יד ושם
ירושלים
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תערוכה חדשה

סגולות
של זיכרון
 65שנות יצירה של
ניצולי השואה
(עמ’ )7-6

קולם של הניצולים
הנושא המרכזי ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תש”ע

מדינת ישראל עומדת בראש
כוח המשימה הבין-לאומי
ג'יין ג'ייקובס קימלמן
■ במרס  2010קיבלה עליה מדינת ישראל את
תפקיד יושב הראש של כוח המשימה לשיתוף
פעולה בין-לאומי לחינוך ,זיכרון ומחקר אודות
השואה (  .)ITFאת כוח המשימה ייסד בשנת 1998
ראש ממשלת שוודיה גוראן פרסון ,וכיום חברות בו
 27מדינות  -ארגנטינה ,אוסטריה ,בלגיה ,קנדה,
קרואטיה ,הרפובליקה הצ'כית ,דנמרק ,אסטוניה,
צרפת ,גרמניה ,יוון ,הונגריה ,ישראל ,איטליה ,לטוויה,
ליטא ,לוקסמבורג ,הולנד ,נורווגיה ,פולין ,רומניה,
סלובקיה ,ספרד ,שוודיה ,שווייץ ,בריטניה וארצות
הברית .עוד כמה מדינות נתונות היום בתהליך של
הגשת מועמדות כדי להיות חברות בכוח המשימה
או לשמש מקשרות וצופות רשמיות של הארגון.
כוח המשימה נוסד כדי להגביר את המודעות
להוראת השואה ולהנצחתה ,הן באופן מקומי הן באופן
צלם :גורן קיי גארה/אימג'ים אי יו פי
■ יושב הראש החדש של כוח המשימה דן תיכון נושא דברים
בטקס חילופי התפקידים הרשמי בשגרירות נורווגיה בברלין.

הסכמי שיתוף פעולה
להוראת השואה
ליאורה ברוטמן
■ בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם
נקט בעת האחרונה צעדים לביסוס השותפויות שלו
ולאיתור יעדים משותפים עם גופים ממשלתיים באירופה.
ב 24-בינואר  2010חתם מנכ"ל יד ושם נתן איתן
על מזכר הבנה עם גרגלי אראטו ,שר מטעם משרד
החינוך והתרבות של הרפובליקה ההונגרית ,המאשר את
יחסי העבודה המקצועיים והאיתנים בין הצדדים מ.1997-
כמו כן ,לאות הכרה ביחסי העבודה ההדוקים הנמשכים
זה עשר שנים בין משרד החינוך של אוסטריה ליד ושם,
נחתם ב 16-במרס מזכר הבנה בין ד"ר קלאודיה שמיד,
שרת החינוך ,האמנויות והתרבות בממשלת אוסטריה,
לבין אבנר שלו ,יושב ראש הנהלת יד ושם.
הכותבת עובדת במגמת אירופה של בית הספר המרכזי
להוראת השואה.
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בין-לאומי .בבסיסו עומדת "הצהרת שטוקהולם" ()2000
אשר העניקה משנה תוקף ליעדים אלו המנוסחים
באמנה המחייבת את כל המדינות המשתתפות.
בכל אחת ממשלחות כוח המשימה חברים נציגים
של ממשלות ושל ארגונים לא ממשלתיים .בראש
המשלחת הישראלית עומדים יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו ואביבה רז שכטר ,מנהלת המחלקה
למאבק באנטישמיות במשרד החוץ ,ורבים מחברי
הצוות הבכירים של המשלחת מייצגים את מדינת
ישראל בקבוצות העבודה השונות של כוח המשימה.
פרופ' יהודה באואר ,היועץ האקדמי של יד ושם ,משמש
כיום יושב ראש של כבוד בכוח המשימה ,ופרופ' דינה
פורת היא היועצת האקדמית של כוח המשימה.
בטקס חילופי התפקידים הרשמי בברלין
בחודש מרס קיבל עליו יושב ראש הכנסת לשעבר
דן תיכון את תפקיד יושב ראש כוח המשימה מידי
עמיתו הנורווגי טום וראלסן .בדבריו שיבח תיכון את
ההישגים של כוח המשימה בראשות נורווגיה ותיאר
את המטרות של מדינת ישראל בתפקידה החדש.
הוא דיבר במיוחד על כוונתה לפרסם בעולם בכל סוגי
המדיה את עבודתו של כוח המשימה כדי להעלות
את המודעות לנושא השואה" :הקיצונים האנטישמיים
משתמשים בטכנולוגיות חדשניות וחדשות ,והפעילויות
והמסרים שלהם הגיעו לרמות מדאיגות .כוח המשימה
חייב לפעול ולמנוע את זה" .ישראל מתכננת שנת
פעילות ענפה של תכניות מגוונות אשר עולות בקנה
אחד עם יעדיו של כוח המשימה ,ויד ושם צפוי לארח

כמה אירועים ,קבוצות עבודה וסימפוזיונים אקדמיים
חינוכיים .בשנת  2010עתידים להגיע לישראל כ300-
נציגים של כוח המשימה .הנציגים ,שלרבים מהם
יהא זה ביקורם הראשון במדינה ,ילמדו ממקור
ראשון על הפעילות והיזמות המגוונות של יד ושם.
שני אירועים מרכזיים אחרים הקשורים לפעילות
כוח המשימה מיועדים להתקיים בישראל :בימים
 13-12ביוני  2010ייערך הכינוס הבין-לאומי השביעי
בנושא הוראת השואה שכותרתו היא "תפקיד הוראת
השואה והנצחתה במבט לאחור ובמבט לעתיד :טקסט
וקונטקסט" ,תוך התמקדות בנציגי כוח המשימה.
ביומיים שאחרי הכינוס יתכנסו קבוצות הנציגים
לפגישות עבודה .בימים  21-19בדצמבר יתקיים
כינוס אקדמי של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
בנושא "הסתתרות ,מקומות מקלט וזהויות שאולות
כדרכי הצלה בתקופת השואה".
"בתקופה שבה תהיה יושבת ראש ,ישראל
מתכוונת לפעול לקידום הוראת שואה שיטתית יותר
במדינות החברות בכוח המשימה ולגבש מסגרות
חדשות ומתאימות למחנכים ,לאנשי מדיה ולמנהיגים
פוליטיים חדשים" ,אומר שלו" .אנו מתכוונים לשים
דגש בצורך הכלל עולמי בהתמודדות גלויה עם הזיכרון
האותנטי של השואה ועם תוצאותיה".
למידע נוסף על כוח המשימה:
www.holocausttaskforce.org

הכותבת היא מנהלת מדור יחסים בין-לאומיים בבית הספר
המרכזי להוראת השואה.

