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ׁש כַּח אֶת
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ׁש מֹר נ ַ ְפ ְ
■ " רַק ִה ש מֶר ְל ךָ ּו ְ
ׁשר רָאּו עֵינ ֶיךָ ּופֶן י ָסּורּו ִמלְּ ָב ְבךָ כֹּל יְמֵי ַחיֶּיךָ
ַהדְּ ָברִים ֲא ֶ
ו ְהֹודַ ְעתָּם ְל ָבנ ֶיךָ ו ְ ִל ְבנ ֵי ָבנ ֶיךָ" (דברים ד' ,ט').
ניצולי השואה נשאו ועודם נושאים על כתפיהם את
משא הזיכרון .נוכחותם של העדים שראו את המראות
וחוו את האירועים בחברה הישראלית מעניקה לזיכרון
תוקף מוסרי .הניצולים הם עמוד השדרה של הזיכרון
ושל הנצחת השואה במדינת ישראל .הם היו הראשונים
שתיעדו את שנות האימה ,וגם היום הם ממשיכים לספר
ולתעד את הזיכרונות הכואבים .בפעילותם היום-יומית,
בהתנדבותם בחברה וביצירתם ,איש-איש בתחומו,
הניצולים מנציחים את הנספים ועושים לשימור הזיכרון
ולהנחלתו.
ניצולי שואה רבים משמיעים את קולם בתחומי הזיכרון
וההנצחה .ניצולים מספרים את קורותיהם לתלמידים,
לבני נוער ,לחיילים ולמורים מהארץ ומחו"ל; מצטרפים
כאנשי עדות למשלחות לפולין; כותבים ספרי זיכרונות
ופוגשים קוראים וצעירים; מתרגמים מסמכים מתקופת
השואה ועדויות של ניצולי שואה כדי שהדור הזה והדורות
הבאים יוכלו לקרוא את המסמכים ואת העדויות; משמרים
במסגרת ארגוניהם את זיכרון קהילותיהם שנפגעו ואת
קורותיהן לפני השואה ובשואה .ויש המגשימים בעבודתם
האמנותית את שליחותם  -הנצחת הנספים והנחלת
זיכרון השואה לדורות הבאים.
קולם של הניצולים הוא החוליה המקשרת בין
ההיסטוריה הכאובה והמיוסרת של עם ישראל בתקופת
השואה לבין העתיד ,התקווה וההתחדשות .וכפי שקולם
בא לידי ביטוי במנשר הניצולים של  ,2002יש לו חלק
חשוב בעיצוב התודעה היהודית והאנושית של דור העתיד
של מדינת ישראל והעם היהודי ]...[" :היום ,כשאנו ,ניצולי
השואה שהזיכרון צרוב בבשרנו ,באים להעביר את לפיד
שליחות הזכירה לדורות הבאים ,אנו מעבירים עמו גם את
המסר היהודי שהזיכרון צריך להוליך למעשה ולמחויבות
מוסרית .הוא צריך להיות הבסיס לפעולה ומקור הכח
ליצירת עולם טוב יותר ]...[ .אנו ,הניצולים שצעדנו
בגיא צלמוות וראינו כיצד משפחותינו ,קהילותינו ,ועמנו
מושמדים ,לא שקענו אל תהומות הייאוש ולא איבדנו
את האמונה באדם ובצלם אלוהים .אנו מבקשים לחלץ
מן הזוועה שחרצה בבשרנו ,מסר חיובי לעמנו ולעולם
 מסר של מחויבות לערכי האדם והאנושות .השואהשייכת למורשת האוניברסלית של כל בני תרבות ,היא
שקבעה את אמות המידה לרוע המוחלט .לקחי השואה
חייבים להיות לקוד תרבותי של חינוך לערכים הומניים,
לדמוקרטיה ,לזכויות אדם ,לסובלנות וסבלנות ,ונגד
גזענות ואידיאולוגיות טוטליטריות .זהו המסר שלנו
לאנושות ,זאת המורשת לדורות הבאים".

