” כאשר עשה זאת .וזאת בניגוד
לקצין ורמאכט אלמוני ,אשר עדי ראייה
סיפרו כי ניסה לרסן את האלימות ,וצעק כלפי
אחד השוטרים ש”יניח לאזרחים חסרי מגן,
שכנגדם שום מלחמה אינה מתנהלת”.

מעדויות שונות עולה כי
אין יסוד לטענות שהשמיעו
לימים המעורבים באירוע,
שלא הייתה להם ברירה
אלא “למלא פקודות”
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בית הכנסת הגדול של ביאליסטוק,
 .1940התצלום שימש ראיה במשפטו
של פרידריך רונדהולץ ,שהואשם ברצח
וסיוע ברצח בפולין ובברית המועצות
בתקופת מלחמת העולם השנייה
Hessisches Staatsarchiv Darmstadt

מעדויות שונות עולה כי אין יסוד לטענות
שהשמיעו לימים המעורבים באירוע ,שלא
הייתה להם ברירה אלא “למלא פקודות”,
וכי גם לפני מבצעי הפשע עמדה האפשרות
לפעולה עצמאית .אם כך ,בחינת היחידים
והחלטותיהם באותו יום מעלה תהיות :כיצד
ייתכן שהתפתחה דינמיקה רצחנית שכזאת
בתוך שעות ספורות בלבד? מה הניע אזרחים
פולנים למסור את שכניהם היהודים לידי
מבצעי הפשע הגרמנים? מדוע היו כאלה
מבין המבצעים הגרמנים שהחליטו – בגלוי
או בסתר – להתרחק מן האירועים הרצחניים?
רק מאות ספורות מתוך יותר מ50,000-

יהודי ביאליסטוק שרדו בשואה .נואשים
ושרויים בטראומה הם התפזרו לאחר
המלחמה בכל העולם וניסו לבנות חיים
חדשים .כמעט  60שנה לאחר מכן הודה בן
מידלר ,אחד הניצולים שהתגורר אז בארצות
הברית ,כי “עדיין קשה לי לצחוק” .המאבק של
השורדים לחזור לחיים לאחר המלחמה עומד
בניגוד חריף לאופן שבו המשיכו המבצעים
את חייהם .לאחר המלחמה הצליחו רבים
מהם לחזור ללא קושי רב אל מסלול חייהם
שמלפני המלחמה .רק מעטים מהם נידונו
למאסר במשפט שהתקיים ב ,1968-ועד
 1973כבר שוחררו .נוכח הנתונים האלה,

יחידת הלימוד עוסקת גם בשאלה מדוע
מעטים כל כך ממבצעי הפשע היו מוכנים
לקבל על עצמם את האחריות למעשיהם
באותו יום גורלי.
היחידה פותחה בסיוע  ICHEICוקרן משפחת
אדלסון.

הכותבת היא ראש מדור ארצות דוברות
גרמנית במחלקת הכשרת מורים מחו”ל ,בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

חינוך
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“עיירה ושמה
בוצ‘אץ‘”

”

ביתו של הסופר ש"י עגנון
בעיירה בוצ'אץ'

זה ספר תולדות העיר

ארכיון יד ושם

ביטשאטש היא בוטשאטש
אשר כתבתי בצערי וביגוני
למען ידעו בנינו אשר יקומו
אחרינו שעירנו עיר מלאה תורה
וחכמה ואהבה ויראה וחיים
וחן וחסד וצדקה הייתה למן

יום עיון למורים לספרות ולהיסטוריה

היום הווסדה ועד שבא השיקוץ
המשומם והטמאים והמטורפים
אשר עמו ועשו בה כליה

נורית דוידסון

ש“י עגנון ,עיר ומלואה
לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ”א ערך יד ושם יום עיון מקוון תחת הכותרת
“עיירה ושמה בוצ’אץ’” לכ 350-מורים במקצועות הספרות וההיסטוריה.

ב

ין שתי מלחמות העולם הייתה העיירה
בוצ’אץ’ חלק מפולין .במקום היו בנק
יהודי ועמותות של סוחרים ובעלי
מלאכה יהודים ,ופעלו בו חברי התנועה הציונית
לצד אנשי מפלגות יהודיות לא-ציוניות ,ובית
ספר תרבות עברי לצד תלמודי תורה .עם
היהודים שנולדו בבוצ’אץ’ ,וזכו לימים לתהילת
עולם ,נמנו הסופר חתן פרס נובל שמואל יוסף
(ש”י) עגנון ,יוזם ארכיון “עונג שבת” ההיסטוריון
עמנואל רינגלבלום ,וצייד הנאצים שמעון ויזנטל.
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בראשית מלחמת העולם השנייה נכבשה
בוצ’אץ’ בידי הצבא האדום ,וערב פלישת
גרמניה לברית המועצות היו בעיירה
כ 10,000-יהודים ,בהם אלפי פליטים
ממערב פולין .הגרמנים כבשו את בוצ’אץ’
ב 7-ביולי  .1941עוד לפני כניסת הגרמנים
לעיירה החלו לאומנים אוקראינים לתקוף
יהודים ובמהלך כמה חודשים רצחו כמה
מאות מהם .בסוף  1942הקימו הגרמנים גטו
בעיירה .רוב יהודי בוצ’אץ’ נרצחו במבצעים

גדולים בין סתיו  1942לקיץ  ,1943ובסוף
יוני  1943נרצחו האחרונים שבהם .בוצ’אץ’
שוחררה על ידי הצבא האדום ביולי .1944
מטרתו של יום העיון ,שהתקיים בשיתוף
משרד החינוך ,הייתה ללמוד ולבחון את
סיפוריהן של עיירות יהודיות אל מול
“הפתרון הסופי” .יום העיון הציע בחינה
רב-תחומית של הנושאִ ,ואפשר למורים
להעשיר את עולמם ולקבל חומרים
להוראה בכיתה.

שני המרצים האורחים שפתחו וסגרו
את היום היו ד”ר רוחה אלבג ,שדיברה על
בוצ’אץ’ מבעד לכתיבתו של יליד העיירה
ש”י עגנון; ופרופ’ עמר ברטוב ,שהרצה על
ספרו אנטומיה של רצח עם ,חייה ומותה
של עיירה ושמה בוצ’אץ’ .בין שתי ההרצאות

יכלו המורים לבחור בין שש סדנאות שהציגו
פנים שונות של העיירה היהודית וגורלה.
המשתתפים הגדירו את יום העיון כהצלחה
גדולה וכחוויה חינוכית משמעותית“ :אנחנו
מודים לכם על יום עיון מגוון ומרתק” ,כתבה
מירב בראוטבר-פסט ,מפמ”ר ספרות במשרד

החינוך“ .השילוב בין ספרות והיסטוריה
מפרה את המורים משני הצדדים ,מעודד
שיתופי פעולה בין התחומים ומעניק המון
השראה .השלם גדול מסך חלקיו”.
“שילוב מורים והוראת שואה בדיסציפלינות
שונות היא בלב העבודה של בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה” ,אמרה מנהלת
המחלקה להכשרת מורים בישראל בבית הספר
שרית הוך-מרקוביץ“ .אנו שמחים כי התוצר
החינוכי האיכותי שחיבור זה יוצר משתקף
כלפי חוץ ומעורר השראה בקרב המורים”.

הכותבת עובדת במחלקה להכשרת מורים
בישראל ,בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

חינוך
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שישים שנה
למשפט אייכמן
היבטים בין-לאומיים
לאה גולדשטיין
קטעי עיתונים המדווחים על
משפט אייכמן
ארכיון יד ושם

לציון  60שנה למשפט אייכמן ערך המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם ביחד עם
שלושה מכונים באוניברסיטת תל אביב כנס מקוון אשר העמיד במוקדו את ההיבטים
הבין-לאומיים של המשפט .בכנס השתתפו היסטוריונים וחוקרים מגרמניה ,הולנד ,נורבגיה,
ישראל וארצות הברית .בריאיון ל”יד ושם ירושלים” מספר פרופ' רוני שטאובר ,המנהל
האקדמי של ספריית וינר ,מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל
אביב וחבר הוועדה המדעית של יד ושם ,על הרקע לכנס ,על הנושאים שנידונו בו ועל
סוגיות בנושא שעדיין ממתינות למחקר מעמיק.
24
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למה בחרתם לקיים את הכנס דווקא עכשיו?
למשפט אייכמן הייתה ,כידוע ,השפעה
משמעותית על החברה הישראלית ובעיקר
על התגבשותה של תודעת השואה בה ,ולכן
מחקרים שפורסמו בארץ שמו את עיקר הדגש
בהקשר הפנים-ישראלי של המשפט .לעומת
זאת ,מחקר שערכתי בשנים האחרונות על
יחסי ישראל וגרמניה המערבית ,חשף בפני
את העיסוק הנרחב שהיה במשפט במישור
הבין-לאומי ,ואת ההיבטים הדיפלומטיים
והמודיעיניים המורכבים שהיו לו בצל
המלחמה הקרה .בהיעדר מקורות ארכיוניים,
הנושאים האלה זכו לאזכורים מעטים ואף

זאת בקיצור רב במחקר ,ואינם ידועים לציבור
הרחב .כמו כן ,בשנים האחרונות ניתן דגש
רב יותר בקרב משפטנים להשפעת משפט
אייכמן על המשפט הבין-לאומי .נוכח כל
אלה ,סברנו שיהיה נכון לציין את מלאות 60
שנה למשפט אייכמן לדיון במחקרים שנעשו
על הנושאים הפחות מוכרים האלה.
אילו נושאים נידונו בכנס?
במושבי הכנס נבחנו סוגיות דיפלומטיות,
משפטיות ותקשורתיות שעלו על רקע ההכנות
למשפט ובמהלכו בשנים .1962-1960
כמו כן דנו המרצים בתרומה של משפט

אייכמן למשפט הבין-לאומי ולהיסטוריוגרפיה
של השואה ,ובהשפעה שהייתה לו על תודעת
השואה במדינות שונות .בחנו את יחסה של
גרמניה המערבית למשפט ,ואת השפעת
המשפט על ראשיתה של תודעת השואה
בגרמניה ועל יחסם של הגרמנים לעבר .עוד
דנו בהתגברותה של האנטישמיות בארגנטינה
על רקע המשפט ,ובהשפעה הרבה שהייתה
למשפט על תודעת השואה בהולנד.

