יד ושם
ירושלים
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ביקור היסטורי
של האפיפיור ביד ושם
(עמ’ )5-2

“קדיש”
התזמורת הפילהרמונית מנגנת
את סימפוניה מספר  3של ברנשטין
עם ד"ר שמואל פיזאר
(עמ' )13-12

מחזקים
את הזהות היהודית
■ בטקס רשמי ב 12-ביוני פתח יד ושם בתכנית מקיפה
של ארבע שנים ,ומטרתה להגביר את הידע והעניין
בנושא השואה בקרב יהודים דוברי רוסית .היוזמה
יצאה לפועל בזכות תרומה בסך  4מיליון דולר של
קרן ג'נסיס  -קרן פילנתרופית שמטרתה חיזוק
הזהות היהודית בקרב יהודים דוברי רוסית.
במרכז התכנית יעמדו תחום החינוך והמחקר,
ועניינה השואה והזהות היהודית .עוד בתכנית ייאספו
מסמכי ארכיון ,יפורסמו ספרים ברוסית ,יוקם אתר
חינוכי ברוסית על השואה ומשמעויותיה ,יפותח
הפורטל האינטראקטיבי (יחידות לימוד ,מסמכים
ותצלומים) ,ויוקם תת-אתר מיוחד ברוסית על
חסידי אומות העולם שפעלו בשטחי ברית המועצות
לשעבר.
"זיכרון השואה הוא מרכיב חשוב בזהות היהודית
והישראלית ,לכן יש חשיבות יתרה בהשקעת משאבים
רבים בהוראת השואה ומשמעותה בקרב צעירים
יהודים דוברי רוסית" ,ציין יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו" .לצערנו ,בעיקר בשל הנסיבות
ההיסטוריות ,אין די מחקר על השואה בשטחי ברית

■ מימין לשמאל :סטאן פולוביץ' ,פטר אוון ,אבנר שלו ,מיכאיל
פרידמן ,גרמן חאן ,שר החוץ אביגדור ליברמן ,שר ההסברה
והתפוצות יולי אדלשטיין והיועץ הבכיר ליושב ראש הנהלת יד
ושם ארי צוקרמן בטקס הסרט הלוט של קרן ג'נסיס

המועצות לשעבר ,והתרומה מקרן ג'נסיס תאפשר
התמקדות בהיבט הקריטי הזה".
את קרן ג'נסיס ( )www.gpg.orgייסדו בקיץ 2007
מיכאיל פרידמן ,גרמן חאן ,פטר אוון ,אלכס קנסטר
וסטאן פולוביץ' .קרן ג'נסיס מחויבת לתרום למוסדות
ולהוציא אל הפועל פרויקטים ותכניות אשר מטרתם
להבטיח כי הזהות ,התרבות ,המורשת והערכים
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היהודיים יישמרו בקהילות דוברות הרוסית .עד כה
העניקה הקרן  30תרומות ומענקים לגופים שונים,
ובהם תגלית ,אוניברסיטת מוסקווה ,חיל החינוך,
"לימוד" ,תנועת הנוער מכבי והמוזאון היהודי בניו
יורק .התרומה ליד ושם מיועדת להפצה ולהעמקה
של תודעת השואה בקרב דוברי הרוסית ברחבי
העולם ,בעיקר בקהילות בברית המועצות לשעבר,
בצפון אמריקה ובישראל.
"נושא השואה נוגע לכל יהודי דובר רוסית גם
אם הוא או משפחתו לא חוו אותה .הרחבת המודעות
והידע על אודות השואה מעניקה מבט מעמיק יותר
על ההיסטוריה היהודית ,מלמדת אותנו על נקודת
המבט הרחבה של היהדות ועשויה לחזק את הזהות
היהודית ואת תחושת השייכות לעם היהודי בקרב
יהודים דוברי רוסית" ,ציין מנכ"ל קרן ג'נסיס סטאן
פולוביץ'.
הקרן כבר תמכה בפרויקטים רבים של יד ושם:
הקמה והרחבה של הפורטל המקוון ברוסית על ידי
בית הספר המרכזי להוראת השואה ,הוצאתו לאור
של יד ושם  -קובץ מחקרים ברוסית המפרסם
מאמרים אקדמיים על אודות השואה בשטחי ברית
המועצות לשעבר ,הוצאתו לאור של האלבום אנחנו
פה בשפה הרוסית והפצת חומרים חינוכיים ומידע
ברוסית בדפוס ובאינטרנט ועוד.
בתכנית החדשה יהיה גם פרויקט אסטרטגי
לשיתוף פעולה עם מחנכים מן החינוך הפורמלי
והלא פורמלי בקהילה דוברת הרוסית בישראל כדי
להרחיב ולהעמיק את הוראת השואה בבתי ספר
ובמרכזים קהילתיים .מדי שנה ייבחרו שתי ערים
ששיעור דוברי הרוסית שלהן גבוה ,ובהן יקיים בית
הספר המרכזי להוראת השואה פעילויות חינוך כגון
סמינרים למחנכים ,ימי לימוד לתלמידים ביד ושם,
ניידות חינוכיות בבתי הספר ,הקמת תערוכות ,קורסי
ערב למבוגרים ופעילויות מיוחדות לניצולי שואה
ולווטרנים דוברי רוסית.
במכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם תוקם
קתדרה מיוחדת להרחבת מחקר השואה בשטחי ברית
המועצות לשעבר .יד ושם מתכנן להציג בקרוב שתי
תערוכות אמנות בשתי ערים מרכזיות בברית המועצות
לשעבר ,להוציא אל הפועל פרויקט לאיסוף חומרי
ארכיון מתקופת השואה בברית המועצות לשעבר
ולהעלות לאינטרנט תצוגה מקוונת של  75סיפורים
ברוסית על חסידי אומות העולם שפעלו שם.
ב 12-ביוני הגיעו ליד ושם חברי מועצה ואישים
בכירים בקרן ג'נסיס לישיבת הנהלה ולטקס החנוכה