מדליקי המשואות
תש"ע

אהוד אמיר

ליאו לוסטר
■ ליאו לוסטר נולד בשנת  1927בווינה שבאוסטריה
למשפחה מסורתית וציונית .הוא היה בנם השני של
משה ,סוחר טקסטיל ,וגולדה .ליאו היה פעיל בתנועת
הנוער "גורדוניה" ומחניכיו של אהרון מנצ'ר שעשה
למען הצלת יהודים לפני השואה ובשואה .עם סיפוח
אוסטריה לגרמניה ("האנשלוס") פוטר האב מעבודתו
ומצא עבודה  -פקיד רווחה בקהילה היהודית .ב"ליל
הבדולח" ראה ליאו שבית הכנסת שנהג להתפלל בו
עולה באש .האב נעצר ושב לאחר כמה ימים כשהוא
מוכה וחבול .בתקופת מעצרו של האב החרים השכן
את דירתם ,והם עברו להתגורר בדירת חדר קטנה
ומעופשת במרתף הבניין שהם גרו בו .בשנת 1940
הצליחה אחותו של ליאו ,חיה ,לעלות לארץ ישראל
עלייה לא לגלית.
בשנת  1942גורשו ליאו והוריו לגטו טרזין .ליאו
עבד במטבח ובחלוקת סירי אוכל והצליח להעביר את
תלושי המזון שלו להוריו ולחבריו .בספטמבר 1944
(יום כיפור תש"ה) גורש ליאו עם אביו לאושוויץ .האב
נשלח בסלקצייה לתאי הגזים .בזרועו של ליאו קועקע
מספר ,והוא נשלח למחנה גלייביץ מספר  ,1שם שימש

מסגר במפעל  RAWלתיקון קרונות רכבת.
בינואר  1945הוצא ליאו לצעדת המוות והגיע
למחנה בלכהמר .אסירים רבים סירבו לצאת למסדר,
והגרמנים הבעירו את הצריפים וירו בבורחים .למזלם
הוכנסו ליאו וחבריו למחסן שהיו בו בקבוקי סודה ,והם
הצליחו לכבות את האש בעזרת הסודה ונשארו בצריף.
לאחר כמה ימים הסתלקו השומרים ,וליאו יצא לחפש
אוכל לחבריו החולים והמותשים .באחד הצריפים נתקל
באיש אס-אס שירה בכל מחפשי האוכל .ליאו השליך
את עצמו אל בין ההרוגים וכך ניצל ממוות.
יום אחד העזו ליאו ואחד מחבריו לצאת מהמחנה.
הם שמעו מכוניות קרבות ונמלטו ליער הסמוך .ליאו
ראה שעל המכונית הראשונה היה סמל הכוכב האדום.
הוא יצא עם חברו מהיער ,הצביע על עצמו וצעק" :ז'יד,
ז'יד" (יהודי ,יהודי) .הקצין הרוסי שירד מהמכונית ענה
ביידיש" :גם אני יהודי".
אחרי המלחמה נדד ליאו ברחבי פולין וגרמניה.
נודע לו שנותרו ניצולים בטרזין ,והוא החליט לנסוע
לשם .בטרזין נאמר לו שאמו שרדה .הוא מיהר אל מקום
הימצאה וכשראה אותה התגנב מאחוריה ,כיסה את

עיניה בכפות ידיו ,והשניים
נפלו זה בזרועות זה.
לאחר חודש שב ליאו
לווינה ,לבית ילדותו ,אך
דבר לא נשאר מרכוש
המשפחה .הוא ואמו עברו
למחנה העקורים דגנדורף
שבבווריה ,שם הצליח ליאו
לאתר את כתובתה של אחותו בארץ ישראל .ליאו החל
לעבוד במשרדי אונר"א והג'וינט ברגנסבורג ובמינכן.
ב 1949-עלו ליאו ואמו ארצה ונפגשו עם האחות
חיה שהם לא ראו כעשר שנים .ליאו החל לעבוד כנהג
וכאחראי משק של בית חולים "מלבן" של הג'וינט.
בהמשך עבד  30שנה בשגרירות האוסטרית ,עד
יציאתו לגמלאות בשנת .1991
ליאו הוא ממקימי עמותת יוצאי אוסטריה וחבר
פעיל בהנהלתה .הוא מסייע במיצוי זכויות של ניצולי
שואה מול ממשלת אוסטריה ועוסק בהנצחת יהודי
אוסטריה שנספו בשואה.
לליאו ולאשתו שושנה בן ,בת ושלושה נכדים.

