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ילדים

יד ושם
בהוצאת
רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
■

יו"ר המועצה :הרב ישראל מאיר לאו
סגני יו"ר המועצה:
ד"ר יצחק ארד
פרופ' אלי ויזל
ד"ר ישראל זינגר
יו"ר ההנהלה :אבנר שלו
מנכ"ל :נתן איתן
ראש המכון הבין-לאומי
לחקר השואה :פרופ' דוד בנקיר
ההיסטוריון הראשי :פרופ' דן מכמן
יועצים אקדמיים:
פרופ' יהודה באואר
פרופ' ישראל גוטמן
חברי הנהלת יד ושם:
לינדה אולמרט ,עדנה בן-חורין ,אברהם דובדבני,
מתיתיהו דרובלס ,משה העליון ,עו"ד שושנה וינשל,
אלי זבורובסקי ,דודי זילברשלג ,ציפי ליבני ,יחיאל לקט,
עו"ד שלי (שלמה) מלכה ,שלומית עמיחי,
חיים צ'סלר ,ברוך שוב ,אפי שטנצלר ,אמירה שטרן,
עו"ד דב שילנסקי
מערכת כתב העת
עורכת ראשית :איריס רוזנברג
עורכת בפועל :לאה גולדשטיין
חברי מערכת:
יפעת בכרך-רון
דבורה ברמן
סינטיה וורוצלבסקי
סוזן ויסברג
אסתי יערי
רכזת מערכת :לילך תמיר-איטח
עריכת הלשון :פנינה לוי
תרגום :חבר מתרגמים בע"מ
סיוע:
אלכסנדר אברהם ,אנני אייזן ,שעיה בן יהודה,
פרופ' דוד בנקיר ,רחל ברקאי ,רואי גרין ,אסנת דדון,
עמיר וולף ,דניאלה ענבר ,מאשה פולק-רוזנברג,
לימור קארו
צילום :יוסי בן דוד ,ישראל הדרי ,יצחק הררי,
פול מלינג
הפקה :מפעלי כתר בע"מ
עיצוב :סטפני ורותי עיצוב
כתב העת מתפרסם בסיוע קבוצת עזריאלי.
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מתוך ארכיוני יד ושם13 ■ 	:
”כאשר יהיה לי לחם ,אשלח לך”
14

פרסומים חדשים
”וירא אלוהים כי רע”
מתנת יום הולדת לא שגרתית מאוטו וייס
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תכנית האירועים ביד ושם

■
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■ ביום הזיכרון לשואה ולגבורה השנה ,בטקסים
”לכל איש יש שם” ,תוקרא רשימה ארוכה של שמות
ילדים שנרצחו בשואה .רק כמה תצלומים חיוורים
של ילדים יחידים נותרו בידינו ,ומעיניהם השואלות
והמאשימות בוקעת זעקתם של מאות האלפים שלא
זכו להגיע לבגרות ולהגשים את זכותם לחיות ,לחלום
חלומות ,לאהוב ,לשחק ולצחוק.
הילד היהודי ידע אכזריות מהי כבר ביום הראשון
לעליית הנאצים לשלטון ,תחילה בגרמניה ואחר כך
בכל מדינה שנכבשה או שהייתה לבעלת בריתה של
גרמניה הנאצית או סופחה אליה .הוריו ומשפחתו לא
תמיד יכלו להעניק לו את הביטחון וההגנה שכל הורה
מבקש להעניק לילדו .הוא הופרד מחבריו הלא יהודים
וגורש מבית הספר הממלכתי .הוא ראה את אביו מאבד
את הזכות לפרנס את משפחתו ולא אחת היה עד
להתדרדרות התא המשפחתי לתהום הייאוש.
עם פרוץ המלחמה וההחמרה במדיניות
האנטישמית גבר סבלו של הילד היהודי :רבים
נידונו לסבל הנורא של חיים בגטו ,בקור ,ברעב
ובמחלות .שם ,מנותק מהעולם ,חי הילד היהודי
בצל טרור ואלימות אין-סופיים .לא אחת הוא נאלץ
לקבל עליו תפקידים חדשים במשפחתו המתפוררת
ולעתים היה למפרנס של בני ביתו .ילדים מבריחים
היו לדמויות מרכזיות בחיי הגטו בשל חשיבותם
בהישרדות משפחותיהם.
הנריקה לזוברט ,משוררת יהודייה ,כתבה שיר
הלל למבריח הקטן והנועז שחרף כל הסכנות
התמיד בחיפוש אחר מזון למשפחתו ,וכך סיימה
את שירה:
לא עוד אשוב אלייך [אימא]
[ ]...ורק על השפתיים
תקפא דאגה אחת:
מי לך ,יקירת הנפש,
מחר יביא עוד פת.
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רשות הזיכרון  -יד ושם
נתמכת בפעולותיה על ידי
משרד החינוך
וועידת התביעות
■ בשער :ברונו שולץ (,)1942-1892
רכב כרכרה (דיוקן עצמי( ,דרוהוביץ’1942-1941 ,
תמשיח יבש ,השאלת מוזאון דרוהוביץ’ ,אוקראינה
(© מרק פודסטולסקי)

נפשם של הילדים יצאה אל ילדותם שלפני המלחמה.
דוד רבינוביץ ,ילד מכפר ליד קילצה ,הספיק לכתוב
ביומנו באוגוסט ” :1940במשך ימי המלחמה אני לומד
בעצמי בבית .כאשר אני נזכר שהלכתי לבית הספר,
אני רוצה לבכות”.
כשהחלו השילוחים להשמדה ,תהום נפערה
בחיי הילד היהודי .ברחבי אירופה ילדים יהודים
ברחו ,הסתתרו והופרדו מהוריהם ומיקיריהם .היו
שמצאו מקלט בבתים של אנשים טובים ובעלי מצפון

בשואה

הנושא המרכזי של יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשס"ט

■

ילד ברחוב בגטו קרקוב ,פולין .ארכיון התצלומים ,יד ושם

או אומצו .היו שמצאו מחסה במנזרים ,בפנימיות,
גם ביערות ובכפרים ,או שוטטו כחיות בר נרדפות.
היו שזכו לעזרה של אנשים רחמנים ,והיו שנאלצו
לסמוך רק על תושייתם ויוזמתם שלהם .רבים נאלצו
לחיות בזהות בדויה ,בהמתנה ובגעגועים אין-סופיים
לשובם של ההורים .לעתים הם היו צעירים כל כך
כשהופרדו מהוריהם ,עד ששכחו את שמם האמיתי
ואת זהותם היהודית .רבים נאלצו להתרגל לחיות
בשקט ,ללא רשות לנוע ,לצחוק או לבכות ולעתים
אף ללא הזכות לדבר .עם השחרור שאלה ילדה אחת
את אמה” :אימא ,המותר כבר לבכות?”
אך לא כל הילדים זכו למצוא מקום מסתור
ומקלט ,ורבבות נתפסו ושולחו אל מחנות המוות.
בשל גילם הצעיר היו רבים מהם לטרף הראשון
www.yadvashem.org

של מכונת ההשמדה .כמעט מיליון וחצי ילדים
נספו בשואה.
בכל מקום שנמצאו  -בגטו ,במסתור ואף במחנות
 לא ויתרו הילדים על רגעים של רוח ילדות .די היהבהפוגה קצרה מרעב ומחרדה ,ומיד נשמע צחוק,
קטטות פרצו ,ורגליים קטנות רדפו אחר כדורים
עשויי סחבות .בפינת החדרים הצפופים ,גם במסתור
הקודר ביותר ,ליטפו ילדים וילדות את בובותיהם ואת
חיות הפרווה שלהם  -לעתים הרכוש היחיד שנשאר
מהעולם שאיבדו לעד. .אתם יכלו לחלום על עולם טוב
יותר ,על שיבה למשפחה ולילדות האבודה ,ולפניהם
יכלו לפתוח את סגור לבם.
עם תום המלחמה נפתח פרק חדש של תקווה
אך גם של כאב על הילדות האבודה ועל המשפחה

לתת-אתר מיוחד ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תשס"ט

שנעלמה לעד .לרבים החלה אז החזרה לזהות האישית
והיהודית ,תהליך של קשיים וייסורים” .העוד נותרו
יהודים בעולם?” ”מי אני?” שאלות מעין אלו היו מנת
חלקם של ילדים רבים שהמלחמה הפרידה אותם
באכזריות ממשפחותיהם ומקהילותיהם .אט-אט יצאו
הילדים ממקומות המסתור ,מהיערות ומהמחנות
והחלו בתהליך שיקום ארוך וכואב .על אף הצלקות
הם ביקשו לבנות מחדש את חייהם .והיו ילדים אשר
לא חזרו לחיק היהדות ולא זכו לשוב ולהתאחד עם
בני משפחתם.
אולם פרק חייהם הקצר של מיליון וחצי נפשות
רכות תם .לרבים מהם לא נותר אפילו זכר ,ואין מי
שיבכה את מותם.
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תצוגה חדשה:

הרפובליקה של החלומות
ברונו שולץ :ציורי קיר של אמן בכפייה
יהודית שן-דר ואליעד מורה-רוזנברג
■ בערבו של יום  30ביוני  1941נכבשה דרוהוביץ’,
ומיד החל מסע התעללות ורצח ביהודי העיר .במטה
הגסטפו שירת רס”ר האס-אס פליקס לנדאו ,הממונה
על גיוס אנשים בקרב אוכלוסיית הגטו לעבודות
כפייה.
הצייר והסופר היהודי ברונו שולץ היה עובד כפייה
של לנדאו ,והלה פקד עליו לעטר את קירות בית הספר
לרכיבה .עם בוא ילדיו של לנדאו לדרוהוביץ’ ,ציווה

בציור של שלגייה והגמדים ,הגמד המזוקן הנשען
על את חפירה מימין לשלגייה הוא בן דמותו של אביו
של ברונו ,יעקב ,שתווי פניו מוכרים בזכות תיאורים
ברישומים ובהדפסים ששרדו .האב הוא דמות מפתח
ברבים מסיפוריו הקצרים של שולץ ,שכן נפשו של
הבן הייתה קשורה בנפשו.
ברכב הכרכרה.
מתגלה
האמן
דיוקנו העצמי של
ַ
והרכב חוזר ונשנה הן ביצירתו הגרפית
מוטיב הכרכרה ַ

נקבר שולץ בבית הקברות היהודי ,ודיוקנותיו העצמיים
האחרונים נותרו על קירות הווילה.
■■■

כ 60-שנה לאחר שעיטר שולץ את ”וילת לנדאו” ,התגלו
ציורי הקיר .עם הבאתם ליד ושם עברו הפרגמנטים
תהליכי שימור לצורך תצוגתם .תצוגת ציורי הקיר

■ ברונו שולץ ( ,)1942-1892שלגיה וגמדים ,דרוהוביץ’1942-1941 ,
תמשיח יבש ,השאלת מוזאון דרוהוביץ’ ,אוקראינה (© מרק פודסטולסקי)

על שולץ לקשט בציורים מאגדות עם את קירות חדר
המשחקים בווילה שהתגורר בה עם המאהבת שלו.
לשם ביצוע המלאכה שהוטלה עליו ,בסוף  1941או
בתחילת  ,1942פקד שולץ מדי יום ביומו את ”וילת
לנדאו” בתקווה כי מטלה זו תגן עליו מפני גורל
השילוחים והמוות.
הפרגמנטים המקוטעים הפרושים על פני
שלושה מקירות החדר הקטן מגלים לעין המתבונן
את גיבורי האגדות המוכרים לכול :מלכה או נסיכה
לבושה בשמלת נשף בגוני תכלת ירקרק ,ככל הנראה
סינדרלה; שלגייה לבושה בשמלה קצרצרה החושפת
את רגליה הנעולות בנעליים אדומות ,מלווה בחמישה
גמדים; ולבסוף ַרכב כרכרה הרתומה לשני סוסים
מרהיבים ,מסיפור סינדרלה.
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הן ביצירתו הספרותית של שולץ ,והוא תואם את
תפיסתו כי הגבר הוא משרתן של הנסיכותַ .
הרכב
אינו חובש כובע קוסמים כדרכו אלא קסדה ,והוא
יוצא למלחמתו האישית והאחרונה ,ניסיון הבריחה
של שולץ אל מחוץ לגבולות הגטו.
במקום עיטור חדר המשחקים בעבור ילדיו של
רס”ר אס-אס יצר שולץ ברגש ,בתחכום ובאומץ לב
חדר הנצחה פרטי לעצמו ,לבני משפחתו ולקהילתו.
תוך דבקות בעולמו הפנימי הוריש לנו האמן מדרוהוביץ’
יצירה המגלמת בעוצמתה התנגדות רוחנית .ואולם
התנגדות זו לא עמדה לו כשאיש האס-אס קרל גינתר
ירה בעורפו ביום חמישי העקוב מדם 19 ,בנובמבר
 .1942בלילה של אותו יום ,עם כ 200-מבני עירו,

במוזאון לאמנות השואה נחנכה ב 20-בפברואר
במעמד סגן שר התרבות של אוקראינה ולדיסלאב
קורניינקו והסופר דויד גרוסמן.
בדברים שנשא לפני הקהל סיפר גרוסמן כיצד
היצירות של שולץ היו לו להשראה” :כשסיימתי
לקרוא את קובצי הסיפורים של ברונו שולץ [חנויות
הקינמון ,בית המרפא בסימן שעון החול] ,הרגשתי
שהוא נתן לי בפעם הראשונה את המפתח לכתיבה
על השואה  -לא לכתיבה על המוות ולא לכתיבה
על ההשמדה ,אלא דווקא על החיים”.
יהודית שן-דר היא סגנית המנהלת והאוצרת הבכירה באגף
המוזאונים ,ואליעד מורה-רוזנברג היא אוצרת במחלקת האמנות
באגף המוזאונים.