מחקר
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>> שישים שנה למשפט אייכמן
היבטים בין-לאומיים

”

במושבי הכנס נבחנו סוגיות
דיפלומטיות ,משפטיות
ותקשורתיות שעלו על רקע
ההכנות למשפט ובמהלכו
בשנים  .1962-1960בחנו את
יחסה של גרמניה המערבית

הרבים לעסוק במשפט .המרצים הצביעו
על העניין התקשורתי הרב שעורר המשפט
בעת התרחשותו ושנים אחר כך בקרב
במאי קולנוע שניסו להתמודד עם הדרמה
בדרכים שונות שהושפעו מנקודת מבטם על
המשפט .הרצאה אחרת בחנה את מקומה
של סוגיית המגדר במשפט לאור התפתחות
המחקר בתחום זה בשנים האחרונות.
בישיבת הנעילה של הכנס השתתפו ארבעה
חוקרים שדנו בנקודות ההשקה בין היסטוריה
למשפט .הם בחנו את היבטיו הייחודיים של

המשפט ואת השפעתו על המשפט הבין-
לאומי העוסק ברצח עם ובפשעי מלחמה.
כמו כן נידונה השפעתם של אישים שונים,
שמקומם לא הובלט עד כה במחקר ,על
ניהול המשפט ,כגון אשת העדות רחל אוירבך
והיועץ לתובע יעקב רובינסון.
איך היית מסכם את הכנס ומהן השאיפות
לעתיד בנושא הזה?
ההרצאות הבליטו סוגיות שלא זכו עד כה
לדיון נרחב במחקר ,כגון מקומו של משפט

אייכמן במזרח אירופה והשפעתו על
תודעת השואה במערב אירופה .אני מקווה
שהנושאים האלה יעמדו במוקד מחקרים
שייעשו ויפורסמו גם בשנים הבאות.
הכנס נערך בשיתוף עם אוניברסיטת תל
אביב ,ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית
והשואה והמכון לחקר תולדות יהדות פולין,
ובתמיכתה הנדיבה של קרן גוטוירט.

למשפט ,ואת השפעת
המשפט על ראשיתה של
תודעת השואה בגרמניה ועל
יחסם של הגרמנים לעבר

צלם גטו לודז' הנריק רוס מעיד
בבית המשפט .לידו עומד גדעון האוזנר,
התובע הראשי במשפט
ארכיון יד ושם
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מאות עיתונאים באו מרחבי העולם
לדווח על המשפט
ארכיון יד ושם

שלוש הרצאות התמקדו ביחס המורכב
של מדינות מזרח אירופה למשפט .המרצים
הצביעו על ההסתייגויות שהיו במדינות
כמו פולין והונגריה משיתוף פעולה עם
התביעה הישראלית ,וזאת בניגוד ליוגוסלביה
שהעבירה מסמכים רבים לישראל .יחסה
של ברית המועצות למשפט החל בתמיכה
בקיומו ,אך בהמשך היא הביעה הסתייגות
בשל יחסי ישראל וגרמניה המערבית .כמו
כן נבחן יחסה הבעייתי של ברית המועצות
לשאלת ייחודיותה של השואה ולשאלת
השתתפות חלקים מאוכלוסיית הרפובליקות
ברצח היהודים .שלוש הרצאות עסקו
בניסיונות התקשורתיים ובהמשך הקולנועיים

מחקר
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משפט אייכמן:

>>

ב

פעילויות מקוונות

אתר יד ושם מוצגת תערוכה
מקוונת על משפט אייכמן.
התערוכה כוללת טקסטים ותמונות
המציגים את הביוגרפיה של אדולף
אייכמן; את סיפור בריחתו לארגנטינה
ולכידתו; ואת סיפור המשפט וההוצאה
להורג שלו .ערוץ משפט אייכמן -

יוזמה משותפת של יד ושם וארכיון המדינה -
מכיל יותר מ 200-שעות של מושבי המשפט
ואוסף עדויות.
>> במסגרת מועדון הסרט המקוון של יד ושם
הוקרן הסרט אייכמן שואו ( ,2015בריטניה ,במאי:
פול אנדרו ויליאמס) בפני יותר מ 500-צופים.

בעונתו החמישית ,מועדון הסרט כולל חמישה
מפגשים ,שבכל אחד מהם מאזינים חברי המועדון
להרצאת פתיחה וצופים בסרט עלילתי .אייכמן
שואו מספר על המאמצים של המפיק מילטון
פרוכטמן והבמאי ליאו הורוביץ לתעד בווידיאו את
“משפט המאה” למרות הקשיים שבעניין ,הלבטים
של מקבלי ההחלטות והאיומים על חייהם.

יד ושם הציע מגוון
פעילויות לציון  60שנה
למשפט אייכמן.

מנהלת מרכז הצפייה ביד ושם ליאת בן-חביב
נשאה דברים לפני הקרנת הסרט .כמו כן היא
הרצתה על נסיבות הפקת התיעוד האודיו-
ויזואלי של משפט אייכמן בכנס המחקר המקוון
בנושא היבטים בין-לאומיים של המשפט.
>> לימור בר-אילן ,ראש מדור הדרכה באגף
הנצחה וקשרי קהילה ,נשאה הרצאה מיוחדת
שכותרתה “שישה מיליון קטגורים 60 :שנה
למשפט אייכמן” .ההרצאה עסקה בהלך הרוח
בחברה הישראלית עם הודעתו בכנסת של
ראש הממשלה דוד בן גוריון על לכידת אייכמן,
במהלך המשפט ואחריו .כמו כן כללה ההרצאה
סקירה של המשפט ,תוך שימוש בתצלומים,
במסמכים ובקטעי עדויות אשר הוצגו במהלכו.
בהרצאה ,שהייתה פתוחה לציבור הרחב ,צפו
יותר מ 400-בני אדם מישראל ומחו”ל.
>> פורום מפכ”ל משטרת ישראל בראשות
רב-ניצב קובי שבתאי השתתף ביום עיון לציון
יום הזיכרון לשואה ולגבורה .יום העיון ,שנערך
בהשתתפות כ 300-איש ,עסק ב 80-שנה
לתחילת “הפתרון הסופי” וכן ציין  60שנה
למשפט אייכמן.
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“להיכנס בבטחה,
לצאת בבטחה”
יד ושם נפרד
משולמית אימבר
לאה גולדשטיין

”

ברגישות ובלהט הייחודיים לה ,שולמית הייתה אחראית לפילוסופיה החינוכית של יד ושם
בארץ ובעולם .היא נתנה עדיפות עליונה לשלומם של התלמידים ,ופיתחה תוכניות להוראת
השואה בלי לגרום טראומה לתלמידים" .להיכנס בבטחה ,לצאת בבטחה" היא המנטרה שלה,
ועבודתה ביד ושם שיקפה זאת תמיד .הלן קון ,אגודת ידידי יד ושם באנגליה
30
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שולמית אימבר
בהשתלמות מורים
בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה

ב

תחילת חודש מאי נערך אירוע מקוון
מיוחד לציון פרישתה לגמלאות של
שולמית אימבר ,המנהלת הפדגוגית של
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה וראש
קתדרת פרד הילמן לזכרו של יאנוש קורצ’אק.
בשיחה עם ג’יין ג’ייקובס מבית הספר ,סקרה
אימבר יותר משלושה עשורים שבהם פרצה
דרך בתחום הפדגוגיה של השואה וניווטה את
תוכניותיה בישראל ובעולם ,וגם עמדה על
אתגרי העתיד בהוראת השואה.

ליצור פילוסופיה חדשה
אימבר הגיעה ליד ושם לאחר שפיתחה
בהיותה מורה להיסטוריה את הסגנון הפדגוגי
הייחודי שלה ,ובכלל זה הוראה בין-תחומית

והתמקדות בסיפור האנושי .באותה העת
לא היה חומר רב לצורך הוראת השואה,
שלא לדבר על הכשרת מורים או פילוסופיה
מנוסחת כלשהי .מאז הסמינר הראשון שלה
(שאליו נאלצה להזמין מכרים בגלל חוסר
עניין מצד מחנכים אחרים) ,משתתפים כיום
מדי שנה אלפי מורים מישראל ומהעולם
בקורסים בהובלת בית הספר הבין-לאומי
המותאמים לצרכים ולהיסטוריה של כל אחת
ממדינותיהם.
בראשית שנות התשעים ,כאשר יושב
ראש ההנהלה החדש אבנר שלו פנה
לאימבר עם הרעיון של פתיחת בית ספר
שיכשיר מחנכים להורות את נושא השואה,
היא קפצה על ההזדמנות לפתח עוד את

הפדגוגיה שלה“ .ההבדל בין היסטוריון
למחנך הוא שההיסטוריון מדבר על העבר,
אך המחנך צריך להעניק לעבר משמעות”,
קבעה אימבר .מאז הקדישה את עצמה
להענקת משמעות למספרים הבלתי נתפסים
ולתמונות המחרידות ,ששימשו עד אז
להוראת תלמידים מכל הגילים ומכל קבוצות
האוכלוסייה על האירוע הקטסטרופלי ביותר
שאירע בתולדות האנושות.
“אי אפשר להפיק משמעות מערימות של
גופות או מסטטיסטיקה” ,אומרת אימבר,
“אלא מיחידים ,ממשפחות ומקהילות שכל
אחד מהם היה עולם בפני עצמו .כלפי אלה
יכולים אנשים לחוש אמפתיה .אלה הדברים
שהם יכולים לקחת ולהפנים אל תוך חייהם”.
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>> “להיכנס בבטחה ,לצאת בבטחה”
יד ושם נפרד משולמית אימבר

סמינרים חינוכיים
ביד ושם" :חוויות
משנות חיים"

”

אם אנחנו רוצים לדעת מה אבד ,עלינו לדעת
מה היה קיים לפני כן

שלושה עמודים
הוראת השואה על פי אימבר כוללת שלוש
תקופות – שלושה עמודים – שרק אחת מהן
היא של השואה :חיים יהודיים לפני מלחמת
העולם השנייה ,מאבקי היום-יום של יהודים
בזמן השואה והחזרה לחיים של הניצולים.
“אם אנחנו רוצים לדעת מה אבד ,עלינו
לדעת מה היה קיים לפני כן” ,היא מסבירה.
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“הכוונה היא שיש להבין מי היו היהודים
לפני שהיו לקורבנות .כיצד הם חיו בעולם
המודרני? איזו מוזיקה הם אהבו ואילו
תחביבים הם בחרו? ההבנה שהם היו
בני אדם בדיוק כמונו – עם קשת רחבה
של עיסוקים ,סגנונות חיים ותחומי עניין
– חשובה מאוד והיא מסייעת ללומדים
להתחבר אליהם ולחוש אמפתיה כלפיהם”.