חדש בבית הספר הווירטואלי

www1.yadvashem.org/education

תת-אתר מיוחד ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ע
■ לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ע
העלתה מגמת התקשוב לאינטרנט תת-אתר חינוכי
מיוחד שעניינו הנושא השנתי של יד ושם " -קולם
של הניצולים" .בתת-האתר מערך שיעור וטקס,
גיליון חדש של העיתון המקוון למורים זיקה ומגוון
חומרים חינוכיים נוספים.
מערך השיעור מתרכז בנושא "קולם של הניצולים
דרך ספרות הדור הראשון" ,והוא מיועד לחטיבות
הביניים ולחטיבה העליונה .גם הטקס מיועד לתלמידים
אלו ,והוא עוסק בנושא מנקודת המבט של סיפורת,
עדויות ויומנים.
הגיליון החדש של זיקה בוחן את הנושא השנתי
דרך ספרות הדור הראשון של הניצולים .בעיתון
כתבה מרכזית המתבססת על מחקריהן של פרופ'

נעמה שי"ק

שושנה פלמן וד"ר איריס מילנר; רשימות ספרותיות
על כתיבתם של אידה פינק ,פול צלאן ומקס ז'קוב;
וכתבה קולנועית על הסרט שואה של קלוד לנצמן.
בתת-האתר אף מובאים קישורים לסרטים שנעשו
בפרויקט "עדים וחינוך" .בפרויקט המשותף של בית
הספר המרכזי להוראת השואה והמרכז למולטימדיה
באוניברסיטה העברית צולמו סיפוריהם של ניצולי
שואה לאורך מסלול חייהם  -לפני השואה ,בשואה
ואחריה .עוד בתת-האתר קישורים למערכי שיעור
וטקסים נוספים ,וכן הפניות לחומרים חינוכיים נוספים
הקשורים לנושא השנתי של יד ושם.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

"מעצבים זיכרון" :תחרות עיצוב כרזה ממלכתית לציון יום
הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ע
ענבל קויתי בן דב ודפנה גלילי
■ לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ע ,יד ושם
ומשרד ההסברה והתפוצות הכריזו על תחרות עיצוב
כרזה ממלכתית ,נושאת פרסים ,בנושא "מעצבים
זיכרון" .ההיענות לתחרות הייתה מרשימה ,ומספר
המשתתפים היה גבוה במיוחד .הנרשמים לתחרות
השתתפו ביום עיון ביד ושם ,ובו סיירו סיור מודרך
במוזאון לתולדות השואה והאזינו להרצאות על
עיצוב זיכרון השואה .כ 300-כרזות הוגשו לתחרות,
והן מציגות מכלול של דרכים רב-גוניות לעיצוב
זיכרון השואה.
בראש ועדת השיפוט לתחרות עמדו חתן פרס
ישראל לעיצוב וניצול השואה פרופ' דן ריזינגר וחתן
פרס ישראל לעיצוב דוד טרטקובר .בוועדה ישבו
גם ראש המחלקה לתקשורת חזותית באקדמיה
בצלאל עדי שטרן ,ראש המחלקה לתקשורת
חזותית בבית הספר הגבוה להנדסה ועיצוב שנקר
איציק רנרט ,ראש המחלקה לעיצוב גרפי באקדמיה
לעיצוב ולחינוך ויצ"ו חיפה טרי שרויאר ,ראש מכון
"האות" בבית הספר הגבוה להנדסה ועיצוב שנקר
יקי מולכו ,דוברת משרד ההסברה והתפוצות ענת
ויינשטיין ברקוביץ ונציגי יד ושם  -סגנית מנהלת
אגף המוזאונים ביד ושם יהודית שן-דר ,המנהלת
הפדגוגית של בית הספר המרכזי להוראת השואה

חברי הוועדה התקשו לבחור את הכרזה הזוכה
ממאות הכרזות המגוונות והייחודיות שהוגשו .לאחר
דיון מעמיק נבחרו שלוש הכרזות הטובות ביותר,
וכרזה אחת זכתה בציון לשבח.
הזוכה במקום הראשון הוא נמרוד בר-און ,בן ,34
בוגר המחלקה לתקשורת חזותית באקדמיה "בצלאל"
ותושב תל אביב .סבתו עלתה לפני המלחמה מליטא,
וכל בני משפחתה נספו .שמותיהם כתובים בכרזה
הזוכה .מנימוקי חבר השופטים" :הכרזה מלאת עצמה
ויזואלית ותוכנית .היא מצליחה לשלב בין הלאומי
לפרטי באמצעים פשוטים ובהירים ללא פתוס .הקדיש
הוא הזכור היהודי מקיים דיאלוג עם שמות הנספים
באופן שיכול לגעת בלב כולם ויחד עם זאת מעורר
שאלות מורכבות .עצם קטיעתו בצמד המילים 'בכל
בית' מעניק את הממד החברתי-לאומי לנושא ללא
הבדל מגזר והשקפת עולם .השימוש בקלישאות
כגון הצבע הצהוב ופסי האפור של כתונת האסירים
נעשה באופן חדש ויוצק תוכן חדש לשני ממדים אלו.
הסקרנות שהכרזה יוצרת לגבי הפרטים הכתובים בה
מעודדת למידה והעמקה בנושא השואה".
שולמית אימבר ,מנהלת אגף ההסברה וההנצחה רחל
ברקאי ומנהלת מחלקת קשרי עיתונות ותקשורת
שיווקית איריס רוזנברג.