מקבלות אחריות
מטפלות אמיצות בימים של אימה ופחד
מאת אירנה שטיינפלד
■ בטקס חנוכת שדרת חסידי אומות העולם ב 1-במאי
 1962נטעה מריה באביץ’ עץ .וכך תיארה הוועדה לציון
חסידי אומות העולם את מריה” :אישה זקנה ,קטנת
קומה ,מפשוטי העם ’ -בבושקה’ של ממש”.
מינה אוסיפוב נרצחה ברובנו בנובמבר .1941
באביץ’ ,שהייתה המטפלת שלה ,לקחה תחת חסותה
את בתה של מינה וטיפלה בה כאילו הייתה בתה שלה.
הבת ואביה ,אשר לחם בשורות הצבא האדום ,היו
הניצולים היחידים מכל משפחתם .לאחר השחרור
עלתה באביץ’ אתם לישראל.
לפני המלחמה טיפלה דומיסלה פגוז’וטה בשני
בניה של רייזל שוחט .לאחר שהגרמנים כבשו את טלז
(ליטא) ,יצרה פגוז’וטה קשר עם מעסיקתה לשעבר
והציעה לה את עזרתה .פגוז’וטה מצאה מקומות
מסתור לבני משפחת שוחט באזורים כפריים ולעתים
אף החביאה אותם בחדרה הקטן .הקשר החזק
שנוצר ביניהם נשאר כשהיה גם לאחר המלחמה,
ופגוז’וטה נשארה לגור עם מעסיקתה לשעבר עד
עלייתה לישראל ב.1970-
באביץ’ ופגוז’וטה היו רק שתיים מקבוצה גדולה
של נערות צעירות ,מרקע פשוט ,אשר נאלצו לעזוב
את ביתן בגיל צעיר כדי לפרנס את עצמן והיו מטפלות
בבתיהם של אנשים אחרים .עם פרוץ המלחמה
התהפכה הקערה על פיה :בזמן שמעסיקיהן היהודים
נושלו ממעמדם ,מרכושם ומזכויותיהם והיו לקרבנות
חסרי ישע של רדיפות ורציחות ,המטפלות  -על אף

גילן הצעיר וחוסר השכלתן וניסיונן ועל אף הסיכון
האדיר  -הן שקיבלו עליהן לשאת באחריות לגורלם
של מעסיקיהן לשעבר וילדיהם ולהצילם.
אידה ברונלי (לימים לנטי) מאיטליה הייתה
בת  15בלבד כאשר יוצי גלמבוש ,רקדנית יהודייה
ממוצא הונגרי ,שכרה אותה כדי שתטפל בביתה
ובילדיה .כשהייתה על ערש דוויי ,סיפרה גלמבוש
למטפלת הצעירה על מוצאה היהודי ,ואידה קיבלה
עליה את האחריות על שלושת ילדיה של יוצי  -בני
תשע 12 ,ו - 13-לאחר מותה של האם .לאחר
שחרור איטליה יצרה אידה ברונלי קשר עם חיילים
מהבריגדה היהודית שהוצבו באיטליה והסכימה
להיפרד מהילדים רק לאחר שהייתה סמוכה ובטוחה
שהם בדרכם לארץ ישראל.
אידה ברונלי הלכה לעולמה בינואר  .2009השנה,
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ,עלתה בתת-אתר של
חסידי אומות העולם באתר האינטרנט של יד ושם
תערוכה מקוונת באנגלית לזכרן של אידה לנטי
ומטפלות אמיצות אחרות אשר כנגד כל הסיכויים
הצילו את חייהם של ילדים יהודים בשואה.
הכותבת היא מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם.

■

דומיסלה פגוז’וטה עם חיים ויהושע שוחט

הקצין הגרמני שהציל את ”הפסנתרן” הוכר חסיד אומות העולם
■ לאחר מותו הוכר הקצין הגרמני המפורסם מסרטו
העלילתי של רומן פולנסקי "הפסנתרן" ( )2002חסיד
אומות העולם.
וילם הוזנפלד גויס לצבא גרמניה זמן קצר לפני
פרוץ המלחמה .הוא הוצב בתחילה בפולין בעיר
פביאניצה ומיולי  1940בוורשה .בהדרגה הוא היה
מסמל לסרן ,ובמרבית התקופה שימש קצין ספורט
ותרבות .בימי המרד הפולני (קיץ  )1944שובץ בחקירת
שבויים .לאחר המלחמה שפטו אותו הסובייטים ,והוא
נדון למאסר עולם .עונשו הומתק לבסוף למאסר של
 25שנה ,אך הוא מת בכלא ב.1952-
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לפני הוועדה לציון חסידי אומות העולם של יד
ושם הוצגו בעבר שתי עדויות של ניצולים :לאון וורם
העיד שהוזנפלד העסיק אותו במרכז הספורט לאחר
שברח מן הרכבת לטרבלינקה ,וולדיסלב שפילמן
תיאר את הצלתו בעדות ליד ושם וביומנו שעל פיו
נעשה הסרט הפסנתרן .על פי מכתבו ,הוזנפלד עזר
לו באמצע נובמבר  ,1944לאחר דיכוי המרד הפולני
בוורשה ,במציאת מחבוא ,באספקת שמיכות ומזון
ובתמיכה מורלית.
בעת האחרונה התקבל ביד ושם חומר חדש:
יומניו ומכתביו של הוזנפלד לאשתו המבהירים את

למידע נוסף על חסידי אומות העולם

עמדתו העקיבה נגד המדיניות הנאצית כלפי היהודים.
בכתביו הביע בתוקף שאט נפש הולך וגובר ממשטר
הדיכוי כלפי הפולנים ,מרדיפת כמרים פולניים ,מן
ההתעללות ביהודים ,ומאז תחילת רצח היהודים  -גם
מן ההשמדה של העם היהודי .אמנם בראשית דרכו
תמך במפלגה הנאצית ,אך כאשר נוכח בתוצאות
מעשיה ,נהפכה תמיכתו להסתייגות ברורה ועמוקה
מן הנאציזם וממעשיה של גרמניה הנאצית.
ילדיו של הוזנפלד גרים בגרמניה ,והם יקבלו
בשמו את התעודה ואת המדליה בטקס שייערך בקיץ
השנה במוזאון היהודי בברלין.
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הנחת אבן הפינה לאגף החדש
לסמינרים בין-לאומיים
■ ביום  19בינואר נערך טקס מרגש להנחת אבן
פינה לאגף החדש לסמינרים בין-לאומיים בבית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם .בטקס השתתפו
התורם העיקרי לאגף החדש ג’וזף גוטדנקר מקנדה,
בתו דבי גוטדנקר ,בנו אדם גוטדנקר ,שגריר קנדה
בישראל ג’ון אלן ועשרות חברי הסגל הדיפלומטי שבאו
ליד ושם לאירוע מיוחד לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה.
בטקס נכחו גם עשרות מחנכים מיותר מ15-
מדינות ,בהן אוסטרליה ,קוריאה ,קנדה ,לטוויה,
ונצואלה ,ברזיל ,מקסיקו וארצות הברית ,המשתתפים
בקורסים בין-לאומיים ביד ושם.
בית הספר המרכזי להוראת השואה הוקם ב1993-
ועורך תכניות חינוכיות למחנכים ולסטודנטים מהארץ
ומחו”ל .בשנת  2008הגיע לשיאו מספר הקורסים
הבין-לאומיים שקיים בית הספר 64 :קורסים ביד
ושם בהשתתפות  1,520מחנכים מ 48-מדינות ב14-
שפות .הביקוש הגובר והולך של מחנכים מכל העולם

האגף החדש לסמינרים בין-לאומיים יוקם בתרומתם הנדיבה של
ג’וזף גוטדנקר ,רוז לנדשפט ,ג'יין ויצחק לדלסקי ,קרן אלפרד
וון אופנהיים ,קרן המבורג לקידום מחקר ותרבות ,אסתר ודוד
מן ,בטי וג'רי ברסלאו ,קרן הצדקה על שם משפחת וולפסון
ואיבון ושמואל גלר .אולם ההרצאות על שם אדמונד ג’יי ספרא
באגף החדש יוקם בתרומתה הנדיבה של הקרן הפילנתרופית
על שם אדמונד ג’יי ספרא.

■ מימין לשמאל :שגריר קנדה בישראל ג’ון אלן ,יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו ,יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל
מאיר לאו ,אדם גוטדנקר ,דבי גוטדנקר ,ג’וזף גוטדנקר ומנכ”ל
אגודת ידידי יד ושם בקנדה ירון אשכנזי

להשתלמויות בנושא הוראת השואה בבית הספר ביד
ושם הוליד את הצורך להרחיבו .האגף החדש יגדיל
את שטח בית הספר בכ 4,500-מ”ר ,ויהיו בו כיתות
לימוד חדשות ואולם הרצאות גדול.

■ יושב ראש כוח המשימה הבין-לאומי לחינוך ,זיכרון ומחקר
של השואה השגריר פרדיננד טראוטמנסדורף חותם על המגילה
בטקס הנחת אבן הפינה.

אירועי בית הספר המרכזי להוראת השואה :ינואר-מרס 2008
להכשרת מורים בבית הספר המרכזי להוראת השואה
ביד ושם ,הנהלת מחוז חיפה של משרד החינוך
ומנהלת הפסג”ה בחדרה.
בכינוס השתתפו כ 40-מנהלים ויותר מ300-
אנשי חינוך (מנהלים ,מפקחים ומורים) מהאזור
שתומכים בפעילות מתמשכת עם ציבור המורים
במחוז שמטרתה הוראת השואה תוך הדגשת הממד
האנושי .המנהלת הפדגוגית של בית הספר שולמית
אימבר הציגה את החשיבות שב”חילוץ תווי פניהם” של

פעילויות מיוחדות לעשרה
בטבת
■ בליל עשרה בטבת התקיימה פעילות מיוחדת
לתנועות נוער דתיות ,ובה סיור אנדרטאות ביד ושם
ורבי שיח ששולבו בהם סרטי תעודה על זהות וזיכרון.
ביום עשרה בטבת הופעלו שתי תכניות ,האחת
לקבוצות תיכון ולבוגרים והאחרת לבני נוער בחטיבות
הביניים .התכניות עמדו בסימן הנושא השנתי של יד
ושם ”ילדים בשואה” .במסגרת התכנית נפגשו בני
הנוער עם יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל
מאיר לאו ,צפו בהצגה הציורים של צופיה וסיירו
באתר יד ושם בליווי אנשי עדות.

 300חניכים השתתפו בקונגרס
תנועות הנוער השנתי ביד ושם
■ מאות חניכי תנועות הנוער בישראל  -דתיים
וחילוניים ,יהודים וערבים ,חברי תנועות שמאל וימין
 השתתפו בקונגרס תנועות הנוער הרביעי בסוףחודש פברואר בבית הספר המרכזי להוראת השואה
ביד ושם.
הקונגרס נערך תחת הכותרת ”תנועות הנוער
היהודיות משם לכאן והלאה” בשיתוף מועצת תנועות
הנוער ומינהל חברה ונוער במשרד החינוך .החניכים
סיירו ביד ושם בעקבות ההיסטוריה של תנועות הנוער
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■ קונגרס תנועות הנוער הרביעי ביד ושם בסימן ”תנועות
הנוער היהודיות משם לכאן והלאה”

היהודיות והשתתפו במעגל שיח עם מאשה גרינבויים,
ניצולת שואה שהייתה חניכת תנועת הנוער בני עקיבא
בליטא .בדברי הסיכום אמרה מנהלת בית הספר
המרכזי להוראת השואה דורית נובק” :אני רואה בחברי
קבוצה איכותית ומגוונת זו ,המובילה תהליכים בשיח
הציבורי הישראלי ,שגרירים ומעבירי מסר למען זיכרון
השואה בכל רובדי החברה הישראלית”.

 350משתתפים בכינוס מורים
בחדרה
■ בסוף חודש פברואר התקיים כינוס מורים מחוזי
בחדרה .הכינוס יוחד לנושא ”השואה בין היהודי
לאוניברסלי” ,והוא פרי שיתוף פעולה של המגמה

קרבנות השואה .דוברים אחרים ציינו את הצורך ואת
החשיבות שבלימוד פרקי השואה לציבור התלמידים
והמורים כמרכיב בזהות היהודית.
מנהלת הפסג”ה בחדרה הדר גפני” :הכינוס
היה מרגש ומחייב אותנו לחשוב איך להמשיך את
הפעילות המשותפת עם יד ושם”.