גם כאשר מדובר בתקופת השואה חיוני
להתנתק מההוראה על שיטות הרצח בלבד.
“בעצם השאלה הנשאלת היא לא כיצד
היהודים מתו אלא כיצד הם חיו” ,היא קובעת.
“מה קרה למשפחות ,למנהיגי קהילות,
לילדים? מכאן נוכל להתקדם לדילמות
המוסריות ,ל’בחירות ללא אפשרות בחירה'
שאיתן הם נאלצו להתמודד ולשאלה כיצד
הצליחו רבים כל כך להביא אור אל תוך עולם
של חושך על אף הכאוס שהם נאלצו לסבול”.
יחידות לימוד שונות העוסקות בעובדי
מערכת הבריאות ,מחנכים ואנשי מקצוע
אחרים בגטאות ובמחנות מסייעות למורים
בהעברת המסר הזה.
העמוד האחרון – סיפורם של הניצולים –
חיוני אף הוא להבנת הסיפור“ .אבא קובנר
אמר פעם שלא יופתע אם לאחר השואה

יחשבו הניצולים רק על נקמה” ,היא נזכרת.
“אך כאשר ניצולים חושבים על נקמה ,הם
מדברים על ילדיהם ונכדיהם” .זוהי אכן עדות
כבירה לחוסן הנפשי של הרוח האנושית
ולחשיבות של ההמשכיות היהודית.

שלנו מזכירים את הסמינרים שלנו כ’חוויות
משנות חיים’” ,היא אומרת“ .הם נוסעים מכאן
עם תשוקה להעביר הלאה לתלמידיהם את
מה שהם למדו באופן שישפיע ויהיה רלוונטי
לחייהם היום-יומיים”.

הוראת שואה לכל הגילים
אימבר פיתחה גם הוראת שואה מותאמת גיל,
שהייתה לחלק מתוכנית הלימודים הארצית
של משרד החינוך“ .ילדים בישראל שומעים
את הצפירה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
ומגיל הגן הם יודעים שמדובר במשהו עצוב
מאוד” ,היא מסבירה“ .לכן פיתחנו את ‘שיטת
ההוראה של ‘הספירלה’ – לדבר בעדינות עם
ילדים צעירים יותר על החוויה של ילד ניצול
שואה אחד כמו גם כל מעשיהם של חסידי
אומות העולם .ככל שהם גדלים ,ומתפתחים
יותר מהבחינה הקוגניטיבית ,הם יכולים
להיחשף לנרטיבים של משפחות וקהילות.
לאחר מכן ,בבית הספר התיכון ,הם יכולים
ללמוד על המורכבויות הגדולות יותר ועל
נושאים מסובכים שהם מוכנים כעת לשמוע.
מטרתנו היא לקרב את התלמידים לנושא בלי
להכניס טראומה אל תוך הכיתה”.

במבט אל העתיד
“דור הניצולים הולך וקטן” ,אומרת אימבר,
“ואין ספק כי שמיעת עדות אישית ,היכולת
להביט בעיני ניצול ,יהיו דברים שיחסרו לנו
מאוד בעתיד .כל מי שמשתתף בפגישה
עם ניצול חש את הסמכות המוסרית שלו,
היוצרת מחויבות אצל כל אחד מאיתנו לזכור
את שאירע ולהבין את משמעויותיו היום.
הניצולים היו ‘עמוד השדרה’ שלנו בפיתוח
הפילוסופיה החינוכית שלנו ,ולעולם לא
יהיה להם תחליף”.
מכיוון שכך – ואף שאין תחליף לעדים –
יד ושם פועל זה כמה עשורים לתעד עדויות
וסיפורים של ניצולים אשר ייעשה בהם

שימוש יותר ויותר בהיעדרם של אלה שחוו
את השואה על בשרם“ .אנו כמובן מקבלים
בברכה הישגים טכנולוגיים חדשים ,אך
יש לגשת אליהם בזהירות רבה” ,מזהירה
אימבר“ .עלינו להיזהר מפני הפיכת הנושא
לטריוויאלי ,כי כשם שמפגש עם ניצול
מעצב את התודעה שלנו ,כך התלמידים
ייחשפו אליו .בסופו של יום ,ההשפעה
וההשראה הנכונות הן בעלות חשיבות
עליונה”.
הוראת הטראומה בלי לגרום טראומה
לתלמידים נותרת המורשת של אימבר.
“במשך השנים יצרנו מאות פרויקטים –
שאני אוהבת לקרוא להם ‘הילדים שלי’ –
ורבים מהם לא היו מבשילים אם לא היינו
בטוחים שתהיה להם ההשפעה הנכונה.
כל מורה שבא בשערינו נוגע בתודעתם
של ילדים רבים .השואה אינה דומה לכל
נושא אחר ,ויש לטפל בה בזהירות אך גם
בתשומת הלב ובמסירות הרבות ביותר”.

תפוצה עולמית
כיום נהנים מורים מכ 60-מדינות על פני שש
יבשות מהחומר הלימודי המגוון שהכין בית
הספר הבין-לאומי ומהסדנאות והסמינרים
שהוא מציע“ .אנחנו חייבים לתת לבוגרים
שלנו בסיס מוצק לגבי השואה” ,מדגישה
אימבר“ .לא רק נאצים ומחנות ,אלא גם החיים
בגטו ונושאים נוספים המוצעים בקורסים
שלנו” .בית הספר מספק גם שפע של כלים –
ערכות פיזיות הכוללות יצירות אמנות ,שירה
ומוזיקה כמו גם סרטים מקוונים וסביבות
למידה – המסייעים להוראה בכיתה“ .הבוגרים
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קטע אנימציה מהסרט
סיפורו של אהרון

“סיפורו של אהרון”
הנגשת נושא השואה לילדים

למידה בין-דורית
על השואה

ד”ר יעל ריצ’לר-פרידמן

”

כל מה שידעתי אז ,וכל מה שאני יודע עכשיו ,בא בעצם מאמא
שלי .כששואלים אותי ‘אז מי אתה?’ אני עונה ‘אני הבן של המורה
לאה’ ,ולכן אני מקווה שהסרט הזה יכול להיות לעזר להרבה
‘מורות לאה’ ,משום שהחינוך שהיא נתנה לי והעקרונות שעליהם
היא גידלה אותי ,הם החינוך והעקרונות שליוו אותי כל החיים

ב

מילים אלה פתח נשיא בית המשפט
העליון בדימוס פרופ’ אהרון ברק את
מפגש ההשקה של הסרט סיפורו
של אהרון ,שנעשה בהשראת סיפורו של
ברק בתקופת השואה והצלתו בידי חסידי
אומות העולם בארץ הולדתו ליטא.
סיפורו של אהרון הופק בידי יד ושם
בשיתוף פעולה עם משרד החינוך .הסרט
משלב קטעי אנימציה ,קטעי ארכיון ,שיחה
עם פרופ’ ברק וכן סיפור מסגרת המתאר
דיאלוג בין סבתא (השחקנית תיקי דיין)
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ונכדתה (השחקנית הצעירה ניאה תורן) .כל
אלה מסייעים בהנגשת נושא השואה לילדים,
ומאפשרים לילדים צעירים להתוודע לסיפור
השואה תוך שמירה על מרחק שמגן עליהם
מפני טראומה.
הסרט ,אשר זכה לעשרות אלפי צפיות ביום
השואה השנה ,מנגיש לילדים גם עקרונות
בסיס המושתתים על סיפורו של פרופ’ ברק
כגון :סולידריות ,עזרה לזולת ,הקרבה ,שמירה
על זהות יהודית ואף התמדה ושמירה על
צלם אנוש .על כך אמר פרופ’ ברק במפגש

ההשקה“ :הגרמנים רצחו אותנו ,אבל הם לא
לקחו מאיתנו את כבוד האדם שלנו”.
באמצעות הסרט מתוודעים התלמידים
למעשיהם של חסידי אומות העולם
ולהקרבה העצומה שלהם למען הלחימה
ברוע והשמירה על ערכי האנוש הבסיסיים.
לקראת סיומו של הסרט מתקיימת שיחה
בין הילדה ניאה תורן ופרופ’ ברק ,המסביר
לה ש”חשוב לזכור שיש לשמור על מדינת
ישראל ועל האנושיות וכבוד האדם ,אשר
בלעדיהם החיים הם לא חיים .האנשים
שהצילו אותי לא הכירו אותי .הם פשוט לא
הסכימו לוותר על האנושיות שלהם”.
את הסרט הפיקה שירה פליקס בהנחיה
פדגוגית של מדור פיתוח תוכניות לימודים
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
ושל שולמית אימבר ,המנהלת הפדגוגית
של בית הספר וראש הקתדרה על שם
פרד הילמן לזכר יאנוש קורצ’אק .אורכו
של הסרט כ 12-דקות ,והוא זמין באתר
האינטרנט של יד ושם יחד עם מערך שיעור
המאפשר עיבוד רגשי ,ערכי והיסטורי.

הכותבת היא ראש מדור פיתוח תוכניות
לימודים במחלקה להכשרת מורים ,בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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“חסד אחרון”
מנציחים את חסידי אומות העולם
שחיו ונקברו בישראל
גרשון פינצ’בסקי

”

רק בבואי לישראל גיליתי את מטרת החיים האמיתית שלי .פה אני חשה
את חשיבות תקומתה של מדינת ישראל ואת נצחיותו של העם היהודי
הנזירה מרגרט ברנס ,חסידת אומות העולם

ב

חודשים האחרונים פעל בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ביד
ושם בשיתוף שירות הביטחון הכללי
(השב”כ) להנצחת חסידי אומות העולם שקשרו
את גורלם במדינת ישראל והעם היהודי ,בחרו
לחיות בישראל ורובם אף מתו ונקברו בה.
במהלך המיזם אותרו שמותיהם ומקומות
קבורתם של  112מחסידי אומות העולם שחיו
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בישראל ,ובאמצעות תחקיר עומק ופגישות עם
משפחות המצילים והניצולים נאסף מידע רב
על פועלם הייחודי ועל חייהם בישראל.
במיזם “חסד אחרון” השתתפו כ550-
מתנדבים של השב”כ ,שלצד עבודתם
העמוסה נרתמו למבצע של גילוי וחקר ,והפכו
ביצירתיות ונחישות כל אבן בתחקיר על
החסידים וסיפוריהם .את המתנדבים ליוותה כל

העת מחלקת צה”ל וכוחות הביטחון של בית
הספר בהדרכה ,הנחיה ובכל סיוע שנדרש מול
מחלקת חסידי אומות העולם ,אגף הארכיונים
וכל גורם אחר ביד ושם.
שיאו של המיזם היה ביום הזיכרון לשואה
ולגבורה תשפ”א ,כאשר בבתי עלמין ברחבי
הארץ התקיימו בפעם הראשונה עשרות טקסי
זיכרון בהשתתפות חלק ממתנדבי השירות,

נציגי משפחות המצילים והניצולים ,נציגי
יד ושם ,כומר שנשא תפילה ושגריר אלבניה
בישראל .במקביל נערכו שני טקסי הנצחה
בבתי עלמין בחו”ל בהשתתפות בני משפחות
החסידים .קברי החסידים סומנו בלוחיות
הנצחה עם כיתוב “חסד אחרון”  -ציון המעיד
כי הנקבר הוא חסיד אומות העולם.
בעבודת התחקיר נאסף מידע רב ,אשר
הביא לגילויים מרגשים .למשל ,התחקיר הביא
לחשיפת קברו של פרופ’ פאבל הורבצ’בסקי,
חסיד אומות העולם מפולין שתרם את גופו
למדע ונטמן בבית העלמין בחולון בשנת
 1982ללא מצבה .בפעולה משותפת של
חברה קדישא תל אביב ,שירות הביטחון ויד
ושם הונחה על קברו מצבה בטקס שערכו
משתתפי הפרויקט .אירוע מרגש אחר היה
מפגש של ירוסלבה לויצקה ,אחת משני
חסידי אומות העולם החיים בארץ ,עם יורם
מירון ,האדם שהצילה כשהיה ילד בשואה.
איש מהשניים לא ידע כי האחר חי בישראל,
ולולא “חסד אחרון” נראה שהם גם לא היו
נפגשים .במהלך המיזם אותרו גם קברים
של חסידי אומות העולם בפולין ,באוקראינה
ובמצרים.
אוסנת ניר ,מנהלת מחלקת צה”ל וכוחות
הביטחון“ :עודנו נרגשים נוכח התגובות
שעורר המיזם בקרב כלל המעורבים ,לרבות
משפחות המצילים והניצולים ,המתנדבים
ואף אנשי יד ושם .זכינו לחשוף את סיפורם
של אבוקות האור והמוסר שחיו וחיות בארץ”.