ענבל קויתי בן דב היא מנהלת מגמת ההדרכה ,ודפנה גלילי
היא ראש מדור חטיבה צעירה ופרויקטים בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

שיח בין-דורי על השואה באמצעות הטלוויזיה הקהילתית
רינת ריבק-ואגון
■ לאחר שנתיים שבהם קיימה המגמה להכשרת
מורים בהצלחה את ההשתלמות "שיח בין-דורי על
השואה באמצעות הרדיו" ,הוחלט השנה לקיים את
הקורס במתכונת מצולמת עם האגודה הישראלית
לטלוויזיה קהילתית.
מינואר  2010הגיעה מדי שבוע ליד ושם קבוצת
מורים מבתי ספר שונים מירושלים וממודיעין להשתתף
בקורס שמטרתו לעורר שיח דינמי עם ניצולי השואה.
לאחר כמה מפגשים שהוקדשו להנחת תשתית
תאורטית למפגש עם העדים ,קיבצו המורים קומץ
מתלמידיהם ,התחלקו לקבוצות עבודה ,החלו בעבודות
תחקיר והתחקו על קורות חייהם של ניצולי שואה.
לכל קבוצה נקבע יום צילום שתיעד את השיחה
של התלמידים והמורים עם העדים ,ובה סיפרו העדים
את קורותיהם בתקופת השואה לפי קווים מנחים
ונושאים שנקבעו מראש.
חמישה עדים שוחחו עם המורים והתלמידים:
גיטה לייטנר מחוסט שבהונגריה הגיעה לאושוויץ
באביב  1944ובחודשי שהותה שם הקפידה עם
אמה להמשיך ולשמור מצוות ככל האפשר; שלמה

זילבר היה נער בזמן המלחמה והסתתר אצל כומר
רחב לב מהולנד; מוטי הירש היה ילד קטן בצרפת
בתקופת המלחמה ועבר את תלאות המסע לארץ
באנייה "אקסודוס"; אריה נדלר מרומניה חבר לצעירים
בני גילו שפעלו יחד בכנופיית נוער כדי לשרוד; יוסף
קליינמן נולד בצ'כיה ,כשהיה נער הגיע לאושוויץ,
ובמשפט אייכמן העיד וסיפר על המפגש הטראומטי
שלו עם מנגלה.
הפתיע לגלות עד כמה כל השותפים בפרויקט היו

נכונים לשתף פעולה .אביבה בוזגלו ,מורה משתלמת
בקורס ,הסבירה שכמו ש"כל אחד צריך לראות עצמו
כאילו יצא ממצרים ,חייבים כל אחת ואחד לראות
עצמם כאילו יצאו משם [אירופה] ,ולכן חשוב לזכור,
לשמר ,לתעד ולהזכיר" .ולאחר ששיתף כמה מורים
ותלמידים בזיכרונותיו ,סיכם שלמה זילבר את מה
שהתבהר לו עם חלוף השנים" :אחרי העננים תמיד
יש שמש" .ולאורה של שמש זו יש להמשיך לזכור
ולהזכיר.
עם תמונות ומסמכים שסיפקו העדים ,קטעים מן
החומר המצולם נערכים לכדי סרט אחד  -פרקים
בתולדות השואה מזוויות הראייה של חמשת הדוברים
כפי שתועדו במפגש הבין-דורי .הסרט ישודר בערוץ
הטלוויזיה הקהילתית לקראת יום הזיכרון לשואה
ולגבורה ויוכל לשמש חומר תיעודי בעבודה החינוכית
של עובדי יד ושם.
הכותבת עובדת במגמה להכשרת מורים בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

חינוך 9

זרקור על הבוגרים
מדי שנה בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד
ושם עורך מאות סמינרים וכינוסים ,בעשרות שפות,
למחנכים ,לסטודנטים ולחיילים בארץ ובעולם .הנה
אחד מבוגרי בית הספר ומה שהשיג מאז השתתף
בסמינר חינוכי ביד ושם:

■ הפקה מקורית
חדשה ובעלת מעוף
על אודות השואה
מכה גלים בספרד.
אף שעלילת
המחזהLos Dilemas ,
del Profesor Heyman

(הדילמות של פרופ'
■ ניקולאס פאז אלקלדה
היימן) מאת ניקולאס
פאז אלקלדה ,היא בדיונית ,היא נכתבה בהשראת
אירועים ועדויות אמתיים ובוחנת את הדילמות
המוסריות של מורה בגטו ורשה.
אלקלדה כתב את המחזה בעקבות השתתפותו
בסמינר להשתלמויות מורים שיוחד לאנשי חינוך
מספרד ושהתקיים בבית הספר המרכזי להוראת
השואה .בסמינר הוא למד על מגוון חומרי העזר הרב-
תחומיים והמותאמים לשכבות הגיל של בית הספר.
כמו כן הוא הכיר את הגישה הפדגוגית המיוחדת
של בית הספר של התמקדות בסיפורים האישיים
של האנשים בשואה.

ניקולאס פאז אלקלדה
ספרד

"כשהייתי ביד ושם נפגשתי עם ניצולים ,והמפגש
הותיר בי רושם שלא יימחה" ,מסביר אלקלדה.
"הבנתי שהשואה לא הייתה אירוע היסטורי בלבד
אלא שהיו מעורבים בו אנשים אמתיים שחיו חיים
אמתיים .הדרך היחידה להעביר את 'החוויה החיה'
הזאת ללא ניצולים אמתיים הייתה באמצעות הצגת
תאטרון .על הבמה רואים אנשים אמתיים שמרגישים,
שיכולים לטעות ושאפילו אפשר לגעת בהם אם
מתקרבים לבמה".
עם סיום הקורס הוא שב לכפר הולדתו חֶרטה
שבדרום מערב ספרד והחל בכתיבת המחזה.
תלמידים מקומיים פנו אליו וביקשו להשתתף בהפקה.
אלקלדה הבין כי כדי שיוכלו להבין את עולם התוכן
של המחזה ,עליו ללמד אותם תחילה על תולדות
השואה .משהתוודעו להקשר ההיסטורי ,נהיו הדמויות
מוחשיות ומובנות יותר בעיניהם .עד מהרה עורר
הפרויקט התלהבות בתלמידים ,והם עבדו במסירות
ראויה לציון ,לצד בני משפחותיהם ובתי הספר.
אלקלדה ורעייתו מריה חסוס בראנטס ,המנהלים
בית ספר קטן להוראת ספרדית לסטודנטים זרים ,הפכו