חדש בבית הספר הווירטואלי
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תת-אתר מיוחד לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשס”ט
■ לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשס”ט
הועלה לבית הספר הווירטואלי של יד ושם תת-אתר
מיוחד שמוקדש לנושא השנה  -ילדים בשואה.
בתת-האתר מגוון חומרים חינוכיים שנכתבו במיוחד
ליום זה :טקסים לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
שעניינם שירי ערש ,עדות למאבק עיקש של הורים
להעניק לילדיהם אי של ביטחון ושל שלווה בעולם
מתפורר ומערך שיעור שעניינו הקשריות  -דמותן,
ערכיהן ,מאבקן ותרומתן .בתת-האתר מגוון חומרים
נוספים בנושא ילדּות בשואה  -טקסים ומערכי שיעור,

יומנים ,קטעי עדויות ,תצלומים ומחקרים.
הגיליון החדש של העיתון זיקה למורים ולמחנכים
מיוחד לילדּות ולנעורים בתקופת השואה ומנסה
לגשת לעולם זה באמצעות כלי זיכרון שונים :דבר
המערכת על ילדים וילדּות בזיכרון השואה; ריאיון עם
הצייר והניצול יהודה בקון שהמכחול ופלטת הצבעים
אפשרו לו ”לספר בשפה שלו” את שעבר; דיון ביומנה
של תמרה ברגסון המציג כיצד נאחזה בכוח המילים
בבואה להתמודד עם האבדן ,האימה והכאב שידעה
בשואה; התבוננות ספרותית בנושא ילדּות במחנה

מאת נעמה שי”ק
על פי ספרו של פרימו לוי ההפוגה  -מבט כואב
על גורלם של ילדים במחנות; כתבה על פיסת הדגל
היחידה  -חלק מהדגל של ”מכבי הצעיר” של חוות
ההכשרה לבני נוער יהודים  -המספרת על תקוותם
של נערים ונערות אלו לצלוח את המלחמה ולשוב
ולהתאחד מחדש בסיומה.
הכותבת היא מנהלת מדור התקשוב בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

חדרי מורים לומדים
■ לפני כשנה וחצי ,לקראת הכינוס הארצי השני
למורים ביד ושם ,הזמין יד ושם סקר על הקשרים בין
שואה וזהות .אחד הממצאים המדהימים בו הוא כי
כ 90%-מהנשאלים ,האוכלוסייה היהודית הבוגרת
בארץ ,רואים בשואה מרכיב מרכזי עד מרכזי מאוד
בזהותם .נתון זה מגביר את הצורך שאנשי החינוך
יגבשו לעומקו את לימוד השואה במערכת החינוך
ויעבדו את התובנות והמשמעויות הניתנות לה.
אחת המסגרות המאפשרות עיבוד וחשיבה כאלו
היא השתלמויות חדרי המורים הלומדים .המגמה
להכשרת מורים מקיימת השנה ביותר מ 40-בתי ספר
ברחבי הארץ השתלמויות אשר מאפשרות למורים
להעשיר את הידע שלהם על השואה ולרכוש את
הכלים החינוכיים שפותחו בשנים האחרונות ביד ושם,

מאת יעל ריצ'לר
על מנת לקיים עם התלמידים שיח מעמיק ומשמעותי
על השואה .יש מוסדות שההשתלמויות מתקיימות
בהם בשעות הצהריים  -שעות אשר ברפורמה
החדשה של משרד החינוך ”אופק חדש” המורים
מחויבים לשהות בהן בבית הספר .ההשתלמויות
הללו מאפשרות למנהל לקיים שיח חינוכי ותוכני
מעמיק עם צוות בית הספר .בבתי ספר אחרים
נבחרו דווקא שעות הערב לקיום ההשתלמות ,ובהן
אנשי החינוך דנים בדרכים המתאימות ביותר לבית
הספר שלהם ללימוד השואה.
השתלמויות אלו שונות מעשרות ההשתלמויות
שכבר מתקיימות בכל רחבי הארץ :בהשתלמויות
הרגילות לומדים מורים המלמדים בכל השכבות
והמסגרות באזור שבו מתקיימת ההשתלמות ,ואילו

השתלמויות חדרי המורים הלומדים מאגדות את
אנשי החינוך של כל מוסד ומוסד וכך יוצרות אקלים
חינוכי חדש בתוך בית הספר.
ההתקדמות בשנים האחרונות בפיתוח חומרים
ובניסיון בהשתלמויות בכל חלקי הארץ מאפשרת
למגמה להכשרת מורים להציע לבתי הספר מגוון
נרחב של נושאים ,מתודות ,כלים חינוכיים וצורות
השתלמות המותאמות לצורכי בית הספר .כך בכל
השתלמות נוצרת למעשה פעילות חינוכית ייחודית
המשלבת את אופיו של בית הספר ואת התפיסה
החינוכית והגילית של בית הספר המרכזי להוראת
השואה ביד ושם.
הכותבת היא מנהלת מדור השתלמויות מורים בבית הספר
המרכזי להוראת השואה.

”בין שבר להמשכיות”  -הוראת השואה על פי הציווי
”לזכור את העבר ,לחיות את ההווה ,להאמין בעתיד” (אבא קובנר)
כינוס המורים הארצי השלישי 8-6 :ביולי 2009
■ בימים  8-6ביולי תקיים המגמה להכשרת מורים
בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם את
כינוס המורים השלישי .הכינוס עתיד להיות שיאה
של העבודה הנעשית לאורך כל השנה בכל הארץ
במסגרת המגמה להכשרת מורים ,והוא מיועד לכל
אנשי החינוך העוסקים בהוראת השואה בבתי הספר,
במוסדות להוראת השואה ובחינוך הבלתי פורמלי.
מטרתו של הכינוס ליצור שיח ומפגש בלתי
אמצעי עם אנשי מחקר ,הוגי דעות ואנשי חינוך
ממגוון תחומים כדי לדון בשאלות ובמשמעויות
שהעסיקו את ציבור המחנכים בעבר וממשיכות
להעסיק אותם גם היום .היום הראשון יעסוק בנושא
”מחנכים ומנהיגים אל מול השבר” ,ובו יידונו השאלות
שהעסיקו את המחנכים ואת המנהיגים בשואה
ודרכי ההתמודדות החינוכיות שהתוו .במשתתפים
ביום זה פרופ' יהודה באואר ,פרופ' דינה פורת,

ד”ר אביהו רונן ,ד”ר חוי בן ששון ואסתר פרבשטיין.
ביום השני  -בנושא ”לספר את סיפור השבר ללא
משבר” -יילמדו דרכים ואמצעים חינוכיים להוראת
השואה היום ,וישתתפו בו המנהלת הפדגוגית של בית
הספר שולמית אימבר וד”ר רחל כורזים .הנושא של
היום השלישי יהיה ”יצירה ומחשבה אחרי אושוויץ” ,ובו
ייבחנו מקומם של חוק ומוסר בעולם שאחרי השואה,
השפעותיה של השואה על ההגות והיצירה אחריה
ומשמעות השואה וזיכרונה בשיח הציבורי והפוליטי
בישראל .במשתתפים ביום זה פרופ’ אהרון ברק,
פרופ’ אליעזר שבייד ויהודית שן-דר.
בכינוס יתקיימו עשרות מושבים ,סדנאות ,הצגות,
מופעים וקבוצות דיון מונחות .הכינוס ילווה בסיורים
באתר יד ושם ובמוזאון לתולדות השואה ובסיורי ערב
בכל רחבי ירושלים.
לפרטים ולהרשמה :דניאלה02-6443614 ,
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”“Entendiendo el Holocausto
פעילות יד ושם בארצות דוברות ספרדית
מאת דנה פורת ,מריו סיני ורינת פביס

סמינרים חינוכיים למורים
ולמדריכים מדרום אמריקה

■ חנוכת אתר האינטרנט החדש בספרדית .מימין לשמאל :ניצול השואה חיימה ונדור ,פילר סנז בריז ,בתו של חסיד אומות העולם
אנחל סנז בריז ,שר החוץ של ספרד מיגל אנחל מורטינוס ,מנהלת דסק ספרד ,פורטוגל וארצות אמריקה הלטינית באגף לקשרי
חוץ פרלה חזן ורכז האתר בספרדית חורחה גון

■ קהילת דוברי הספרדית ברחבי העולם מתעניינת
מאוד בשואה .ביטוי בולט לכך ניתן באוקטובר ,2007
בהענקת ”פרס נסיך אסטוריאס” (פרס יורש העצר
הספרדי המכובד והיוקרתי) להרמוניה ופיוס ליד ושם.
הזכייה וההכרה הרבה שיד ושם זכה בהן חיזקו את
מחויבותו כלפי ספרד ,פורטוגל וארצות אמריקה
הלטינית והאיצו את הפצת הידע והמידע העצומים
האצורים ביד ושם בארצות דוברות ספרדית:

נחנכו אתר אינטרנט בספרדית
וערוץ ספרדי באתר YouTube
■ לרגל יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה חנך
יד ושם אתר אינטרנט חדש ומקיף בשפה הספרדית
(  .)www.yadvashem.orgבאתר מקורות נרחבים
בנושא השואה ,התערוכה המקוונת ”אלבום אושוויץ”,
מידע על חסידי אומות העולם ומגוון חומרי לימוד
בספרדית ,לרבות מערכי שיעור ,רעיונות לעבודה
עם עדויות ושני קורסים מקוונים  -על הגטאות ועל
"הפתרון הסופי".
האתר החדש נחנך בארמון ויאנה במדריד
במעמד שר החוץ של ספרד מיגל אנחל מורטינוס.
האירוע הופק בשיתוף בית ספרד-ישראל ,והשתתפו
בו אנה סלומון ,שגרירת ספרד בכוח המשימה
לשיתוף פעולה בין-לאומי להוראה ,לזיכרון ולמחקר
של השואה (  )ITFשחברים בו  25מדינות; ופרלה
חזן ,מנהלת דסק ספרד ,פורטוגל וארצות אמריקה
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הלטינית באגף לקשרי חוץ ביד ושם .באותו שבוע
חנך יד ושם ערוץ חדש בספרדית באתר .YouTube
ערוצי יד ושם באנגלית ,בעברית ובערבית נחנכו כבר
ב .2008-עד עתה יותר ממיליון איש צפו בסרטונים
שבארבעת הערוצים.
הנושא השנתי שצוין ביום הזיכרון הבין-לאומי
הרביעי לקרבנות השואה בספרד היה חסידי אומות
העולם .לרגל האירועים בספרד הרצתה מנהלת
מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם אירנה שטיינפלד
לפני משתתפי סמינר שהתקיים ב 26-בינואר במכון
סרוונטס במדריד בכותרת ”גילויי אנושיות לנוכח
השואה :חסידים ,ניצולים ומצילים”.

הצגת התערוכה ”כתמים של
אור” באוניברסיטאות בספרד
■ התערוכה ”כתמים של אור :להיות אישה בשואה”
(אוצרת :יהודית ענבר) זוכה בשנתיים האחרונות
לביקוש רב ברחבי העולם בקרב המדינות הדוברות
אנגלית וגרמנית .לא מכבר נחתם חוזה להצגת
התערוכה בשתי אוניברסיטאות בספרד ,בחוג למגדר,
כדי להוסיף ולחשוף לפני הסטודנטים הספרדים הן
את נושא השואה הן את הנושא הייחודי של הנשים
בשואה .התערוכה תורגמה לספרדית בתמיכתו של
תורם אנונימי ממקסיקו ותוצג בתחילה באוניברסיטת
גרנדה עד ספטמבר  2009ולאחר מכן באוניברסיטת
אליקנטה עד סוף נובמבר .2009

■ בחודשיים הראשונים של  2009קיים בית הספר
המרכזי להוראת השואה שלושה סמינרים בין-לאומיים
למורים ולמחנכים מדרום אמריקה.
הסמינר הראשון ,בתמיכתה של ועידת התביעות,
נערך לקבוצה נבחרת של  24בוגרי הסמינרים של יד
ושם ובוגרי הסמינר למחנכים בכירים של הסוכנות
היהודית אשר אותרו ומוינו בקפדנות כדי לבנות נבחרת
שתסייע ליד ושם להכשיר את המורים והמדריכים
במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות באמריקה
הלטינית” .מורי מורים” אלו הוכשרו במשך שנה
שלמה  -שני סמינרים ייחודיים בבית המחנך היהודי
בארגנטינה ,קורס מקוון באינטרנט ,ביצוע פרויקט
בהתנדבות ,מסע לפולין וסמינר מסכם בישראל.
נראה שכל המשתתפים שסיימו את התהליך
להוטים למלא את המשימה שקיבלו עליהם  -שיפור
דרכי ההוראה של השואה בדרום אמריקה ,תוך שימוש
בספרות המקצועית של יד ושם שתורגמה לשפה
הספרדית בשנתיים האחרונות” .זה היה מעבר לדמיון
ומעל הצפיות שלי” ,אמר אחד המחנכים” .למדתי על
גישה חדישה להוראת השואה שמשנה את כל מה
שידעתי עד היום”.
שני הסמינרים האחרים נערכו למורים יהודים
ולא יהודים מ 12-מדינות בדרום אמריקה ,בסיוע
הקרן הפילנתרופית על שם אדמונד ג'יי ספרא ,קרן
משפחת שלדון וועידת התביעות .במשתתפים היו
כומר קתולי מארגנטינה ,שופט מפרגוואי ,פסטורים
אוונגליים מפורטה ריקו ,מנהל הלשכה לזכויות האזרח
במשרד המשפטים באורוגוואי ,מפיקת תכניות רדיו
מארגנטינה ומרצים באוניברסיטאות.
עוד התקיים ביד ושם סמינר ראשון ל 20-מדריכים
צעירים מתנועות נוער ציוניות באמריקה הלטינית.
חברי הקבוצה ,צעירים מלאי תשוקה ורצון טוב,
נכונים ללמוד ולקבל לידיהם את השרביט של ”דור
ההמשך”” .הסמינר הוא בעבורי תחילתה של דרך
חדשה ,אישית ואף קהילתית” ,אמר מדריך אחד.
”אני חוזר עם המון ידע שרכשתי ,רצון וכוח להעביר
הלאה את החומר שנלמד”.
דנה פורת היא מנהלת התוכן של אתר האינטרנט של יד ושם,
מריו סיני הוא מנהל הדסק למדינות דוברות ספרדית בבית
הספר המרכזי להוראת השואה ,ורינת פביס היא אוצרת משנה
ועוזרת למנהלת אגף המוזאונים.

