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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
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פרופ' יהודה באואר
פרופ' ישראל גוטמן
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לינדה אולמרט ,עדנה בן-חורין ,אברהם דובדבני,
מתיתיהו דרובלס ,משה העליון ,עו"ד שושנה וינשל,
אלי זבורובסקי ,דודי זילברשלג ,יחיאל לקט,
עו"ד שלי (שלמה) מלכה ,חיים צ'סלר ,ברוך שוב,
ד"ר שמשון שושני ,אפי שטנצלר ,אמירה שטרן,
עו"ד דב שילנסקי
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המכון הבין-לאומי לחקר השואה

מערכת כתב העת

מחקר חדש :פיוס ה 12-והשואה

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 :עמיר וולף
סיוע:
אלכסנדר אברהם ,אנני אייזן ,שעיה בן יהודה,
פרופ' דוד בנקיר ,רחל ברקאי ,רואי גרין ,עמיר וולף,
לימור קארו ,שלומית שולחני ,רותי שחר-זריפי,
סיון שכטר
צילום :יוסי בן דוד ,יצחק הררי ,סוזן ויסברג,
שירה פורת ,אילנה קנטור
הפקה :מפעלי כתר בע"מ
עיצוב :סטפני ורותי עיצוב
כתב העת מתפרסם בסיוע קבוצת עזריאלי.
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רשות הזיכרון  -יד ושם
נתמכת בפעולותיה על ידי
משרד החינוך
וועידת התביעות
■ בשער :גטו מונקץ.1944 ,
באדיבות מוזאון בית לוחמי הגטאות,
ארכיון התצלומים

■ הקמת תשלובת המחנות אושוויץ-בירקנאו הייתה
מבצע בנייה גדול ממדים שנמשך שנים ושלא נסתיים.
היו מעורבים בו כמה ארגונים וחברות ,וכן אלפי
עובדים  -גרמנים וזרים .מטבע הדברים פרויקט
בנייה בסדר גודל כזה ייצר כמות רבה של ניירת,
לרבות ניירת טכנית ענפה.
בעבודת התכנון של תשלובת המחנות הכינו
המשרדים והחברות המעורבים בפרויקט מאות
סרטוטים טכניים של אתרי הבנייה השונים ושל
המבנים שנבנו בהם .את התכניות הכינו סרטטים של
האס-אס ,אסירים בעלי ידע טכני שהועסקו במשרדי
התכנון וסרטטים אזרחים .תכניות אלו שימשו את
הקבלנים להצגת הפרויקט ולביצוע עבודות הבנייה.
בין השאר ,הוכנו סרטוטים מפורטים של תאי הגזים
ושל המשרפות.
את בניית אושוויץ ניהלה "מִנהלת הבנייה המרכזית
של הוואפן אס-אס והמשטרה ,אושוויץ ,שלזיה
עלית" אשר הוקמה ב 1-באוקטובר  .1941בראשה
עמד שטורמבאנפירר (רס"ן) קרל בישוף ,וחתימתו
מופיעה על חלק מהתכניות .על הכנת התכניות הופקד
משרד הסרטוטים של מחלקת "בנייה" ,ובראשה עמד
האופטשארפירר (רס"ר) ויכמן.
עותקים של מסמכי המנהלה  -לרבות התכניות
 נשמרו בארכיון ליד המחנה הראשי .לפני פינויהמחנות בינואר  1945שרפו הגרמנים את ארכיון
מִפקדת המחנה אבל החמיצו את ארכיון מִנהלת
הבנייה אשר נשמר בבניין נפרד .לכן חלק ניכר
מהמסמכים שהיו בו נפלו לידי הסובייטים עם שחרור
המחנה .הסובייטים העבירו את רוב החומר שנתפס
למוסקווה .גם הפולנים מצאו עותקים ,והם הועברו
לידי הארכיון של מוזאון אושוויץ .התכניות נהיו
נגישות עם נפילת הגוש המזרחי ופתיחת הארכיונים
במזרח אירופה.
בשנת  2008נמצאו בדירה נטושה בברלין 29
סרטוטים מצהיבים מקוריים ,ובהם  15תכניות
מקוריות של תשלובת אושוויץ .העיתון הגרמני
הנפוץ  Bildהשייך להוצאה לאור "אקסל-שפרינגר"
רכש את הסרטוטים ופרסם את דבר מציאתם
בהבלטה בנובמבר  .2008בפברואר  2009הוצגו
המסמכים בתערוכה זמנית בברלין .לפני פרסומם
הועברו הסרטוטים לבדיקת מומחים ,והם אישרו
את היותם מקוריים .באוגוסט  2009העניק העורך
הראשי של  ild Bקאי דיקמן את הסרטוטים לראש
הממשלה בנימין נתניהו וליושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו למשמרת עולם ביד ושם.
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ארכיטקטורה של רצח
תכניות הבנייה של אושוויץ-בירקנאו

בסרטוטים ביד ושם ,מהשנים  ,1943-1941יש
תכנית פיתוח של מחנה אושוויץ  ,Iתכניות ראשוניות
של בירקנאו ותכניות של מבנים שונים במחנות
ובסביבתם .כמה מהסרטוטים מציגים את הפיתוח
של בירקנאו באוקטובר  - 1941החודש שבו הוחלט
להגדילו במידה ניכרת .אחת מתכניות בירקנאו מ7-
באוקטובר  1941נושאת את חתימתם של הימלר

"חיילי האס-אס השתעשעו
בהטחת אזהרות ציניות באוזני
האסירים ]...[' :אנחנו המנצחים
במלחמה נגדכם; איש מכם
לא יישאר כדי להעיד; אפילו
יינצל מישהו ,העולם לא יאמין
לו .אפשר שיחשדו ,יתווכחו,
ההיסטוריונים יחקרו ,אבל לא
יהיו ודאויות ,כי נשמיד את
ההוכחות אתכם יחד".
מדבריו של פרימו לוי המובאים בתערוכה החדשה
של יד ושם "ארכיטקטורה של רצח"

■ קציני אס-אס עובדים על תכניות בנייה במשרדים הראשיים של מִנהלת הבנייה המרכזית של אושוויץ .ארכיוני יד ושם

ושל ראש אגף הבינוי של האס-אס הנס קמלר .על
תכניות אחרות מופיעה חתימתו של רודולף הס,
מפקד אושוויץ באותה תקופה .בין התכניות נמצא
סרטוט מוקדם של מבנה קרמטוריום .II
לציון יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות
השואה יפתח יד ושם ב 25-בינואר תערוכה זמנית
ששמה "ארכיטקטורה של רצח :תכניות הבנייה של
אושוויץ-בירקנאו" ,והיא תציג את סרטוטי המחנה
בתוך ההקשר של "אנשים רגילים" אשר החלטותיהם
ופעולותיהם הביאו לידי בנייתו של מרכז ההשמדה
הגדול ביותר של יהודי אירופה.
בצד הסרטוטים יוצגו תצלום אוויר של
הקומפלקס העצום ,דוח ורבה-וצלר (אשר כתבו
שני אסירים יהודים שהצליחו להימלט מאושוויץ
ב ,)1944-אלבום תמונות המציג תצלומים מבניית
המחנה וציטוטים של אנשי אס-אס ואסירים יהודים
המתארים את המחנה ואת ייעודו הרצחני .בתערוכה
יוצג גם עותק של השיר פוגת המוות שחיבר
פאול צלאן .המשורר הנודע בחר בשיר זה לשבור
www.yadvashem.org

הסרטוטים ביד ושם מציגים
את הפיתוח של בירקנאו
באוקטובר  - 1941החודש שבו
הוחלט להגדילו במידה ניכרת
את הדימוי השכיח של דמות הנאצי בכך שתיאר
את הגרמני לא כמפלצת כי אם כאדם הבוחר ברוע
ומאבד את כללי המוסר.
התערוכה תיפתח במסגרת יום עיון לסגל
הדיפלומטי בישראל במעמד ראש הממשלה בנימין
נתניהו ושישתתפו בו ניצולי שואה ואישים מישראל
ומחו"ל ומשלחת מיוחדת של ידידי יד ושם בקנדה
ובגרמניה .המשתתפים ישמעו דברים מפי ראש
הממשלה ,שר החינוך גדעון סער ,פרופ' שלמה
אבינרי ,פרופ' משה הלברטל ,יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו ,יושב ראש מועצת יד ושם הרב
ישראל מאיר לאו ,ראש העיר ירושלים ניר ברקת,

לתערוכה המקוונת ומצגת המולטימדיה של "ארכיטקטורה של רצח"

מנהל מוזאון אושוויץ-בירקנאו ד"ר פיוטר צ'יווינסקי,
יושב ראש הוועד המנהל של "אקסל-שפרינגר" ד"ר
מטיאס דופפנר וניצולת השואה רות בונדי.
התערוכה "ארכיטקטורה של רצח" תהיה פתוחה
לקהל הרחב בביתן התערוכות ביד ושם עד סוף
פברואר  .2010לאחר מכן יוצג חלק מהתערוכה
בכניסה לבניין הארכיונים והספרייה ביד ושם .לציון
יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה תיפתח
גם גרסה "נודדת" של התערוכה בבניין מטה האו"ם
בניו יורק ב 26-בינואר  2010בתמיכתם הנדיבה של
מיכאלה וליאון קונסטנטינר ומשרד החוץ.
אוצרת התערוכה "ארכיטקטורה של רצח" היא מנהלת אגף
המוזאונים ביד ושם יהודית ענבר ,והמעצבת היא פנינה פרידמן.
התערוכה ממומנת בתרומתם הנדיבה של גרג רוסהנדלר והארי
פרלברג ומשפחותיהם מאוסטרליה.
ד"ר דניאל עוזיאל הוא מנהל ארכיון התצלומים באגף הארכיונים
והיועץ ההיסטורי של התערוכה.

תערוכה 3

ממרוקו לירושלים
הסמינר הראשון למורים ממרוקו

■

מחנכים ממרוקו מסיירים במוזאון לתולדות השואה.

■ בנובמבר  2009הגיעו ליד ושם  18מורים ממרוקו
לסמינר מיוחד של הוראת השואה .המשתתפים היו
ממוצא בֶּ רְ בֵּ רִי  -בני הקבוצה האתנית הגדולה
ביותר במרוקו .הקשר התחיל כאשר אחד מהם
שמע את הרצאתו של מריו סיני מבית הספר
המרכזי להוראת השואה בסמינר שהתקיים בספרד.
בסיום הסמינר פנה המחנך למריו ושאל אם יוכל
לארגן סמינר למחנכים ממרוקו ביד ושם .אנשי
מגמת אירופה בבית הספר נענו לפנייתו וארגנו את
המשלחת ,ובה היו גם פעילים חברתיים ומעצבי
דעת קהל במרוקו.
בסמינר ,שהתקיים בתמיכתה האדיבה של
קרן משפחת אדלסון ,סיירו המשתתפים במוזאון
לתולדות השואה ובתערוכה " בֶּ ָס ה  -מילה
של כבוד" ,תערוכת תצלומים של חסידי אומות
העולם שהם מוסלמים אלבנים ,נפגשו עם ניצול
השואה העיתונאי נח קליגר ושמעו הרצאות מפי
טובי החוקרים .הם התוודעו לחברה הישראלית
כשנפגשו עם איש התקשורת עמנואל הלפרין
ועם חברי הכנסת יעקב אדרי (קדימה) ודניאל בן
סימון (עבודה) ,שניהם ילידי מרוקו .לאחר הרצאות
קצרות על החברה הישראלית שמחו המשתתפים
המרוקנים על ההזדמנות לספר על תרבותם ועל
מטרת ביקורם בארץ.
ראש הקבוצה בוביקר אוטאדיט סיפר שהחל
להתעניין בשואה כשהתחיל ללמוד היסטוריה גרמנית
באוניברסיטת קזנבלנקה .מחנך אחר אמר" :המקום