שרה ישראלי
■ שרה ישראלי נולדה בשנת  1937בפשטארז'בט
( ,Pestszenterzsebetכיום פרוור של בודפשט) שבהונגריה
בשם קטי ,בתם של לאסלו ואילוש שמיין .המטפלת של
שרה ושל אחיה הגדול איוואן ,גיזלה ("גיזי") בנקוביץ,
גרה בבית המשפחה .אביה של שרה היה רוקח
במקצועו ושותף בבית מרקחת .עם כיבוש הונגריה בידי
הגרמנים ,במרס  ,1944נאלץ האב למכור את חלקו
בבית המרקחת לשותפו מכיוון שנאסר על היהודים
להיות בעלי נכסים.
בראשית מאי  1944הוקם הגטו בפשטארז'בט,
ושרה ובני משפחתה הוכנסו אליו .בראשית יוני הועלתה
המשפחה לקרונות משא ונלקחה לבית חרושת ללבנים
במונור שהיה מחנה ריכוז בדרך לאושוויץ .במקום
להישלח לאושוויץ הוסעו בני המשפחה במשאית
לבודפשט ושוכנו במחנה ברחוב קולומבוס .עד היום
מנקרת במוחה של שרה השאלה מדוע הם לא נשלחו
לאושוויץ כמו כל תושבי גטו פשטארז'בט .לאחר
שנים רבות התברר לשרה כי משם היו אמורים בני
המשפחה לצאת ברכבת לשווייץ ,כמו "רכבת קסטנר",
אך הדבר לא יצא אל הפועל .בתחילת אוקטובר פורק

המחנה ,אך לבני המשפחה
לא היה מקום מגורים ,והם
נאלצו לעבור לדירתה של
הסבתא.
לאחר כמה ימים נאסרה
ברחוב אמה של שרה.
המטפלת גיזי ליוותה את בני
המשפחה בכל המחנות וגם
בבודפשט והביאה להם תרופות ומזון תוך סיכון חייה.
היא הודיעה לבני המשפחה ששמעה שכל האזור עומד
להיות הגטו המרכזי של בודפשט ושביכולתה לקחת
את הילדים הגדולים למקום בטוח .כך העבירה את
שרה ,את איוואן ואת בן דודם פול לבית ילדים שהקימו
המחתרות הציוניות עם הצלב האדום .שרה ואיוואן שרדו
בבית הילדים עד תום המלחמה .בשנת  2001קיבלה
גיזלה בנקוביץ את אות חסידי אומות העולם.
אביה של שרה נכלא בגטו ,ואמה הייתה אסורה
בבתי סוהר בהונגריה .לאחר מכן נשלחה האם למחנה
הריכוז רוונסברוק ובינואר  1945הועברה לברלין-
שונהולץ .במאי שחרר אותה הצבא האדום ,וביולי

היא שבה לבודפשט .בספטמבר נהרג אביה של שרה
בתאונה ,והאם נותרה המפרנסת היחידה.
לאחר עליית הקומוניסטים לשלטון נסגרו הגבולות.
שרה ואחיה הצטרפו לתנועת "גורדוניה" ובעזרתה
יצאו מהונגריה באופן בלתי חוקי והגיעו לישראל
בדצמבר .1949
שרה גדלה בקיבוצים גבת ויפעת ,וזה  50שנה
היא חברת קיבוץ קריית ענבים .שרה עבדה במשק
וניהלה את בית ההארחה של הקיבוץ ,וכן את ארגון
בתי ההארחה בקיבוצים.
היא ריכזה קבוצת מתנדבים ,ובמשך שנים הם
תרגמו מהונגרית עדויות ניצולים בפרויקט תרגום
עדויות מארכיון יד ושם שיזם לפני  15שנה וניהל
יוסל'ה כרמין מקיבוץ מגן .כיום שרה מתנדבת בארגון
גנאלוגי יהודי-אמריקני ומסייעת בשימור מסמכי ארכיון
שעניינם גנאלוגיה יהודית .כמו כן היא מתנדבת בארגון
"עמך" לתמיכה נפשית בניצולי שואה ומבקרת בבתי
ניצולים.
לשרה ולבעלה ,בצלאל ז"ל ,שני ילדים ושני
נכדים.
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מדליקי המשואות
תש"ע
אליעזר איילון
■ אליעזר (לייזר) איילון נולד ברדום שבפולין בשנת
 ,1928למשפחה של שש נפשות .הוריו רבקה-לאה
וישראל הרשנפיס היו ציונים שומרי מסורת .בבית
הכנסת שימש אליעזר נער מקהלה והיה חבר בתנועת
הנוער "בני עקיבא" .בשנות ה 30-ניסו הוריו להשיג
אישור עליה לארץ ישראל ,אך לשווא.
באפריל  1941נכלא אליעזר עם משפחתו בגטו
רדום .אליעזר זייף את גילו והשיג עבודה ומגורים
במחסני בגדים גרמניים מחוץ לגטו .בעבודה נהג
לשיר ,ושירתו נשאה חן בעיני מעסיקיו עד כי ביקשו
ממנו לשיר בימי ההולדת שלהם ובתמורה נתנו לו
ממתקים.
באוגוסט  1942נסגר הגטו .בעלי תעודת עבודה
היו רשאים לצאת מן הגטו ,אך אליעזר סירב להיפרד
ממשפחתו" :מה שיקרה לכם  -שיקרה לי" .שעתיים
הפצירו בו בני המשפחה שיציל את עצמו .לבסוף
אמרה לו אמו" :אם יש מישהו במשפחה עם סיכויים
להינצל  -זה אתה .כך זה נועד להיות ['אזוי איסט
בשרט'] .יהיו לך חיים מתוקים" .היא ליוותה אותו אל
השער ונתנה לו ספל דבש.
באותו הלילה גורשה האם לטרבלינקה ושם נרצחה