 27בינואר

יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
צוין ברחבי העולם
■ ב 27-בינואר נשא יושב ראש מועצת יד ושם הרב
ישראל מאיר לאו את הנאום המרכזי באירוע הרשמי
באו”ם לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה.
”הלקח שהאו”ם וכל האנושות צריכים ללמוד משנות
החושך האלה הוא לא מה קרה באושוויץ אלא מה
גרם לאושוויץ” ,אמר הרב לאו” .השאלה היא :האם
 64שנים לאחר השואה אכן למדנו משהו?” באירוע
נשאו דברים גם ראש המשלחת הישראלית לאו”ם
פרופ’ גבריאלה שלו ,ניצולת השואה רות גלזברג גולד
והווטרן ממלחמת העולם השנייה לאוניד רוזנברג.
באדיבות האו”ם ,פאולו פילגוארס

■ במרכז האו”ם בז’נווה נשאה דברים המנהלת
הפדגוגית של בית הספר המרכזי להוראת השואה
ביד ושם שולמית אימבר לצד מנכ”ל משרד האו”ם
בז’נווה בטקס הרשמי לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה ,בנוכחות כ 1,000-איש” .שלושה
דורות השתתפו בטקס  -ניצול שואה ,מחנכת (אני)
ואחד הנציגים השוודיים של קונגרס הנוער הבין-לאומי
הראשון שנערך בשנה שעברה ביד ושם” ,הסבירה
אימבר בחזרתה ארצה” .כמו שאנו מנחילים לילדינו
את המסורת היהודית ,כך אנו חייבים להבטיח את
הנחלת זיכרון השואה מדור לדור”.
■ ב 25-בינואר השתתפו יושב ראש מועצת יד
ושם הרב ישראל מאיר לאו ויושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו בישיבת ממשלה שיוחדה לנושא
האנטישמיות” :בצד העלייה באנטישמיות בחודש
האחרון [בעקבות מבצע 'עופרת יצוקה'] אנו עדים
להתעניינות הולכת וגוברת בעולם בנושא השואה.
הפרדוקס הוא ששתי התופעות הללו מתקיימות זו בצד
זו ,אך אתר האינטרנט של יד ושם ,שביקרו בו יותר
מ 8-מיליון אנשים בשנה החולפת ,ואלפי המחנכים
בוגרי הסמינרים של יד ושם הם מעין עוגן למאבק
בתופעה” ,אמר בישיבה אבנר שלו.

■ כ 300-חברי הקונגרס היהודי העולמי ציינו בעצרת
ביד ושם את יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות
השואה .בתום הדברים באודיטוריום השתתפו

הנוכחים בטקס אזכרה באוהל יזכור .בתמונה (מימין
לשמאל) :פרופ’ יהודה באואר שהרצה על ”השואה
וג’נוסייד אחרים” ,אבנר שלו ,נשיא הקונגרס רון
לאודר ויושב ראש העצרת האמריקנית של ניצולי
שואה רומן קנת
■ ב 27-בינואר נפתחה תערוכת תצלומים של יד
ושם בגרסתה הדו-לשונית ,ערבית ועבריתֶ ” :בּסָה -
מילה של כבוד :מוסלמים אלבנים שהצילו יהודים
בשואה” .התערוכה נפתחה במוזאון העירוני של
רמלה במעמד מנכ”ל עיריית רמלה עופר תודר ויושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו .בשלושת החודשים
שלאחר מכן השתתפו תלמידים ערבים ויהודים בעיר
בתכניות חינוכיות מיוחדות של בית הספר המרכזי
להוראת השואה.

■ ניצולת השואה מיוגוסלביה מרים אביעזר מציגה לשתי
תלמידות מבית הספר המקיף הערבי ברמלה את התערוכה
של יד ושם ” ֶבּסָה -מילה של כבוד :מוסלמים אלבנים שהצילו
יהודים בשואה”.

■ ב 27-בינואר עלה באתר האינטרנט של יד ושם
פורטל חינוכי בשפה הרוסית .הפורטל נבנה בתמיכתה
הנדיבה של הקבוצה הפילנתרופית ג’נסיס המבקשת
לחזק את הזהות היהודית בקרב יהודים דוברי רוסית.
מטרתו של הפורטל להנגיש מידע על השואה וחומרים
חינוכיים למחנכים ולתלמידים דוברי רוסית בארץ
ובעולם ,וכן לקהל הרחב .בפורטל ערכי אנציקלופדיה,
תצלומים ,עדויות ,יומנים ומכתבים אחרונים ,מסמכים,
מפות ושאלות נפוצות.
■ לציון  27בינואר נפתחו תערוכות של יד ושם
ברחבי העולם” :מסע ומשא :שמואל בק  60 -שנות
יצירה” באוניברסיטת מיינץ בגרמניה; ” ֶבּסָה  -מילה
של כבוד :מוסלמים אלבנים שהצילו יהודים בשואה”
באוניברסיטת קולומביה בניו יורק; ”אלבום אושוויץ”
במוזאון השואה בלוס אנג’לס; ”טוראי טולקצ’ב
בשערי הגיהינום” בעיר נוישטרליץ שבגרמניה;
”אושוויץ ממעמקי התהום” בבניין הפרלמנט האירופי
בבריסל שבבלגיה; ו”אין משחקים ילדותיים” בלינץ
שבאוסטריה.
■ יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה הוא
הזדמנות לדור הצעיר להשמיע קולו בנושא עיצוב
זיכרון השואה בעולם המודרני ומשמעויותיה לדורות
הבאים .לצורך כך חברו מגמת ההדרכה בבית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם והמגמה לתקשורת
חזותית במכללת ויצ"ו בחיפה כדי להקים פרויקט חדש,
ובו עיצבו סטודנטים תלמידי שנה ג' בחוג לעיצוב גרפי
סדרה של חמש גלויות בהשראת הנושא "היבטים
אוניברסליים בזיכרון השואה" .הסדרה "גלויות:
סטודנטים מעצבים זיכרון" הוצגה בבניין בית הספר
לקראת יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה זו
השנה השנייה ,והיא נוגעת בנושאים מגוונים ומביאה
לידי ביטוי את עולמם היצירתי של הסטודנטים.

■ כ 150-איש התכנסו לערב מיוחד של עמותת דורות
ההמשך בבית התפוצות לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה במלאות  64שנים לשחרור אושוויץ.
יושב ראש העמותה שמוליק סורק ומנהלת תחום
מחנכים בבית התפוצות טובה לשם נשאו דברים,
ואפרים קיי מבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד
ושם הרצה על פעילות החינוך בתחום השואה ברחבי
העולם .בסיום הערב הוקרן הסרט התעלומה במכולה
הירוקה שזכה בפרס אבנר שלו לשנת  ,2008ולאחריו
נערך דיון עם במאי הסרט טל חיים יופה.
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מדליקי המשואות
תשס"ט

מאת אהוד אמיר

לאה פז
■ לאה פז לבית
וייצנר נולדה ב1930-
בלבוב שבפולין (כיום
באוקראינה) .אביה
הרמן היה שופט אזרחי
בעיר פשמישלני ,ולאה
הייתה קשורה אליו
מאוד .כשהייתה בת
חמש מת אביה ,והיא
עברה להתגורר בכפר
קוחבינה ,בחוותו הגדולה של סבה .בספטמבר 1942
גורשה לאה למחנה ההשמדה בלז’ץ עם אמה גוסטה
וסבתה .השמועות על ההשמדה כבר נפוצו ברכבת,
והאם החליטה שהגרמנים לא ייגעו בבתה היחידה,
ואם נגזר על הבת למות ,תעשה זאת האם בעצמה.
היא הוציאה את לאה מהרכבת מבעד לפתח צר
בדופן הקרון .לאה התחבאה ביערות וצעדה במשך
לילות רבים עד ששבה אל קוחבינה ,אל סבה ודודה
שהצליחו להינצל מהגירוש.

דודה של לאה ,מונדק (אברהם) פלדמן ,עלה
לארץ ישראל לפני המלחמה והתיישב בחיפה .בשנת
 1939חזר ללבוב כדי להכיר למשפחתו את ארוסתו
ונתקע בפולין כשפרצה המלחמה .כשהגיעה לאה
לקוחבינה ,הכין מונדק עבורה תכנית הצלה .הוא קנה
לה מסמכים מזויפים על שם הלנה לחוביץ ,נערה
נוצרייה ,ולימד אותה לשרוד” .כך התחיל שינוי הזהות
שלי” ,מספרת לאה” ,דודי לימד אותי לשרוד בעולם
האכזרי [ ]...הוא לימד אותי כל מה שנוצרייה טובה
צריכה לדעת ,את כל התפילות והמנהגים ואת דפוסי
ההתנהגות ,בפרטי פרטים [ ]...עם זאת הבהיר לי את
המטרה שלי :להגיע בכל מחיר לארץ ישראל”.
לאה הגיעה אל בית משפחת פלאושבסקי,
ובהמשך הגיעה אל קרובת משפחתם סטפניה גוש.
”הם עשו הכול כדי להציל את הנכדה של פלדמן.
מתוך ידידות ,לא בעבור כסף” .מציליה קיבלו את אות
חסידי אומות העולם מיד ושם .לאה זוכרת שמקומיים
נרצחו בטקס פומבי משפיל מכיוון שהסתירו יהודים,
דבר המעיד על אומץ לבם של מציליה .בעלה של

סטפניה היה מפקד במחתרת הפולנית ,הארמיה
קריובה ,וגייס אותה לשליחויות עבור המחתרת.
בכל השנים הללו חלמה על היום שבו תגיע לארץ
ישראל ,כפי שרצה דודה מונדק .מונדק נרצח ב,1945-
ערב השחרור ,לאחר ששכן אוקראיני גילה את
מקום המסתור שלו ושל הסב והלשין עליהם .לפני
מותו הפקיד מונדק אצל מסתיריו  -בני משפחת
ווהאנסקי שלימים זכו גם הם באות חסידי אומות
העולם  -שני אלבומי תצלומים מארץ ישראל .לאה
קיבלה את האלבומים לאחר המלחמה .היא עלתה
לארץ באניית המעפילים ”פאטריה” ,אך הבריטים
עצרו את הספינה ושלחו אותה לקפריסין .בהפגנה
שארגנו יושבי המחנה בקפריסין נפצעה לאה מירי
של שוטר בריטי .הסיפור התפרסם בעיתונים בארץ
ישראל ,וכך איתרו אותה קרוביה בקיבוץ מרחביה,
והיא התאחדה אתם לאחר עלייתה ארצה.
לאה נישאה לאפרים ונולדו לה שני ילדים,
צבי ואסתר ,ושישה נכדים .בנה צבי נהרג בתאונת
מסוק.

סולומון פייגרסון
■ סולומון (סיומה)
פייגרסון נולד ב1930-
בעיר לייפאיה שבלטוויה
למשפחה של חמש
נפשות .ביוני ,1941
אז כבשו הגרמנים
את לייפאיה ,נהרג
אחיו הנוך בקרבות
על הגנת העיר .ביולי
 ,1941בגל הרציחות
הראשון ,נרצח אביו של סולומון ,יעקב .בפברואר
 1942נתפסו אמו של סולומון ואחיו הקטן יוסף ונרצחו
באתר ההשמדה סקדה .לפני שנגררה האם מהדירה,
היא הספיקה להורות לסולומון לקפוץ מהחלון וכך
הוא ניצל.
באפריל  1942נתפס סולומון והובל עם  30יהודים
לסקדה בידי הרוצחים הלטוויים .כאשר עברו בבית
קברות ,הצליח סולומון להימלט אף שנפצע מיריות
השומרים והחל לנדוד בין מקומות מסתור.
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ביולי  1942רוכזו יהודי לייפאיה בגטו ,וסולומון
נכנס אף הוא לגטו והתגורר בחדר אחד עם 20
נערים וגברים שנותרו בלי משפחה .סולומון זוכר שיר
הומוריסטי שכתב קלמן לינקמייאר ביידיש” :אני כמו
פח הזבל שבחצר /עומד בפינה ונהנה מכל דקה/
בעוד רגע קט יוסר המכסה מעליי /יגיע אחד בהילוך
של טווס /ויביא לי על טס ארוחת בוקר גדולה”.
באוקטובר  ,1943ביום כיפור ,חוסל גטו לייפאיה.
סולומון הועבר למחנה העבודה קייזרוואלד ,שם הכיר
את לינה גולדבלט ,אסירה מהמבורג שהגיעה למחנה
עם בתה רוזה” .היא הייתה בשבילי כמו אימא” ,הוא
מעיד” ,היא אפילו תפרה לי חולצה ומכנסיים”.
באוגוסט  1944הועבר סולומון למחנה הריכוז
שטוטהוף ובאפריל  1945הועלה על אחת מארבע
ספינות שנשאו  500אסירים ונשלחו לים הבלטי.
האסירים יועדו למות בלב ים ,אבל הספינה של
סולומון הגיעה לנוישטט ב 3-במאי  .1945מלחים
גרמנים שהיו על החוף ירו בניצולים .סולומון שרד
גם בטבח הזה” .פעמון החירות צלצל בשבילי ב3-

במאי  ,”1945מספר סולומון .חייל בריטי מצא אותו
כשהוא תשוש וחולה ,ובידו כיכר לחם שהוא סירב
להיפרד ממנה.
אחרי המלחמה שב סולומון לריגה .הוא למד
הנדסה והקים משפחה .בתוך כך היה פעיל בקבוצה
של ניצולי השואה בריגה ומפעילי המאבק למען עלייה
לישראל .ב 1971-עלה סולומון עם משפחתו לישראל
והיה מהנדס בחברת טלרד .בשנים האחרונות הוא
מתנדב בארגונים להנצחת השואה ומסייע לניצולי
שואה ואף פרסם ספר על חורבן קהילת לייפאיה.
סולומון נשוי לאתל ,ובנו יעקב נשוי לאורנה
והוא אב לשניים.