תכנית מקיפה
רב-שנתית
לדוברי רוסית
של התכנית החדשה .האורחים השתתפו בטקס
אזכרה מיוחד באוהל יזכור עם סגן ראש הממשלה
ושר החוץ אביגדור ליברמן ,שר ההסברה והתפוצות
יולי אדלשטיין ,אבנר שלו ,ניצולי שואה וחיילים .לאחר
הטקס הוסר הלוט מעל שלט ההוקרה לתרומתה של
קרן ג'נסיס ליד ושם.

סרטים בשירות איסוף
השמות
סינטיה וורוצלבסקי
■ כשהתברר שרק בין רבע לשליש משמות היהודים
שנרצחו בשטחים הכבושים של ברית המועצות
לשעבר הונצחו במאגר השמות ביד ושם ,הבין בוריס
מפציר את גודל האתגר שעמד לפניו .מפציר הצטרף
ב 2006-לפרויקט של יד ושם לאיסוף ולתיעוד של
שמות היהודים שנספו בשטחים הכבושים של ברית
המועצות לשעבר כדי להקים מערך לאיסוף השמות
באזורים שבהם לא הכירו השלטונות הסובייטים
במושג השואה.
"ההנצחה ,המחקר והתיעוד היו אסורים למעשה",
מזכיר מפציר" .רק עם פירוק ברית המועצות בשנת
 1990נוצרו ההזדמנויות הראשונות להחייאת זיכרון
השואה" .למפציר ,שהפיק כ 40-סרטים בנושא השואה,
היה ברור שאין דרך מתאימה יותר מהשפה הקולנועית
להסביר את חשיבות הנושא ולעורר את הזיכרון.
שלושה סרטי תעודה מאפשרים הצצה אל נבכי
הזיכרון הכואב .שם וזיכרון ( 20דקות) מלווה קבוצת
ניצולי גטאות ומחנות החיים בישראל בביקורה ביד
ושם בדצמבר  .2007ז'יטומיר  -סיפור יהודי (20
דקות) מספר את סיפורה של גניה סוקולובסקיה
שבגיל עשר נמלטה בעת חיסול הגטו בעיר ז'יטומיר,
מערבה מקייב .ביום הזיכרונות של האחים פאלביץ'
( 33דקות) האחים פרידריך ובוריס פאלביץ' מספרים
על ילדות בגטו סלוצק שבבלרוס ,על חיסולו ועל רצח
בני משפחתם .הסרטים בשפה הרוסית ,עם כתוביות
בעברית ובאנגלית.
"הסרטים נגישים באתר האינטרנט של יד ושם",
מסביר מפציר" .הם מספקים מידע והסברים נוספים
על הפרויקט ,ואנו מקווים שיותר ויותר אנשים ברחבי
הארצות הדוברות רוסית יצפו בהם".
הכותבת היא מנהלת פרויקט איסוף שמות הנספים בשואה
במחלקת קשרי עיתונות ותקשורת שיווקית.