אריאל נחמיאס
אשר הדהים אותי ביותר היה המוזאון לתולדות השואה.
לא הפסקתי לבכות .אני סוציולוג ,כבר למדתי הרבה
דברים על בני אדם ,אך עכשיו אינני יכול להבין איך
בני אדם יכולים להתעלם מאחיהם ,להשפיל אותם
ולרצוח אותם בצורה אכזרית כל כך .בעיניי יד ושם
הוא מוסד של גבורה בנושא זכויות האדם [ ]...מכיוון
שהוא מוסר מסר בין-לאומי ,מסר לאנושות כולה.
כשאתה ביד ושם [ ]...אתה מבין שדיאלוג בין אנשים
מכל דת ,גזע ומין הוא הפתרון היחיד".
בביקורם הביעו המשתתפים עניין רב והיו פעילים
בו" .אנו רואים חשיבות יתרה בקיומם של סמינרים
ממדינות מוסלמיות שבהן מערכת החינוך הרשמית
אינה עוסקת בשואה ואינה מכשירה מורים לכך",
אמרה מנהלת בית הספר דורית נובק" .במדינות אלו
משימתו של יד ושם  -להנחיל את זיכרון השואה
בעולם  -היא חיונית .אנו מקווים שיגיעו בקרוב ליד
ושם קבוצות נוספות ממרוקו".
משתתף אחר ,עלי קאדאווי ,מתכוון עם שובו
למרוקו להצטרף לקבוצת המחנכים שמלמדים
את תלמידיהם על תולדות השואה .קאדאווי ,שהוא
גם משורר ,התרגש מאוד מסיפורה האישי של
ניצולת השואה חנה גופרית שעליה למד מהערכה
החינוכית רציתי לעוף כמו פרפר .את תחושותיו הוא
הביע בשיר שכתב ושמסתיים במילים "במה אשמה
ילדה בת שש?"
הכותבת היא ראש דסק ארצות דוברות צרפתית בבית הספר
המרכזי להוראת השואה ואחראית על הסמינר.

אלפי בני נוער מציינים את י' בטבת
■ ב-ז' בטבת ( 24בדצמבר  ,)2009לקראת יום
הקדיש הכללי ,הגיעו מאות תלמידים ותלמידות
מחטיבות הביניים הדתיות מכל רחבי הארץ ליום
עיון ייחודי וחווייתי ביד ושם בנושא קהילות ישראל
נוכח השואה.
ביום העיון שמעו בני הנוער את הרצאתו של הרב
ירמי סטביצקי ,מנהל בית הספר הימלפרב ,והשתתפו
במגוון פעילויות מרתקות ,ובכללן סיורים מומחזים
בליווי שחקנים ברחבי האתר ,מפגשים עם אנשי
עדות וסדנאות חינוכיות בנושאים שונים.
במוצאי שבת ליל י' בטבת ( 26דצמבר )2009
הגיעו כ 800-חניכי תנועות הנוער הדתיות לפעילות
חינוכית ביד ושם לציון יום הקדיש הכללי .חברי
התנועות בני עקיבא ,עזרא ,הצופים הדתיים ואריאל
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השתתפו בפעילות ייחודית המשלבת קטעי סרטים
תיעודיים על קהילות יהודיות טרם השואה ושוחחו על
הנושא .כמו כן הם שמעו עדות וצפו בסרט.
בבוקר י' בטבת הגיעו כ 1,500 -תלמידים
ותלמידות מבתי ספר דתיים ,מאולפנות ומישיבות,
בנות שירות לאומי ובנות מדרשות ליום עיון ייחודי
ש ָמּה"
וחווייתי בנושא " ָבּנ ִי תִי ַה נ ֶ ּ ֱה רָסֹות נ ָ ַט ְע ִתּי ַה נ ְ ּ ַ
(יחזקאל לו ,לו) .ביום העיון הרצתה שולמית אימבר,
המנהלת הפדגוגית של בית הספר המרכזי להוראת
השואה ביד ושם ,בנושא "נשים גיבורות יום-יום
 כוחן של נשים אל מול השבר בקהילה" .ראשבית המדרש "בית מורשה" הרב בני לאו והרב אבי
רט ,ממקימי מכון ש"י באוניברסיטת בר אילן ,הרצו
בנושא "מי צריך קהילה?  -מקומה של הקהילה

שירלי דוד ויפה נובוסלסקי

במסורת ישראל" .בהמשך היום הוזמנו המשתתפים
למגוון פעילויות מרתקות ,לרבות סיור במוזאון
בנושא גורלן של קהילות ישראל לנוכח השואה,
סיור באתר בליווי שחקנים ,מפגשים עם אנשי עדות,
ביקור בתערוכה "בֶּסָה  -מילה של כבוד" ,צפייה
בסרטי הפרויקט "עדים וחינוך" ,צפייה מונחית
בסרטים בנושא "קהילות ישראל בעין המצלמה
ובאוזני הפטפון" ומבחר סדנאות שנבנו לנושא.
היום נחתם בתפילת מנחה ובקריאה בתורה בבית
הכנסת ביד ושם.
שירלי דוד היא רכזת חטיבות הביניים במגמת ההדרכה ,ויפה
נובוסלסקי היא רכזת המדור הדתי בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

זרקור על הבוגרים
מדי שנה בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד
ושם עורך מאות סמינרים וכינוסים ,בעשרות שפות,
למחנכים ולסטודנטים בארץ ובעולם .הנה אחת
מבוגרות הסמינרים של בית הספר ומה שהשיגה מאז
השתתפה בסמינר חינוכי ביד ושם:

■ לפני שנים מספר השתתפה מריה בורזצ'קה
בסמינר למורים ביד ושם שהכשיר מחנכים מפולין
בתמיכתן הנדיבה של קרן משפחת אדלסון והנציבות
הבין-לאומית לתביעות ביטוח על תקופת השואה
(  .)ICHEICבורזצ'קה התוודעה במהלך הסמינר אל
סיפור חייה של הסופרת וניצולת השואה חנה גופרית,
והיא הייתה לה מקור השראה כשחזרה לפולין ללמד
את נושא השואה.
חנה גופרית נולדה בביאלה רווסקה בפולין.
בספרה רציתי לעוף כמו פרפר ,ספר קריאה לתלמידי
בתי הספר היסודיים ,היא מתארת את ילדותה בצל
המלחמה .גם בסמינרים ובהשתלמויות החינוכיות
השונות בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד
ושם ,הספר נקרא לעתים קרובות ,ובמרוצת השנים
הוא תורגם לשפות אירופיות.
לאחר שקראה את ספרה של גופרית ,החליטה
בורזצ'קה לבקר ברחוב ז'לז'נה  64בוורשה ,הבניין
שבו הסתתרה חנה גופרית עם אמה במשך שנתיים,
בדירתה של משפחת סקוברונצ'ק .לימים הכיר יד
ושם בבני המשפחה חסידי אומות העולם.
במאי  2009זכתה בורזצ'קה לביקור גומלין:
גופרית ובני משפחתה ביקרו בבית הספר הגרמני-
פולני על שם וילי ברנדט בוורשה שבורזצ'קה מלמדת
בו .גופרית נפגשה עם תלמידיה של בורזצ'קה ,ענתה

מריה בורזצ'קה
פולין

■

רחל בד קפלן

מריה בורזצ'קה (משמאל) וחנה גופרית (במרכז) עם כיתת תלמידים בבית הספר על שם וילי ברנדט בוורשה ,פולין ,מאי2009

על שאלותיהם והתפעלה מיצירות האמנות הצבעוניות
שיצרו בהשראת סיפורה האישי.
היחסים המיוחדים שנרקמו עם בורזצ'קה
משמעותיים מאוד לגופרית" .כילדה בת שש בפולין
בזמן השואה ,לא הורשיתי ללמוד בכיתה א' עם
חברותיי הפולניות .חוויה קשה זו מעולם לא עזבה
אותי .הביקור בבית הספר של מריה בוורשה עם בעלי
ובני סגר מעגל עבורי והעניק לי תחושה של השלמה.
מאז חזרתי לקרוא בפולנית ,ואני חשה שקל לי יותר
לדבר בשפת אמי .הקשר שלי עם מריה שינה ללא
ספק את חיי".

חדש בבית הספר הווירטואלי

בדצמבר  2009חזרה בורזצ'קה ליד ושם עם
קבוצה של מחנכים ומנהיגים פולנים המקדישים
את זמנם לנושא השואה והשתתפה בסמינר מיוחד
לבוגרים .היא נפגשה שוב עם גופרית וחיזקה את
מחויבותה להוראת נושא השואה בפולין.
מאז שנת  2005הכשירה מגמת אירופה בבית הספר המרכזי
להוראת השואה ביד ושם אלפי מחנכים מכ 25-מדינות ברחבי
היבשת .למידע נוסףeurope@yadvashem.org.il :
הכותבת היא מנהלת מגמת אירופה בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

www1.yadvashem.org/education

נעמה שי"ק ואביה סלומון חובב

סרט חדש בסדרה "עדים
וחינוך"
■ בעת האחרונה יצא סרט חדש בסדרה "עדים
וחינוך"  -סרטי עדות של ניצולי שואה" :החפץ
בחיים  -סיפורו של אברהם אביאל" .הסרט מספר
את סיפור חייו של אברהם אביאל (ליפקונסקי) שנולד
בשנת  1929בכפר החקלאי דוגאלישוק שבפולין דאז.
כשהיה בן  ,14ב 10-במאי  ,1942הובל אביאל עם
בני משפחתו ועם יהודי גטו רדון (עיירתו של החפץ
חיים) לבור הירי בבית הקברות היהודי במקום .אמו
ואחיו הקטן יקותיאל (קושקה) נרצחו ,ואברהם הצליח
להימלט עם אחיו הגדול פנחס .כשניסו להסתתר
באזור דוגאלישוק ,נרצח פנחס לנגד עיניו של אברהם.
אברהם מצא מסתור עם אביו אצל איכר פולני עד
שהצטרף לפרטיזנים באביב  .1943באותה שנה נרצח
גם אביו .בשנת  1945הגיע אביאל לצפון איטליה ושהה
בבית הילדים בסלבינו .הוא הפליג ארצה באניית
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בינואר
המעפילים "כתריאל יפה" ,אך הבריטים תפסו את
האנייה ,ומעפיליה גורשו לקפריסין.
אביאל עלה ארצה בשנת  1946והצטרף להכשרה
בקיבוץ משמר השרון .בראשית שנת  1948הוא התגייס
לגדוד השישי של הפלמ"ח ונלחם בדרך לירושלים.
בשנת  1961היה עד מטעם התביעה במשפט אייכמן
וגולל בעדותו את פרשת חיסול יהודי רדון ,דוגמה
לסיפורם הטרגי של יהודי ביילרוס .אברהם אביאל
כתב עד כה שני ספרים :כפר ושמו דוגאלישוק
והחופש והבדידות.
"עדים וחינוך" הוא פרויקט משותף של בית הספר המרכזי להוראת
השואה ביד ושם ושל המרכז למולטימדיה באוניברסיטה העברית.
הסרטים מתורגמים לכמה שפות ומוצגים למורים ולתלמידים
מהארץ ומחו"ל ,לאנשי צבא ולאנשי החינוך הבלתי פורמלי ,וכן
לקהל הרחב .הפרויקט מתקיים בתמיכתן האדיבה של ועידת
התביעות ושל קרן משפחת אדלסון.