הכותב הוא מדריך במחלקת צה”ל וכוחות
הביטחון בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ,ויוזם פרויקט “חסד אחרון”.

ניצול השואה יורם מירון עם
מצילתו ירוסלבה לויצקה

חינוך

37

מחקר

בעקבות
גורלה של
ִהילדה קוך
לאה גולדשטיין

הכרך החדש של “יד ושם – קובץ מחקרים” (מ”ט)1:
סוקר קשת רחבה של מחקרים אקדמיים בנושאים
הקשורים לשואה .מאמר מרתק במיוחד של ד”ר אדל
שרידן-קוואנץ מתחקה אחר גורלה בתקופת השואה
של ִהילדה קוך ,מאיירת ספרי ילדים ילידת גרמניה.
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כריכת המחברת שאיירה
הילדה קוך נויברגר במחנה
המעצר גירס1941 ,
יד ושם ,אוסף אמנות

ד

"ר שרידן-קוואנץ ,ילידת דבלין בירת
אירלנד ,למדה גיאוגרפיה וגרמנית וכתבה
עבודת דוקטור שהייתה מחקר השוואתי
של דבלין וברלין במאה ה .18-בשנות התשעים
של המאה ה 20-זכתה ד"ר שרידן-קוואנץ
במלגה ללימודי פוסט-דוקטורט מטעם הקרן על
שם אלכסנדר פון הומבולדט ,ונסעה לגרמניה
במטרה לחקור את ההתפתחות המסחרית
של מרכז העיר הנובר במאה ה 19-ובשנים
המוקדמות של המאה ה" .20-כאן התעורר
העניין שלי במשפחות של יזמים יהודים רבים
שעיצבו באותה עת את העיר המודרנית ונמלטו
מפני הנאצים או נרצחו בשואה" ,מספרת ד"ר
שרידן-קוואנץ.
"אחד העסקים האלה היה בית הדפוס של
אדולף מולינג" ,ממשיכה ד"ר שרידן-קוואנץ,
"אך המידע עליו היה מועט .התרחבות אתרי
האינטרנט בתחילת המאה ה ,21-וכן הגישה
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>> בעקבות גורלה של הילדה קוך

הילדה קוך נויברגר,
שנות השלושים
המאוחרות

”

העיקרון של 'הפיכת כל אבן' ,של בדיקה מקיפה
למסמכים הנוגעים להיבטים הכלכליים של
רדיפת יהודים גרמנים בארכיון של מדינת
סקסוניה התחתונה ,סייעו לי להרכיב מחדש
את תולדות החברה ופעילויותיה בתחום
הדפוס וההוצאה לאור .בין הספרים המאוירים
של מולינג בלטו שלושה ספרים שאוירו בידי
ִהילדה קוך ב .1921-איוריה הססגוניים עוררו
את סקרנותי .רציתי לדעת יותר על האישה
הלא ידועה היחידה שפעלה בין אמנים גברים
מוכרים".
במאמרה מתארת ד"ר שרידן-קוואנץ כיצד
מצאה בסופו של דבר את כתובתה של ִהילדה
קוך באמצעות ספר הטלפונים של העיר
פרנקפורט משנת  ,1921שבו הופיע השם
יוליוס קוך .כאשר חיפשה במאגר המרכזי
של שמות קורבנות השואה ביד ושם ,מצאה
דפי עד של יוליוס קוך ,של בתו הילדה קוך
נויברגר ושל בעלה אוטו נויברגר .ד"ר שרידן-
קוואנץ עשתה שימוש מיטבי במשאבים
הארכיוניים של יד ושם ,שם גם מצאה את
מכתביה של ִהילדה לאחותה ליאוני ורשימות
של משלוחי הגירוש מצרפת לאושוויץ.
"לאחר מכן פשוט הלכתי בעקבות כל מקור
שגיליתי – כתבתי לארכיונים בפרנקפורט
ובמנהיים (שם התגוררה ִהילדה לאחר
נישואיה); סרקתי את הספרות האקדמית
בתחום איור ספרים גרמניים; ערכתי חיפוש
באתרים גנאלוגיים כדי לעקוב אחרי עץ
המשפחה של ִהילדה – בתקווה למצוא קרובים
חיים וליצור עמם קשר .כל גילוי קטנטן חדש
סיפק לי נקודת פתיחה לחיפושים נוספים.
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”

אני מרגישה שבאמצעות איוריה,
והמאמר החשוב מאוד של אדל

ארכיון יד ושם

[שרידן-קוואנץ] ,החזרנו אותה

של כל מקור או רמז אפשריים ,חיוני לעיסוק

במידה מסוימת לחיים

במיקרו-היסטוריה

שהילדה
כתבתי לארכיונים צרפתיים במחוזות ִ
עברה דרכם במסעה ממחנה גירס לאושוויץ,
וביקרתי בארכיון המדינה בקרלסרוהה ,שם
שמורים התיקים הנוגעים לשוד ולהשבה של
רכוש יהודי מנהיים .העיקרון של 'הפיכת כל
אבן' ,של בדיקה מקיפה של כל מקור או רמז
אפשריים ,חיוני לעיסוק במיקרו-היסטוריה".
כמות הפרטים שגילתה הייתה מעבר
לציפיותיה הוורודות ביותר" .מפתיע שעל אף
חוסר השלמות שלהם" ,היא מוסיפה" ,חשפו
רסיסי סיפור חייה של ִהילדה מורכבות רבה
כל כך .יש נקודות מוצא רבות כל כך לדיון
נוסף במה שידוע לנו כעת על חייה – השאלות
בנוגע לחינוכה ולהכשרתה המקצועית
כאישה יהודייה בת המעמד הבינוני ,השימוש
בדימויים נוצריים ביצירתה ,השאלה באיזו
מידה היו חייה המקצועיים סוד שהוסתר
מפני בני משפחתה ,והאופן המרתק שבו
תבעה מחדש את זהותה כאמנית בכרטיס
הרישום שלה במחנה גירס".
ב 2018-הצליחה ד"ר שרידן-קוואנץ ליצור
קשר עם מרים נכזץ – אחייניתה של ִהילדה,
בתה של אחותה ליאוני  -המתגוררת בישראל.
"זה היה הרבה מעבר לסיפוק אקדמי בלבד",
היא משתפת" .מרים שלחה לי הרבה

תצלומים משפחתיים של ִהילדה ,של ליאוני
ושל הוריהן קלמנטין ויוליוס קוך .מרים גם
שהילדה
ירשה מליאוני את יצירות האמנות ִ
הצליחה להציל לפני שגורשה ב,1942-
שהילדה הוציאה לאור חלק
אך לא ידעה ִ
מיצירותיה .שיחותינו שינו את הדימוי של
ִהילדה בעיניה ובעיני .מרים התוודעה לחייה
'הסודיים' של ִהילדה כמאיירת מקצועית ,ואני
גיליתי רוחב יריעה חדש של יצירתיות שלא
השתקפה בעבודתה המודפסת".
מאז  2017מועסקת ד"ר שרידן-קוואנץ
כחוקרת עבור עיריית הנובר ,ואחת המשימות
החשובות ביותר שלה היא חקר ביוגרפיות
מיניאטוריות עבור אבני נגף (,)stolpersteine
פרויקט הנצחה של האנשים שנרדפו בידי
הנאצים" .רבים מהאנשים האלה הם 'בלתי
ידועים' במובן שלא הייתה להם נוכחות
ציבורית – הם היו אמהות ואבות ,אחים
ואחיות ,בנות ובנים ,ידידים ,שותפים לעסקים,
שכירים ,פועלים מזדמנים" ,היא מסבירה.
"רובם השאירו עקבות מועטים במקורות
הזמינים לנו ,אבל אני מנסה ליצור מחדש
את נסיבות חייהם בפירוט הרב ביותר כדי
שהמבקרים יחושו את מידת אנושיותם ,את
מקומם בעיר ואת מציאות חייהם".

מי הייתה ִהילדה קוך?
ִהילדה קלרה קוך נולדה בפרנקפורט על
המיין ב 17-ביולי  1896ליוליוס וקלמנטין
פליס (לבית מץ) .אחותה הצעירה ליאוני
הרמינה נולדה ב.1899-
ב ,1920-כאשר הייתה בת  ,24איירה הילדה
ספרי ילדים ,ושלושה מהם יצאו לאור בהוצאת

ספרים בבעלות יהודית בהנובר .אף על פי
שאין לכך ראיות מהימנות ,נראה שהיא למדה
איור וגרפיקה במוסד אקדמי גבוה .ב1921-
הצטרפה הילדה כחברה לקבוצת פרנקפורט-
אופנבך של איגוד האמנים הגרפיים הגרמנים.
ב 1924-נפטרה אמה קלמנטין .ב1934-
נישאה הילדה לאוטו נויברגר (נולד ב,)1886-

אלמן ואב לשני ילדים אשר היגרו לארץ ישראל
ב .1939-באותה שנה עבר אביה יוליוס בן
ה 77-להתגורר איתה ועם בעלה בעיר מנהיים.
באוקובר  1940גורשו יהודי באדן ,ובכללם
הילדה ויוליוס ,למחנה המעצר גירס בצרפת.
אוטו נויברגר ,שלקה באירוע מוחי ,הורשה
להישאר בבית החולים היהודי במנהיים.
יוליוס נויברגר נפטר בגירס בנובמבר .1940
אוטו גורש ממנהיים לטרזין באוגוסט 1942
ומת שם במרס  .1943ב 1942-גורשה הילדה
מגירס לווניסיייה ודראנסי ,ובסופו של דבר
לאושוויץ ,שם נרצחה.
בפברואר  2019תרמה מרים נכזץ ליד
ושם מחברת המכילה איורים של בעלי
חיים שהילדה ציירה עבורה במחנה המעצר
גירס ב ,1941-ועוד יצירות אמנות שירשה
מאמה" .היה לי קשה מאוד למסור את
יצירות האמנות ,השרידים היחידים הקיימים
שנשארו לי מדודתי שלא זכיתי להכיר",
אמרה מרים" .אך ראיתי שהם מתבלים,
מתפוררים ,ורציתי שיישמרו בידי יד ושם,
הבית המתאים ביותר לפריטים מהסוג הזה.
אני מרגישה שבאמצעות איוריה ,והמאמר
החשוב מאוד של אדל [שרידן-קוואנץ],
החזרנו אותה במידה מסוימת לחיים".