חדשות

מבקרים ביד ושם

מסמכים חדשים מאוסף
בגרמניה
■ כ 180,000-מסמכים חדשים משירות האיתור
הבין לאומי (  )ITSהגיעו בעת האחרונה לארכיון יד
ושם .המסמכים הם שאלוני טיפול שמילאו הניצולים
במחנות העקורים מיד לאחר המלחמה ,ומהם
אפשר ללמוד על גורלם של מי ששרדו ממחנות
הריכוז וממחנות של עובדי הכפייה .מסמכים אלו
הוגשו לנציגי יד ושם במפגש השנתי של הנהלת
 ITSשהתכנס בלונדון במאי.
יד ושם קיבל גם העתקים של כ55,000-
רשימות של שמות ניצולי שואה שערכו בעיקר
ארגונים יהודיים מארצות שונות לאחר מלחמת
העולם השנייה .המסמכים סייעו ל ITS -להתחקות
על גורלם של אנשים ולסייע באיחוד משפחות.
יתר המסמכים ממחנות העקורים במדינות אירופה
אחרות ורשימות הגירה יוגשו ליד ושם כשתושלם
המרת האוסף של  ITSבבאד-ארולסן שבגרמניה
לפורמט דיגיטלי.
בראשית חודש יוני אירח אגף הארכיונים ביד
ושם סדנת מומחים בין-לאומית מיוחדת במינה
שעסקה בהשפעת הפתיחה של האוסף של  ITSעל
פרויקט איסוף שמות הנספים בשואה .את הסדנה
ריכז אלכסנדר אברהם ,מנהל היכל השמות,
והשתתפו בה מומחים באיתור שמות של קרבנות
שואה ובפרויקטים של מחשוב שמות מאתרי
הנצחת השואה בכל רחבי אירופה ,לרבות אושוויץ,
ברגן-בלזן ,דכאו ,פלוסנבורג ,מיידנק ומאוטהאוזן,
וכן נציגים מיד ושם ,ממוזאונים לשואה ומארגוני
שואה בצרפת ,בגרמניה ,בפולין ,בבלגיה ,בצ'כיה
ובארצות הברית.
"אגף הארכיונים והיכל השמות מובילים ומרכזים
את תהליך איתור המידע והמסמכים הנוגעים לגורלם
של קרבנות השואה" ,מסביר מנהל אגף הארכיונים
ביד ושם ד"ר חיים גרטנר" .המסמכים הנוספים
שקיבלנו מהאוסף של  ITSיסייעו בהשלמת חלק מן
המידע החסר .משימת האיתור הזאת נעשית מורכבת
יותר בחלוף השנים ומחייבת שיתוף פעולה בין-לאומי.
סדנת 'תיעוד השמות' היא אחד הפורומים החשובים
ביותר לתיאום פעילות כזו ולהעמקתה".

■ נשיא רומניה טראיאן בססקו (במרכז) ביקר ביד
ושם ב 1-ביוני ,מלווה בשר לשיפור השירות הממשלתי
לציבור מיכאל (מיקי) איתן (משמאל) .השניים סיירו
במוזאון לתולדות השואה בהדרכתו של מנהל היכל
השמות אלכסנדר אברהם (מימין).

■ ראש ממשלת הונגריה גורדון ביינאי (משמאל) ביקר
ביד ושם ב 23-ביוני בהדרכתה של חוה ברוך (מימין)
מבית הספר המרכזי להוראת השואה.

■ שר החוץ של סין יאנג ג'יה-צי' (במרכז) ביקר ביד
ושם ב 23-באפריל וסייר במוזאון לתולדות השואה
בהדרכתו של מנהל הספריות ביד ושם ד"ר רוברט
רוזט (שני מימין).

■ ראש ממשלת טוגו גילברט פוסון הונגבו (במרכז)
סייר במוזאון לתולדות השואה ב 5-במאי בהדרכתו
של ד"ר אילן מישל מבית הספר המרכזי להוראת
השואה ביד ושם (מימין).
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■ נשיא אל סלבדור אליאס אנטוניו סאקה גונזאלס
ורעייתו ביקרו ביד ושם ב 6-במאי.