■ לקראת  27בינואר ,יום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה ,בנה בית הספר המרכזי להוראת
השואה ביד ושם תת-אתר מיוחד ,ובו חומרים כלליים
בנושא השואה ובעיקר מגוון חומרים חינוכיים .על פי
תפיסתו החינוכית של בית הספר תת-האתר מציג את
החומרים האלה בסביבות חינוכיות  -מערכי שיעור,
טקסים ועוד  -שעניינן הוראת השואה על פי שלוש
תקופות :לפני השואה ,בשואה ואחריה .בכל נושא יש
מבואות היסטוריים ,ערכים אנציקלופדיים ,עדויות,
חומרים מקוריים ,קטעי יומנים ומכתבים אחרונים,
תצלומים ,חפצים ועוד.
נעמה שי"ק היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר המרכזי
להוראת השואה ,ואביה סלומון חובב היא ראש מדור עברית
במגמת התקשוב.
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המכון

מקור השראה וידע

■

פרויקט המחקר המקוון "  "The Untold Storiesעל אתרי הרצח בשטחי ברית המועצות לשעבר ,באתר האינטרנט של יד ושם

■ בקיץ האחרון נפרד המכון הבין-לאומי לחקר
השואה מד"ר תקוה פתל-כנעני אשר החלה את
עבודתה ביד ושם בשנת  1988וניהלה את המכון
במשך יותר מעשור.
כשהצטרפה פתל-כנעני למכון ,עמדו בראשו
פרופ' יהודה באואר ופרופ' ישראל גוטמן  -שניהם
ממשיכים כיום לשמש יועצים אקדמיים ליד ושם .מאז
שנת  2000עומד בראש המכון פרופ' דוד בנקיר ,והוא
מופקד גם על הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון
ניימן .ההיסטוריון הראשי הוא פרופ' דן מכמן.
בניהולה של פתל-כנעני הרחיב המכון את קשריו
הבין-לאומיים ,ביסס את תכנית חילופי החוקרים
עם אוניברסיטאות ועם מכונים ברחבי העולם ויזם
פרויקטים מחקריים רבים .ד"ר פתל-כנעני תמשיך
לעבוד עם יד ושם ובתוך כך תשלים את מחקרה
על גטו רובנו שבגינו זכתה במלגה מטעם הקרן
הצרפתית לזיכרון השואה.
מחליפתה בתפקיד מנהלת המכון אף היא איננה
זרה ליד ושם .ד"ר בלה גוטרמן שימשה במשך עשר
שנים המנהלת והעורכת הראשית של ההוצאה לאור
של יד ושם .היא זכתה במגוון פרסים על מחקריה
ופרסמה מבחר עבודות ,בהם גשר צר אל החיים:
יהודים במחנה גרוס-רוזן ובמחנות העבודה שלו,
מחזור וולפסברג תש"ה (בעריכה משותפת עם נעמי
מורגנשטרן) ,אלבום אושוויץ :סיפורו של טרנספורט
(בעריכה משותפת עם פרופ' ישראל גוטמן) ולמען
יידעו דור אחרון (בעריכה משותפת עם יושב ראש

6

הנהלת יד ושם אבנר שלו) .המחקר שהיא מנהלת
בימים אלו הוא ביוגרפיה של אחת ממורדי גטו ורשה
 צביה לובוטקין.בריאיון שערכנו אתה בעת האחרונה ,סיפרה ד"ר
גוטרמן על הפרויקטים שהמכון עומד בראשם כיום
והציגה את משימותיו לשנים הבאות.

מהו המכון הבין-לאומי לחקר השואה?
המכון הבין-לאומי הוא הגוף החשוב בעולם בחקר
השואה .המכון מנהל ויוזם מחקר בסיסי ומעמיק
על אודות השואה ,משתף פעולה עם חוקרים ,עם
אוניברסיטאות ועם מכונים בעלי שם עולמי מעשרות
מדינות ,מקיים כינוסים מקומיים ובין-לאומיים,
סדנאות חוקרים ,הרצאות וסמינרים במגוון נושאים
הקשורים לחקר השואה ,מגיב לנושאים עכשוויים
וליזמות מחקריות והחשוב מכול  -מעודד ומפתח
בעזרת מענקי המחקר הרבים שלו את דור העתיד
של חוקרי השואה .כמו כן במכון יושבים ההוצאה
לאור והמערכת של יד ושם  -קובץ מחקרים ,וכן
המרכז החדש על שם דיאנה זבורובסקי לחקר
תוצאות השואה והשלכותיה ,בתרומתו הנדיבה של
יושב ראש האגודה האמריקנית למען יד ושם אלי
זבורובסקי.

מהם הפרויקטים המרכזיים שהמכון
מנהל בימים אלו?
המכון עובד בעת ובעונה אחת על כמה פרויקטים
מחקריים ארוכי טווח בשיתוף מחלקות אחרות ביד
ושם .בעת האחרונה הושלם פרויקט ייחודי וחדשני

■ פרופ' דוד בנקיר ,המופקד על הקתדרה לחקר השואה על
שם ג'ון ניימן וראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה

"אין מקום אחר בעולם
שיכול להציע את המידע
שיד ושם מציע .שום מקום
אחר אינו מעורר תהליכי עבודה
מחקריים משותפים ומעודד
רעיונות חדשניים בזכות קשריו
הענפים".
פרופ' גץ עלי
של כתיבת

Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos

( During the Holocaustראו עמ'  ,)11-10ופרויקט
מיפוי אתרי הרצח בשטחי ברית המועצות לשעבר
מתקדם במהירות.
יזמות מחקר נוספות הן פרויקט השילוחים
החוקר את גירושם של יהודים לגטאות ולמחנות.
גירוש זה ,חלק אינטגרלי מ"הפתרון הסופי" ,נעזר
בטכנולוגיה המודרנית ,בתשתיות הביורוקרטיות,
באמצעי התחבורה ההמונית על גבי מסילות הברזל
של אירופה ובמערכות לוגיסטיות מתקדמות .ממצאי
המחקר יהיו נגישים לחוקרים ולהיסטוריונים ,וכן לבני
משפחותיהם של קרבנות השואה ולכל מי שמבקש
להרחיב את ידיעותיו בנושא השואה.
משנת  2000המכון עובד על הפרויקט ילדים
בשואה שעניינו גורלם של ילדים יהודים בשואה

הבין-לאומי לחקר השואה

לאה גולדשטיין

■

והקשיים המיוחדים שאתם נאלצו הילדים להתמודד
בגטאות ,במחנות ,ביחידות הפרטיזנים ובמסתור.
מאמרים וספרים רבים כבר נכתבו על פי מחקר
זה.
פרויקט החפירות הארכאולוגיות בסוביבור  -חלק
ממנו מממן יד ושם  -מחדש את חפירותיו במקום שבו
עמד מחנה ההשמדה כדי לגלות את שרידי המחנה
ולקבוע בוודאות היכן היה מרכז הרצח .בקרוב ייצא
לאור פרויקט עדויות ליטא המנתח עדויות של ניצולי
שואה אשר נגבו מיד לאחר המלחמה בתקווה ללמוד
עוד על הרציחות והפשעים שנעשו בליטא ,מדינה
שבה שיעור הנרצחים היהודים בשואה הוא מהגבוהים
ושהתקיימה בה קהילה יהודית מן המפוארות ערב
המלחמה .המכון גם עמל על השלמתו של לקסיקון
חסידי אומות העולם ,וכן על הפרויקט החדשני החוקר
את המניעים הפוליטיים ,ההומניים והדתיים של
כמרים פרוטסטנטים וקתולים להצלת יהודי צרפת
ובלגיה .המכון מתכוון להוציא ספר על תרומתם של
ניצולי השואה לחיי הקיבוצים ,המושבים וקהילות
אחרות בארץ.
מרכז דיאנה זבורובסקי לחקר תוצאות השואה
והשלכותיה עומד בימים אלו בראש שלושה פרויקטים
מחקריים עיקריים :ניתוח מעמיק ומשווה בין הדעות
השונות שהועלו בכתבים של דמויות מפתח בעולם
היהודי באשר לעמדתה של אירופה בעניין השואה,
תיעוד הניסיונות למסד את זיכרון השואה בשנים
הראשונות שלאחר השואה והשוואה בין עדויותיהם

חוקרים בסדנה "השואה בקולנוע וברדיו בזמן אמת"2009 ,

של ניצולי שואה לאורך השנים והשפעתם על עיצוב
הזיכרון הקולקטיבי.

אילו חוקרים משתתפים כיום במחקר
במכון?
המכון מעניק מלגה חדשה לתלמידים לתואר שני
ולדוקטורנטים מחו"ל הכותבים תזה בנושא השואה.
מלגה זו מאפשרת לסטודנטים הללו להגיע לישראל
ולערוך במשך שבועיים את המחקר שלהם בספרייה
ובארכיון של יד ושם .הם גם מוזמנים להתייעץ במישרין
עם חוקרים בעלי שם מיד ושם כמו הפרופסורים
באואר ,גוטמן ,מכמן ובנקיר.
אחד מעמיתי המחקר שחזר אלינו לא מכבר הוא
ההיסטוריון והסופר הגרמני פרופ' גץ עלי שקיבל
אשתקד ביד ושם מלגה של קתדרת ברון פרידריך
קארל אופנהיים למחקר הגזענות ,האנטישמיות
והשואה .במכתב ליד ושם הוא תיאר את המוסד
במילה "אוצר"" .אין מקום אחר בעולם שיכול להציע
את המידע שיד ושם מציע .שום מקום אחר אינו
מעורר תהליכי עבודה מחקריים משותפים ומעודד
רעיונות חדשניים בזכות קשריו הענפים".
עלי גם התרשם מהמולת המבקרים הרבים ביד
ושם ,בהם ניצולי שואה המחפשים מידע על גורל
משפחותיהם" .הם עוזרים לי לראות את ההיסטוריה
של השואה לא רק מהזווית של הרודפים והרוצחים.
כשאני יושב ביד ושם ,אני כותב את הספר באופן
שונה משאני כותב בברלין .שם ,מבעד לחלון משרדי,

אני יכול לראות את משרד התעמולה של גבלס .הוא
מתנשא מולי מהצד האחר של הרחוב בארכיטקטורה
הנאצית הכוחנית שלו .אבל כאן אני רואה אנשים,
אני שומע אותם מדברים ומספרים את סיפורם ,ואני
אומר לעצמי :זו ברכה".