"אימא ,כבר מותר לבכות?"
שאלה הילדה אחרי צאתה מן המחבוא ,עם השחרור
אבא קובנר

שמעון גרינהויז
■ שמעון (סיומה)
גרינהויז נולד
ב 1932 -בקרסנה
שבבלרוס למשפחה
מסורתית וציונית.
אחותו ואחיו הגדולים
ממנו ,הניה ומנדל,
היו פעילים באגודות
ציוניות והכשירו את
עצמם לעלייה לארץ
ישראל.
בסוף  ,1941לאחר פלישת גרמניה לברית
המועצות ,נכלאו שמעון ובני משפחתו בגטו קרסנה.
שמעון ואמו התגנבו מהגטו אל מכרה פולנייה ,והיא
נתנה להם מזון .הם נתפסו ,וקצין אס-אס עמד להרוג
אותם בנשקו .הפולנייה התחננה ,בכתה והציעה
לגרמני כסף ומזון כדי שיניח להם .הגרמני השתכנע
לבסוף והותיר אותם בחיים.
אחיו ואחותו של שמעון יצרו קשר עם הפרטיזנים
שהסתתרו ופעלו באזורי הביצות סביב קרסנה .כדי

להתקבל אל שורות הפרטיזנים ,נדרשו היהודים
להביא אתם כלי נשק ותחמושת .שמעון הטמין
קנה אקדח וכדורים בתוך כיכר לחם ותפוחי אדמה.
לראשי הגטו נודע על הקשר עם הפרטיזנים ,והם
עצרו את האח מנדל ואיימו עליו לבל יברחו הוא
ואחותו מן הגטו.
לאחר שסוס גרמני נפל לבור ,האשימו הגרמנים
את היהודים והענישו אותם :הם ריכזו קבוצת יהודים
בכיכר המרכזית של הגטו וירו בהם בזה אחר זה.
שמעון ואביו עמדו ואחזו ידיים .קצין אס-אס ניגש
אליהם מאחור וירה באב יקותיאל .האב נפל ומשך
אתו את שמעון הצעיר שעדיין החזיק בידו .האב מת
ושמעון נשאר מתחתיו כשהוא מכוסה דם וחושיו
מעורפלים במשך יום שלם ,עד שחילצו אותו בני
משפחתו.
במרס  ,1943בחג הפורים ,חיסלו הגרמנים את
הגטו ,רצחו את יושביו ושרפו את גופותיהם .בקרבנות
היו אחיו מנדל ואחותו הניה .שמעון ואמו ,עם עוד כ20-
מתושבי הגטו ,הסתתרו במסתור שהוכן מראש ושרדו
שם במשך חמישה ימים .כאשר יצאו מהמחבוא היה

הגטו ריק .באוויר עמד ריח של גופות שרופות ומוות.
שמעון לא יכול לעמוד על רגליו מכיוון שזה עתה
הבריא ממחלת הטיפוס .אמו נשאה אותו על גבה כל
הדרך עד הביצות ,אל הפרטיזנים .בקרב הפרטיזנים
חפרו שמעון ואמו מחפורות למגורים באדמה ,אכלו
שורשים ועשבים והתהלכו בלי נעליים ובגדים חמים
בחורף הקפוא .שמעון חטב עצים עבור הפרטיזנים,
ובמהלך העבודה נקטעו אצבעות ידו .באין טיפול
רפואי ,סבל מנמק.
לאחר המלחמה שבו שמעון ואמו לקרסנה .שמעון
סיים את לימודיו בבית הספר התיכון ,למד משפטים
ומתמטיקה באוניברסיטה ובשנת  1960עלה עם אמו
לישראל .הוא הקים משפחה ,ונולדו לו ארבעה ילדים
ושלושה נכדים .בנו גיל נפטר מסרטן בשנת ,2000
בגיל  .34שמעון הקדיש את חייו להוראה והיה מחנך
ומנהל בית ספר תיכון בפתח תקווה ,שם העמיד
דורות של תלמידים.

יהודית ברנע וליה הובר

■ התאומות יהודית ברנע וליה הובר לבית צ’נגרי נולדו
בשנת  1937בעיירה שימלאול סילווניי (סילגישומליו)
שבטרנסילווניה .בשנת  1940סופחה טרנסילווניה
להונגריה ,וביוני  1942גויס האב צבי בכפייה לפלוגות
העבודה היהודיות בחזית הרוסית ,ובהן נספו עשרות
אלפי יהודים .עם הכיבוש הגרמני ,במרס ,1944
הוחרם רכושם של בני המשפחה ,רבות מזכויותיהם
נשללו ,והם חויבו לענוד את הטלאי הצהוב .במאי
 1944גורשו יהודית וליה עם אמן לגטו שימלאול וביוני
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 1944גורשו לאושוויץ עם רבים מבני משפחתן .מכל
בני המשפחה שגורשו לאושוויץ שרדו רק יהודית,
ליה ואמן ,מרים-רחל .מכיוון שהיו תאומות זהות,
בחר אותן יוזף מנגלה לניסוייו הרפואיים הידועים
לשמצה” .היינו יפות ולבושות כל כך יפה ,ואז מנגלה
אמר’ :טוב’ ,כי בדרך כלל הוא רצה ילדים מבוגרים
יותר ,כי ילדים קטנים צורחים ובוכים ,ואנחנו בכינו
הרבה” ,הן מספרות.
באושוויץ שמרו יהודית וליה על קשר הדוק.
”אימא לא תמיד הייתה אתנו ,היו לנו זו את זו ,ודי
היה אפילו לתת יד” .חברותיה של האם הזהירו אותה
שתמות אם תוותר על מנת הלחם שלה ,ואז לא יהיה
מי שיטפל בתאומות ,אך האם לא יכלה לשאת את
רעבונן של הילדות .מדי לילה הייתה מתגנבת לביתן
שהיו בו התאומות ,למרות האיום בעונש מוות ,ונותנת
להן את מנתה הדלה .לעתים היו עכברושים אוכלים
את מנותיהן של הבנות” .בבוקר חמקתי אל הילדות,
עוד בטרם קמו ,והוצאתי אותן להתרחץ ,יהיה מזג
האוויר אשר יהיה .יחד התרחצנו ,סרקתי את שערותיהן

לקטעי וידאו על מדליקי המשואות (יועלו לאתר ביום הזיכרון)

במסרק צפוף כדי שלא יחלו בכינמת כי בלאגר די
היה בכך כדי לקחת אדם לגז” ,אמרה האם.
מנגלה נהג לעתים תכופות להקיז דם מגופן של
יהודית וליה .באחת הפעמים שעשה בהן ניסוי רפואי,
התפרצה האם לצריף והתחננה לפניו שלא יעשה את
הניסוי .בתגובה הוזרקה לה זריקה שהביאה אותה אל
סף המוות וגרמה לה להתחרש לצמיתות.
הבנות והאם שרדו סלקציות רבות ,ובינואר
 1945שחרר אותן הצבא האדום .לאחר המלחמה
שבו השלוש לעיירתן ובאוגוסט  1945פגשו את האב
ששרד ממחנות רבים ושב ממחנה גונסקירכן .האב
צבי סיפר” :אשתי דאגה כל הזמן להראות להן את
תמונתי ,שלא ישכחו אותי” .בשנת  1960עלו השתיים
לישראל עם הוריהן.
ליה נישאה לז’אן ,ולהם שני ילדים ושבעה
נכדים .יהודית נישאה למשה ,ולהם שלושה ילדים
וחמישה נכדים.

11

מדליקי המשואות
תשס"ט
אסתר-דבורה רייז-מוסל
■ אסתר דבורה
רייז-מוסל ,בת זקונים
ליוסף ועלס מוסל,
נולדה ב 1938-בהילו
שבהולנד למשפחה של
ציונים ידועים .ב1942-
מסרו אותה הוריה
למשפחה נוצרית כדי
להצילה ,אך אסתר
סירבה לשתף פעולה
והושבה להוריה באמסטרדם .ברזיה (פשיטה) של 26
במאי  1943באו שוטרים הולנדים לביתם ,וחמשת בני
המשפחה נשלחו למחנה המעבר וסטרבורק .אסתר
חלתה שם במחלות ילדות רבות וטופלה במשך
שבועות בבית החולים לילדים .כאשר הבריאה הלכה
לגן ילדים ולמדה שירים רבים בעברית  -עם ישראל
חי ,מי ימלל גבורות ישראל ,והיא שעמדה ,התקווה
ועוד.

ב 11-בינואר  1944נשלחה המשפחה לברגן-בלזן:
הוריה ,אחיה בן (בנימין) ואחותה יט (יעל) .האב היה
סבור שברגן-בלזן הוא תחנה בדרך לארץ ישראל.
יט אושפזה בצריף בידוד לחולים בפוליו ובשחפת.
כאשר חלו הוריה של אסתר ברעב ובטיפוס ,עברה
אסתר לבית היתומים שהקימו הני ויהושע בירנבאום.
אסתר זוכרת שבערב פסח תש"ה ( 28במרס ,)1945
כאשר גסס אביה ,אפו יהושע בירנבאום ובניו ,יעקב
וצבי ,מצות לכבוד חג החירות.
ב 10-באפריל  1945הועלו כ 2,500-אסירי המחנה
לרכבת שנודעה אחר כך בשם "הרכבת האבודה".
עלס נשארה בברגן-בלזן ונספתה שם .הרכבת נסעה
במשך שבועיים הלוך ושוב בין צבאות בעלות הברית
והצבא האדום ,הצבא הסובייטי הפגיז אותה במרגמות,
והצבא הבריטי הפציץ אותה מהאוויר .כמעט רבע
מנוסעיה נספו ברעב ,בטיפוס הבהרות ובהפצצות.
השכם בבוקרו של יום  23באפריל  1945צעק חייל
מהצבא האדום לחולים" :טאוורישי סוובודה" ("חברים,

חופש") .הרכבת שוחררה ליד הכפר טרביץ ,כ80-
ק"מ מלייפציג .בטרביץ פרשו חנה וצדוק מוסל את
חסותם על ילדי האח יוסף ,והמשפחה המורחבת
חזרה באמצע אוגוסט  1945לאמסטרדם .בקיץ 1950
מומש הרעיון הציוני של הוריה של אסתר ,והיא עלתה
עם חנה וצדוק מוסל לישראל.
אסתר פועלת היום כדי להעלות על נס את
המצילים היהודים בזמן המלחמה ,והיא פעילה
למען שימור יערות והרי יהודה .היא נישאה לאדריכל
אלימלך רייז ז"ל ,אדריכל במשרד ספדיה שהיה
שותף לתכנון "יד לילד" המנציח מיליון וחצי ילדים
שנספו בשואה ,שלא כמו אסתר שזכתה לשרוד
בשואה בזכות הציונות של הוריה .אסתר ילדה שלוש
בנות וחובקת חמישה נכדים.

מרים שוסטר
■ מרים שוסטר
נולדה ב 1935-בעיירה
גרוז’אן שבבסרביה,
למשפחה שומרת
מצוות של שמונה
נפשות .ב1941 -
גירשו את המשפחה
מביתה חיילים רומנים,
והיא הוצעדה עם
כל יהודי הסביבה
לטרנסניסטריה .מרים מספרת” :הלכנו ימים ולילות
ללא הפסקה ...בכיתי ,הייתי עייפה ,רציתי לישון ...אימא
אמרה לי לתת לה יד ,לעצום את העיניים ולישון...
לרוץ ולישון ,לרוץ ולישון ...את מי שנשאר מאחור,
בעיקר חולים וזקנים ,רצחו במעדר ,בפטיש ,במקל
וכדומה .מראה הגופות בצדי הדרך האיץ בנו שלא
נאט את הקצב”.
לאחר יותר מחודשיים של הליכה הגיעה מרים
עם בני משפחתה למחנה באלקי ,ליד העיר בר.
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בבאלקי נדחסו אלפי אסירים יהודים באורוות סוסים,
בלי חלונות ודלתות .באורוות שררו צפיפות איומה,
רעב ומחלות .מרים ובני משפחתה ישנו על הבטון
החשוף .אם המשפחה דאגה למחסורם של הילדים.
”היא נתנה לנו תקווה ,ובזכותה הצלחנו לשרוד
בימים הקשים” ,מספרת מרים” .לא היה אוכל במחנה.
כדי לאכול ,ילדים היו מסתכנים וחופרים תעלות
מתחת לאדמה ויוצאים לכפרים הסמוכים לקבץ
נדבות ומזון .אחיותיי הגדולות היו עושות זאת והיו
דואגות להביא גם לי אוכל ,למשל תפוחי אדמה.
אמי הייתה מנקה את תפוחי האדמה מהתולעים
ומאכילה אותנו”.
מרים זוכרת שבבאלקי השאירו הגרמנים את
האסירים היהודים למות ברעב .זוג הורים אחד הבריח
את בנם מנדל’ה למחנה בעזרת שוחד .מרים לקחה
אותו תחת חסותה והגנה עליו מפני ילדים אחרים
שהתעללו בו .באחד הימים התגלה לגרמנים שהילד
הוברח למחנה והם רצחו אותו .מותו הנורא כאב
מאוד למרים .ב 1944-שחררו הסובייטים את מחנה

באלקי .מיותר מ 10,000-שנכלאו במחנה ,נותרו
בחיים מאות אנשים בלבד .לאחר השחרור העבירה
הסוכנות היהודית את מרים לבית ילדים .כעבור כמה
חודשים עלתה מרים על אניית המעפילים ”פאן יורק”,
אך הבריטים עצרו את האנייה ושלחו את נוסעיה
למחנה מעצר בקפריסין.
ערב הקמת המדינה עלתה מרים ארצה .היא
נישאה והקימה משפחה .לאחר שגדלו ילדיה התנדבה
לעזור לעולים חדשים ועשתה רבות כדי להקל את
התאקלמותם בארץ .כיום היא מנהלת בהתנדבות
את הארגון ”עזרה לניצולי שואה” .בתפקידה היא
אחראית לרווחתם של ניצולי שואה ” -הניצולים
שלי” ,היא מכנה אותם.
מרים נשואה למשה ,ולהם שלושה ילדים
ושמונה נכדים.