מחקר

41

הצלה

אות חסיד אומות העולם
לשוטר אוקראיני
פאבל נטרוב ,שוטר אוקראיני
בתקופת השואה ,הוכר חסיד
אומות העולם על הצלת נערה
יהודייה ששרדה רצח המוני
בעיירת הולדתה.
מימין :ראיסה אגרנוביץ' עם אמה לפני המלחמה.
משמאל :ראיסה לאחר המלחמה
ארכיון יד ושם

ר

איסה אגרנוביץ' התגוררה עם הוריה
בעיירה סרדינה-בודה במזרח אוקראינה
(על גבול רוסיה) .עם פלישת הגרמנים
לברית המועצות גויס אביה לב אגרנוביץ'
לצבא האדום .העיירה נכבשה בידי הגרמנים
באוקטובר  ,1941וב 16-בנובמבר הובאו כל
תושביה היהודים לרישום בתחנת המשטרה
ואז הוצאו להורג .ראיסה נפלה לבור ההריגה
ללא פגע ובלי שהרוצחים הבחינו שנותרה
בחיים ,ועם רדת החשכה זחלה מהבור וחזרה
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לעיירה .היא דפקה על דלתות של כמה בתים,
אך יושביהם סירבו להכניסה .הדלת באחד
הבתים ליד בניין המשטרה לא הייתה נעולה,
וכשנכנסה ראתה שוטר שפגשה קודם בעת
רישום היהודים במשטרה .היא זיהתה אותו מיד.
שמו של האיש היה פאבל נטרוב והוא התגורר
בבית .עתה הוא ביקש מבעלת הבית לטפל
בראיסה וזו רחצה אותה מדם וטיפלה בכוויות
הקור שלה .למחרת חלתה ראיסה ונשארה
חודש בקירוב במיטה .לקראת אביב 1942

התחתן נטרוב עם מריה ז'יטקובה ועבר לגור
בבית הוריה יחד עם ראיסה .נטרוב ואשתו
הצעירה התייחסו אל הניצולה באהבה ,והוא אף
השיג לה תעודה על שם נינה נטרובה ,אחייניתו
כביכול .בשלב מסוים נפוצו שמועות שבבית
ז'יטקוב מסתירים יהודים ,אך הן פסקו עם הזמן.
לאור זאת ,בני משפחה הפצירו בילדה שלא
להסתובב מחוץ לבית .ואכן ,תמונות מלמדות
שהיה לראיסה "מראה יהודי" מאוד" .עיניה
היהודיות" הסגירו אותה.

מכונת התפירה ששימשה
את אדולף גולדשטיין
במפעל של חסיד אומות
העולם יוליוס מדריץ'
בקרקוב ,פולין
יד ושם ,אוסף החפצים

באביב  1943התנהלו קרבות קשים באזור
וכוחות של פרטיזנים סובייטים שחררו
את העיירה .ערב כניסת הפרטיזנים נלקח
נטרוב בידי הגרמנים ועקבותיו נעלמו .לאחר
שהפרטיזנים השתלטו על העיירה שלחה
אמּה של ז'יטקובה את ראיסה אליהם
ואמרה לה לגלות להם שהיא ילדה יהודייה.
הפרטיזנים לקחו את ראיסה איתם ליער,
וכעבור זמן העבירו אותה ,יחד עם פצועים
אחדים ,לעורף הסובייטי .ראיסה הועברה
לבית יתומים ,ושהתה בו עד שאותרה
ב 1944-בידי דודתה .ב 1945-חזר אביה
מהחזית ,איתר את הבת והם התאחדו .הם לא
חזרו לעיירה סרדינו-בודה ,אלא עברו לעיירה
קרסני-לוץ' ,משם עלתה ראיסה לישראל
ב.1995-
כל חייה הבוגרים (בברית המועצות ואף
בישראל) חיפשה ראיסה את האיש שהציל
את חייה .בין השאר היא פנתה לעיתון
בסרדינה-בודה ולמועצה המקומית ,ובעזרתם
גילתה שמריה ,אשתו של נטרוב ,השתקעה
אחרי המלחמה בעיר אחרת ושמרה על
קשר עם בני המשפחה שנשארו בעיירה.
"הצלחתי למצוא כמה פרטים על נטרוב",
סיפרה ראיסה ליד ושם" .הוא היה ערירי,
נפטר ב 1992-ונקבר בעיר דנייפרופטרובסק.
תושבי העיירה לא מכירים אותו כל כך כי הוא
לא היה מקומי והגיע לעיירה מהשבי הגרמני.
אני שמחה שפעולות הגבורה שלו קיבלו
הכרה סוף-סוף".

חדש אונליין :עדות להצלה
חפצים רבים השמורים באוסף החפצים של יד ושם משמשים עדות מוחשית לסיפורי
הצלה יוצאי דופן של יהודים בידי חסידי אומות העולם .לאחרונה הועלו לאתר יד ושם
מקצת החפצים האלה בלוויית הסיפורים שמאחוריהם .בין החפצים ניתן למצוא אופניים
שבאמצעותם הועברו תעודות מזויפות ,ארון מסתור ששימש להסתרת ילדה וסירה
שבאמצעותה הוברחו יהודים אל מקום מבטחים .לצדם מוצגות מזכרות ששמרו ניצולים
מהאנשים שהם חבו להם את חייהם וחפצים שאוצרים בתוכם סיפורי הצלה.
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ד"ר יצחק ארד
()2021-1926

יד ושם אבל על מותו של ד"ר יצחק ארד (טולקה),
שורד שואה ופרטיזן ,היסטוריון ,סגן יושב ראש מועצת
יד ושם ומי שהיה בעבר יושב ראש הנהלת יד ושם.
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בהן מיקוש ופיצוץ  13רכבות,
ועוטר באות פרטיזן דרגה א'

י
יצחק ארד ז"ל
צלם :מרטין שולר

ארד השתתף בפעולות רבות,

צחק ארד נולד בשם יצחק רודניצקי בעיירה
שוויינצ'אן בפולין (כיום שוונציוניס
בליטא) בנובמבר  .1926בנעוריו היה
חבר בתנועת נוער ציונית והתחנך בבתי
ספר עבריים .בפרוץ מלחמת העולם השנייה
התגורר עם משפחתו בוורשה .אחרי שלושה
חודשים בעיר הכבושה התגנבו הוא ואחותו
לשוויינצ'אן ,שהייתה תחת כיבוש סובייטי.
הוריו נשארו בוורשה ונרצחו במהלך השואה.
עם הפלישה הגרמנית לברית המועצות
ב 22-ביוני  1941וכיבוש עיירתו חזר
יצחק ומצא את עצמו תחת שלטון גרמני.
בסוף ספטמבר  ,1941כאשר יהודי עיירתו
הובלו לבורות הירי ,הצליח יצחק לברוח
משוויינצ'אן ,ואחרי חודשי נדודים בעיירות
ויערות בביילורוסיה חזר לגטו הקטן שהוקם
במקום .במהלך עבודתו במחסן נשק גרמני,
הקימו הוא ואחדים מחבריו קבוצת מחתרת,
גנבו כלי נשק מהמחסן שבו עבדו ובמרס
 1943ברחו ליערות והצטרפו לפרטיזנים
הסובייטים .יצחק השתתף בפעולות רבות,
בהן מיקוש ופיצוץ  13רכבות ,ועוטר באות
פרטיזן דרגה א'.
בדצמבר  1945עלה ארד לארץ ישראל
בספינת המעפילים "חנה סנש" .ארד שירת

בצה"ל ובתפקידו האחרון בצה"ל היה קצין
חינוך ראשי .הוא פרש בשנת  1972מהשירות
בדרגת תת-אלוף .במהלך שירותו הצבאי
למד ארד היסטוריה ,ולאחר פרישתו מצה"ל
מונה ליושב ראש הנהלת יד ושם ומילא את
התפקיד  21שנה ( .)1993-1972ד"ר ארד היה
קשור ליד ושם עד ימיו האחרונים ,בין היתר
בתפקידו כסגן יושב ראש מועצת יד ושם .הוא
היה חוקר בכיר של מלחמת העולם השנייה
והשואה ,ופרסם וערך ספרים ומחקרים
רבים בתחום זה ,בעברית ,באנגלית וברוסית.
במהלך הקריירה האקדמית שלו הוא גם לימד
היסטוריה יהודית באוניברסיטת תל אביב והיה
פרופסור אורח בישיבה יוניברסיטי בניו יורק.
בשנת  2004הוענק לד"ר ארד פרס הזיכרון
על שם יעקב בוכמן מטעם יד ושם על ספרו
תולדות השואה :ברית המועצות והשטחים
המסופחים .בשנת  2009פרסמו הוצאות
הספרים של אוניברסיטת נברסקה ויד ושם
את ספרו של ארד השואה בברית המועצות,
ספר שזכה בפרס הלאומי לספר יהודי מטעם
מועצת הספר היהודי .ספרו האחרון ,זה קרה
בפלנטה שלנו :מוסר ודילמות קיומיות בקרב
יהודים במציאות השואה ,יצא לאור ב.2020-

ד"ר יצחק ארד נושא
דברים בפורום המטכ"ל,
יום הזיכרון לשואה
ולגבורה ,אפריל 2021

הרב ישראל מאיר לאו ,יושב ראש
מועצת יד ושם" :הלך לעולמו אדם אציל,
יהודי פרטיזן בטבעו וישר דרך שעמד
בראש יד ושם במשך  21שנה .במסגרת
זו פעל רבות להנצחת השואה והקים את
בקעת הקהילות .נפגשנו ביד ושם באפריל
 2021כשטולקה הרצה בפני פורום המטכ"ל
והיה לי לעונג גדול לראות יהודי בן 95
מדבר בשפה רהוטה ,בצלילות הדעת ,איש
אצילי ומיוחד .עצוב שדמויות כאלה הולכות
מן העולם".
אבנר שלו ,לשעבר יושב ראש הנהלת
יד ושם" :טולקה גילם בחייו פנים רבות של
קורות העם היהודי :חיים שהתחילו בפולין,
בתקופת השואה הצטרף לפרטיזנים ,ולאחר
מכן עלה לארץ [ ]...בחייו ,ביצירתו ובדבריו
ביטא טולקה את כוח החיים והעוצמה של