■ שר האזרחות ,ההגירה והרב-תרבותיות של קנדה
ג'ייסון קני ביקר ביד ושם ב 9-במאי ונפגש עם מנכ"ל
יד ושם נתן איתן ועם מנהלת בית הספר המרכזי
להוראת השואה דורית נובק.

■ יושב ראש ועד הבישופים הגרמנים הארכיבישוף
ד"ר רוברט צוליטש (במרכז) ביקר ביד ושם ב14-
במאי והשתתף בטקס אזכרה באוהל יזכור .בתמונה:
שגריר גרמניה בישראל ד"ר הרלד קינדרמן (משמאל)
וורוניקה ניקל (מימין) מניחים את הזר .ניקל מסיימת
שנתיים של התמחות במחלקת חסידי אומות העולם
ביד ושם ,במימון של גרמנים ישועים.
בסיום הביקור דיבר הארכיבישוף על החשיבות
של שימור זיכרון השואה ועל תפקידה המרכזי של
הכנסייה בחינוך הדורות הבאים בפיתוח "מודעות
היסטורית איתנה" .הוא הזכיר את השורשים
המשותפים של הדת הנוצרית ושל הדת היהודית
ואמר כי הוא "קורא לקבוצות צליינים נוצריות לבקר
ביד ושם במסעם בישראל".

חדשות מרכז הצפייה

חדש באיסוף השמות:

ליאת בן חביב ומימי אש

הסכם חדש יאפשר החלפת מידע
על קרבנות השואה מצרפת

סרטיהן של ולק ופרלוב הופקדו
בספריית הסרטים הדיגיטלית
■ ברבעון הראשון של  2009הופקדו  100סרטים
חדשים בספריית הסרטים הדיגיטלית של מרכז הצפייה.
עד כה קוטלגו יותר מ 5,700-סרטים במאגר המידע
של המרכז ,וכבר אפשר לצפות ביותר ממחציתם.
לא מכבר הופקדו באוסף המרכזי שלושה סרטים
של רות ולק ויעל פרלוב ,מהיוצרות הבולטות של
הקולנוע התיעודי הישראלי .שיתוף הפעולה המתמשך
בין פרלוב וולק הניב סרטים מיוחדים בנושא השואה.
המרפסת ( )2000מביא את סיפור חייו המרתק של
ישראל בקר ,שחקן ,תסריטאי ובמאי .בקר איבד את
כל משפחתו הענפה בשואה ,והוא מעמודי התווך
של התאטרון הלאומי הישראלי "הבימה" .הסרט הגן
המפליג למרחקים ( ,)2004כשמו של אחד מסיפוריה
הקצרים של אידה פינק ,הוא דיוקן אינטימי של ניצולת
השואה והסופרת ,כלת פרס ישראל .מסיבת יום הולדת
( )2007הוא מפגש של הצופים עם  25ניצולי שואה
מקובנו שיחד נאסרו בילדותם באושוויץ" .הילדים"
חוגגים "יום הולדת" משותף בכל שנה.
יעל פרלוב ערכה את הסרטים שואה ,יצירתו
המונומנטלית של קלוד לנצמן ( ;)1985יומן (,)1983
הסאגה התיעודית והאיקונית של דוד פרלוב ,מאבות
הקולנוע התיעודי בישראל; והסרט עטור הפרסים
חתונה מאוחרת ( )2001שביים דובר קוסאשווילי.
עוד היא ערכה כמה מהסרטים שמוצגים בתצוגת
הקבע של המוזאון לתולדות השואה ביד ושם .רות
ולק ,צלמת ובמאית קולנוע ,זכתה בפרס לנדאו של
מפעל הפיס לקולנוע תיעודי ב.2007-
קרן חסידי אומות העולם תומכת ברכישה ובקטלוג של סרטים
ביד ושם.

הקרנה מיוחדת ליום הזיכרון
■ לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה קיים מרכז הצפייה
הקרנה מיוחדת בתאטרון ירושלים של סרטה של גיילן

רוס "להרוג את קסטנר" ( .)2008הסרט הוקרן לפני
ניצולי שואה וקהל רחב ובמעמד ראש העיר ירושלים
ניר ברקת ,בתו של ד"ר ישראל קסטנר ז'וזי קסטנר
ונכדותיו מיכל ,קרן ומרב מיכאלי (בתמונה למעלה,
מימין לשמאל) .מנהלת מרכז הצפייה ליאת בן חביב
הנחתה את האירוע ,ומנהל ספריות יד ושם ד"ר רוברט
רוזט הציג נקודת מבט היסטורית על הסרט.