הכותב עובד במחלקת האינטרנט.

מתוך ארכיוני יד ושם:

”כאשר יהיה לי לחם,
אשלח לך”
מאת ליטל בר

■

תחקיר :מרים מושיץ תרגום :הלל שכטר

מתגעגע ומנחם; ילד שבנסיבות של מחנה הריכוז
היה למפרנס ולתומך  -מבוגר בטרם עת .ועוד הוא
כותב” :אימא ,שלחי לי בבקשה נייר מכתבים ,לכן
לא כתבתי .הבלוק שלנו הולך להיות מוגז בימים
הקרובים ,אימא ,לכן יש לי הנייר הזה .הכול כאן
מודבק ,וגנבתי את הנייר הזה”.
המכתב כתוב על רצועת נייר צרה וארוכה .לפי
עדותה של האחות ורדה ,זיגפריד התכוון בדבריו
לחיטוי הבלוק באמצעות גז .את המבנה לחיטוי
סימנו או אטמו ככל הנראה בסרטי נייר שהודבקו
על החלונות והדלתות .הרצועה ששרדה היא עדות

■ זיגפריד רפפורט ,בשנת  1938לערך .ארכיון התצלומים,
יד ושם

■ ב 1938-גורשה משפחת רפפורט שהתגוררה
בהנובר שבגרמניה לפולין ,אך הפולנים סירבו לקבל
את בני המשפחה ,והם הוחזרו לגרמניה מיד .האב
מוריץ-משה נכלא ,והאם מרים חלתה ואושפזה.
ארבעת ילדי המשפחה נהגו לעשות את דרכם
מבית החולים לבית הכלא מדי יום כדי לבקר את
הוריהם .בסופו של דבר גורש האב לפולין ,ושם אבדו
עקבותיו .הבת רזי (היום ורדה) נשלחה לאנגליה
בציפייה שאחיה יצטרפו אליה ,אולם בני המשפחה
שנשארו בגרמניה גורשו לריגה .ב 1944-שולח פאול,
הבן הצעיר ,לאושוויץ .מרים וילדיה ,פאולה וזיגפריד,
שולחו לשטוטהוף.
בשטוטהוף הופרד זיגפריד מאחותו ומאמו ,אך
הם הצליחו לקיים קשר באמצעות מכתבים שהעבירו
בתוך המחנה .אחד המכתבים הללו שרד ,והוא שמור
בארכיון יד ושם .וכך כתב זיגפריד בן ה 11-לאמו:
”אימא יקרה ,מה שלומך? קיבלתי את שני מכתבייך.
אני בריא .אין לך עוד כאב בטן? אימא ,אני חושב
שאת צריכה לחם .אני אלך לבלוק  .3יש לי מספיק
לעצמי ,אז אל תדאגי בגללי [ ]...הלוואי שנהיה שוב
יחד בקרוב .כאשר יהיה לי לחם ,אשלח לך ,הרי את
יודעת זאת ,אימא”.
מבעד לנייר הישן ולכתב הילדותי מצטיירת דמותו
של זיגפריד :ילד שרגיש לבריאותה ולצרכיה של אמו,

■ דף עד על זיגפריד רפפורט שמסרה
אחותו ורדה

נוספת לגעגועיו של זיגפריד לאמו ולתושייה שלו -
הוא ניצל את ההזדמנות שצצה בזמן חיטוי הבלוק
כדי לכתוב לאמו.
את המכתב חתם זיגפריד במילים אלו” :אימא,
אני מנשק אותך ,דרישת שלום לפאולה .בקרוב נבשל
שוב תפוחי אדמה במתפרה .”5
חלומו להתאחד עם אמו ועם אחותו לא התממש.
זיגפריד נספה ב ,1945-באחת מצעדות המוות של
הגברים שהוצאו משטוטהוף .אמו נפטרה כשבועיים
לאחר שחרורה ממחלת הטיפוס .פאולה שרדה
ונתנה את המכתב לאחותה ורדה כהן ,והיא מסרה
אותו לארכיון יד ושם.

מבעד
לנייר הישן
ולכתב הילדותי
מצטיירת דמותו
של זיגפריד:
ילד שרגיש
לבריאותה
ולצרכיה של אמו,
מתגעגע ומנחם;
ילד שבנסיבות
של מחנה הריכוז
היה למפרנס
ולתומך -
מבוגר
בטרם עת

הכותבת היא ראש מדור הנגשה באגף הארכיונים.

ארכיון 13

”וירא אלוהים כי רע”

מתנת יום הולדת
לא שגרתית
מאוטו וייס

מאת ד”ר דוד זילברקלנג
■ ”היה זה ערב שקט ונעים בחודש ינואר ,רווי
שלום ושלווה ,ובשמים התכוננו אט-אט להדליק את
הכוכבים .אלוהים ישב על כס המלכות הנוח בראש
מורכן ,פניו מכוסות בכפות ידיו .בזה הרגע שמע את
דיווח הערב של זקני השמים שלו [ ]...אלוהים ישב
מבלי נוע ,מבטו נעוץ בנקודה אחת ,מהרהר במשהו
בכובד ראש .על מה הוא חשב?”
כך נפתח ספרו של אוטו וייס וירא אלוהים כי רע
על גטו טרזין (טרזיינשטט) .וייס ,אשתו אירנה ובתו
הלגה גורשו מפראג אל טרזין בשלהי שנת  .1941וייס,
בעל מסור ,החליט להפתיע את אשתו במתנה מיוחדת
ליום הולדתה ה 37-שחל ביוני  .1943בתו הלגה בת
ה ,13-אמנית בראשית דרכה ,הייתה שותפתו לסוד,
ויחד הם תכננו להעניק לאירנה רומן על טרזין .הם
נהגו להיפגש בערבים ,והלגה מילאה אחרי הוראתו
של אביה” :ציירי את מה שאת רואה”.
וייס מספר סיפור מרתק שבו אלוהים יורד מגן
עדן לטרזין ולובש צורה של אדם זקן ששמו אהרון
גוטסמן .זאת כדי שיוכל לחזות במו עיניו בהתרחשויות
שחלו על פני האדמה מאז בחר להתרחק מענייני
החולין של בני האדם .עיקר דאגתו הייתה נתונה
למשרתו הנאמן והצנוע ,ויטייזסלאב טאוסיג ” -עניו
ונחבא אל הכלים”  -אחד האסירים בגטו .אלוהים
חש כי משהו אינו כשורה ,ואכן כשהוא לומד להכיר
מקרוב את חיי המחנה ,הוא מבין עד כמה היה
המצב בטרזין בכי רע .מרבית הדמויות בסיפור של
וייס הן של אסירים יהודים .הסבל אשר הם חווים
מתנגש בשחיתות של חלק מאנשי הסגל היהודים

והצ’כים ,ועל אף המצב הנורא ,במחנה מתגלה גם
טוב לבם האנושי והבסיסי של אחרים .וייס שולח
חצי ביקורת כלפי אנשי הסגל של המחנה ,ביקורת
המתובלת לעתים קרובות בהומור מריר ועוקצני.
ומה יכול אלוהים ,בדמות של אדם ,לעשות? העלילה
מובילה לסוף מפתיע המעלה שאלות מוסריות
ותאולוגיות מרתקות.
אוטו וייס נשלח מטרזין לאושוויץ-בירקנאו
באוקטובר  .1944אשתו ובתו הלגה היו מהמגורשים
אל המחנה שלושה ימים לאחר מכן .את הרומן ,ספר
שירה שכתב אוטו ואת הציורים של הלגה הם הותירו

מאחוריהם בטרזין בידיו של קרוב משפחה .הלגה ואמה
לא זכו לראות שוב את אוטו ,אך הן הצליחו לשרוד
ולאחר השחרור השיבו לרשותן את הפריטים היקרים.
הרומן המפעים והייחודי הזה יוצא עתה לאור בהוצאת
יד ושם באנגלית ובעברית ,ובו הקדמה מרגשת מאת
הבת הלגה וויסובה-הושקובה ומבוא וביאורים מאת
ההיסטוריונית וניצולת השואה רות בונדי .הספר כולו
מלווה בציוריה של הלגה מטרזין.
הכותב הוא העורך הראשי של ההוצאה לאור.

ועוד חדש על המדף...
יהושע שֶכנ ֶר ,מחכים לל ֶנ ֶק :יומן מהבור
עורכות :דבורה שֶכנ ֶר ובלה גוטרמן
מחיר 88 :ש”ח
■ ”יהודים שיחיו בעוד שבעים שנה ,במציאות שפויה,
נורמלית  -האם יוכלו להבין את מה שהתרחש כאן?”
המילים האלה ,מתוך יומן אישי של יהודי ששרד
משם ,נכתבו בפלנטה אחרת ,במחבוא מתחת לפני
האדמה ,בבור במכרה חול נטוש שבו מצאו מסתור
 14יהודים .במשך  64שנים הן נותרו ללא מענה,
כתובות בכתב יד צפוף בקובץ מהודק של מחברות,
והמתינו לפרסומן.

  14פרסומים

תעודה נדירה זו מתארת בפרוטרוט את חיי
האנשים שחיו במחבוא ,ניצלו מגירוש למחנות המוות
וזכו לחוות את רגע השחרור .השאלות הגורליות
שחייהם היו תלויים בהן ניסרו בחלל המסתור ולא
הרפו :האם ישרדו ולא יתגלו? האם ימשיך ֶלנ ֶק לספק
להם מזון ולא ינטוש אותם? האם לא יפגעו בו שכניו
האנטישמים?

חדשות
ישיבת המועצה הוקדשה
לזכרו של יוסף (טומי) לפיד

”מי שמכחיש את השואה אינו יכול להיות קתולי”
סדנת חוקרים בין-לאומית :האפיפיור פיוס ה 12-והשואה

■ ב 3-בפברואר התכנסה מועצת יד ושם לישיבתה
הראשונה בראשותו של יושב ראש המועצה החדש
הרב ישראל מאיר לאו .חלקה הראשון של הישיבה,

■ בימים  9-8במרס קיים המכון הבין-לאומי לחקר
השואה בשיתוף מכון המחקר התאולוגי הסליסאני
בירושלים סדנת חוקרים משותפת על מצבו הנוכחי
של המחקר על האפיפיור פיוס ה 12-והשואה.
לחוקרים היוותה הסדנה הזדמנות להחלפת מידע
אקדמי ודעות .בשנים האחרונות פורסמו כמה ספרים
חשובים ומאמרים בנושא ונחשפו חומרים חדשים,
ולכן עלה הצורך לסכם את מצב המחקר היום ולבדוק
אם קיים מידע חדש שלא היה ידוע קודם ואם המידע
הקיים דורש הערכה מחודשת.
במושב הפתיחה של הסדנה נשא דברים יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו” :הסוגיות ההיסטוריות
המורכבות שיעלו בסדנה נוגעות בערכים בסיסיים
ובשאלות מוסריות .מחקר אקדמי רציני שמטרתו
לגלות את האמת צריך להישען על תיעוד .שמחתי
לשמוע כי האפיפיור הנחה לזרז את קִטלּוג המסמכים
בארכיון הוותיקן מתקופת השואה כדי שיהיה אפשר
לזרז את פתיחת הארכיון לחוקרים”.

בנוכחות בני משפחת לפיד ,הוקדש ליושב ראש
הקודם יוסף (טומי) לפיד ז”ל ,ובו נשאו דברים
לזכרו יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ויושב
ראש המועצה הרב לאו .סרט זיכרון מרגש הציג
את פעילותו של לפיד ביד ושם בתפקיד יושב ראש
המועצה ,ואלמנתו הסופרת שולמית לפיד חתמה
בדבריה חלק זה של הישיבה.
אבנר שלו הציג את סיכום הפעילות של יד ושם
לשנת  2008ואת תכנית העבודה של יד ושם לשנת
 ,2009וסגנית מנהלת אגף המוזאונים יהודית שן-דר
הציגה את התערוכה ”כאן ביתי  -ניצולי השואה
במדינת ישראל”.