קונגרס תנועות הנוער תש"ע
■ ב 11-בפברואר התקיים זו השנה החמישית קונגרס
תנועות הנוער המשותף ליד ושם ,מועצת תנועות
הנוער ומינהל חברה ונוער במשרד החינוך .השנה
עמד הקונגרס בסימן "הקהילה היהודית :בין עבר
לעתיד" .ליד ושם הגיעו כ 400-צעירים העושים שנת
שירות ברחבי הארץ ובוגרי שכבת י"ב של תנועות
הנוער ובהן האיחוד החקלאי ,הצופים ,הנוער העובד
והלומד ,מחנות העולים ,השומר הצעיר ,מכבי צעיר,
הנוער הלאומי ,עזרא ,בני עקיבא ובית"ר .ליום זה
הגיעו שתי תנועות נוער ייחודיות :קבוצה של תנועת
הנוער הדרוזי וקבוצה של תנועת הנוער החרדית
בנות בתיה.
במרכז החלק הראשון של היום עמדו סוגיות
מהותיות :כיצד קהילה מתמודדת עם שינויים
דרמטיים במבנה ,בתרבות ובחיי היום-יום שלה? כיצד
קהילה מקבלת את "האחר" שצומח בתוכה? וכיצד
הצליחו חלק מתנועות הנוער להישאר כקהילה בזמן
השואה? כדי להתמודד עם סוגיות אלו ,סיירו חניכי
התנועות בבקעת הקהילות ,בבית הכנסת ,במרכז
הצפייה ובמוזאון לאמנות השואה ,שמעו את סיפורן
של הקהילות לפני השואה ,בשואה ואחריה ,ודנו בה
תוך הרחבת היריעה על משמעותה של הקהילה
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ליאורה ברוטמן

עם התלמידים השחקנים את ההפקה לחוויה חינוכית
מוצלחת מאוד לעמיתיהם ולקהילות המקומיות .עד
כה הועלה המחזה בבתי ספר תיכוניים ברחבי ספרד,
בבנייני עירייה ובתאטרונים לפני יותר מ 1,000-איש
והוצג בתחנות של שידורי חדשות ובאתרי אינטרנט
חדשותיים רבים" .לא הייתי מעלה בדעתי שכל כך
הרבה אנשים בשכונה שלי ידברו על השואה ועל
החיים בגטו ,אנשים שקודם לכן לא ידעו דבר על
השואה .זה לא ייאמן! המטרות הבאות שלי הן להרחיב
את קהלי המחזה בכל רחבי ספרד ואירופה ולתרגם
אותו לאנגלית" ,אומר אלקלדה.

■

סצנה מהמחזה הדילמות של פרופ' היימן

אסנת דדון

בהיסטוריה היהודית ,המגוון הרחב של סוגי הקהילות,
הדגמים השונים של חיים יהודיים במדינות השונות,
יחסי הגומלין בתוך הקהילה ,הקשרים בתוך הקהילות
ובין הקהילות ועוד.
בחלק השני של היום התקיימה פעילות הדרכה
משותפת של מדריכי התנועות ,אשר עברו יום הכנה
לקראת הקונגרס ,ושל מדריכי יד ושם .בפעילות זו
התקיים שיח פורה בין התנועות תוך העלאת שאלות
משמעותיות כגון מושג הקהילה במאה ה ,21-מה
הופך אותנו לקהילה ,חשיבותה של הקהילה דרך
מקומן של תנועות הנוער בתוכה ,אם נכון לפעול
רק בתוך הקהילה או לפנות לקהל רחב יותר ,הקשר
בין הקהילה במדינת ישראל ובתפוצות ועוד .בשיח
מוצלח זה עלו תובנות מרתקות ונוצר גשר בין חניכי
התנועות השונות המייצגות קבוצות מגוונות בחברה
הישראלית.
הקונגרס הסתיים במפגש מרגש עם ניצולת
השואה חנה בר יש"ע ,גיבורת הסרט היא היתה שם
והיא סיפרה לי .חניכי התנועות צפו בסרט ,נפגשו עם
חנה ושמעו את מסריה לדור הצעיר .בתום המפגש
העניקו נציגי התנועות כתב התחייבות לחנה ובו
הצהירו" :שם ,לא הבדילו בין ימין ושמאל ,בין חילונים

ודתיים ,בין חסידים ואנשי האינטליגנצייה ,בין יוצאי
סלוניקי או יוצאי לודז' ,בין פשוטי העם או הרבנים,
בין המנהיגים ובין הפועלים ,בין החלוצים ובין אנשי
ה'בונד' ,בין אנשי בית"ר ובין צעירי השומר הצעיר []...
קהילות שלמות נחרבו ונעלמו" .נציגי התנועה המשיכו
ואמרו" :אנו אנשי תנועות הנוער רואים עצמנו דואגים
ומובילים את המשך עיצוב זיכרון השואה לדורות
הבאים ,לזכור ולהזכיר את מוסדותיה המשמעותיים
של הקהילה היהודית ומורשתה ,את עצמתו של הפרט
וכוחה של הקבוצה .מיום זה עומדים אנו ומצהירים על
מחויבותנו כחברי תנועות הנוער ,מחויבות לקהילה,
מחויבות לחברה ומחויבות למדינה".
הכותבת היא ראש מדור צה"ל והחינוך הבלתי פורמלי במגמת
ההדרכה בבית הספר המרכזי להוראת השואה.