הזיכרון ,שהשתקפו גם בחייו הפרטיים
ובגורל העם ותקומתו .הדרך שעשה והאדם
שהיה הם משל לדור שהאמין ומאמין
בהתפתחותה של מדינת ישראל ועוצמתה.
איבדתי חבר קרוב ,אדם שלמדתי ממנו
רבות ויחד רקמנו הרבה חלומות".
רונן פלוט ,מ"מ יושב ראש הנהלת יד ושם:
"אנו יודעים שטבע העולם הוא שמגיע יום
ואדם הולך מעמנו ,אך עובדה זו אינה מקלה
את העצב כשגיבור כמו יצחק (טולקה) ארד
עוזב אותנו .ארד שייך לדור הולך ונעלם ,דור
של שורדים ,של פרטיזנים ,של לוחמי צה"ל,
של לוחמי זיכרון ,וכל פרידה משורד שואה
מהווה תזכורת עבורנו כי כעת מלאכת
הזיכרון מונחת על כתפינו ביתר שאת".
יד ושם שולח את תנחומיו לילדיו ,לנכדיו
ולניניו .יהי זכרו ברוך.
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שר ההגנה האמריקאי
ביקר ביד ושם

ש

ר ההגנה האמריקאי לויד ג’יי
אוסטין ביקר ביד ושם ב12-
באפריל  2021בלוויית שר
הביטחון בני גנץ וממלא מקום יושב ראש
הנהלת יד ושם רונן פלוט .לאחר סיור
בתערוכה “הבזקי זיכרון :צילום בתקופת
השואה” בהדרכתו של יונתן מתיוס השתתף
השר אוסטין בטקס זיכרון באוהל יזכור“ .היה
מרגש מאוד לבקר ולהשתתף בטקס במקום
המכובד הזה” ,כתב השר בספר האורחים.
בסיום הביקור העניק פלוט לשר אוסטין את
מנורת יד ושם  -מנורת שישה קנים .השר
הוסיף“ :אני חש יראת כבוד גדולה להתייחד
עם זכרם של ששת מיליונים חפים מפשע
שנספו בהשמדה ההמונית הגדולה במאה
ה .20-יהי זכרם ברוך וזכר השואה ולקחיה –
אסור שיישכחו”.
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ימי עיון לבכירי רשויות
ביד ושם
לוסילה גלייקר

ז

מן קצר לאחר כניסתו לתפקיד ,הזמין
רונן פלוט ,ממלא מקום יו"ר הנהלת יד
ושם ,ראשי ערים וראשי מועצות אזוריות
ומקומיות ברחבי הארץ לבוא עם בכירי
הרשויות שלהם לימי עיון ייחודיים ביד ושם.
פלוט ,המכהן במקביל כראש עיריית נוף
הגליל ובעל ניסיון רב בהובלה מוניציפלית,
ציין בפנייתו כי הוא משוכנע שיש בפעילות
של יד ושם כדי להרים תרומה משמעותית
לפעילויות התרבות והנצחת זיכרון השואה
ברשויות המקומיות.
רשויות רבות נענו להזמנה ובחודשים אפריל-
מאי התקיימו ימי עיון רבים להנהלות בכירות
של רשויות מכל רחבי הארץ ,מהמועצה
האזורית בני שמעון בדרום ועד עכו בצפון .ימי
עיון נוספים מתוכננים לחודשי הקיץ.
ימי העיון תוכננו בקפידה בידי צוות המדור
לביקורים רשמיים ביד ושם בתיאום עם נציגי
הרשות המקומית והותאמו לכל רשות ורשות.
ימי העיון עסקו בנושאים שונים ,כגון מנהיגות
יהודית בתקופת השואה ואתגרים בזיכרון
השואה ,וכללו סיורים במוזיאון לתולדות
השואה ,הרצאות ו"הצצה" אל מאחורי
הקלעים של עבודת יד ושם.
עם הרשויות שאנשיהן הגיעו לביקור
הייחודי הזה נמנות עיריית חולון ,עיריית
גבעת שמואל ,עיריית רמת השרון ,עיריית
עפולה ,עיריית קריית ביאליק ,עיריית נוף

הגליל ,מועצה אזורית מגידו ,מועצה אזורית
בני שמעון ,מועצה מקומית קרני שומרון,
מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה ,מועצה
מקומית אפרת ומועצה מקומית קדומים.
"כל אחד מאיתנו ביקר ביד ושם בתחנות שונות
בחייו" ,אמרה בתום הביקור מנכ"לית עיריית נוף
הגליל חוה בכר" ,אך בביקור המאורגן של מטה
העירייה היו ערך מוסף ומשמעות מיוחדת .אלה
מתבטאים לא רק בתחושות האישיות שעורר
היום העוצמתי הזה ,אלא גם בתרגום מעשי של
העשרת עולם התוכן לפעילויות הנצחה וזיכרון
עירוניות ,במערכת החינוך ובכלל".

מנהלת אגף הנצחה וקשרי קהילה עינבל
קויתי בן דב" :הביקורים הייחודיים האלה
הובילו לשיתופי פעולה חדשים עם רשויות
שונות ,אשר ראשיהן ומנהליהן חוו חוויה
עוצמתית ומעשירה בביקורם ביד ושם
וביקשו לפעול במשותף להעמקת הפעילות
להנצחת זיכרון השואה בקרב כלל העובדים
והתושבים".

הכותבת היא ראש מדור ביקורים רשמיים,
אגף הנצחה וקשרי קהילה.
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המכון הבין-לאומי לחקר השואה:

פרסומים
למידע נוסף על מגוון ספרי יד ושם ולהזמנת ספרים:
טלפון  | 02-6443230 ,02-6443511פקס 02-6443509

publications.marketing@yadvashem.org.il | www.yadvashem.org

ברוך שוב ז”ל

תחיית המילים:
תרבות היידיש במחנות העקורים
אלה פלורסהיים | בשיתוף מרכז זלמן שזר
₪ 60 ₪ 80
בחבל ארץ נידח:
היהודים בגטאות צפון טרנסניסטריה,
1944-1941
שרה רוזן
₪ 74 ₪ 98

בקיץ  ,1941בתמורה להשתתפות כוחות
צבא רומניה במבצע ברברוסה ,העניק
היטלר לאנטונסקו את טרנסניסטריה.
כ 80-אחוז מהיהודים שישבו באזור נרצחו
בחודשים הראשונים לכיבוש ,ועשרות
אלפים נוספים נרצחו בבסרביה ובצפון
בוקובינה בקיץ ובסתיו  .1941אלה ששרדו
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בגלי ההרג ,לרבות היהודים מדרום בוקובינה
וממחוז דורוהוי ,גורשו לטרנסניסטריה .הספר
מגולל את קורותיהם של המגורשים ופותח
צוהר לחיי היום-יום של היהודים שהתקבצו
מוּר ָפה
בגטאות מֹוגילֶ בַ ,שרגֹורֹוד ,דז'ּוריןַ ,
רשד עד לשחרור בידי הצבא הסובייטי
ֶובּ ָ
במרס . 1944

הספר עוסק בהתעוררות רבת הפנים של תרבות
היידיש בקרב שארית הפליטה במחנות העקורים
בגרמניה ,ועומד על התפקיד המיוחד שמילאה
תרבות זו בחייה של שארית הפליטה .במרכזו של
הספר ניצבת העיתונות ביידיש ,מפעל רחב היקף
אשר בא לעולם בתושייה ובמסירות ,בתנאים קשים
מנשוא ,וביטא את כאבם הנורא של הניצולים ואת
מאבקם לחזור לחיים .נוכח השבר והאובדן משקף
סיפורה של תרבות היידיש במחנות העקורים
בגרמניה את עוצמתה של הרוח האנושית .מתוך
התיעוד הרב עולה התפקיד המרכזי שמילאה
תרבות היידיש בחזרתה של שארית הפליטה
לחיים ובהתמודדות עם האתגרים שעוד נכונו לה.

יומן מגיהינום טרנסניסטריה,
1944-1942
ליפמן קונשטאד | עורכות :שרה רוזן ,דליה עופר
₪ 66 ₪ 88

ליפמן קונשטאד גורש עם בני משפחתו מעירו
ַר ַדאּוץ לטרנסניסטריה ,ולאחר גלגולים שונים
הגיע לדז'ּורין .הוא החל לרשום ביומנו ב11-
באפריל  ,1942ולא הניח את קולמוסו עד
 13באפריל  ,1945עם שובו לרדאוץ לאחר
השחרור .קונשטאד נתמנה למזכיר הוועד,
מועצת היהודים ,בדז'ּורין ונחשף למידע
רב על הנהגת הגטו ,וביומנו הוא אינו חוסך
ממנה את שבטו .לצד התיאורים הקשים של
הגירושים ,המחלות והמוות ,היומן משופע
בהגיגים על מקומו של האל ,בתהיות על צדק
ועל שכר ועונש ,וגם בהבלחות פיוטיות של
תיאורי טבע גם בגיהינום של טרנסניסטריה.

היקרים לי מכל:
מכתבים ורשומות יומן של אחות יהודייה בווינה
מיניון לנגנס | עורכים :אליזבת פרלר ,ג'ורג' לנגנס
₪ 78 ₪ 104

לאחר סיפוחה של אוסטריה לרייך הגרמני
עשתה משפחת לנגנס מאמצים נואשים
לעזוב את אוסטריה .האב ליאו והילדים
מנואלה וגיאורג נמלטו בעוד מועד לארצות
האם מיניון נותרה בווינה עם
הברית ,ואילו ֵ
הוריה התשושים והחולניים ועבדה כאחות
בשירות הקהילה היהודית ,ורק באמצע שנת
 1946הצליחה להתאחד עם בני משפחתה.
מיניון רשמה את חוויותיה ואת רגשותיה
במכתבים וביומן .רישומיה המרתקים פותחים
צוהר אל חיי היום-יום בווינה ,ומספרים מכלי
ראשון על קשיי הבריחה ועל הדאגה העמוקה
של המהגרים לקרוביהם שנשארו מאחור.