עורכת ראשית חדשה
להוצאה לאור של יד
ושם
■ ד"ר יעל נידם-אורביטו ,חוקרת ידועה
מיד ושם ,מונתה בעת האחרונה לתפקיד
העורכת הראשית החדשה של ההוצאה
לאור של יד ושם ,לצדה של מנהלת
ההוצאה לאור גבי הדר .ד"ר נידם-אורביטו
מעורבת זה שנים רבות בחקר השואה
באיטליה ,ובכלל זה התקופה שקדמה
לה ותוצאותיה .בעת האחרונה היא ניהלה
סמינר חשוב ביד ושם בנושא האפיפיור
פיוס ה 12-והשואה .דברי המשתתפים
בסדנה יתפרסמו בקרוב בספר שערכה
Pius XII and the Holocaust: The Current

( State of Researchראו עמ' .)8

מחקר 7

מחקר חדש

פיוס ה 12-והשואה
■ דילמות ,שתיקה ,הצלה אקטיבית ,פסיביות .אלו
כמה מן המילים שמשמשות לעתים קרובות בדיון על
דמותו מעוררת המחלוקת של האפיפיור פיוס ה12-
ועל כהונתו בתקופת מלחמת העולם השנייה .הוויכוח
על יחסו ופועלו של האפיפיור בעניין רדיפת יהודי
אירופה החל בשנות ה 60-בעקבות המחזה ממלא
המקום מאת רולף הוכהות וממשיך להעסיק את דעת
הקהל ודורות של חוקרים ,עד עצם היום הזה.
המקטרגים של פיוס טוענים כי כישלונו העיקרי
היה בשתיקתו  -העובדה שמעולם לא מחה בגלוי
ובמישרין על השמדת היהודים על ידי גרמניה
הנאצית .עמדה זו נשענת בין השאר על נאום הרדיו
המפורסם של האפיפיור מחג המולד  ,1942ובו
הוא נמנע מלהזכיר במפורש את הגרמנים או את
היהודים ודיבר רק באופן כללי על מותם של מאות
אלפי בני אדם אשר "ללא כל אשמה מצדם ,ולעתים
אך ורק בגלל מוצאם או לאומיותם ,נדונו למוות או
לשקיעה אטית".
החוקרים מציעים הסברים רבים לשתיקתו
הפומבית של פיוס :פוליטיים ,אידאולוגיים ואף
אישיים .יש הטוענים שהוא תמך בנאציזם או היה
אנטישמי ,ויש אף המכנים אותו "האפיפיור של
היטלר" .אחרים מדגישים את כישלונו של הכס
הקדוש למלא את חובתו המוסרית ולגנות בפומבי
את השואה או להדגיש לפני מאמיניו הקתולים את
האחריות המוסרית המוטלת עליהם.
לעומתם יש הטוענים שנאומיו של פיוס התייחסו
ללא צל של ספק ליהודים ולסבלם .לטענתם פעולות
ההצלה הרבות שאנשי דת קתולים היו מעורבים בהן
ברחבי אירופה הן הוכחה חד-משמעית להשראה
שהם קיבלו מן האפיפיור .ההימנעות מעימות ישיר עם
המשטר הנאצי ,לשיטתם של "סנגורים" אלו ,הייתה
בחירה אסטרטגית שמטרתה הייתה שלא להחריף
את אסונם של היהודים ולאפשר את המשך פעולות
ההצלה החשאיות.
במצב שבו ההיסטוריונים והחוקרים עדיין מנועים
מלגשת אל מרבית המקורות הארכיוניים הנדרשים
(ארכיון הוותיקן שבו שמורים המסמכים של תקופת
השואה עדיין סגור) ,ההסברים שנשמעים משני צדי
המתרס מתבססים לא אחת על השערות או על תיעוד
לא שיטתי ולא עקיב .עם זאת חלק מן הארכיונים
שיש בהם מידע בנושא נפתחו בשנים האחרונות,
וההתעניינות שעוררה פתיחתם הולכת וגוברת .כך
למשל חומר הארכיון מתקופת כהונתו של פיוס
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בסדנת החוקרים על פיוס ה 12-והשואה ,מרס 2009

במצב שבו ההיסטוריונים
והחוקרים עדיין מנועים
מלגשת אל מרבית המקורות
הארכיוניים הנדרשים,
ההסברים שנשמעים משני צדי
המתרס מתבססים
לא אחת על השערות
או על תיעוד לא שיטתי
ולא עקיב

ה 11-נפתח לא מכבר והיה הבסיס למחקר השופך
אור חדש על מדיניות הכס הקדוש בשנות ה30-
ועל פועלו של אאוג'ניו פאצ'לי (לימים פיוס ה)12-
כששימש מזכיר מדינת הוותיקן .מסמכים שנמצאו
בארכיונים אחרים בעולם הביאו לידי פרסומם של
ספרים חדשים בנושא ולשילובן של תובנות חדשות
חשובות בתוך ההיסטוריוגרפיה הקיימת.

במרס  2009קיימו המכון הבין-לאומי לחקר
השואה והמכון התאולוגי הסלזיאני של סנט פיטר
ופול בירושלים סדנת חוקרים ביד ושם כדי לדון במצב
המחקר בנושא פיוס ה 12-והשואה .הדיון האקדמי
התבסס על שאלות מסוימות אשר הוגשו לחוקרים
שונים ברחבי העולם ואשר ביטאו את קשת הדעות
בעניין דמותו של פיוס ה .12-קיומה של הסדנה בפורום
סגור אפשר דיון דינמי ופתוח ,ודברי הסדנה עומדים
בקרוב לראות אור בקובץ רב-חשיבות.
אחד המחקרים החדשניים שהוצגו בסדנה עסק
בהצלת יהודים באיטליה ובעיקר ברומא .בזכות
חומר ארכיוני רב אשר הותר לא מכבר לעיונם של
חוקרים מספר ושעניינו פעולות הסתרה של יהודים
במוסדות דת קתוליים ,הוצגה תמונה שלפיה הייתה
מעורבות ישירה יותר של הכס הקדוש בפעולות אלו,
ובהן הגשת סיוע לא רק ליהודים כי אם גם לפליטים,
ליתומים ,לפרטיזנים ולחיילים מכל הלאומים ,סיוע
שניתן בשם החסד הנוצרי.
בנושאים מסוימים בלטו חילוקי הדעות בין
המשתתפים ,למשל בשאלת היהודים המומרים
אשר על פי תעודות רבות שהתפרסמו ,זכו לסיוע
רב מהוותיקן .האם סיוע שניתן ליהודים אלו ,שבעיני

"אושר שביר"

לואיז רוז'ה :חסידת אומות העולם
אירנה שטיינפלד

ד"ר יעל נידם-אורביטו

הנאצים עדיין היו יהודים ,נחשב עזרה ליהודים? או
האם יש לטעון שהעזרה הזאת מעלה תהיות משום
שיהודים אשר בחרו שלא להמיר את דתם לא זכו
לסיוע דומה מהוותיקן?
ויכוח אחר נסב על השאלה אם פיוס ה 12-היה
אחראי לכל מעשיהם של כמרים ,הן הצלת יהודים
בזמן השואה הן עזרה לפושעי מלחמה נאצים
להימלט מאירופה לאחר השואה במה שכונה "נתיבי
העכברושים" .ובמילים אחרות :אם פיוס ה 12-עודד

אם פיוס ה 12-עודד פעולה
אחת או היה מעורב בה או אף
יזם אותה ,האם היה מעורב
באותה המידה בפעילות
האחרת?
■

פעולה אחת או היה מעורב בה או אף יזם אותה ,האם
היה מעורב באותה המידה בפעילות האחרת?
אין מחלוקת שהמסמכים שנחשפו בעת האחרונה
מאפשרים לחוקרים להבין טוב יותר את דעותיו של
האפיפיור בעניין הנאציזם והאנטישמיות .כך מתבהרת
סלידתו של האפיפיור מהתורה הנציונל-סוציאליסטית,
וניכר שהוא ראה בה אחת הכפירות הגרועות בעת
החדשה .לכן גם אם התחנך בסביבה אנטי-יהודית
מסורתית ,יש לבחון מחדש את הקביעה שפיוס ה12-
היה אנטישמי.
כמה חוקרים הציעו גישה חדשה אשר רואה את
מורכבות תגובותיו ופעולותיו של פאצ'לי ולוקחת
בחשבון כיצד התקבלו פעולותיו של האפיפיור בקרב
מאמיניו ובני זמנו  -הן אצל בעלות הברית הן אצל
מדינות הציר .הסדנה הייתה צעד ראשון בכיוון של
שיתוף פעולה אקדמי פתוח וכן יותר בנושא ,גם
אם שאלות רבות נשארו לא פתורות ודמותו של
האפיפיור עדיין נתונה במחלוקת .רק פתיחתם
המלאה של ארכיוני הוותיקן והמשך שיתוף הפעולה
של קהילת החוקרים יאפשרו בסופו של דבר הבנה
מעמיקה יותר.
הכותבת היא העורכת הראשית של ההוצאה לאור של יד ושם
וחוקרת של תולדות השואה באיטליה.

אהוד לב (שלישי משמאל בשורה האמצעית) עם בני משפחתו ,הנכדים של לואיז רוז'ה ושגריר צרפת בישראל בגן חסידי אומות העולם

■ בטקס מרגש ב 27-באוקטובר  2009בגן חסידי
אומות העולם ביד ושם הוכרה לואיז רוז'ה ז"ל מצרפת
חסידת אומות העולם על חלקה בהצלת ניצול השואה
ד"ר אהוד לב.
אהוד לב נולד בשם הרברט אודנהיימר בעיר ביהל
במחוז באדן בגרמניה .באוקטובר  1940הוא שולח עם
משפחתו ועם יהודי מחוז באדן לצרפת .ארגון יהודי
הצליח להוציא את לב בן השבע וילדים אחרים ממחנה
המעצר גירס ,שם נכלא עם משפחתו בתנאים קשים.
הוריו של אהוד שולחו בספטמבר  1942לאושוויץ
ונספו .לאחר שהסתתר בכמה מקומות שונים ,הגיע
לביתם של ז'ול וז'אן רוז'ה (הם הוכרו חסידי אומות
העולם ב )1989-בבוזנסיי .אבל מכיוון שז'ול היה
פעיל במחתרת ,גברה הסכנה ,והוחלט להעביר את
הילד לבית אמו של המציל לואיז רוז'ה שחיה בכפר
נידח .לב שהה שם בזהות בדויה עד השחרור .הוא
עזר למלא את מטלות הבית והמשק החקלאי ,רעה
את הפרה ואת העזים ,למד בבית הספר המקומי ואף
שימש כנער מקהלה בכנסייה כדי להסוות את זהותו.
"סבתו" דאגה לו ושמרה עליו מכל משמר ,ועל אף
קשיי החיים והסכנות העניקה לו מקלט בטוח .לואיז
רוז'ה הלכה לעולמה ב 24-ביוני .1947

כיום אהוד לב מתנדב ביד ושם .הוא מרבה לדבר
לפני מחנכים ותלמידים ולספר על קורותיו בשואה,
והוא חבר בוועדה לציון חסידי אומות העולם.
יושב ראש הוועדה לציון חסידי אומות העולם
השופט יעקב טירקל ויושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו העניקו את התואר לשני נכדיה של רוז'ה
אשר הגיעו לטקס מצרפת .עוד השתתפו בטקס
שגריר צרפת בישראל כריסטוף ביגו ,חברי "עלומים"
 עמותת הילדים היהודים שהוסתרו בצרפת בשואהוקבוצת מורים צרפתיים הלומדת בסמינר בבית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם.
בטקס ,כשהוא מוקף באשתו ,בילדיו ובנכדיו,
תיאר לב את התקופה שבה היה במסתור בחוותה של
לואיז רוז'ה במילים "אושר שביר"" .אינני זוכר שפעם
קיבלתי ממנה חיבוק או נשיקה ,אך אהבתי אותה,
וידעתי שהיא אוהבת אותי .הייתי לנכד שלה" ,אמר.
רובר רוז'ה ,נכדה של המצילה ,הודה ליד ושם על
הכבוד שהוענק לסבתו" .לו הייתה כאן עכשיו ,היא לא
הייתה מסוגלת לקרוא דברים מן הכתב מכיוון שבקושי
ידעה קרוא וכתוב" ,הוא הסביר" .היא נראתה אישה
פשוטה ,אך טוב לבה היה מדבר בעד עצמו".
הכותבת היא מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם.

חסידי אומות העולם 9

פסיפס של חיים ומוות
■  70שנה לאחר שהקים המשטר הנאצי את הגטו
הראשון ליהודים  -בפיוטרקוב טריבונלסקי שבפולין
 רואה אור אנציקלופדיה חדשהYad Vashem : .Encyclopedia of the Ghettos During the Holocaustאת
האנציקלופדיה כתבו חוקרי המכון הבין-לאומי לחקר
השואה וערכו פרופ' גיא מירון ושלומית שולחני ,ובה
ערכים של כמעט  1,100גטאות שהוקמו בשטחי
הכיבוש הגרמני :בפולין רבתי ,ברפובליקה הרוסית,
באוקראינה ,בבילורוסיה ,בליטא ,בלטוויה ,בהונגריה,
בטרנסניסטריה ,ברומניה וביוון.
במובנים רבים האנציקלופדיה היא ציון דרך
חשוב בתולדות המחקר וההיסטוריוגרפיה של
השואה ,שכן בפעם הראשונה כונסו למכלול שלם
קורותיהם של כל הגטאות שהקים המשטר הנאצי
 מקצתם ,הגדולים שבהם ,מוכרים היטב לציבורהרחב ולחוקרים ,אך רובם המכריע ,גטאות גדולים
כקטנים שהתקיימו שבועות ספורים או שנתיים
ויותר ברחבי ברית המועצות והונגריה ,נחשפים לפני
הקוראים בפעם הראשונה.