חדשות

אירועי ינואר-מרס 2010

 6בינואר ■ ד"ר חוי דרייפוס (בן ששון) נשאה
דברים ביום עיון לרגל הוצאתו לאור של ספרה "אנו
יהודי פולין? היחסים בין יהודים לפולנים בתקופת
השואה מן ההיבט היהודי" בהוצאת יד ושם .מימין
לשמאל :חוקר בכיר במכון המחקר ועורך יד
ושם  -קובץ מחקרים ד"ר דוד זילברקלנג ,יועץ
אקדמי של יד ושם פרופ' יהודה באואר ,פרופ' דינה
פורת מאוניברסיטת תל אביב ,ד"ר אנת פלוצקר
מאוניברסיטת חיפה וד"ר חוי דרייפוס (בן ששון)
בבית הכנסת הוצגה מגילת אסתר עתיקה ומהודרת
שנמצאה בזמן המלחמה בתוך ערמת פסולת בחצר
בית ספר יהודי ברובע קז'ימייז'ש שבקרקוב .ברל
שור ,חבר ארגון יוצאי קרקוב ,הביא אותה למשמרת
ביד ושם .בתמונה :מנהל בית החולים "שערי צדק"
בירושלים פרופ' יונתן הלוי שהקריא את המגילה
(מימין) והרב שחר רחמני שהנחה את האירוע
 21בפברואר ■ ניצול השואה הרמן שולמן
נשא דברים במפגש מרגש לרגל ההוצאה לאור
של ספרו "חסד של אמת  -עדות מגטאות המוות
של טרנסניסטריה" בהוצאת יד ושם .במפגש נכחו
כ 200-ניצולי שואה והשתתפו יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו ,מנהלת שלוחת בית הספר המרכזי
להוראת השואה של יד ושם בבית ווהלין ד"ר פרומי
שחורי ,נשיא הארגון העולמי של יהודי בוקובינה יצחק
ילון ,יושב ראש ארגון ניצולי טרנסניסטריה מאיר שפי
וד"ר ליאון וולוביץ מהאוניברסיטה העברית.

 21בפברואר ■ עצרת זיכרון במלאות  68שנה
לטביעת  769מעפילי האנייה "סטרומה" התקיימה
בבאר שבע בבית הכנסת על שם קדושי סטרומה
בהשתתפות השר לענייני מיעוטים פרופ' אבישי
ברוורמן ,שגריר רומניה בישראל אדוארד יוסיפר ,ראש
עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ ,יושב ראש המוזאון
על שם קדושי סטרומה אריה רייטר ,רב העיר מודיעין
הרב דוד לאו ,קונסול כבוד של רומניה בישראל ריצ'רד
ערמון ויושב ראש האגודה לידידות ישראל-רומניה
משה נגור .סגן יושב ראש מוזאון סטרומה ברוך
טרקטין דיבר בשם המשפחות השכולות ,ומנהלת
מחלקת ההדרכה באגף ההנצחה וההסברה נעמה
גליל סיפרה את סיפור המסע של האנייה.
 28בפברואר ■ עשרות ניצולי שואה יוצאי קרקוב
בישראל ותלמידי תיכון הרטמן ירושלים השתתפו
בקריאת מגילת אסתר בבית הכנסת ביד ושם.

  16תושדח

 7במרס ■ הענקת אות חסידי אומות העולם
למיכאלינה יאשקו המנוחה מפולין שבתקופת
המלחמה מצאה לבני משפחת גוטר מקום מסתור
ודאגה לכל צורכיהם.
 11במרס ■ ניצולת השואה מסקופיה בנבניטה
(בטי) עזורי סיפרה את סיפור הצלתה בידי חסידי
אומות העולם (בתמונה) בעצרת שנתית במלאות
 67שנים לגירוש יהודי מקדוניה .נשאו דברים יושב
ראש דור ההמשך של יהודי מקדוניה משה טסטה,
יושב ראש התאחדות עולי יוגוסלוויה לשעבר משה
בן שחר ושגריר מקדוניה בישראל פאיו אבירוביץ'.
ניצולת השואה מרים אביעזר נשאה דברים לזכרה
של ג'ני לבל .ביום האירוע הועלתה לאתר יד ושם
באינטרנט התערוכה "מונאסטיר  -סיפורה של
קהילה ספרדית במקדוניה" .על התערוכה סיפרה
בטקס יונה קובו מיד ושם שחקרה את סיפורה של
הקהילה והייתה שותפה להקמת התערוכה.

"כתמים של אור"
נפתחה בגרנדה בספרד
■ ב 16-בפברואר נפתחה התערוכה הנודדת של
יד ושם "כתמים של אור  -להיות אישה בשואה"
(בספרדית) במוזאון הזיכרון המפואר של אנדלוסיה
שבגרנדה .אוצרת התערוכה ,מנהלת אגף המוזאונים
ביד ושם יהודית ענבר ,הייתה אורחת הכבוד בפתיחה
החגיגית .בדברים שנשאה לפני אורחי הכבוד
ועיתונאים רבים ,דיברה ענבר על ההיסטוריה ועל
התרומה של יהדות ספרד לאורך הדורות ועל מורשת
הנשים היהודיות בשואה" :הן לא התעניינו בכיבודים,
לא ביקשו להיות הנושא של 'שלוש שורות בספר
היסטוריה' וגם לא חשבו במונחים של גבורה .תחת
זאת הן התמקדו בניסיון להציל חיים ,בפרט חיים
של ילדים [ ]...זה המסר שנשים אלו הנחילו לעולם,
וזה מסר חיובי".

מאות ניצולי שואה ביד ושם
■ בסוף דצמבר  2009התארחו ביד ושם 484
ניצולי שואה .כל האורחים סיירו סיור מודרך במוזאון
לתולדות השואה ,שמעו הרצאה מפי מנהלת מחלקת
ההדרכה באגף ההנצחה וההסברה נעמה גליל ,הוזמנו
לארוחת צהריים וקיבלו את אלבום ניצולי השואה
בישראל אנחנו פה ,מתנת יד ושם .מרכז הארגונים
של ניצולי השואה היה שותף בארגון הביקור ,ומשרד
הגמלאים מימן אותו.