התערוכה ”כתמים של אור”
נפתחה בווינה
■ ב 31-במרס נפתחה בתאטרון ”נסטרויהוף -
המקום” בווינה התערוכה הנודדת ”כתמים של אור:
להיות אישה בשואה” .את בניין התאטרון בנה ב1898-
האדריכל היהודי הנודע אוסקר מרמורק .במקום היה
תאטרון יהודי עד  ,1940ובשנה שעברה נפתח מחדש
תאטרון יהודי ונקרא ”המקום”.
בטקס הפתיחה השתתפו חברת הפלרמנט
של מדינת המחוז וינה סוניה קאטו ,מזכ”לית הקרן
הלאומית של רפובליקת אוסטריה לקרבנות הנציונל-
סוציאליזם חנה לסינג ,מנכ”ל המשרד לתרבות
ומדע בעיריית וינה ד”ר אנדראס מאילאט-פוקורני
ומנהלת אגף המוזאונים ביד ושם ואוצרת התערוכה
יהודית ענבר.
התערוכה בווינה נפתחה בחסות נשיא מדינת
אוסטריה ד”ר היינץ פישר ובסיועם הנדיב של קרן
עתיד לרפובליקת אוסטריה ,הקרן הלאומית ,משרדים
ממשלתיים ,רשות התרבות בעיריית וינה וחברות
פרטיות .התערוכה תוצג עד סוף מאי  ,2009ובבתי
ספר בעיר וינה יהיו פעילויות חינוכיות הקשורות
לתערוכה.

שגריר הוותיקן בישראל אנטוניו פרנקו התייחס
בדבריו גם לפרשת הכומר מכחיש השואה ריצ'רד
וויליאמסון” :מי שמכחיש את השואה אינו יכול להיות
קתולי” .עוד אמר השגריר כי הסדנה היא צעד חשוב
בבניית שיתוף הפעולה לחיפוש אחר האמת .בסיום
דבריו הזכיר השגריר כי האפיפיור בנדיקטוס ה16-
יבקר ביד ושם במאי.

"השואה בעיתונות ,בקולנוע וברדיו בזמן אמת":
סדנת מחקר בין-לאומית ,קיץ 2009
■ בימים  20-13ביולי  2009יקיים המכון הבין-לאומי לחקר השואה סדנת מחקר בין-לאומית בנושא
”השואה בעיתונות ,בקולנוע וברדיו בזמן אמת” .חוקרים מבלגיה ,מקנדה ,מאנגליה ,מצרפת ,מגרמניה,
מהולנד ,מהונגריה ,מישראל ,מאיטליה ,מרוסיה ,מאוקראינה ומארצות הברית יתכנסו ביד ושם כדי לקדם
מחקרים חדשים על היקף המידע שמסרו אמצעי התקשורת בזמן אמת על היהודים בשלטון הנאצי ,על
השמדתם באירופה שהייתה בכיבוש הנאצי ,על הטיפול בפליטים היהודים ועל תגובותיהם של העומדים
מן הצד .הסדנה תתקיים בתרומתה של קרן משפחת גוטווירת.
למידע נוסףresearch.institute@yadvashem.org.il :

אוסף מסמכים מלוקסמבורג ששרד בשואה נמסר ליד ושם
■ ב 16-במרס מסר הארכיון הלאומי של לוקסמבורג
ליד ושם העתקים של כ 31,000-דפי מסמכים
מלוקסמבורג ששרדו בשואה .האוסף מלמד על אורח
החיים הקשה של היהודים בכיבוש הנאצי בלוקסמבורג
ועל חיי היום-יום תחת ההגבלות והאיסורים.
באוסף תיעוד של הגירוש לגטאות ולמחנות
ההשמדה (רשימות ופקודות) ,תיעוד של הגירושים
לצרפת ,עדויות על ביזה והחרמת רכוש יהודי ,מידע
על ההגירה לארצות הברית ,הצהרות על נכסי יהודים
ומסמכים על הרדיפות .באוסף יש מידע על כ 60-זוגות
מעורבים אשר הצילו את בני זוגם היהודים.
את החומר מסר מנהל המרכז של לוקסמבורג
לתיעוד ולמחקר של ההתנגדות פרופ’ פאול דוסטרט
(מימין) ליושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו.

”יותר מחצי מיהודי לוקסמבורג נרצחו בשואה
וכולם סבלו מרדיפה” ,אמר מנהל אגף הארכיונים של
יד ושם ד”ר חיים גרטנר” .אוסף זה שרד בשלמותו ,והוא
פותח חלון לחייה של קהילה זו בזמן השואה”.
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חדשות
■ מזכירת המדינה של ארצות הברית הילרי קלינטון
ביקרה ביד ושם ב 3-במרס .לביקורה התלווה יושב
ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו .קלינטון
סיירה בתצוגה החדשה במוזאון לאמנות השואה
”ברונו שולץ :ציורי הקיר של אמן בכפייה” (ראו עמ'
 )4בהדרכתן של מנהלת אגף המוזאונים יהודית ענבר

מבקרים ביד ושם
לכוח האמת העומד בפני ההכחשה ,היכולת של הרוח
האנושית להשתקם ולא להתייאש ותקומתו של העם
היהודי מתוך הרצח והחורבן .יד ושם מהווה תזכורת
לכל בני האדם שאסור שלקחי השואה יישכחו .אלוהים
יברך את מדינת ישראל ואת עתידה”.

■ מנכ”ל יד ושם נתן איתן (משמאל) קיבל את
פניו של שר החוץ של נורווגיה יונס גאהר סטור
(מימין) בביקורו ביד ושם ב 1-במרס .היושב ראש

■ שר החוץ של קנדה לורנס קנון (משמאל) ביקר
ב 1-במרס במוזאון לתולדות השואה בהדרכתו של
מנהל דסק ארצות דוברות אנגלית באגף לקשרי חוץ
דוד מצלר (מימין).

הנכנס של כוח המשימה לשיתוף פעולה בין-לאומי
להוראה ,לזיכרון ולמחקר של השואה (  )ITFהשגריר
תום אריק וראלסן התלווה אל שר החוץ הנורווגי .שר
החוץ השתתף בפגישת עבודה עם צוות בית הספר
המרכזי להוראת השואה.

והאוצרת הבכירה לאמנות יהודית שן-דר והשתתפה
בטקס אזכרה באוהל יזכור .בסיום ביקורה כתבה
בספר האורחים של יד ושם” :יד ושם הוא הוכחה

אירועי ינואר-מרס 2009
 6בינואר ■ אות חסידת אומות העולם הוענק
למגדלנה גרודזקה גושקובסקה מפולין על הצלת
ילדים יהודים בשואה .גושקובסקה הבריחה את הילדים
מגטו ורשה והסתירה אותם אצל משפחות פולניות או
במנזרים .בתמונה :וויליאם דונט (משמאל) שהיה ילד
בן חמש כשגושקובסקה (מימין) הצילה את חייו

במעמד חברת הכנסת קולט אביטל ,שגריר רומניה
בישראל אדוארד יוסיפר וראש עיריית באר שבע
רוביק דנילוביץ .סגן יושב ראש מוזאון סטרומה ברוך
טרקטין וברקו קריגלרר נשאו דברים ,וד”ר רוברט רוזט
הרצה על ”דימויים נאציים באנטישמיות העכשווית”.
הנחה את העצרת אריה רייטר ,יושב ראש המוזאון
ובית הכנסת על שם סטרומה.
 13במרס ■ מפגש שלישי בסדרה ”יוצאי רוקיטנה
והסביבה מספרים לדורות ההמשך” בהיכל יהדות
ווהלין .ד”ר פרומי שחורי הרצתה על ”ווהלין 1939-
 :1941מתקווה לחיסול” ,ונערך רב שיח עם ותיקי
רוקיטנה והסביבה בנושא ”החיים בעיירה ובסביבתה
בתקופת השלטון הסובייטי” בהנחיית עמירה ענברי
לבית בינדר.

 9בינואר ■ אירוע של התאחדות יוצאי צ’נסטוחוב
ודורות ההמשך בראשות אריה אדליסט ,ובו נערכו
טקס אזכרה בבקעת הקהילות וסיור מודרך במוזאון
לתולדות השואה ,בתערוכה ”כאן ביתי  -ניצולי השואה
בישראל” ובמוזאון לאמנות השואה .האירוע הסתיים
באספה כללית של הארגון באודיטוריום.
 2במרס ■ עצרת זיכרון במלאות  67שנה לטביעת
 769מעפילים באנייה ”סטרומה” בשיתוף מוזאון
סטרומה  -בית הכנסת על שם קדושי סטרומה

  16תושדח

 16במרס ■ עשרות ניצולי שואה בוגרי בית הילדים
סלבינו שבאיטליה ובני משפחותיהם התכנסו למפגש
חברים מרגש במיוחד ביד ושם .הם סיירו בתצוגה
”ילדי סלבינו  -משואה לתקומה” המוצגת בבית
הספר המרכזי להוראת השואה והשתתפו בטקס.
בטקס נשאו דברים שגריר איטליה בישראל לואיג’י
מאטיולו ,יושב ראש ועד בוגרי בית סלבינו אלכס
שראל ומנהלת בית הספר המרכזי להוראת השואה
דורית נובק .אריה לובה אליאב שהיה מפקד ספינת
המעפילים ”אולואה” סיפר ברגש את סיפור ההעפלה
של הספינה ,שגם קבוצה של ילדי סלבינו הייתה בה,

והמלחין יעקב הולנדר ,בוגר סלבינו ,הקריא בלדה
שכתב לכבוד האירוע .בתום המפגש השתתפו
החברים בטקס אזכרה באוהל יזכור .בתמונה :השחקן
שמוליק שילה (שני מימין) ,ילד סלבינו ,וחברים בוגרי
סלבינו
 25במרס ■ אזכרה שנתית במלאות  66שנים
לגירוש יהודי מקדוניה בהשתתפות בני דורות ההמשך
ובמעמד יושב ראש התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
יוסף ז’מבוקי ונציג שגרירות מקדוניה בישראל פאיו
אבירוביץ’ .ההיסטוריונית ג’ני לבל הרצתה על ד”ר
סמיליאן צ’קדה שהציל ילדים יהודיים במקדוניה,
העיתונאי ראול טייטלבאום הרצה על יהודי מקדוניה
בשורות הפרטיזנים של טיטו ,ונעמה גליל ,מנהלת
מחלקת ההדרכה באגף ההנצחה וההסברה ,סיפרה
את סיפוריהם של חפצים ,תצלומים ומסמכים של
קרבנות מקדוניה היהודים .את הטקס הנחתה נציגת
דורות ההמשך ד”ר רחל לוי-דרומר.

חדש בwww.yadvashem.org-
האפיפיור יבקר
ביד ושם בחודש מאי
■ ב 11-במאי יבוא האפיפיור בנדיקטוס
ה 16-לביקור היסטורי ביד ושם .מתכונת
הביקור תהיה דומה לזו של האפיפיור
הקודם יוחנן פאולוס השני שביקר ביד ושם
במרס  .2000הוא ישתתף בטקס באוהל
יזכור ,יעלה את אש התמיד ,יניח זר לזכר
ששת מיליון הנספים בשואה ויישא נאום
לפני קהל של אנשי ציבור ,ניצולי שואה
ואנשי דת.
משלחת של  40נציגי הוותיקן וכ70-
עיתונאים ילוו את האפיפיור בביקורו
בארץ ,ואת פניו יקבלו ביד ושם הנשיא
שמעון פרס ,יושב ראש מועצת יד ושם
הרב ישראל מאיר לאו ויושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו.
ביום ביקור האפיפיור יהיה אתר יד
ושם סגור לציבור.

”עת לרפוא” (קהלת ג’ ,ג’)
סיפורו של בית הילדים באוטבוצק
בפולין
■ כמיליון וחצי משישה מיליון היהודים שנספו
בשואה היו ילדים .עשרות אלפי ילדים שרדו .הילדים
שהסתתרו מצאו מקלט בכל מקום אפשרי ,חיו בפחד
מתמיד פן ייחשפו והיו תלויים בזרים שמעת לעת גילו
כלפיהם רצון טוב .ילדים אחרים הסתירו את זהותם,
וגם הם התמודדו ללא הרף עם הפחד והסכנה ,שכן
די היה במילה שגויה להביא לחשיפתם ולמותם.
השחרור לא הביא קץ לסבלם מכיוון שלרובם לא
היה בית לחזור אליו או משפחה שתקבל אותם .כדי
לענות על הצרכים הגופניים והנפשיים האדירים של
ילדים אלו ,הוקמו בתי ילדים מיוחדים .אחד מבתי
הילדים האלה הוקם באוטבוצק שבפולין.

התערוכה ”עת לרפוא” מתמקדת בחוויותיהם
של הילדים מעת הגעתם לבית הילדים באוטבוצק
ובתהליך הקשה והכואב לעתים של הריפוי והשיקום.
הסרטים והתצלומים ,הסיפורים והעדויות המוצגים
בתערוכה זו מספרים כיצד למדו הילדים באוטבוצק,

יריד הספרים הבין-לאומי:
”עניין רב בספרי יד ושם”

הסימפוניה "קדיש"
בקונצרט מיוחד ביוני
■ ב 1-ביוני  2009יתקיים בכיכר גטו ורשה ביד ושם
קונצרט מיוחד בשיתוף מרכז הארגונים של ניצולי
השואה בישראל .התזמורת הפילהרמונית הישראלית,
מקהלות נשים ,גברים וילדים ,קריין וזמרת יבצעו
את סימפוניה מספר  ,3קדיש ( ,)1963של ליאונרד
ברנשטיין על פי טקסט שכתב ניצול אושוויץ ד"ר
שמואל פיזאר.
הקונצרט בחסות לילי ספרא והקרן הפילנתרופית
על שם אדמונד ג'יי ספרא ומתקיים בזכות תמיכת משרד
החינוך ,תרומת קרן אלכסנדר ותורמים נוספים.

בעזרת אהבתם והדרכתם של אנשי הצוות המסורים,
לצחוק ,לשחק ,ליצור ,לתת אמון ,ובסופו של דבר
לקוות לחיים טובים יותר.
התערוכה ”עת לרפוא” היא חלק מתת-האתר
לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה שעולה מדי שנה
באתר יד ושם ,ובו קישורים לתערוכות מקוונות
מתאימות ,חומרים חינוכיים ,סיפוריהם של מדליקי
המשואות ,אירועים ועוד.