מהו גטו?
עד כמה סבוכות ובלתי מפוענחות הגדרתם ומהותם
של הגטאות שהוקמו בשטחי הכיבוש הגרמני יעידו שני
מקרים .בעיירה שידלוביץ שבנפת קיילצה שבפולין
נמצאו באביב  1942כ 12,000-יהודים .הפקודה
להקמת גטו ניתנה בסוף דצמבר  1941אך מומשה
באפריל  .1942כל העיירה ,למעט שני רחובות,
נהפכה למעשה לגטו נטול חומות וגדרות .לעומת
זאת במגלין ,עיירת נפה במחוז אורל שבפדרציה
הרוסית ,הוקם הגטו בבית הסוהר המקומי ,ו600-
יהודי העיירה נכלאו שם במשך שישה שבועות ,גברים
ונשים בנפרד ,עד אשר נרצחו בפארק העירוני .מהו
אפוא גטו? האם עיירה פתוחה או בית כלא נעול
עומדים במבחן ההגדרה?
אכן הגדרת המושג "גטו" הייתה אחת משאלות
היסוד שהתלבטו בה עורכי האנציקלופדיה ,ונקבע
כי גטו הוא כל מקום יישוב בשטחי הכיבוש הגרמני
שיהודים רוכזו בתוכו או בחלק ממנו בכפייה למשך
כמה שבועות לפחות .אך בכך לא יצאו עורכי
האנציקלופדיה ידי חובתם ונתנו את דעתם לבעיות
הרבות שנגזרו ממורכבות התופעה בשורת מבואות
מדעיים שהקדימו לערכים .פרופ' דן מכמן ,ההיסטוריון
הראשי של יד ושם ,בחן מחדש את הסיבות ואת
המניעים להקמת הגטאות ,ומסקנותיו מהוות תפנית
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מהותית להבהרת הנושא על היבטיו השונים .פרופ'
גיא מירון ערך סקירה של הגטאות על פי מיקומם
הגאוגרפי והצביע על מציאות מגוונת ורבת-פנים
שאפיינה את התופעה .בד בבד עלתה לדיון סוגיית
"בתי היהודים" ( ,)Juden Häuserאותם מתחמי מגורים
שהיו פזורים בעריה של גרמניה ואליהם הועברו בכפייה
יהודי המקום עד גירושם .ואף שמעולם לא הוגדרו
בתי היהודים בגרמניה גטאות ,דומה כי מידת קרבתם
להגדרת הגטו יש בה כדי ללמד על התופעה.

בכוחם של תצלומים להחזיק
את הרגעי והחולף ,והם כלי
היסטורי ממעלה ראשונה
מידע חדש
ערכי האנציקלופדיה ,בשפה האנגלית ,מסודרים
בסדר האל"ף-בי"ת ,ובכל ערך כתוב שמו של היישוב
שבו היה הגטו בגרסאות הכתיב השונות שנהגו
במדינה שאליה השתייך היישוב ערב פרוץ המלחמה.
בערכים יש נקודות ציון גאוגרפיות (לפני המלחמה
או אחריה) ,ובכלל זה שם היישוב בפי היהודים .בכל
ערך מובא תקציר של תולדות יהודי היישוב עד פרוץ
מלחמת העולם השנייה ,אך עיקרו חיי היהודים בגטו,
המועד והנסיבות של הקמתו ,המרחב הפיזי ,מספר
התושבים ,המוסדות הפנימיים ושמות האישים שעמדו
בראשם ,הגלגולים השונים שעברו יהודי הגטו ,דרכי
הקיום היום-יומי ,דפוסי תגובתם למסע הרדיפות
כמו פעולות התנגדות או בריחה ,וכן התאריכים של
מבצעי ההשמדה עד החיסול הסופי.
מלאכת איסוף החומר ,המחקר והכתיבה נמשכה
כשש שנים ונעשתה בידי היסטוריונים מומחים אך
גם הסתמכה על המידע האצור בפנקסי הקהילות
ועל מחקרים עדכניים .כך כאמור מובא בפעם
הראשונה מידע מפורט ככל האפשר על הגטאות
בשטחי ברית המועצות שעד גבולות  1939ובהונגריה
שבגבולות  .1944עם זאת ,בחינה מדוקדקת של
ערכי האנציקלופדיה מלמדת כי גם בשטחים שכבר
נסקרו ונחקרו כמו פולין הכבושה ,נתגלו גטאות
חדשים שעובדת קיומם חמקה מעיני החוקרים .כזה
למשל היה הגטו שהוקם במצודת סוליפסה שבמחוז
ורשה ,שם התגוררו  250יהודים ,רובם נשים וילדים,

שהועברו לשם מיישובי הסביבה ,וכך גם הגטו בדמבלין
שבמחוז לובלין (בפי היהודים מודז'יץ) שהתגוררו בו
כ 3,500-יהודים ואשר המידע העיקרי על קורותיו
נעלם בזמן כתיבת פנקס הקהילות ונמצא באחד
המסמכים שנגנזו בארכיון המחתרתי "עונג שבת"
שהוקם בגטו ורשה.

כוחו של התיעוד החזותי
אוסף של  250תצלומים ,כמה מהם צבעוניים,
שצולמו בגטאות השונים ונבחרו בקפידה בידי אוצרות
התצלומים נינה שפרינגר-אהרוני ואורית אדוריאן
צובע באור חי ואנושי מציאות עגומה וקודרת של
חיי הגטו כפי שהיא משתקפת לא אחת בכתובים.
במבוא מקיף שכתבה שפרינגר-אהרוני על דרכי
התיעוד החזותי בתקופת השואה היא הבחינה ,בין
השאר ,בין אופיו של הצילום הגרמני  -צילום אישי
או צילום שנעשה לצורכי תעמולה  -לבין הצילום
היהודי בגטאות שנעשה לעתים במחתרת ולעתים
מטעם הרשויות היהודיות .בכוחם של תצלומים
להחזיק את הרגעי והחולף ,והם כלי היסטורי
ממעלה ראשונה.

קטעים מהספרות הענפה
שכתבו תושבי הגטאות הם
פסקול אישי ואנושי המנוגד
לסגנון המרוחק המאפיין
כתיבה אנציקלופדית וצוהר
לחיים בגטאות
ממד ייחודי וחדשני מעניק לאנציקלופדיה
תקליטור די-וי-די ,ובו סדרת סרטים שצולמו בגטאות
או ערב הקמתם .אוצרת הסרטים אפרת קומיסר-
קפלן אספה באדיקות את חומר הגלם הסינמטוגרפי
וחקרה אותו לעומק ,ובמאי הקולנוע נתן ליפשיץ עיבד
וערך אותו .בשל הנסיבות הבעייתיות שבהן צולמו
הסרטים וזהותם של הצלמים ,רובם אנשי יחידות
התעמולה הנאציות ,הוסיף ליפשיץ סרט מבוא הפורס
את מכלול ההיבטים והקשיים שאוצרים בתוכם
קטעי פילם אלו .ואף על פי כן נדירותם של הסרטים
והצגתם את התמונה האותנטית של המציאות ושל

האנציקלופדיה החדשה של הגטאות

■

ד"ר לאה פרייס

יהודים בגטו שאדק במחוז לודז' על יד שלט האוסר מעבר דרך הגטו .ארכיוני יד ושם

הסביבה הפיזית של היהודים בגטאות ,רובם אלמונים
שיד המקרה הנציחה את דיוקנם ,מקנות להם ערך
סגולי יוצא דופן.
נוסף על מקבץ התצלומים והסרטים ,מובאים
בערכי האנציקלופדיה מפות ואיורים של שטחי
הגטאות ,את מרביתם סרטטו הניצולים .מקצת
האיורים פרי עבודתם של מומחים מלמדים על
השינויים התכופים שחלו בשטחי הגטו ,כפי שקרה
בוורשה ,בטרזין או בקובנה .שטחו של גטו קובנה
אויר בצבע בזמן אמת בידי אמן אסכולת הבאוהאוס
פריץ גדיאל.

מבט אישי
מבט על חייהם של היהודים בגטאות אינו יכול להיות
שלם ללא הצצה אל חיי היום-יום שלהם ואל עולמם
הרוחני .זה בצד זה מוצגים באנציקלופדיה חפצים
שאפיינו את שגרת יומו של איש הגטו ,למשל טלאי
צהוב או כרטיסי עבודה ומזון בצד עבודות אמנות שיצרו
היהודים בעיצומם של אותם ימים אפלים ואשר גנוזים
באוספי החפצים והאמנות של יד ושם .כך גם שובצו
באנציקלופדיה קטעים מהספרות הענפה שכתבו
תושבי הגטאות  -פסקול אישי ואנושי המנוגד לסגנון
המרוחק המאפיין כתיבה אנציקלופדית וצוהר לחיים
בגטאות ,או כפי שהתבטא ביומנו אגון רדליך מגטו

טרזין" :אלוהים ,איזה חיים! רב-גוניים ,איומים ,מלאי
ניגודים וזורמים מהר ,נורא מהר .הצגת קברט מצד
אחד ולידה זקנים גוססים [ ]...בעיות של חיטוי ,חיסול
כינמת ,מקום ,מטבח ,מזרנים ,ייצור מיטות  -פסיפס
צבעוני של חיים ומוות".
האנציקלופדיה ראתה אור בתמיכתן האדיבה של ועידת התביעות,
קרן ליסה ונורברט שכטר וקרן טימה ושלמה קרביץ (ז"ל).
להזמנת האנציקלופדיה:
טלפון  ,02-6443511פקס 02-6443509
publications.marketing@yadvashem.org.il

לרכישה באמצעות חנות הספרים הווירטואלית:
www.ecom.gov.il/YadVashem

הכותבת היא מנהלת פרויקט במכון הבין-לאומי לחקר
השואה.
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נקודות מבט שונות

תיעוד השואה

ד"ר דוד זילברקלנג

■ "מהי כוונתך הפנימית שאת מבקשת להשיג בדברים
הללו? את מי את חושבת שאת משרתת בכך :את
האמת ההיסטורית? את הצדק? את ההווה או את
העתיד של העם הגרמני או היהודי? ושמא את רוצה
להוכיח בעיקר לזה האחרון שאין הוא ראוי או מתאים
להתקיים כעם בין העמים?"
לני יחיל לחנה ארנדט 7 ,במרס 1963

משפט אייכמן
היה אבן דרך
בדיון ובניתוח
של השואה.
הציטוט למעלה,
ממכתבה של
ההיסטוריונית
לני יחיל
לפילוסופית
של הפוליטיקה
חנה ארנדט,
משקף את
הוויכוח שנבע
משתי נקודות
מבט שונות של ההיסטוריוגרפיה של השואה :התזה
של ארנדט על "הבנליות של הרוע" ועל חלקם של
היהודים בהרס העצמי בשואה; ועבודתה המאוחרת
יותר של יחיל שבה היא ניסתה להשיב את הפנים
האנושיות לקרבנות השואה ,אותן פנים שלשיטתה
הנאצים התעלמו מהן ושהפרשנות השגויה של ארנדט
לא השכילה להעריך.
יד ושם  -קובץ מחקרים ,כרך ל"ז ( ,)2מאיר ויכוח
זה ,ומביא שני מסמכים שמציגים את שתי נקודות
המבט :יומנו של פרנץ סלאשי ,המנהיג האנטישמי
של מפלגת "צלב החץ" ההונגרית אשר תפס את
השלטון באוקטובר  1944ורצח עשרות אלפי יהודים;
ועדותה של ניצולת השואה ססיל קליין-הכל אשר
העלתה על הכתב את סיפורה המצמרר בפברואר
 ,1944זמן קצר לאחר שהסתננה מצרפת לשווייץ.
נקודות מבט אלו מהדהדות בתכתובת משנות ה60-
בין לני יחיל לבין חנה ארנדט בעניין משפט אייכמן,
העם היהודי ומדינת ישראל.
ריבוי נקודות מבט עלול לבלבל ,אך הגיוון גם
יכול להעשיר את הבנתנו באירוע מורכב זה .יומנו
של סלאשי חושף את מחשבותיו של אדם אנטישמי-
גזעני קיצוני ובעל חשיבות עצמית .הקריאה בטקסט
מצמררת .בין השורות אפשר להציץ אל נבכי
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■