חדש ב-
www.yadvashem.org
דנה פורת

תערוכה חדשה" :מונאסטיר  -סיפורה
של קהילה ספרדית במקדוניה"
■ בפרויקט "כאן יסופרו תולדותיהם" קובצו תולדותיה
של קהילת יהודי מונאסטיר (ביטולה) שבמקדוניה
לתערוכה מקוונת חדשה .בתערוכה מסופרים דברי
ימיה של קהילה יהודית עתיקה זו ,חורבנה בזמן
השואה ומאמצי ההנצחה של ניצולים במקדוניה
וישראל לאחר המלחמה.
פרויקט זה נעשה בסיוע ועידת התביעות.

תת-אתר ליום הזיכרון לשואה
ולגבורה
■ לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה יעלה באתר
האינטרנט של יד ושם תת-אתר שיציג פריטים
נרחבים מן התערוכה החדשה "סגולות של זיכרון".
בתת-האתר מעודכנים באופן שוטף פרטי האירועים
שנערכים לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
 24במרס ■ מקהלת לייפציג מגרמניה בניצוחו
של המנהל המוזיקלי הלמוט קלוץ הופיעה בבית
הכנסת ביד ושם .המקהלה ,שאיש מזמריה אינו
יהודי ,השמיעה מוזיקת בית כנסת יהודית כפי
שנשמעה בגרמניה במאה ה 19-ובראשית המאה
ה 20-עד השואה ,וכן עיבודים של שירי פולקלור
ביידיש ובעברית ויצירות של מלחינים בני זמננו.

תערוכה חדשה:
"ארכיטקטורה של רצח"
■ בתערוכה מצגת מולטימדיה ,מאמר הסבר
מפורט ,סרטוטים ותמונות מן התערוכה שהוצגה בעת
האחרונה ביד ושם "ארכיטקטורה של רצח  -תכניות
הבנייה של אושוויץ-בירקנאו".
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט.

מבקרים ביד ושם :ינואר-מרס 2010
■ בחודשים  ינואר ,פברואר ומרס  2010ערך יד ושם יותר מ 150-סיורים מודרכים לכ 2,000-מבקרים רשמיים מישראל ומהעולם .במבקרים היו ראשי ממשלות ,שרי חוץ
ושרי ממשלה אחרים ,מושלים ,שגרירים ובני משפחתם של חסידי אומות העולם.

■ סגן נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן (במרכז) ביקר
ביד ושם ב 9-במרס בלוויית אשתו ד"ר ג'יל ביידן
(מימין) ומנכ"ל יד ושם נתן איתן .הם סיירו במוזאון
לתולדות השואה בהדרכתו של חוקר בכיר במכון
המחקר ועורך יד ושם  -קובץ מחקרים ד"ר דוד
זילברקלנג (משמאל) .סגן הנשיא גם השתתף בטקס
אזכרה באוהל יזכור וביקר ב"יד לילד" .בסוף הביקור
אמר סגן הנשיא" :כל מה שצריך לעשות הוא לבקר
ביד ושם ולראות כמה מדהימה הייתה הדרך וכמה
ישראל היא חלק חשוב בה".

■ נשיא ברזיל לואיס אינסיו לולה דה סילבה (מקדימה,
שני מימין) ביקר ביד ושם ב 16-במרס בלוויית רעייתו
ליידי מריסה לטישה לולה דה סילבה (מקדימה ,שנייה
משמאל) ,הנשיא שמעון פרס (מקדימה ,משמאל) ויושב
ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו (מקדימה,
מימין) .בסיום ביקורו אמר הנשיא דה סילבה שכל
מושל מדינה חייב לבקר במוזאון לתולדות השואה:
"אני לוקח אתי בחזרה לברזיל את המודעות למה
שיכול לקרות כשאי-רציונליות שולטת על בני אדם.
לא נוכל לתת לדבר כמו השואה לקרות שוב".

■ נשיא מיקרונזיה עמנואל מורי (שני מימין) ונשיא
נאורו מרקוס סטפן (במרכז) ביקרו במוזאון לתולדות
השואה ב 21-בינואר בהדרכתו של מנהל הספריות
ביד ושם ד"ר רוברט רוזט (שני משמאל).

■ ראש ממשלת איטליה סילביו ברלוסקוני (שני
מימין) ביקר ביד ושם ב 1-בפברואר ,בליווי שרים
מממשלת איטליה ,שר החינוך גדעון סער (שני
משמאל) ויושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו
(מימין) .ראש הממשלה ברלוסקוני ביקר במוזאון
לתולדות השואה ובהיכל השמות בהדרכתה של ד"ר
יעל נידם-אורביטו (משמאל) ,העורכת הראשית של
ההוצאה לאור של יד ושם .בסיור שאל ראש הממשלה
ברלוסקוני שאלות רבות ,התעכב על מוצגים רבים,
בהם מוצגים הקשורים להיבט האישי של השואה
ולסיפוריהם של יחידים וילדים הזוכים להבלטה
במוזאון .בתום ביקורו אמר ברלוסקוני" :כבר הייתי
פה בשנת  ,2000אבל הפעם הביקור היה כמו אגרוף
בבטן ,ביקור מרגש ,בעל עצמה מיוחדת".

■ בביקורו ביד ושם ב 5-בינואר סייר ראש ממשלת
מקדוניה ניקולא גרויבסקי (משמאל) במוזאון לתולדות
השואה בהדרכתו של מנהל הספריות ביד ושם ד"ר
רוברט רוזט (במרכז) .בתום הביקור ב"יד לילד" כתב
ראש הממשלה גרויבסקי בספר האורחים" :מוזאון
זה מיוחד במינו מכיוון שהטרגדיה שאירעה הייתה
מיוחדת במינה .לעולם לא עוד".

■ נשיא פנמה ריקרדו מרטינלי ביקר ביד ושם ב2-
במרס וסייר במוזאון לתולדות השואה בהדרכתו
של חוקר בכיר ועורך יד ושם  -קובץ מחקרים ד"ר
דוד זילברקלנג .הנשיא גם השתתף בטקס זיכרון
באוהל יזכור.