מצגת מולטימדיה של ”אלבום
אושוויץ”
■ אלבום אושוויץ ,העדות המצולמת היחידה לתהליך
הרצח ההמוני שהתחולל במחנה ההשמדה אושוויץ-
בירקנאו ,מוצג באתר יד ושם במצגת מולטימדיה
בליווי קריינות בארבע שפות  -אנגלית ,עברית,
ערבית וספרדית.

המצגות הן חלק מתערוכה מקוונת ,ובה מבוא,
הסברים ,תצלומים מן האלבום ותצלומי אוויר של
מחנה אושוויץ שצילמו בעלות הברית בשנת .1944
הכותב הוא עורך אתר האינטרנט בעברית.

אירוע של יד ושם בפסטיבל
קולנוע ישראלי בפריז
צלם :ארז ליכטפילד

בתמונה ,מהשני מימין :שר התשתיות של מקדוניה
ולה סאמאק ,שגריר מקדוניה בישראל פאיו אבירוביץ,
מרים אביעזר וקונסול כבוד של מקדוניה בישראל
שלמה גרציאני

■ יותר מ 60,000-מבקרים הגיעו ליריד הספרים
הבין-לאומי ה 24-שהתקיים בפברואר בבנייני האומה.
ביריד השתתפו כ 600-מוציאים לאור מישראל ומ25-
מדינות בעולם .הוצאת יד ושם קיבלה מקום מכובד
בכניסה ליריד והציגה יותר מ 300-ספרי מחקר,
זיכרונות ,יומנים ואלבומים בשפות שונות.
”הדוכן עורר עניין רב בקרב המבקרים והמו”לים
הזרים” ,אמרה מנהלת מחלקת ההוצאה לאור ביד
ושם גבי הדר” .אין ספק שהדבר מעיד על ההתעניינות
הגוברת בקרב קהל הקוראים בנושא השואה”.

מאת עמיר וולף

■ ב 22-במרס בקולנוע "לה-בלזק" בפריז התקיימו
הקרנת בכורה עולמית של סרטי מוזאון יד ושם והקרנה
חגיגית (טרום-בכורה) של הסרט "אדם בן כלב" (פול
שרדר ,2008 ,גרמניה ,ארצות הברית וישראל) בשיתוף
פסטיבל "  "Isratimלקולנוע ישראלי בפריז ,בהנחיית
העיתונאית הלן שומאן .בתמונה ,מימין לשמאל:
מנהלת דסק ארצות דוברות צרפתית ,איטליה ויוון
ביד ושם מירי גרוס ,מנהלת מרכז הצפייה ליאת בן
חביב ,מנהלת אגודת ידידי יד ושם בצרפת קלודין
קאלו ,ג'קי שאפר ,נשיא האגודה פול שאפר ,נכדם
של ג'קי ופול ובמאית ומפיקה של סרטי המוזאון
נעמי שחורי
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ידידים ברחבי העולם
ישראל

קנדה

אוסטרליה

יד ושם מבקש להוקיר תודה לנאמניו הוותיקים
ולכל המצטרפים החדשים לחוג הידידים אשר נענו
לקריאה והרימו תרומה למען שימור זיכרון השואה
והנחלתו לדורות הבאים.

■ בכינוס השנתי של אגודת ידידי יד ושם בקנדה
ב 23-בפברואר נבחרה פראן סונשיין לתפקיד יושבת
הראש הארצית במקום הנק רוזנבאום אשר פרש
מתפקידו לאחר  14שנים .בכינוס העניקו יד ושם
והאגודה הקנדית לרוזנבאום שי הוקרה על פעילותו
ותרומתו רבות השנים.
מימין לשמאל :פראן סונשיין ,הנק רוזנבאום,
שגרירת ישראל בקנדה מרים זיו ,מנהליה הנבחרים
החדשים של האגודה ד”ר נעמי עזריאלי וג’וזף גוטדנקר
ומנכ”ל האגודה ירון אשכנזי

■ פרופ’ לואיס וולר ,יושב הראש של הוועדה
המייעצת לתכנית גנדל להוראת השואה
למחנכים מאוסטרליה ,ביקר ביד ושם בינואר.
מימין לשמאל :מנהל דסק ארצות דוברות אנגלית
באגף לקשרי חוץ דוד מצלר ,פרופ’ לואיס וולר ,יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,מנהלת בית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם דורית נובק ומנהל
תכנית גנדל להוראת השואה למחנכים מאוסטרליה
אודי כהן

יד ושם מביע את צערו על פטירתו של גרשון ברגסון
ז”ל ,ידיד ותומך של יד ושם .תהא נשמתו צרורה
בצרור החיים.

ארצות הברית
■ בביקורם ביד ושם עם ילדיהם וידידיהם השתתפו
סקוט ברי ופטרישה ווילנם בטקס בר מצווה לכבוד
סם פדר ,בנם של ויקטוריה ובן פדר.

בריטניה
■ רוברט ופני פוקס סיירו סיור מודרך במוזאון
לתולדות השואה והתרשמו מן העבודה שנעשית
”מאחורי הקלעים” בארכיונים של יד ושם.

■ משלחת של הפדרציה היהודית של קהילת יוסטון
ביקרה ביד ושם ב 27-בפברואר .בביקורם השתתפו
חברי המשלחת בטקס אזכרה מרגש באוהל יזכור.

 18ידידים ברחבי העולם

■ התורמים ליד ושם קורט ומרי דנציג הגיעו לסיור
מיוחד ביד ושם בנובמבר.

■ סר אבלן דה רוטשילד סייר במוזאון לתולדות
השואה עם בני משפחתו בדצמבר .2008

■ רומא של (משמאל) ביקרה ביד ושם בנובמבר
 .2008בלוויית מנהל דסק ארצות דוברות אנגלית
באגף לקשרי חוץ דוד מצלר (מימין) היא ביקרה
במצפה הפנורמי המרשים של ירושלים הנבנה בזכות
תרומתם הנדיבה של חמיה ,רות ומוריס של.

צרפת
■ השאטל החדש של יד ושם נתמך בנדיבותן של
המשפחות קרמר ורומנו ,והוא מאפשר ליותר ממיליון
אנשים המבקרים ביד ושם מדי שנה ,בהם מחנכים,
סטודנטים וחיילים ,לנסוע ברחבי האתר.

בלגיה

ונצואלה

■ ב 9-בפברואר נערך טקס הוקרה לכבודם של
התורמים יוסף-חיים ורנה קאופמן  -בזכות תרומתם
הנדיבה תורגמו הסרטים המוצגים במוזאון לתולדות
השואה לשפות שונות ,והם מושמעים למבקרים
במוזאון במדריך הקולי למבקרים.

■ רבקה ונתן לוסטגרטן השתתפו עם ילדיהם סול
(שאול) ומוניקה בטקס הסרת הלוט מעל לוח הוקרה
שהותקן לכבודם ביד ושם.

■ הדסק הנוצרי שלח שלושה מחנכים נוצרים
 ד”ר קרי ברנס ,סוזי סנדגר ורון קנטרל (בתמונה,משמאל לימין)  -לסמינר החורף של בית הספר
המרכזי להוראת השואה שהתקיים ביד ושם בינואר.
המחנכים מתכוונים לרתום את הידע ואת הכלים
שצברו בסמינר לטובת פעילויות שונות של יד ושם
ברחבי ארצות הברית.

מקסיקו

יוסף-חיים קאופמן נולד בסירט שברומניה.
באוקטובר  1941גורשה משפחת קאפומן עם 1,300
יהודים מן העיר אל צ'בולובקה .רק  160יהודים
מסירט שרדו ,ובהם משפחת קאופמן .המשפחה
בנתה מחדש את חייה באנטוורפן.

■ המשפחות עוזיאל ,אלטר ,שפירו והררי ביקרו ביד
ושם לרגל בר המצווה של יצחק אלטר עוזיאל.

ליכטנשטיין
■ ממשלת ליכטנשטיין ואגודת ידידי יד ושם
בליכטנשטיין ציינו את יום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה בנוכחות פקידי ממשל וחברים
ממשפחת המלוכה.
צילום :מיכאל זנגהליני

מימין לשמאל :חברת הנהלת האגודה אוולין ברמן,
הפסנתרנית אלנה בוכל ,הסופר מיכאל דונהאוזר ,שרת
החוץ והתרבות של ליכטנשטיין ריטה קייבר-בק ,חבר
הנהלת האגודה הוד מעלתו הנסיך וולפגנג ומנהל
דסק שווייץ וארצות דוברות גרמנית באגף לקשרי
חוץ אריק רב-און

הדסק הנוצרי
■ מנהלת הדסק הנוצרי ביד ושם ד”ר סוזנה קוקונן
(מימין) ביקרה בצפון אירלנד ובאירלנד בינואר 2009
כדי להשתתף באספה הלאומית של צפון אירלנד.
לביקורה התלווה המנהל הארצי של השגרירות
הנוצרית הבין-לאומית ירושלים ( )ICEJבריאן סילבסטר
(משמאל).

הצטרפו לחוג ידידי יד ושם היום!
■ בתקופה זו של חוסר ודאות כלכלית ומעשי
אנטישמיות גוברים ברחבי העולם ,יד ושם מכפיל
את מאמציו להנציח את זיכרון השואה ולהנחיל את
משמעותה האוניברסלית .יד ושם מודה לכם על
תרומתכם לפעילויות ההנצחה ,התיעוד ,המחקר
והחינוך שהוא מקיים ומקדם בברכה את התומכים
החדשים מהארץ ומהעולם המצטרפים לחוג
ידידיו.
■ כדי לתרום* באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות
המחאה ,יש לפנות לכתובת זו:
אגודת נאמני יד ושם בישראל
יד ושם  -רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
ת"ד  3477ירושלים 91034
טלפון02-6443417/8 :
פקס02-6443419 :
דואר אלקטרוניIsrael.society@yadvashem.org.il :

*התרומה ליד ושם מוכרת לצורכי מס על פי סעיף
 64א' לפקודת המס.
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יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשס”ט
תכנית האירועים ביד ושם
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה :יום ב' 20 ,באפריל
20:00

עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה במעמד נשיא המדינה ,ראש הממשלה,
יושב ראש הכנסת ונשיא בית המשפט העליון-כיכר גטו ורשה
הכניסה לעצרת הפתיחה בהזמנות אישיות בלבד.

22:00

רב שיח בנושא "מבעד לדמעות :ילדות ונעורים בתקופת השואה" בהשתתפות הסופרת אלונה פרנקל,
השחקנית ליא קניג ,הפסיכיאטר ד"ר הנרי שור ,השחקן שמואל שילה ויושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו .מנחה :אהוד גרף (רב השיח ישודר בשידור ישיר בגלי צה"ל)-אודיטוריום

יום הזיכרון לשואה ולגבורה :יום ג' 21 ,באפריל
15:00-8:30

“מרכז קהילתי פתוח”-פעילות לקבוצות תלמידים :מפגשים עם אנשי עדות ,סדנאות מולטימדיה,
סיורים מיוחדים וסדנאות יצירה בנושא השואה-בית הספר המרכזי להוראת השואה
לפרטים נוספים02-6443623 :

10:00

צפירת דומייה

10:02

טקס הנחת הזרים בהשתתפות נשיא המדינה ,ראש הממשלה ,יושב ראש הכנסת ,נשיאת בית המשפט
העליון ,יושב ראש הסוכנות היהודית ,הרמטכ"ל ,המפכ"ל ,זקן הסגל הדיפלומטי ,ראש העיר ירושלים,
אישי ציבור ,ארגוני הניצולים והלוחמים ,תלמידים ומשלחות מרחבי הארץ-כיכר גטו ורשה

12:30-10:30

"לכל איש יש שם" :מעמד הקראת שמות קרבנות השואה על ידי הציבור הרחב-אוהל יזכור

11:00

"לכל איש יש שם" :מעמד הקראת שמות קרבנות השואה בחסות יושב ראש הכנסת ובמעמד ראשי
מדינה ואישי ציבור-משכן הכנסת

13:00

טקס האזכרה המרכזי-אוהל יזכור

15:00

עצרת זיכרון ליהודי הונגריה-בית הכנסת

16:00

עצרת זיכרון של ארגון ותיקי המחתרת היהודית בצרפת-אודיטוריום

17:30

עצרת תנועות הנוער בשיתוף מינהל חברה ונוער ומועצת תנועות הנוער במשרד החינוך-בקעת
הקהילות
ביום הזיכרון יתווספו עמדות בהר הזיכרון לסיוע אישי במילוי דפי עד.
■■■

18:30

אירוע מיוחד של עמותת דורות ההמשך-נושאי מורשת השואה והגבורה בכותרת "דור ראשון ,דור שני,
דור שלישי :העברה בין-דורית" בהשתתפות יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו-צוותא תל אביב
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הקרנת טרום בכורה של הסרט להרוג את קסטנר בשיתוף מרכז הצפייה ביד ושם ורב שיח מיוחד עם
בתו של ד”ר ישראל קסטנר ז’וז’י קסטנר ,נכדותיו מיכל ,קרן ומרב מיכאלי ,הבמאית והמפיקה גיילן רוס
ומנהל הספריות ביד ושם ד”ר רוברט רוזט .מנחה :מנהלת מרכז הצפייה ליאת בן חביב-אודיטוריום
על שם רבקה קראון ,תאטרון ירושלים
לכרטיסים02-5605755 :
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