פרס אבנר שלו הרביעי
■ בתחרות "החוויה היהודית" בפסטיבל הקולנוע הבין-
לאומי בירושלים  2009יעניק מרכז הצפייה את פרס
אבנר שלו ,יושב ראש הנהלת יד ושם ,לסרט שמביא
למסך סיפור ייחודי בנושא השואה ונותן לו ביטוי קולנועי
יוצא דופן .הפרס ,זו השנה הרביעית ,ממומן בתרומתם
הנדיבה של לאון ומיכאלה קונסטנטינר.
אלה הסרטים הישראליים והזרים שהופקו בשנה
האחרונה ושמועמדים לזכייה בפרס :המזוודה של
חנה ,בימוי :לארי ווינסטין (קנדה וצ'כיה); שירת הכלות,
בימוי :קרין ָאלְבו (צרפת); רפסודה לבומביי ,בימוי:
ּ ּ
(ישראל); כישלון אנושי ,בימוי :מיכאל
ארז לאופר
ורהובן (גרמניה); הרלאן  -בצל "היהודי זיס" ,בימוי:
פליקס מולר (גרמניה).
בצוות השופטים של התחרות רני יבין ,מנהלת
מכללת "אלול" בירושלים; ד"ר אשר סלה ,היסטוריון
וחוקר קולנוע; וענת צרויה ,במאית קולנוע .את הפרס
תעניק ליאת בן חביב ,מנהלת מרכז הצפייה ,בטקס
נעילת הפסטיבל בירושלים ביום שישי בצהריים,
 17ביולי .2009
ליאת בן חביב היא מנהלת מרכז הצפייה ,ומימי אש היא אחראית
רכש ופרויקטים מיוחדים במרכז הצפייה.

פרסי מחקר תשס"ט
■ בכל שנה אקדמית המכון הבין-לאומי לחקר השואה
ביד ושם מעניק פרסים לתלמידי מחקר לתואר שני
ולתואר שלישי באוניברסיטאות בישראל הכותבים
עבודות בנושא השואה .את הפרסים מממנות קרנות
שהקימו אנשים פרטיים וארגונים לזכר קרובי משפחה
ולזכר קרבנות שואה.
הפרסים לשנה האקדמית תשס"ט הוענקו ב25-
במאי בטקס ביד ושם .שמעון ויסבלום ,נציג הקרן
לזכר גיבורת אושוויץ-בירקנאו מלה צימטבאום ,בירך
את חתני הפרס ואת כלות הפרס לשנה זו :רבקה
ברוט ,לאה גנור ,נגה וולף ,רחל ורדיגר-סטפק ,יורם
חיימי ,גלי לוי ,אילנה נובצקי-בנדט ,ליאור ענבר ,אמיר
פלג ,אלה פלורסהיים ,נתי קנטרוביץ' ,מיכל שאול,
מרטין שדה ומוחמד שוכרי.
הדוקטורנטית מרטין שדה מאוניברסיטת חיפה
הרצתה לפני הקהל על "החברה היהודית באלג'יריה
בתקופת השואה" .בתזה שלה מרטין שדה מתארת

■ יורם חיימי (משמאל) מקבל פרס לחקר השואה מידי ההיסטוריון
הראשי ביד ושם פרופ' דן מכמן (מימין).

ומעריכה את התפקיד החשוב של מערכת החינוך
היהודית שנוסדה בתקופת המלחמה כסוכן לשינוי
חברתי .כמו כן היא בוחנת באיזו מידה השפיע
הזיכרון הטראומטי ממשטר וישי על הנטייה הפוליטית
של הנוער היהודי באשר לצרפת בתקופה שמיד
לאחר המלחמה ,וכן בזמן מלחמת העצמאות של
אלג'יריה.