עולם שלם קרס בתוכי:
התבגרות במחנות ובצעדות המוות
היינריך דמרר
₪ 59 ₪ 78

בהיותו בן אחת-עשרה גורש היינריך דמרר,
יליד סוסנובייץ ,לגטו ,ובגיל שתים-עשרה
היה לאסיר הצעיר ביותר באחד ממחנות
הריכוז הידועים ביותר לשמצה ,בלכהמר
(אושוויץ  .)IIIעד סוף המלחמה הוא עבר
גם במחנות הריכוז גרוס רוזן ,בוכנוולד
ופלוסנבירג ,ואולץ לצעוד בצעדות המוות.
מאבקו היום-יומי של היינריך הצעיר האיץ
את תהליך התבגרותו ,וכך עלה בידיו לצלוח
את המלחמה .את רשימותיו המרתקות
מייחדת כתיבתו הנוקבת ,אשר מצליחה
להמחיש לקוראים את כאבו ואת חוויותיו
בזמן השואה.
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"זכותי
וחובתי”

קאי דיקמן בטקס
הנחת אבן הפינה
לקמפוס מורשת
השואה על שם
משפחת מושל2019 ,

בסתיו  2017נבחר קאי דיקמן ,לשעבר העורך הראשי של העיתון בילד ,ליושב ראש
אגודת ידידי יד ושם בגרמניה .אך קשריו של דיקמן עם יד ושם – ואף עם מדינת ישראל –
החלו זמן רב לפני המינוי הזה .זה שנים שדיקמן הוא ידיד ותומך של יד ושם ,וכבר יותר
מעשור הוא משתף פעולה במיזמים ויוזמות של יד ושם.

ב

ריאיון מיוחד לכתב העת יד ושם
ירושלים נזכר דיקמן בראשית
קשריו עם יד ושם ובמהלכיו
כיושב ראש אגודת ידידי יד ושם בגרמניה:
מתי לראשונה יצרת קשר עם יד ושם?
בשנת  2008רכש בילד כמה תוכניות
בנייה מקוריות של מחנה ההשמדה
אושוויץ-בירקנאו .הארכיון הפדרלי
ומשרד הפנים של גרמניה רצו להחזיק
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במסמכים ההיסטוריים האלה ,אך אני
סברתי שמקומם ביד ושם ויצרתי קשר
איתו .ד"ר חיים גרטנר ,שהיה אז מנהל
אגף הארכיונים ביד ושם ,שלח אנשי
צוות בכירים כדי לבחון את התוכניות.
בתחילה הם ביקשו עותק בלבד ,אך אמרתי
להם" ,לא ,המקור צריך להיות אצלכם".
כמובן ,דאגתי להעביר עותק פקסימיליה
לארכיון הפדרלי הגרמני .באוגוסט 2009
מסרתי את התוכניות לראש הממשלה

בנימין נתניהו שביקר בברלין ,והוא העביר
אותן ליד ושם .זו הייתה תחילתה של
ידידות ושותפות אמיתית ורבת שנים עם
יד ושם.
באילו פעילויות של יד ושם שהשתתפת
בהן אתה גאה במיוחד?
ב 2012-החלטתי להביא משלחת של
עורכים מכלי התקשורת המרכזיים
של גרמניה לביקור בירושלים ,לסמינר

אינטנסיבי של שבוע ימים ביד ושם .בעקבות
הסמינר הזה פיתחתי מעין שותפות עם אגף
התקשורת ובית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ביד ושם .ארגנתי משלחות נוספות
ליד ושם – עבור עיתונאים בתחילת דרכם
ועורכים בכירים כאחד .ב 2016-הבאנו
קבוצת עורכים ראשיים מתריסר עיתונים
וכתבי עת גרמניים מרכזיים ,אשר תיארו את
ביקורם בתור "חוויה משנה חיים" .הסמינרים
האלה הם "צלילה עמוקה" אל תוך יד ושם:
הם אינם רק סיורים בתערוכות ,אלא בעיקר
דיונים והרצאות על מחקר והוראת שואה
עכשוויים .כאשר הסמינרים מתקיימים
סביב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,אנחנו
גם משתתפים באירועים כמשלחת רשמית,
וזוהי כמובן חוויה מרגשת.
באמצעות הביקורים האלה הכרתי יותר
ויותר את יד ושם ואת המגוון הרחב של
הפעילויות שלו ,ובכללן המוזיאון לאמנות
השואה ,שהוא ברמה עולמית .כך נולד הרעיון
להציג בגרמניה פריטים מאוסף האמנות של
יד ושם כחלק מתערוכה ייחודית" .אמנות
בשואה" נפתחה במוזיאון ההיסטורי הגרמני
ביום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קורבנות
השואה ב.2016-

”

לולא גרמניה לא היה יד ושם .מכאן משתמע
שעלינו לקבל על עצמנו אחריות מאוד מיוחדת
להבטיח שהשואה ומסריה לא יישכחו לעולם
ידידים ברחבי העולם
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>> "זכותי וחובתי"
קאי דיקמן :יושב ראש אגודת ידידי יד ושם בגרמניה

חיוני שגרמניה תמשיך לתמוך ביד ושם ,ואני
שמח שבשנה שעברה קנצלרית גרמניה
אנגלה מרקל לא רק התחייבה לתמוך
בקמפוס מורשת השואה החדש על שם
משפחת מושל ביד ושם ,אלא גם אישרה
מחדש את תמיכת גרמניה בעבודה החיונית
של יד ושם עד .2031
באפריל  ,2019בעידודי ,הבטיחו חמש
חברות גרמניות מרכזיות (דיימלר ,דויטשה
באן ,דויטשה בנק ,פולקסווגן ובורוסיה
דורטמונד) את תמיכתן בהקמת קמפוס
מורשת השואה החדש במאמץ לשמר
את זיכרון השואה ואת הנצחת קורבנותיה.
לאחרונה אימצו חמש החברות האלה את
הגדרת האנטישמיות לפי הברית הבין-
לאומית להנצחת השואה ( )IHRAויצאו
בהצהרה משותפת נגד האנטישמיות
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להתייחס ברצינות לאחריותנו כפי שהיא עולה
מן ההיסטוריה שלנו

והגזענות – מעשה שמבטא את המחויבות
שלהן לתמוך ביד ושם ולהיאבק בגזענות
ובאנטישמיות.
השואה הייתה שבר חסר תקדים
בתולדות האנושות .לכבוד הוא לי – ובה
בעת עניין ברור מאליו – להעמיד את
עצמי לשירות יד ושם .הנצחה ,תיעוד,

מחקר וחינוך  -הם עמודי היסוד שעליהם
מושתת יד ושם .זכותי וחובתי לחזק
אותם ולעודד אחרים להצטרף למאמצים
לשמירת זיכרון השואה כזיכרון חי ורלוונטי
עבור הדורות הבאים.

עיתונאים גרמנים מבקרים
במוזיאון לתולדות השואה
במסגרת סמינר חינוכי
ביד ושם

פתיחת התערוכה
"שורדים :דיוקנאות של
חיים לאחר השואה" ,אסן,
גרמניה ,ינואר 2020

יזמתי גם את התערוכה "שורדים :דיוקנאות של
חיים לאחר השואה" ,פרויקט משותף בין יד ושם
לצלם עטור הפרסים מרטין שולר .תמונות אלה
של  75ניצולי שואה מישראל ומסריהם לדורות
הבאים משמשים תזכורת ללמוד מההיסטוריה.

”

תמיד האמנתי שאנו ,כגרמנים ,צריכים

מדוע החלטת לקבל על עצמך את תפקיד
יושב ראש אגודת ידידי יד ושם בגרמניה?
לולא גרמניה לא היה יד ושם .מכאן משתמע
שעלינו לקבל על עצמנו אחריות מאוד
מיוחדת להבטיח שהשואה ומסריה לא
יישכחו לעולם .ולכן גם היה חשוב לי להיות
בקשר הדוק עם יד ושם .אני גאה שאגודת
ידידי יד ושם בגרמניה תומכת במיזמים רבים
בישראל ובגרמניה בתחום זיכרון ותיעוד
השואה ובתחומי ההוראה והמחקר .בשלהי
 2019הצלחתי לגייס את רות אור לתפקיד

מנכ"לית אגודת ידידי יד ושם בגרמניה.
כתוצאה מכך פעילותנו הולכת מחיל אל חיל
מבחינת נראות ומקצועיות.
מה עוד יכולה גרמניה לעשות כדי לקדם
את זיכרון השואה?
כפי שאמרתי ,תמיד האמנתי שאנו ,כגרמנים,
צריכים להתייחס ברצינות לאחריותנו כפי
שהיא עולה מן ההיסטוריה שלנו .הקרע
שהשואה יצרה בין העם היהודי לבין גרמניה
הוא כתם שחור על האומה הגרמנית .כמובן,

ידידים ברחבי העולם
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ארצות הברית

ב 26-באפריל וב 10-במאי אירחו יד ושם
וארגון ויצו ארצות הברית שתי הרצאות
מרתקות" :נשות חיל :נשים יהודיות
בשואה" מפי מדריכת יד ושם ליז אלסבי;

ו"לנסות לבנות חיים :נשים יהודיות ניצולות
לאחר השואה" מפי ד"ר נעמה שיק ,מנהלת
המחלקה ללמידה מקוונת בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה ביד ושם .ההרצאות

בחודשים האחרונים הזמינו חברות
אחדות את האגודה האמריקאית למען
יד ושם להרצות על זיכרון השואה ועל
סכנות האנטישמיות באמריקה ובעולם.

עם המרצים שהשתתפו בהרצאות נמנו
הניצולות גלדיס הלפרין (בתמונה) וטובי
לוי ,אשר מסרו עדות ממקור ראשון על
חוויותיהן בשואה והבהירו את הצורך והיכולת

הציעו תובנות ייחודיות על האתגרים חסרי
התקדים שעמם התמודדו נשים יהודיות
בשואה ואשר השפיעו על זהותן ,על אימהותן
ועל עוד היבטים רבים בחייהן .האירועים
תואמו ואורחו על ידי חנה רובינשטיין ,נשיאת
כבוד ויושבת ראש לשעבר של ויצו לוס
אנג'לס ,וחברה של האגודה האמריקאית
למען יד ושם; ורחל שניי ,חברת מועצת
המנהלים של ויצו ארצות הברית ,חברת
ההנהלה של האגודה האמריקאית ויושבת
ראש המשותפת של ההנהגה הצעירה
של האגודה.