מכתב מלני יחיל לחנה ארנדט ,אוגוסט  .1961ארכיוני יד ושם

ריבוי נקודות מבט עלול לבלבל,
אך הגיוון גם יכול להעשיר את
הבנתנו באירוע מורכב זה
מחשבותיו של רוצח שלא היה בו שמץ של בנליות
ואל הדילמות החריפות שהיהודים בני התקופה היו
נתונים בהן .ססיל קליין-הכל מייצגת את הפנים
האנושיות שיחיל ביקשה להשיב .קליין-הכל הצליחה
להציל את בנה הקטן כאשר אזרה אומץ ועברה את
הגבול ,וסיפורה הוא ביטוי לנחישות ולהקרבה של
יהודים שניסו לשרוד בשואה ומעיד על יחסם של

הצרפתים ,האיטלקים,
הגרמנים והשוויצרים
ליהודים הנואשים.
שני המסמכים
האלה חשובים
כשהם לעצמם אבל
גם שופכים אור על
ההתכתבות בין יחיל
לארנדט .החברות בין
שתי הנשים נרקמה
כאשר הגיעה ארנדט
לישראל כדי לסקור את
משפט אייכמן ונפגעה
מאוד בעקבות מאמריה
של ארנדט בכתב העת
 The New Yorkerוספרה
אייכמן בירושלים :דין
וחשבון על הבנאליות
של הרוע .האידאולוגיה
שנקט סלאשי
והנחישות של קליין-
הכל להימלט מאזור
גרנובל כדי להציל את
בנה הקטן ואת עצמה
מידי מממשיה של
אידאולוגיה רצחנית
מייצגות את הוויכוח
בין יחיל לארנדט .האם
היה סלאשי בנלי? האם
היה צריך להתייחס
לאידאולוגיה שלו
בביטול? האם היה אפשר לחזות מראש את הרצח
שיזם והוציא אל הפועל? והאם אפשר "לצמצם"
את הבריחה הנחושה של קליין-הכל אך ורק לכדי
השתקפות של המצב השפל שהיהודים בשואה היו
נתונים בו?
התזות של ארנדט משפיעות עד היום על חלק מן
החוקרים ,והדיון המוקדם עם יחיל מעשיר ומחכים.
המסמכים יוצאי הדופן הללו ונקודות המבט השונות
בהם על השואה אינם מספקים תשובות שיסבירו
את המאורעות ,אך הם בהחלט מולידים הבנות
חדשות ומעוררות מחשבה.
הכותב הוא העורך הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים.

חדשות
חדשות ממרכז הצפייה

ליאת בן חביב ומימי אש
איכרים נוצריות מקומיות .בין איכרים הוא סרטו של
הבמאי היהודי ההולנדי לודי בוקן שמביא למסך סיפור
הישרדות נדיר של יהודים בגרמניה בשואה .אורחות
הכבוד של האירוע היו מרגה שפיגל בת ה 97-ואנני
ריכטר-אשוף ,בתם של בני הזוג אשוף אשר היו
מהמצילים של קארין ,מרגה ומאנה שפיגל והוכרו
חסידי אומות העולם .באירוע נכחו הבמאי והמפיקים,
השחקנית הגרמנייה הנודעת ורוניקה פרס אשר
מגלמת את מרגה שפיגל בסרט והשחקניות מרגריטה
ברויך וליה הוסנברוך .הקבוצה ביקרה ביד ושם וערכה
טקס זיכרון בגן חסידי אומות העולם.

הפסטיבל ה 11-לקולנוע יהודי
בסינמטק ירושלים
■ כמדי שנה ,בחג החנוכה קיים סינמטק ירושלים
פסטיבל לקולנוע יהודי .שיתוף הפעולה של הפסטיבל
עם מרכז הצפייה הניב השנה הקרנות מיוחדות
ומגוונות.
משפחת אופנהיים (ברית המועצות,)1938 ,
סרטו העלילתי של גריגורי רושל המבוסס על ספרו
הנבואי מ 1933-של לאון פויכטוואנגר משפחת
אופרמן ,מספר את סיפורה הטרגי של משפחה
יהודית בימי השלטון הנאצי בגרמניה .סשה קליינמן
מארכיון הסרטים הישראלי בסינמטק ירושלים הציג
את הסרט שהוקרן בעותק מחודש ,תרומת ארכיוני
חברת מוספילם.
בסרט התעודה המפקד אדלמן (פולין)2008 ,
הבמאי ארתור ויצ'ק מצייר דיוקן של מארק אדלמן,
ממפקדי מרד גטו ורשה שהיה לדמות מיתולוגית
ברחבי העולם ונפטר בגיל  90באוקטובר האחרון.
שמחה (קאז'יק) רותם ,מלוחמי הארגון הצבאי הלאומי
בגטו ורשה ומהמרואיינים בסרט ,ענה לשאלות הקהל
לאחר ההקרנה.
נוסף על ההקרנות ,נערך סימפוזיון לציון 50
שנים ליציאה לאקרנים של סרטו הקלסי של ג'ורג'
סטיבנס יומנה של אנה פרנק (ארצות הברית,)1959 ,
בהשתתפות פרופ' פוסטר הירש מברוקלין קולג',
חוקר קולנוע בכיר וביוגרף של ג'ורג' סטיבנס; ד"ר
רוברט רוזט ,מנהל הספריות ביד ושם; גבריאל לוין,

■ מילי פרקינס שגילמה את אנה צופה בסרט יומנה של אנה
פרנק במרכז הצפייה.

משורר; ופרופ' סידרה אזרחי מהאוניברסיטה העברית.
לאחר הקרנת עותק סינמסקופ מקורי ,השחקנית
מילי פרקינס שגילמה בסרט את אנה סיפרה לקהל
מחוויותיה בעת הצילומים .הסרט נכלל באוסף
הסרטים הדיגיטלי של סרטים הקשורים לשואה
שאפשר לצפות בהם במרכז הצפייה.

הקרנות סרטים מיוחדות
■ מרכז הצפייה וסינמטק ירושלים קיימו הקרנת
טרום בכורה של בין איכרים (גרמניה וצרפת)2008 ,
בסינמטק ירושלים ב 30-בספטמבר  .2009הסרט
העלילתי מבוסס על ספר זיכרונותיה של מרגה
שפיגל ,ניצולת שואה וילידת חבל וסטפליה בגרמניה
אשר מצאה מקלט עם בתה ובעלה אצל משפחות

■ מאות מחברי עמותת יוצאי בלגיה בישראל ( )OBI
ועמותת צעירים יוצאי בלגיה בישראל ( )JOBIהתארחו
ביד ושם ופגשו את השר יוסי פלד ואת חסידת אומות
העולם אנדרה גאלן אשר כיבדו בנוכחותם את הקרנת
הבכורה של ילדים ללא צל (בלגיה ,)2009 ,סרטם
של הבמאי ברנרד באלטו והמפיקים ז'אן פייר ולוק
דרדן ,באודיטוריום ביד ושם .סרט התעודה הוא סיפורו
של פרופ' שאול הראל ,כיום נירולוג ילדים נודע בתל
אביב ,וסיפורם של ילדים יהודים בלגיים אשר הוסתרו
מהנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה ,בזכות
פעילותן של המחתרת היהודית והמחתרת הבלגית.
האירוע התקיים ב 21-באוקטובר ,והקרנת הסרט
הייתה סיום מרגש לביקורם של ניצולים בלגים
ומשפחותיהם במוזאון לתולדות השואה ובאתרים
אחרים ביד ושם.
ליאת בן חביב היא מנהלת מרכז הצפייה ,ומימי אש היא אחראית
רכש ופרויקטים במרכז הצפייה.

מכתבים ממחנה עבודת כפייה התגלו בעקבות פתיחת תערוכת הנשים באוסטרליה
לאחר הפתיחה סיפרה אייכנבאום לאוצרת
התערוכה ומנהלת אגף המוזאונים ביד ושם יהודית
ענבר על אוסף ייחודי של כ 75-מכתבים וגלויות
שקיבלה אמה בתקופת השואה כאשר שהתה במחנה
עבודת הכפייה גברסדורף .רבים מן המכתבים
נכתבו בקוד סודי מתוך חשש לפעולות תגמול נגד
מקבליהם .משפחתה של אייכנבאום בירושלים
תעביר בקרוב את המכתבים ואת הגלויות ליד
ושם לבדיקה.

■ ב 18-באוקטובר נפתחה במרכז השואה במלבורן
שבאוסטרליה התערוכה הנודדת של יד ושם "כתמים
של אור :להיות אישה בשואה" .לאירוע הפתיחה הגיעו
 300מוזמנים ,ונשאה בו דברים ג'אנה ונדט ,עיתונאית
וכתבת טלוויזיה בכירה .פיי אייכנבאום הציגה מצגת
מיוחדת לזכרה של אמה המנוחה ,ניצולת השואה
רגינה הוניגמן ,אשר יומנה מוצג בתערוכה .היומן
מספר על חוויותיה היום-יומיות של הוניגמן במחנה
ועל כמיהתה לחופש ולמשפחתה ,ובו גם הגדה של
פסח שהיא כתבה על פי זיכרונה בלבד.
■ אוצרת המוזאון במלבורן ג'יין ג'וסם ,ניצולת השואה שרה
שערוני ופיי אייכנבאום ,בתה של רגינה הוניגמן ,בתערוכה
הנודדת "כתמים של אור" במלבורן

חדשות 13

חדשות
מאגר השמות
דבורה ברמן

בנות דודות מתאחדות לאחר  64שנים
■ ורוניקה זר (לבית רודאס) ראתה בפעם האחרונה
את בת דודתה מדרגה שנייה לילי רייטר כשחזרה
להונגריה ב ,1945-לאחר השחרור .לילי שרדה במחנה
אושוויץ ,שם נספו אמה ואחותה הקטנה .השתיים
איבדו קשר לאחר שכל אחת מהן פנתה לדרכה
ובנתה לעצמה חיים חדשים.
בקיץ האחרון פקדו מתנדבים מפרויקט איסוף
שמות הנספים בשואה את בית האבות "בית בלב"
בירושלים ,שם מתגוררת זר ,כדי לסייע לניצולי
שואה למלא דפי עד להנצחת יקיריהם אשר נרצחו
בשואה.
זר ,בת  ,81ביקשה מהמתנדבים סיוע במילוי
דפי עד לזכר בני דודיה ממשפחת רייטר .חיפוש

במאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה העלה
שליוויה פרינס ,לשעבר לילי רייטר ,מילאה בשנת
 2006דפי עד להוריה ויקטור ואירן ולאחותה אגנס.
המתנדבים הראו את דפי העד לזר ,והיא שמחה
לגלות את כתובתה של בת דודתה בטורונטו .זמן
קצר אחר כך הן כבר שוחחו בטלפון.
בנובמבר הגיעה ליוויה פרינס לישראל מטורונטו
כדי לפגוש את בת דודתה .יד ביד ,הן ביקרו ביקור
מרגש בהיכל השמות ,באוהל יזכור ובבקעת הקהילות,
שם הדליקו נר נשמה לזכר יקיריהן" .בשבילי זו סגירת
מעגל" ,אמרה ליוויה" ,אף כי לעולם לא תוכל להיות
סגירת מעגל מלאה .אבל זו ההיסטוריה שלנו ,ועלינו
לספר אותה כל עוד אנחנו יכולים".