■ הילד מרצ'ל קדנסקי נולד בפריז בשנת  .1932הוא
גורש לאושוויץ במשלוח מספר  76מדרנסי ונרצח
שם .שמו מתועד במאגר המרכזי של שמות קרבנות
השואה של יד ושם אבל עד כה בלי תמונה .הסכם
חדש שנחתם בסוף מאי בין יד ושם ובין הMemorial -
 ,de la Shoahהמוסד המרכזי בצרפת להנצחת קרבנות
השואה ,יאפשר ליד ושם לצרף פנים לשם.
"ההסכם החדש וההיסטורי יאפשר לשני המוסדות
להחליף תעודות ארכיון הנוגעות לגורלם של יהודי
צרפת בשואה" ,הסביר מנהל אגף הארכיונים של יד
ושם ד"ר חיים גרטנר בטקס שנערך באגף" .ההסכם
יאפשר לשני המוסדות לאסוף יחד עוד מסמכים,
וכן להחליף העתקי מסמכים שאסף כל אחד מהם
במשך יותר מ 50-שנה".

■ קרבן השואה מרצ'ל קדנסקי

מאז שנות ה 50-יד ושם אוסף מידע על קרבנות
השואה כדי לתעד ולהנציח את שמותיהם .עד כה
תועדו במאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה
שמותיהם של כ 3.6-מיליון נספים ,בהם כמעט כל
יהודי צרפת שנשלחו למחנות או נרצחו .שמותיהם
של  78,000קרבנות השואה מצרפת רשומים
ברשימה שהתקבלה מעורך הדין סרז' קלרספלד,
ול 26,000-מהם נאספו ביד ושם דפי עד שמילאו
בני משפחותיהם .לדפי עד אלו צורפו גם כ5,800-
תצלומים ,פרי המאמצים של יד ושם לאסוף עם
השמות גם את תצלומי הקרבנות כדי לנסות לתת
גם פנים ליהודים שנספו ובכך להחזיר להם את
הדמות האנושית שהנאצים ניסו להרוס ולהשמיד.
כל התצלומים נסרקו ,והם נגישים במאגר שמות
קרבנות השואה של יד ושם.
בצעד סמלי ראשון קיבל אגף הארכיונים של יד
ושם אוסף של כ 8,000-תצלומים של יהודים שנרצחו
באושוויץ ,בהם התצלום של הילד מרצ'ל .ד"ר גרטנר:
"החלפת האוספים תאפשר לנו ליצור אוסף נרחב
ומשותף ולשחזר את תווי פניהם של כ 20%-מכלל
יהודי צרפת שנספו בשואה".
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ידידים ברחבי העולם
ישראל
■ ב 2-באפריל ביקרו ביד ושם כ 180-מעובדי חברת
"מדינול" ,בבעלותם של בני הזוג יהודית וקובי ריכטר.
העובדים סיירו במוזאון לתולדות השואה והאזינו
לעדות מפי ניצול שואה.

■ בטקס מרגש תרמו ססיל ואדוארד מוסברג ספר
תורה שניצל בפולין ליד ושם .בטקס נכחו בתם
לואיז לוין ונכדם אלכסנדר לוין אשר הגיע לישראל
במסגרת "מצעד החיים".

אוסטריה
■ התורמת ליד ושם פיני שטיינדלינג (משמאל) הגיעה
ליד ושם לרגל ביקורו של האפיפיור בנדיקטוס ה.16-
התלוותה אליה מירי גרוס (מימין) ,מנהלת דסק צרפת,
בנלוקס ואיטליה.

יד ושם מביע את צערו על פטירתו של שמואל
גולדשטיין ז"ל ,ידיד ותומך של יד ושם .תהא נשמתו
צרורה בצרור החיים.

ארצות הברית
■ יותר מ 200-איש השתתפו בסעודת האביב השנתית
שערכה האגודה האמריקנית למען יד ושם ב 21-במאי
בניו יורק בכותרת "נשים :התנגדות והתחדשות".
התורמת ליד ושם סטלה סקורה ואנה ארליך ,שתיהן
ניצולות שואה ,נדבניות וחברות באגודה מאז הקמתה,
קיבלו פרס על מפעל חיים על תרומתן רבת-השנים
להנצחת זיכרון השואה .פרופ' נחמה טק ,מחברת
הספר הנודע "התנגדות" שעובד לא מכבר לסרט
מצליח ,הוזמנה לשאת דברים באירוע .יושבות הראש
של האירוע .
אבי הלפרן ואיריס לינדנבאום ייצגו את
הדור השלישי בקרב ההנהגה הצעירה של האגודה.
מימין לשמאל בתמונה העליונה :שריל ליפשיץ ,אילנה
ליפשיץ ,סטלה סקורה ,איריס לינדנבאום ויושב ראש
האגודה אלי זבורובסקי .בתמונה התחתונה :סוזן
ארליך ,ד"ר שיילה ארליך פרוזנסקי ,אנה ארליך,
סקוט ארליך ואלי זבורובסקי

■ התורמים רוזלי וטדי ברמן הניחו זר בטקס הנחת
הזרים הממלכתי ביום הזיכרון לשואה ולגבורה.