■ אדמירל מייקל ג' מולן ,יושב ראש המטות המשולבים
של צבא ארצות הברית (במרכז) והרמטכ"ל גבי אשכנזי
(מימין) ביקרו ביד ושם ב 16-בפברואר בהדרכתו של
מנהל הספריות ביד ושם ד"ר רוברט רוזט (משמאל).
הביקור החל בקבלת פנים מרגשת מחיילים ישראלים
ומסטודנטים שביקרו באתר .אדמירל מולן ורב-אלוף
אשכנזי סיירו במוזאון לתולדות השואה ובהיכל השמות,
וכן בתערוכה החדשה "ארכיטקטורה של רצח :תכניות
הבנייה של אושוויץ-בירקנאו" .שני האישים השתתפו
בטקס זיכרון באוהל יזכור וביקרו ב"יד לילד" .ביציאה
מ"יד לילד" חתם האדמירל מולן בספר האורחים:
"[ ]...זה מקום נפלא וטרגי בעת ובעונה אחת ,מקום
לזכור בו את מי שסבלו והקריבו הרבה כל כך ואת
מי שראו תקווה ויצרו עתיד מזהיר".

■ ראש ממשלת בולגריה בויקו בוריסוב (במרכז) ביקר
ביד ושם ב 11-בינואר .הוא סייר במוזאון לתולדות
השואה בהדרכתו של חוקר בכיר ועורך יד ושם  -קובץ
מחקרים ד"ר דוד זילברקלנג (משמאל).

■ הארכיבישוף מקנטרבורי ד"ר רואן ויליאמס סייר
ביד ושם ב 22-בפברואר בהדרכתה של אורית
מרגליות מבית הספר המרכזי להוראת השואה .עם
הארכיבישוף סיירו הבישוף האנגליקני בירושלים
סוהיל דוואני ועודד ויינר ,המנהל הכללי של הרבנות
הראשית לישראל ,ואישים מכובדים נוספים מהכמורה
האנגליקנית והרבנות הראשית.
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ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ תורמת יד ושם סלמה גרודר הורוביץ (במרכז)
סיירה בהר הזיכרון בחודש דצמבר בלוויית משפחתה
המורחבת .בביקורה היא נפגשה עם יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו (מימין) ועם יושב ראש
האגודה האמריקנית למען יד ושם אלי זבורובסקי
(משמאל).

■ תומכי יד ושם רושל וברנרד גוטשטיין ובני
משפחותיהם (בתמונה ליד קיר התורמים בכיכר
התקווה) סיירו במוזאון לתולדות השואה עם מנהל
האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה.

ישראל
■ יד ושם מבקש להוקיר תודה לנאמניו הוותיקים
והחדשים אשר נענו לקריאה והרימו תרומה למען
שימור זיכרון השואה והנחלתו לדורות הבאים.
■ יד ושם מביע את צערו על מותה של יטי גלאובך
ז"ל ,ידידה ותומכת של יד ושם .תהיה נשמתה צרורה
בצרור החיים.

קנדה
■ בביקורם ביד ושם סיירו נציגים ממשלחת של
 Combined Jewish Philanthropiesבמוזאון לתולדות
השואה והשתתפו בסיור של "מאחורי הקלעים"
בארכיונים.
■ מרלין והנרי טאוב ביקרו בעת האחרונה בבית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם בלוויית מנהל האגף
לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (מימין).

■ תורם יד ושם הרווי קרוגר (שני משמאל) ביקר
באתר בעת האחרונה עם נכדו ונפגש עם יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו ועם מנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה (מימין).

  18םלועה יבחרב םידידי

■ יותר מ 800-איש התכנסו לגאלה החורף השנתי
של חברי ההנהגה הצעירה של האגודה האמריקנית
למען יד ושם ב 4-בפברואר ב"מטרופוליטן פביליון"
שבניו יורק .חברי ההנהגה הצעירה ,קבוצה של
מנהיגים מסורים לעתיד ואנשי מקצוע חדורי שליחות,
הם חלק בלתי נפרד ממאמצי האגודה האמריקנית
להנציח את זיכרון השואה באמצעות תכניות חינוכיות,
אירועים חברתיים ופעילויות אחרות .מימין לשמאל:
יושבי הראש המשותפים של האירוע בארי לוין ,רבקה
האנוס וז'אקי פרדיס ,יושבת הראש השותפה של
חברי ההנהגה הצעירה קרולין מסל ,מחזיקת תיק
התרבות באגודה אליזבת מונדלק-זבורובסקי ויושב
ראש האגודה אלי זבורובסקי

■ ב"סעודת הנסים" השנתית החמישית שנערכה
לקהל של יותר מ 400-איש ,העניקו יושבת הראש
הארצית של אגודת ידידי יד ושם בקנדה פראן סונשיין
(במרכז) ,יושבת הראש והמנכ"לית של קרן עזריאלי
הקנדית ד"ר נעמי עזריאלי (שנייה מימין) ומנכ"ל
אגודת ידידי יד ושם בקנדה ירון אשכנזי (מימין) את
אלבום התערוכה של יד ושם "כתמים של אור :להיות
אישה בשואה" לשרי רוטשטיין (משמאל) ולשונה
סמואל (שנייה משמאל) מהאגף למנהיגות צעירה
של האגודה ,יושבות הראש המשותפות של האירוע.
"סעודת הנסים" היא אירוע מיוחד במינו המזמן שיח
וקשר אישי בין צעירים לבין ניצולי שואה ,לציון נס
החנוכה ונס ההישרדות בשואה.

■ בחודש ינואר אירח יד ושם משלחת של אגודת
ידידי יד ושם בקנדה לביקור בן חמישה ימים.
בתמונה :כמה מחברי המשלחת ,ובראשם יושבת
ראש האגודה הארצית פראן סונשיין (שלישית מימין)
עם יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו
(רביעי מימין).

בריטניה

ונצואלה

■ סקוט סאונדרס ,התומך בנדיבותו ביד ושם ,השתתף
בחודש ינואר בסמינר ונכח בפתיחת התערוכה
"ארכיטקטורה של רצח :תכניות הבנייה של אושוויץ-
בירקנאו" .כמו כן הוא שמע הרצאה מיוחדת מפי יושב
ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו.