"שואה וגבורות" :מיזם חדשני להכשרת מתנדבים
■ הצוות של פרויקט איסוף שמות הנספים בשואה וארגון "המשגב לקשיש" הקימו את "שואה וגבורות"
 מיזם חדשני להכשרת מתנדבים בקהילה כדי לעזור לניצולי שואה המרותקים לביתם .בחודשים נובמברודצמבר  2009התקיימו ביד ושם סדרת מפגשים בהנחיית אנשי מקצוע וסיור במוזאון לתולדות השואה.
נושאי המפגשים היו רקע בסיסי היסטורי של השואה ,הצרכים המיוחדים של קשישים ניצולי שואה ,תפקיד
המתנדב בפרויקט והדרכה בסיוע במילוי דפי עד ובעידוד למסירת עדויות ליד ושם.

■ ניצולות השואה ליוויה פרינס מטורונטו (מימין) וורוניקה זר
מירושלים בבקעת הקהילות ביד ושם .בנות הדודות נפגשו
בפעם האחרונה ב.1945-
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לא עוד אלמונים

"מיתרי הלב:
מוסיקה מתקופת השואה"

" 19ק"מ מאושוויץ :סיפורה של
קהילת טשביניה"

■ השירים אשר נוצרו בתקופת השואה בגטאות,
במחנות וביערות מספרים את סיפורם של יחידים,
של קבוצות ושל קהילות בתקופה זו והיו כלי לליכוד
הקבוצה ,לתיעוד ולזיכרון ומקור לנחמה.
 20השירים שנבחרו לתערוכה החדשה "מיתרי
הלב :מוסיקה מתקופת השואה" והשמורים בארכיון
יד ושם מושרים כולם ביידיש ,ובהם שירים שהושרו
ברחובות גטו לודז' וגטו קובנה ,שירים שהושרו על
במות התאטרון ובמופעי בידור של גטו וילנה ,וכן שירי

■ מאז נפתח המוזאון לתולדות השואה בשנת
 ,2005פנו אל יד ושם ניצולים ומבקרים שזיהו את
עצמם ,את בני משפחתם או את מכריהם בתצלומים
שמוצגים בתערוכה .התערוכה במוזאון לתולדות
השואה ביד ושם שמה לה למטרה לספר את סיפורו
של היחיד וקורותיו בתקופת השואה ולהשיב לו את
זהותו .באתר זה מובאים שמות האנשים שזוהו עד
היום ,ובכללם זיהויים כפולים.

  14תושדח

הפרטיזנים של גטו וילנה .עוד נכללו שיר נבואי אשר
הושר בגטאות ובמחנות ,השיר עס ברענט (שרפה)
ושני שירים שנכתבו לאחר השואה ומבטאים את הלך
הרוח והאמונה של הניצולים.
בתערוכה "מיתרי הלב" תומכת ועידת התביעות.

■ ערב מלחמת העולם השנייה חיו בטשביניה השוכנת
על אם הדרך בין קרקוב לקטוביץ שבפולין כ1,500-
יהודים בקהילה תוססת של חיי חסידות ולימוד תורה,
ציונות וחלוציות ,מפלגות ותנועות נוער .מיהודי
טשביניה נותרו אחרי המלחמה כ 270-נפש.
" 19ק"מ מאושוויץ" היא התערוכה הראשונה
בסדרה של תערוכות מקוונות שעניינן קהילות נודעות
פחות ושיציגו את עולמן לפני המלחמה ,את גורלן
בשואה ואת הניסיונות של הניצולים לזכור ולהנציח
את הקהילה ואת יקיריהם אשר נספו.
בתערוכה " 19ק"מ מאושוויץ" תומכת ועידת התביעות.
הכותב הוא עורך אתר האינטרנט בעברית.

מבקרים ביד ושם :אוקטובר-דצמבר 2009
■ בחודשים אוקטובר ,נובמבר ודצמבר ערך יד ושם כ 200-סיורים מודרכים לכ 1,500-מבקרים רשמיים מישראל ומהעולם .במבקרים היו ראשי ממשלות ,אנשי עסקים
בולטים ,עיתונאים ,מנהלים של מוזאוני שואה ,ראשי עיר ושחקנים.

■ ראש ממשלת ספרד חוזה לואיס רודריגס סאפאטרו
(שלישי מימין) ביקר ביד ושם ב 15-באוקטובר .לביקורו
התלוו שר החוץ של ספרד מיגל מורטינוס ,שר החינוך
גדעון סער ,יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל
מאיר לאו ומנהל אגודת ידידי יד ושם בספרד יצחק
קרוב .ד"ר אברהם מילגרם (מימין) ,היסטוריון ביד
ושם ,הדריך אותו במוזאון לתולדות השואה.

■ נשיא קוסטה ריקה ד"ר אוסקר רפאל דה חסוס
אריאס סנצ'ס (משמאל) סייר במוזאון לתולדות
השואה ביד ושם בהדרכתו של מנהל היכל השמות
אלכסנדר אברהם (מימין).

■ נשיא מקדוניה גיורגי איבנוב (מימין) ביקר ביד
ושם ב 20-באוקטובר בהדרכתו של ד"ר רוברט רוזט,
מנהל הספריות ביד ושם (משמאל).
■ שר החוץ של גרמניה ד"ר גוידו וסטרוול ביקר
ביד ושם ב 23-בנובמבר .לאחר שסייר במוזאון
לתולדות השואה ,הניח השר זר לזכרם של ששת
מיליוני היהודים שנרצחו בשואה .במעמד הנחת הזר
באוהל יזכור נכחו (מימין לשמאל) :שגריר גרמניה
בישראל ד"ר האראלד קינדרמן ,יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו ונשיאת המועצה היהודית המרכזית
בגרמניה שרלוטה קנובלוך.

■ יושב ראש
הפרלמנט של
פולין ברוניסלב
קומורובסקי
סייר במוזאון
לתולדות השואה
ב 8-בדצמבר.

■ ב 21-באוקטובר סיירה שגרירת ארצות הברית
באו"ם סוזן רייס (במרכז) במוזאון לתולדות השואה
בהדרכתה של סגנית מנהלת אגף המוזאונים והאוצרת
הבכירה לאמנות יהודית שן-דר (משמאל) .

■ סגן ראש ממשלת רוסיה ויקטור ז'ובקוב (משמאל)
ביקר ביד ושם ב 30-בספטמבר בהדרכתו של ד"ר
אהרון שניר מהיכל השמות (מימין).

■ נשיא קרואטיה סטיפן מסיץ' (במרכז) ביקר ביד
ושם ב 20-באוקטובר וסייר במוזאון לתולדות השואה
ביד ושם בהדרכתו של ד"ר דוד זילברקלנג (מימין),
העורך הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים.

■ שר החוץ של ליטא ויגודס אוג'קס ביקר ביד ושם
וסייר במוזאון לתולדות השואה בהדרכתה של ד"ר
עירית אברמסקי מבית הספר המרכזי להוראת
השואה .בזמן הביקור העניק השר אות כבוד ומדליה
מטעם נשיא ליטא
לקטיה גוסרוב
ממחלקת חסידי
אומות העולם על
עבודתה באיסוף
מידע על אודות
מצילים ליטאים
בזמן השואה.
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חדשות
אירועי אוקטובר-דצמבר 2009
 12באוקטובר ■ עצרת לציון  70שנה לחיסול
קהילות טומשוב לובלסקי והסביבה בהשתתפות
מאות ניצולי שואה ,ובראשם יושב ראש העמותה
משה ורטמן ,ובני דורות ההמשך .בתמונה :הרצאה על
טומשוב לובלסקי בשואה מפי ד"ר דוד זילברקלנג,
העורך הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים

 18באוקטובר ■ עצרת לציון שילוח יהודי
איטליה להשמדה .בתמונה :מירלה ניסים (משמאל)
מוסרת לידיה של אדית גרינברגר לבית סינקוביץ
חומש בראשית משנת  1821שהתגלה בבית קרובי
משפחתה ,ובו הקדשה המספרת שהספר ניתן
במתנה לאחיו של אדית ,גווידו סינקוביץ מהעיר
פיומה (אז באיטליה) ,בהגיעו לגיל מצוות .גווידו
נספה באושוויץ בגיל .17

 19באוקטובר ■ המשוררת אגי משעול סיפרה
על ספרה החדש בערב מיוחד של עמותת דורות
ההמשך שהתקיים בבית התפוצות בנושא שליחותם
הייחודית של בני דורות ההמשך בהעברת סיפורי
ההורים הניצולים לדורות הבאים.

צעדת המוות מדכאו בעצרת של ניצולי מחנות החוץ
של לנדסברג-קאופרינג-דכאו שהתקיימה השנה
בסימן דורות ההמשך ,בהשתתפות כ 150-ניצולי
שואה ,ובראשם יושב ראש העמותה אורי חנוך ,ובני
דורות ההמשך.

 9בנובמבר ■ תפילת ערבית ואזכרה לציון 71
שנה לפוגרום "ליל הבדולח" והרצאה מפי הרב
ישראל מאיר לאו ,יושב ראש מועצת יד ושם ,בבית
הכנסת ביד ושם .בבוקרו של היום התקיים בבית
טרזין אירוע משותף עם ארגון עולי מרכז אירופה.

 29באוקטובר ■ עצרת לציון  67שנה לחיסול
קהילת צ'נסטחוב והקהילות הסמוכות לה בבית
ווהלין בהשתתפות יושב ראש מועצת יד ושם הרב
ישראל מאיר לאו ,ניצולי שואה ,ובראשם יושב ראש
ההתאחדות אריה אדליסט ,ובני דורות ההמשך.
בתמונה :הזמרת חווה אלברשטיין בעצרת

 19בנובמבר ■ עצרת לזכרם של יהודי לבוב
והסביבה שנספו בשואה ולציון  66שנה לחיסול
מחנה ינובסקה ב 19-בנובמבר  .1943בעצרת נמסר
גוויל ספר תורה עתיק מאזור לבוב שנמצא אצל
סוחר פולני למשמרת באוסף החפצים של יד ושם.