■ סוזי וסליק ונגרובסקי השתתפו בעצרת הפתיחה
הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה עם
פרלה חזן (משמאל) ,מנהלת דסק איברו-אמריקה,
ספרד ופורטוגל.

קנדה
■ יותר מ 2,000-איש השתתפו בטקס המרכזי לציון
יום הזיכרון לשואה ולגבורה של טורונטו וסביבותיה,
בניהולם של סגן יושב ראש אגודת ידידי יד ושם
בקנדה לו גרינבאום וג'ויס ריפקינד ממרכז השואה
בטורונטו של המגבית היהודית המאוחדת .בטקס
המרגש העניק הקונסול הכללי של ישראל בקנדה
אמיר גיסין תעודת חסידת אומות העולם לקטרינה
דוולינג (במרכז) .קטרינה קיבלה את התעודה בשם
אמה ז"ל אשר הצילה את חייה של ג'ואן סנדרס
בשואה .סנדרס חיה כיום בטורונטו.
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צ'ילה

הדסק הנוצרי
■ בטקס הנחת הזרים הממלכתי ביום הזיכרון
לשואה ולגבורה הניחו מנהל השגרירות הנוצרית
הבין-לאומית ירושלים ( )ICEJמלקולם הדינג (משמאל)
ומנהלת הדסק הנוצרי ד"ר סוזנה קוקונן (מימין) זר
בשם נוצרים ידידי יד ושם ברחבי העולם.

חיימה מאיר שטרסברג  -תורם וידיד
■ חיימה מאיר שטרסברג נולד בנובה סוליזה בחבל
בסרביה שברומניה .במלחמת העולם השנייה הוא נכלא
עם בני משפחתו במחנה פליטים ליד ברשד ,ושם הם
חיו בתנאים לא אנושיים וסבלו מקור ומרעב .אביו של
חיימה נספה במחנה ,אמו ואחיו הצליחו לשרוד .בעת
האחרונה הוא חנך ביד ושם שלט הנצחה לזכרם של
בני משפחתו אשר נספו בשואה.
לאחר המלחמה עלה חיימה מאיר לישראל
ובהמשך היגר לוונצואלה ,שם הכיר ונשא לאישה
את נירה הנדל והיה לאיש עסקים מצליח .חיימה

הוא אוהד כדורגל מושבע ומיודד עם פלה ,כוכב
הכדורגל הברזילי.
לנירה ולחיימה מאיר שלוש בנות ותשעה נכדים.
מחויבותם העמוקה של בני הזוג להנצחת זיכרון
השואה באה לידי ביטוי בעת האחרונה בתרומה
הנדיבה שהעניקו ליד ושם  -באמצעותה הם ממשיכים
להיות פעילים בשימור זיכרון השואה ובהבטחת עתיד
טוב יותר למשפחתם ,לעם היהודי ולעולם כולו.
■ חיימה מאיר ונירה שטרסברג (מימין) מקבלים את מפתח יד
ושם מיושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו .משמאל :פרלה
חזן ,מנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד ופורטוגל.

שם חדש ,הנהגה חדשה  -אגודת ידידי יד ושם בבריטניה
■ כבר השנה חלו תמורות חשובות בנציגות של
יד ושם בבריטניה .אגודת הצדקה שינתה את שמה
הרשמי לאגודת ידידי יד ושם בבריטניה ומינתה חבר
נאמנים חדש .ג'פרי פיניק שהנהיג במסירות את קרן
יד ושם  -בריטניה בחמש השנים האחרונות פרש
מתפקידו ,ובמקומו התמנה בריאן מרקסון ליושב
ראש חבר הנאמנים .בחבר הנאמנים חברים גם
מייקל צ'רלס ,אנטון דל ,איאן פנטון ,טוני הייאמס,
יונתן לאופר ,חנה לופטוס ,ג'ונתן מטליס ,אסתר
טיגר ,לינדה פטרסון וז'ק וייסר.
האירועים השנה נפתחו בארוחה חגיגית של נשי
האגודה בבית פרטי .סגנית שגריר ישראל בבריטניה
טליה לדור-פרשר הייתה הדוברת המרכזית באירוע.