■ אריאל זיסמן ובנו גבריאל נפגשו עם מנהלת דסק
איברו-אמריקה ,ספרד ופורטוגל של האגף לקשרי
חוץ פרלה חזן (מימין) בביקורם ביד ושם לרגל בר
המצווה של גבריאל.

אוסטרליה
■ ד"ר הארי פרלברג ממלבורן הוא התורם הנדיב
(עם גרג רוסהנדלר) לתערוכה החדשה של יד
ושם "ארכיטקטורה של רצח :תכניות הבנייה של
אושוויץ-בירנקנאו" .מימין לשמאל ,בערב הפתיחה
של התערוכה בחודש ינואר :מנהל הדסק האנגלי
באגף לקשרי חוץ דויד מצלר ,יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו ,ד"ר הארי פרלברג וראש עיריית
ירושלים ניר ברקת

■ מייק האקבי ,מושל ארקנסו לשעבר (מימין) ,ביקר
ביד ושם בחודש פברואר כאורח של אגודת הידידים
הנוצרים של יד ושם .אל הסיור של המושל לשעבר
הצטרפו כ 150-משתתפים ,ובהם חבר הקונגרס
בוב מק'אוון (אוהיו) ,המייסד ויושב הראש של ארגון
"ליברטי" מתיו סטאוור והזמר פט בון .את האורחים
ליוו לכל אורך הביקור מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה
בן יהודה (משמאל) ומנהלת הדסק הנוצרי ביד ושם
ד"ר סוזנה קוקונן (במרכז).

ספרד
■ דבורה ואהרון בנאוליאל ביקרו ביד ושם עם בתם
הפעוטה קרן.

■ יד ושם אבל על מותה של סיזה שוורץ ז"ל מפנמה.
מי ייתן ומשפחתה תנוחם בנחמת ציון.

הדסק הנוצרי
■ פול ושרון בסט ממלבורן הצטרפו בעת האחרונה
לחוג התומכים ותרמו תרומה לפרויקט "עדויות
ניצולים :מירוץ נגד הזמן" .בפרויקט מתמשך זה
מצולמות בווידאו עדויות של ניצולי שואה בבתיהם
בישראל .בחודש פברואר סיירו בני הזוג בסט סיור
מיוחד ביד ושם בלוויית ילדיהם ג'ואל ,יסמין וג'רמי
והתרשמו מלוחית הזיכרון לזכר סבתו של פול
הדסה טייכר.

■ בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם
נערך טקס לציון התרומה שהרימו לא מכבר הנוצרים
הגרמנים ליד ושם באמצעות השלוחה הגרמנית של
השגרירות הנוצרית הבין-לאומית ירושלים ( .)ICEJ
תרומה נדיבה זו תאפשר את קיומו של הסמינר הבין-
לאומי הראשון למנהיגות נוצרית בחודש אפריל .מימין
לשמאל :מנהלת הדסק הנוצרי ביד ושם ד"ר סוזנה
קוקונן ,המנהל הבין-לאומי של  ICEJד"ר יורגן בוהלר,
מנכ"ל  ICEJהכומר מלקולם הדינג ,מנכ"ל יד ושם נתן
איתן ומנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה

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 תש”ע
תכנית האירועים ביד ושם
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה :יום א’ 11 ,באפריל
20:00

עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה במעמד נשיא המדינה ,ראש הממשלה ,יושב ראש
הכנסת ונשיאת בית המשפט העליון  -כיכר גטו ורשה
העצרת משודרת בשידור ישיר בערוצי הטלוויזיה וברדיו .הכניסה לעצרת הפתיחה בהזמנות אישיות בלבד.

22:00

רב-שיח בנושא “זהויות במעבר :האדם והקהילה בממד הזמן”  -אודיטוריום
רב השיח ישודר בשידור ישיר בגלי צה”ל .כניסה בהרשמה מראש.02-6443631/19 :

יום הזיכרון לשואה ולגבורה :יום ב’ 12 ,באפריל
במשך היום יפעיל בית הספר המרכזי להוראת השואה מרכז קהילתי פתוח ברחבי הארץ ,לרבות מפגשים עם
אנשי עדות ,לקבוצות חינוכיות מהארץ ומחו”ל בבתי ספר ,במרכזי קליטה ובמתנ”סים.
לפרטים נוספים02-6443630 :
10:00

צפירת דומייה

10:02

טקס הנחת הזרים בהשתתפות נשיא המדינה ,ראש הממשלה ,סגן 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

15:30

פתיחת התערוכה החדשה “סגולות של זיכרון 65 :שנות יצירה של ניצולי שואה”  -הביתן לתערוכות
כניסה בהזמנות אישיות בלבד( .התערוכה תיפתח לקהל הרחב ביום ג’  13באפריל).

16:00

עצרת זיכרון של ארגון ותיקי המחתרת היהודית בצרפת  -אודיטוריום

17:30

עצרת תנועות הנוער בהשתתפות מנכ”ל משרד החינוך ,מאות חברי תנועות הנוער ,ניצולי שואה ובני משפחתם
ובשיתוף מינהל חברה ונוער ומועצת תנועות הנוער במשרד החינוך  -כיכר גטו ורשה
■■■

18:30

כינוס עמותת דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה בהשתתפות יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו.
בתכנית“ :מחווה לאלמה רוזה  -מווינה לאושוויץ” ,קונצרט מיוחד של תזמורת סימפונט רעננה  -צוותא תל
אביב (אולם צוותא חזן  ,)3אבן גבירול  ,30תל אביב
לפרטים ולהרשמה02-6443822 ,dorot.hahemshech@gmail.com :

יום ג’ 13 ,באפריל
20:30

הקרנה מיוחדת של הסרט ברלין  36בשיתוף מרכז הצפייה ביד ושם ורב-שיח מיוחד עם מנהל הספריות ביד ושם
ד”ר רוברט רוזט ומנהלת מרכז הצפייה ליאת בן חביב-אודיטוריום על שם רבקה קראון ,תאטרון ירושלים
לרכישת כרטיסים (מספר המקומות מוגבל)02-5605755 :

יד ושם
רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
■

כתב העת יד ושם ירושלים
ת"ד  3477ירושלים 91034
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