לחיות בעולם ללא שנאה; וד"ר רוברט רוזט,
היסטוריון בכיר במכון הבין-לאומי לחקר
השואה של יד ושם שדיבר על אנטישמיות
והכחשת השואה.
כל ההרצאות ,אשר התקיימו בחסות או
בתיאום של עדינה בוריאן ,ברי לוין וז'קלין
לוין מטעם האגודה האמריקאית ,מסייעות
בקידום השליחות של יד ושם לזכור את
העבר ולעצב את העתיד.
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יד ושם אבל על פטירתו של ידיד יד
ושם סטיבן ס' שוורץ ז"ל .סטיבן נולד
במרס  1922בעיר צ'ורטקיב בפולין (כיום
אוקראינה) ,בכור בניהם של שמלקו ואנה
שוורץ .בשנת  ,1942לאחר שהגרמנים
רצחו את הוריו ואת אחיו ליאופולד ,מצא
סטיבן ,עם אשתו אטה (טינה) ואחיו
הצעיר הנריק ,מסתור ושהה בו עד תום
המלחמה.
סטיבן וטינה היגרו לארצות הברית
ב .1956-כעבור זמן הקים סטיבן עם

יד ושם אבל על פטירתו של ידיד יד
ושם רוג'ר סופר ז"ל בגיל  .71סופר
נולד בקווינס ב 1949-וכעבור זמן עבר
ליוסטון והקים שם חברה מצליחה
לתכנון פיננסי .אף שזכה בפרסים רבים

אחיו הנריק עסק מצליח לפיתוח נדל"ן
ואימץ אורח חיים של נדבנות ,שהעניק
חיים טובים יותר לאלפי משפחות.
יחד עם הנריק תמך סטיבן בבניית
ביתן התערוכות המתחלפות במכלול
המוזיאוני של יד ושם ,ובאמצעות קרן
שוורץ הוא נתן הזדמנויות בתחום החינוך
לילדים ולצעירים מוחלשים באמצעות
הענקת מלגות רבות ללימודים במגוון
מוסדות חינוך במדינת ישראל.
סטיבן ,שלא זכה לילדים משלו ,יחסר
מאוד לבני משפחתו היקרה; בהם אחיו
הנריק ואשתו רושל ,אחייניתו אן שוורץ
ובעלה מרק רוסו ,אחיינו אלן שוורץ
ואשתו קסי ,וילדי אחיינו ואחייניתו זקרי,
דניאל ,ליאופולד וגרייס.

הודות לקריירה שלו ,הצלחתו הוגדרה
במידה רבה יותר באמצעות הקשרים
האישיים הרבים שטיפח .אישיותו
הכריזמטית ורוחו הבלתי נשכחת היו
משולבות בכל היבטי חייו.
אחת האהבות הגדולות של רוג'ר הייתה
ישראל .הוא היה תומך מסור בזיכרון
השואה ובאוסף עדויות הניצולים של
יד ושם.
יד ושם שולח את תנחומיו לרעייתו
לינדן ,לאחותו אליז ,לילדיו ולנכדיו .יהי
זכרו ברוך.

יד ושם אבל על פטירתו של מילטון
שטיינברג ז"ל ,תומך נלהב בזיכרון
השואה והוראתה וידיד יד ושם
באמצעות קרן הוראס וו' גולדשמידט.
מילטון שרד בעבודות הכפייה
בהונגריה ובמחנות הריכוז מאוטהאוזן
וגונסקירכן .לאחר המלחמה הוא
היגר לארצות הברית והקים שם עם
חברו הניצול הנרי טננבאום עסקים
משגשגים בתחומי בגדי רחצה ונדל"ן.
מילטון זכה ל 69-שנות נישואים עם
אישתו לילי ,ניצולת אושוויץ שנמנתה
עם אלפיים האנשים הראשונים
שהגיעו למחנה המוות בטרנספורט
השני .השניים בנו יחד חיים חדשים,
שסבבו סביב משפחה ,קהילה
ונדבנות.
יד ושם שולח את תנחומיו לבנותיו של
מילטון ,סוזן שטיינברג (ריגלהאופט)
וארלין (לו) שטיינברג (שולדר).
יהי זכרו ברוך.
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אמריקה הלטינית ,ספרד ,פורטוגל ומיאמי

בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,באירוע
שנשא את הכותרת "עיצוב הזיכרון" ,השתתפו
קרוב ל 300-בני אדם בסיור וירטואלי
באנדרטאות של קמפוס יד ושם .את האירוע
ארגן הדסק לאמריקה הלטינית ,ספרד,
פורטוגל ומיאמי באגף לקשרי חוץ ,בשיתוף
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

מנהלת הדסק פרלה חזן (בתמונה)
ואליענה ראפ בדיחי מבית הספר
הבין-לאומי נשאו דברי פתיחה ,ולאחר
מכן צפו המשתתפים בהרצאתו של
יחיאל חילבסקי ,אף הוא מבית הספר
הבין-לאומי .המשתתפים באירוע באו
מארגנטינה ,צ'ילה ,קוסטה ריקה ,ברזיל,
מקסיקו ,קולומביה ,גואטמלה ,ונצואלה,
פנמה ,ספרד ,פורטוגל ,בלגיה ,מיאמי
וישראל.

מקסיקו

אסתר (במרכז) ואנאך דרזאויץ' (מימין)
השתתפו בטקס הנחת זרים לרגל יום הזיכרון
לשואה ולגבורה .הצטרפה אליהם מנהלת
הדסק לאמריקה הלטינית ,ספרד ,פורטוגל
ודוברי ספרדית במיאמי פרלה חזן (משמאל).

הדסק הנוצרי בשיתוף עם

בפברואר  2021השיק הדסק הנוצרי של
יד ושם בשיתוף ( ICEJהשגרירות הנוצרית
הבין-לאומית ירושלים) ארצות הברית
ו ICEJ-קנדה סדרת ובינר חודשית שכותרתה
"חיים ,שנאה ותקווה" .הוובינר ,שיימשך שנה,

הICEJ -

נתמך בידי תורם אלמוני של  ICEJארצות
הברית ,שהתמיכה שלו ושל שאר ידידי
יד ושם מאפשרת את המשך הפעילויות
החינוכיות של יד ושם ברחבי העולם.

ונצואלה

נציגים של אגודות ידידים דוברי ספרדית
השתתפו בטקס הנחת זרים לרגל יום הזיכרון
לשואה ולגבורה .עם המשתתפים בטקס נמנו
(משמאל) :ניקול לרנר ודניאלה פינצ'לטוב
ממיאמי; סטפניה לחמן ורות רבינוב מקוסטה
ריקה; אנאך ואסתר דרזוביץ' מישראל-
מקסיקו; חוסה בנבונן גוזלן מספרד; מנחם,
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מרב ושרה יזרעאל מישראל-ונצואלה;
חיה פלדמן; ואילן איציקוביץ מברזיל.
הצטרפה אליהם מנהלת הדסק
לאמריקה הלטינית ,ספרד ,פורטוגל
ודוברי ספרדית במיאמי פרלה חזן
(מימין).

מרב ,מנחם ושרה יזרעאל השתתפו בטקס
הנחת זרים לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
הצטרפה אליהם מנהלת הדסק לאמריקה
הלטינית ,ספרד ,פורטוגל ודוברי ספרדית
במיאמי פרלה חזן (משמאל).

לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה קיים "מצעד
החיים" בשיתוף הדסק הנוצרי של יד ושם
אירוע בין-לאומי של הקראת שמות ב100-
מקומות ברחבי  25מדינות .חברי הפרלמנט
הגרמני הקריאו שמות של קורבנות שואה
מאזוריהם .באירוע גויסו כספים עבור פרויקט
איסוף השמות של קורבנות השואה .מנהלת
הדסק הנוצרי שרי גרניצה דיברה באירוע
הווירטואלי המרכזי על חשיבות ההנצחה של
כל קורבן ועל הרלוונטיות שלה כיום.

עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום
הזיכרון לשואה ולגבורה הייתה הטקס
הרשמי הראשון מאז פרוץ מגפת
הקורונה שהתקיים באופן פיזי ביד ושם
(אם כי בהרכב מצומצם ,על פי הנחיות
משרד הבריאות) .הדסק הנוצרי התכבד
לשלוח נציגים מטעם  ICEJשהשתתפו
בטקס הנחת הזרים ,שבו הניחו זרים
שרי גרניצה (מימין) ונציגת  ICEJקורי ואן
מאנן (משמאל).

אוסטרליה

יד ושם אבל על פטירתו של אלכס
בויארסקי ז"ל .אלכס נולד בשאנגחאי
לזוג מהגרים מרוסיה ,וכאשר היה
בן תשע היגר עם הוריו לאוסטרליה.
בויארסקי הרבה לקרוא ספרים וחיבב
מוזיקה ופילוסופיה ,ובמקביל היה
למהנדס והקים עסק משלו בגיל .25
במהלך השנים פיתח בויארסקי
נכסים רבים באוסטרליה ובארצות
הברית ,בהם המרכז הקהילתי היהודי
בפרת' .אשתו האהובה ורה טיפלה בו
במסירות בשנותיו האחרונות ,כאשר
למרבה הצער הייתה בריאותו לקויה.
אלכס האמין שכל אדם צריך לתרום
לשיפור רווחתו של הזולת .נוסף על
היותם ידידי יד ושם ,הרואים בהוראת
השואה עניין חיוני ,בני משפחת
בויארסקי הם פטרוני אמנות .תורמים
מרכזיים לקהילה היהודית ולמחקר
הרפואי והמדעי ,ותומכים מסורים
ביותר בישראל וביהודים נזקקים
ברחבי העולם.
יד ושם שולח את תנחומיו לוורה,
לילדיהם אנדרו וטרין בויארסקי
ומישל וג'רמי לייט ,ולנכדיהם .שמו
וזכרו של אלכס יכובדו לעד ביד ושם.

ידידים ברחבי העולם
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בהוצאת:

הצטרפו היום
לחוג ידידי יד ושם!

יו"ר המועצה :הרב ישראל מאיר לאו
נגיד המועצה :ד"ר משה קנטור
סגן יו"ר המועצה :ד"ר יצחק ארד ז"ל
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

בתקופה זו של מגיפת הקורונה ,אנטישמיות והכחשת שואה

חברי הנהלת יד ושם:
יוסי אחימאיר ,ארז אשל ,מרדכי בניטה ,ד”ר דוד ברייקסטון,
ד”ר סמיון גולדין ,מנחם גרנית ,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

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.

מערכת כתב העת:
עורכת ראשית :איריס רוזנברג
עורכת בפועל :לאה גולדשטיין
חברי מערכת :שימי אלן ,דבורה ברמן,
סוזן ויסברג ,דנה ויילר-פולק ,דנה פורת ,לילך תמיר-איטח
רכזת מערכת :מירי רבינוביץ' ניסים
עריכת לשון :יובל אלעזרי
תרגום :זהבה מרקס
סיוע :ד”ר אלכסנדר אברהם ,ליילה בלנדן ,אילה פרץ
צילום :יוסי בן דוד ,אלעד זגמן
עיצוב :הסטודיו לגרפיקה ,יד ושם
כתב העת מתפרסם בסיוע קבוצת עזריאלי.
ISSN 0793-6974
©אפשר לצטט תוך ציון המקור.

כדי לתרום* באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות המחאה ,יש לפנות לכתובת זו:
אגודת ידידי יד ושם בישראל
יד ושם  -רשות הזיכרון לשואה ולגבורה ,ת “ד  3477ירושלים  | 9103401טלפון | 02-6443417/8 :פקס02-6443419 :
אתר יד ושם | www.yadvashem.org :דואר אלקטרוניIsrael.society@yadvashem.org.il :
*התרומה ליד ושם מוכרת לצורכי מס על פי סעיף  46לפקודת המס.