בפברואר נערכה ארוחת בוקר לאנשי עסקים
בגלריית האמנות המרשימה של מוזאון המייסדים.
העיתונאי דניאל פינקלשטיין נשא דברים ,וברקע
הוצגו מבחר מיצירותיהם של וויליאם הוגרת ,טומס
גיינסבורו ואמנים חשובים אחרים.
אגודת ידידי יד ושם בבריטניה תמשיך בקמפיין
"שומרי הזיכרון" אשר מקדם את גיוס התרומות
הנחוצות ומרחיב את מעגל החברים.
כמו כן חבר הנאמנים החדש קיבל עליו לגייס
תרומות ליד ושם ,לחזק את המודעות בבריטניה לנושא
השואה ,לייצב את מעמדו של יד ושם בהיותו אחד
המוסדות החשובים בישראל וברחבי העולם ולהיות
שותף איתן למחויבות לזכור את העבר ולהבטיח את

פראן סונשיין  -יושבת הראש הארצית החדשה
של אגודת ידידי יד ושם בקנדה
■ פראן סונשיין ,אחת המנהיגות החשובות של הקהילה
היהודית בקנדה ותורמת מסורה ליד ושם ,נבחרה
בפברואר  2009ליושבת הראש הארצית החדשה של
אגודת ידידי יד ושם בקנדה.
פראן פעילה זה שנים במסגרת האגודה .כמו
בעלה אד ,גם היא בת לניצולי שואה ,ולדבריה "השואה
משפיעה על ראייתנו את החיים".
פראן מסורה ומחויבת לקידום החזון של יד ושם
בקנדה על ידי גיוס כספים לטובת פעילותו חובקת
העולם ,קידום תכניות החינוך וההנצחה הרבות של
האגודה הקנדית ופיתוח מיזמים חשובים בקנדה.
פראן משמשת גם חברת הנהלה בארגונים רבים:
המגבית היהודית המאוחדת (  ,)UJAהמועצה הקנדית
להגנה על ישראל והיהודים ,קרן בייקרסט ,קרן הצדקה
לנשים של הקהילות היהודיות באמריקה ועוד .היא
שימשה גם סגנית יושבת הראש של  UJAבטורונטו.
נוסף על כך היא הייתה פעילה בויצו-הדסה קנדה,
בישראל בונדס וב"אש התורה" .משפחת סונשיין

ייסדה את
אחת מקרנות
העיזבונות
הראשונות
של המגבית
היהודית
בטורונטו.
לתפקידה
החדש פראן
מגיעה כשהיא
מצוידת בניסיון
רב ובנחישות.
"לכבוד הוא לי לשתף פעולה עם יד ושם ,הארגון
החשוב ביותר בחינוך ובהנצחה בתחום השואה .אני
מתכוונת לחזק את מעמדו של יד ושם בקנדה ולפעול
עם חבריי לחיזוק מורשת זיכרון השואה ולקידום
הסובלנות ברחבי העולם".

העתיד .שורה של אירועים לגיוס תרומות מתוכננים
למחצית השנייה של שנת .2009

■ מימין לשמאל :אנטון דל ,בריאן מרקסון ,מנהלת האגודה
לינדה פטרסון ,טוני הייאמס ויונתן לאופר

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 היהודית והאוניברסלית .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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בית כנסת במחנה :רפליקה של יצירתו של פליקס נוסבאום הוענקה לאפיפיור (עמ' )5
פליקס נוסבאום ( ,)1944-1904בית כנסת במחנה ,סן סיפריאן1941 ,
אוסף המוזאון לאמנות השואה ,יד ושם
שמן על עץ לבוד .תרומת פאול והילדה פרוינד ,ירושלים

יד ושם
רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
■

כתב העת יד ושם ירושלים
ת"ד  3477ירושלים 91034
טלפון  ,02-6443413פקס 02-6443409
yv.magazine@yadvashem.org.il
www.yadvashem.org