עצרת לזכרם של יהודי
 1בנובמבר ■
פיוטרקוב-טריב והסביבה שנספו בשואה בבית
ווהלין בהשתתפות כ 250-ניצולי שואה ובני דורות
ההמשך
 4בנובמבר ■ הענקת אות ומדליה לחסידי אומות
העולם מפולין קרולינה ומיקולאי קמיטה המנוחים
שהצילו יהודים בתקופת השואה ,ובהם ניצולת
השואה סופיה ברונשטיין ז"ל .את האות והמדליה
קיבלו בשמם נכדיהם של חסידי אומות העולם יאן
קמיטה ואווה נווקווסקה שהגיעו במיוחד מפולין.
בתמונה :בני משפחת הניצולה ומשפחת המצילים,
ומאחוריהם העץ שנטעה סופיה ברונשטיין בשנת
 1972לכבוד מציליה

 13בדצמבר ■ ביקור של חברי ארגון יוצאי
זדונסקה וולה בישראל ביד ושם
 15בדצמבר ■ נשיא המדינה שמעון פרס הדליק
נר חמישי של חנוכה בליווי שמחה רותם ,מלוחמי
מרד גטו ורשה ,ונכדתו תמר בטקס מיוחד שנערך
בבית הנשיא בסימן הצדעה לניצולי השואה .בטקס
הודלקה מנורת חנוכה שהובאה מאוסף החפצים
של יד ושם ,ומקהלת ילדי מתנ"ס מגדל והכנרים
הצעירים של הפרויקט "מוזיקאים של מחר" השמיעו
שירי חג .אחד הכנרים ניגן בכינורו של הפרטיזן
הצעיר מוטל'ה שנספה בשואה.
יוסף אבי יאיר אנגל

 25באוקטובר ■ נציג הדור השני תת-ניצב
ניר מריאש הניח את הזר למרגלות האנדרטה לזכר

 5בנובמבר ■ עצרת לזכרם של יהודי שדליץ
שנספו בשואה בהשתתפות כ 250-ניצולי שואה,
ובראשם נשיא הארגון הרצל קווה ,יושבת ראש
הארגון ונציגת הדור השני בלה פרוז'נסקי ובני דורות
ההמשך

  16תושדח

 9בדצמבר ■ עצרת לזכרם של יהודי תוניסיה
שנספו בשואה במלאות  67שנים לראשית הרדיפה
של יהודי תוניסיה .בתמונה :ניצולי שואה מתוניס,
יעקב אסל ונדיה פרנקו ,מספרים מזיכרונותיהם.

ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ כמעט  1,000איש השתתפו באירוע ההוקרה
השנתי של האגודה האמריקנית למען יד ושם שנערך
בכותרת "כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם
ומלואו" .הנואם המרכזי באירוע השנה היה שר הרווחה
והשירותים החברתיים יצחק (בוז'י) הרצוג ,ואורחות
הכבוד היו השחקנית עטורת הפרסים טובה פלדשו
וניצולת השואה והמחנכת פניה גוטספלד הלר .יושב
ראש האגודה האמריקנית אלי זבורובסקי הודה להן
על "מנהיגותן יוצאת הדופן ועל מחויבותן העמוקה
לנושא ההנצחה".
מימין לשמאל :אלי ואליזבת זבורובסקי ,טובה פלדשו,
אבנר שלו ויושבת הראש של האירוע ושל המנהיגות
הצעירה של האגודה קרוליין מאסל
■ התורם ליד ושם ג'י-בי פריצקר (במרכז) ביקר
ביד ושם באוקטובר  2009בלוויית שרגא מקל ,מנהל
הפיתוח של האגודה האמריקנית למען יד ושם
(משמאל) ,ומנהלי מוזאון השואה ומרכז הלמידה
החדש באילינוי .יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ליווה את פריצקר בסיור באתר הבנייה של אגף
לסמינרים בין-לאומיים אשר קרן משפחת ג'י-בי
פריצקר ואם-קיי פריצקר תרמה לבנייתו בנדיבות.

■ יד ושם מביע את צערו על פטירתו של ג'ורג' באס
ז"ל ומוסר את תנחומיו העמוקים לאשתו אנה .תהא
נשמתו צרורה בצרור החיים.

מימין לשמאל :בן הלר ,אלי זבורובסקי ,אבנר שלו,
פניה גוטספלד הלר ,מרים חנינה ,ד"ר ז'קלין הלר
ונטשה חנינה
■ דורותי ומרטין בנדייר סיירו במוזאון לתולדות
השואה בביקורם בארץ בעת האחרונה.

■ משפחת סאטון המורחבת ביקרה ביד ושם
והשתתפה בטקס חנוכת מעלה הזיכרון אשר חברת
מידלגייט תרמה לזכרה של אסתר ורדיגר ,בתם של
ניצולי השואה שמואל ופייגה פרייד .משפחת סאטון
גם ציינה את בר המצווה של מירו סאטון בבית
הכנסת ביד ושם.
■ לאון וגנר (משמאל) ביקר בעת האחרונה ביד
ושם עם ליסה שפירא ,הלן שפירא ורניי ,רוני ומיילס
וויליט.

■ חברים במועצת המנהלים של קרן גיים ג'וזף
סיירו במוזאון לתולדות השואה ובאתר יד ושם .בזמן
הביקור דיבר ניצול השואה ג'ק סלומוביץ (מימין) עם
בני משפחתו (בתמונה) על זיכרונותיו.

■ ג'ויס ולי נייברט סיירו בעת האחרונה באתר יד
ושם.
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ידידים ברחבי העולם
ישראל

קנדה

בריטניה

■ ב 6-באוקטובר ביקרה ביד ושם לילי פריליך,
תורמת ונאמנה של יד ושם ,בלוויית קרובים וידידים.
בסיורה באתר הסירה פריליך את הלוט מעל שלט
ההנצחה המוצב בבית הספר המרכזי להוראת השואה
לזכר בעלה אליהו ,ניצול שואה ,ובני המשפחות פריליך
והוכמן שנספו באושוויץ בשנת .1944

■ אגודת ידידי יד ושם בקנדה אירחה בעת האחרונה
בטורונטו את אפרים הלוי ,לשעבר ראש המוסד,
באירועים מיוחדים שנערכו עבור התורמים החשובים
ביותר של האגודה והקהילה בטורונטו כדי לגייס כסף
למען יזמות החינוך של יד ושם .מימין לשמאל :הקונסול
הכללי של ישראל בקנדה אמיר גיסין ,המנהל הכללי
של האגודה ירון אשכנזי ,מנכ"ל המל"מ תת-אלוף
(מיל') דוד צור ,יושבת הראש הארצית של האגודה
פראן סונשיין ואפרים הלוי

■ בביקור בן שלושה ימים ביד ושם באוקטובר סייר
חבר הנאמנים של אגודת ידידי יד ושם בבריטניה
בבקעת הקהילות והשתתף בהשקת "העולם שהיה"
 מצגת מולטימדיה של חיי היהודים באירופה לפניהשואה ,תרומת האגודה הבריטית .לחנה לופטוס מחבר
הנאמנים (במרכז) וליושב ראש חבר הנאמנים בראיין
מרקסון (שני מימין) העניק יושב ראש מועצת יד ושם
הרב ישראל מאיר לאו (שני משמאל) תעודת הוקרה,
והתלוו אליו מנהל הדסק האנגלי דוד מצלר (משמאל)
ומנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (מימין).

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

אוסטרליה
■ פרנק לווי ורעייתו שירלי סיירו במוזאון לתולדות
השואה בדצמבר ,בהדרכתו של גיא שמר (משמאל)
ובלוויית יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו
(מימין).

■ התורמים ליד ושם וויל ולינדה הכטר סיירו סיור
אישי במוזאון לתולדות השואה בביקורם ביד ושם
בדצמבר .נוסף על תרומתו הנדיבה ליד ושם ,הכטר
תרם ליד ושם בעת האחרונה אלבום תמונות של
משפטי נירנברג .האלבום מוצג במוזאון.

■ יד ושם מביע את
צערו על פטירתו של
התורם והידיד היקר
סימון רייס ז"ל אשר
זכה בתואר נשיא
אגודת ידידי יד ושם
לכל חייו .לא מכבר
הוענק לרייס מפתח
יד ושם ,אות הוקרה
על עבודתו רבת-
השנים ועל מחויבותו להנצחת זיכרון השואה.

אוסטריה וגרמניה
הולנד
■ גרג רוסהנדלר (משמאל) ממלבורן שתרם (עם
הארי פרלברג) תרומה נדיבה לתערוכה החדשה
"ארכיטקטורה של רצח" (ראו עמ'  ,)3-2עיין עם מנהל
ארכיוני יד ושם ד"ר חיים גרטנר בתכניות הבנייה של
אושוויץ לפני הצגתם ביד ושם.

  18םלועה יבחרב םידידי

■ פול באן (במרכז) ,אשתו מינקה וכמה מבני משפחתם
ביקרו ביד ושם ב 29-באוקטובר .ססיל ארז בליליוס,
נציגת קרן נואבר ישראל ,התלוותה אליהם ,ואת
פניהם קיבלו מנהלת דסק צרפת ,בנלוקס ואיטליה
מירי גרוס ,וכן מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה
ומנהל האגף למערכות מידע מיכאל ליבר.

■ התערוכות הנודדות של יד ושם ממשיכות
להיות מוצגות בארצות דוברות גרמנית בהצלחה
יתרה ,בזכות עבודת השטח המאומצת של אגודות
ידידי יד ושם המקומיות .התערוכה "אין משחקים
ילדותיים" המספרת את סיפורם של ילדים ומתבגרים
בזמן השואה הוצגה בנורדן שבגרמניה ובערים
רבות באוסטריה ,האחרונה שבהן העיר קלגנפרט
שבאוסטריה.

התערוכה "טוראי טולקצ'ב בשערי הגיהינום"
המציגה מבחר מציוריו של ז'ינובי טולקצ'ב ,חייל
בצבא האדום שהשתתף בשחרור המחנות אושוויץ
ומיידנק ,הוצגה בספטמבר ובאוקטובר בשירות האיתור
הבין לאומי ( ITS) בבד ארולסן ובנובמבר באוסנברוק
בגרמניה ,בשיתוף אוניברסיטת אוסנברוק.

מקסיקו
■ דוד סיט (שלישי משמאל) ואשתו שרון (שנייה
משמאל) ,אמו אסתרלה (משמאל) ואחיותיו רקל
(מימין) ואסתר (שלישית מימין) ומנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה השתתפו בטקס הסרת הלוט
מעל שלט הוקרה לכבודו של דוד.

ספרד

■ באוקטובר  2009ביקרה מנהלת הדסק הנוצרי ביד
ושם ד"ר סוזנה קוקונן בקנדה  -היא הייתה אורחת
של  ICEJבקנדה והשתתפה בשבוע לימוד נושא
השואה בקנדה .ד"ר קוקונן דיברה באירועים של יד
ושם בהליפקס ובטורונטו .מימין לשמאל בכנסייה
הפרסביטרית סנט אנדרוז :הכומר גנ'ט ריו צ'אן,
ד"ר סוזנה קוקונן ,מנהלת  ICEJקנדה דונה הולברוק
והכומר פיטר מא.

■ מנהל אגודת ידידי יד ושם בספרד יצחק קרוב
(משמאל) ויושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל
מאיר לאו (מימין) ליוו את ראש ממשלת ספרד חוזה
לואיס רודריגס סאפאטרו בביקורו ביד ושם ב15-
באוקטובר.

הדסק הנוצרי

■ ראש העיר מדריד אלברטו רואיז גאיירדון (מימין)
ביקר ביד ושם ב 1-בנובמבר עם רעייתו מריה דל
מר ובניהם.

■ בסוכות אירחו הדסק הנוצרי והשגרירות הנוצרית
הבין-לאומית ירושלים (  )ICEJאורחים ומאמינים
רבים מרחבי העולם .קבוצות רבות בחרו להתמקד
במורשתם של חסידי אומות העולם .בתמונה :קבוצה
מבוליוויה בראשות אלברטו מנגו עומדת לפני העץ
שבחרה "לאמץ" .העץ ניטע לכבודו של חסיד אומות
העולם הכומר האיטלקי דון אריגו בקארי.

הצטרפו לחוג ידידי יד ושם היום!

ונצואלה
■ בסיורם ביד ושם ביקרו פרלה סולטן וסמואל אקינין
בגן חסידי אומות העולם.

■ בנובמבר  2009השתתפה מנהלת הדסק הנוצרי
באגף לקשרי חוץ ד"ר סוזנה קוקונן באירועים של
יד ושם בכנסיות ובקבוצות מאמינים ברחבי ארצות
הברית .מימין לשמאל :ד"ר סוזנה קוקונן ,האב מריאנו
סיסקו ובוגר הסמינר הבין-לאומי של יד ושם פרז'מק
מורצ'קיביץ'

■ 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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יד ושם
רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
■
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ת"ד  3477ירושלים 91034
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