עם בתה ואחד מבניה .בינואר  1943גורשו האב והאח
השני לטרבלינקה עם יתר תושבי הגטו .אליעזר הועבר
למחנה בליז'ין שליד קיילצה ,שם שימש סנדלר.
באביב  1944הועבר אליעזר למחנות פלשוב,
מאוטהאוזן ומלק שבאוסטריה .באפריל  1945נערכה
סלקצייה .החולים והחלשים נרצחו ,והאחרים הוצאו
לצעדת המוות .אליעזר שבר את רגלו קודם לכן
אך הצליח להגיע למחנה אבנזה .ב 6-במאי 1945
שחררו את המחנה חיילים אמריקנים" .קבוצת חיילים
מהבריגדה היהודית אספו אותי עם עוד נערים .הם
לקחו אותי מהגיהינום והכינו אותנו לעלייה ארצה .אני
זוכר את השמחה ,את הריקודים ואת השירים שהיו
כאשר קיבלנו הודעה על הסרטיפיקט [אשרת כניסה]
לארץ ישראל".
ב 8-בנובמבר  ,1945בעליית הנוער של הסוכנות
היהודית ,הגיע אליעזר לארץ ישראל ולמד בבית ספר
חקלאי .במלחמת העצמאות לחם אליעזר בחטיבת
עציוני עד שחרורו מצה"ל בשנת " .1949הקמתי
משפחה ,ילדים ונכדים ,ובמשך  37שנים לא סיפרתי
לאיש מה עבר עליי ,עד שהבנתי שחובתי לספר לכולם
למען יידעו .הייתי לאיש עדות".

בעשורים האחרונים
אליעזר מרצה בבתי ספר
ובבסיסי צבא .הוא מוזמן
לקהילות בארצות הברית
ונסע לפולין עשרות פעמים,
בתפקיד של מלווה משלחות
ואיש עדות.
"ב 1993-נסעתי עם
אשתי ,ילדיי ונכדיי למחנות ונכנסנו דרך השערים
המקוללים של פלשוב ומאוטהאוזן .החלטנו לשיר
את התקווה .בסוף אמרתי לילדיי' :אנחנו הבסנו את
היטלר ,אנחנו ניצחנו במלחמה .אתם סמל הניצחון'".
על קורותיו בשואה כתב אליעזר את הספר ספל הדבש,
והוא פורסם בארצות הברית ,בישראל ,במקסיקו
ובקוסטה-ריקה.
בקיץ  2009נסע אליעזר לפולין עם משלחת קציני
צבא והגיע לטרבלינקה ביום הירצחה של אמו .בתום
הטקס הצדיעו לו מפקדי המשלחת .אליעזר ,נרגש עד
דמעות ,עמד שם  -לא לבד" :גם אמי הייתה אתי".
אליעזר נישא לרבקה ,ולזוג בן ,בת ,חמישה
נכדים ושני נינים.

יעקב צים
■ יעקב צים (צימברקנופף) נולד בשנת 1920
בסוסנוביץ שבפולין למשפחה של חמש נפשות .אף
שהשקפת עולמם של הוריו ,הרמן (צבי) וגבריאלה,
נטתה אל הבונד הסוציאליסטי ,היו יעקב ואחיו פעילים
בתנועת "הנוער הציוני" .יעקב למד ציור וגרפיקה .עם
הכיבוש הגרמני החל ציד צעירים לעבודות כפייה .בזכות
כישרונו האמנותי של יעקב שלח אותו ועד הקהילה
לשמש סרטט במרכז המשטרה בעיר .באמצע שנת
 1941גירש אותו משם מפקד הגסטפו .יעקב הצליח
להימנע מגירוש לעבודות כפייה וניצל בזכות גרמני
"בעל מהלכים" ששמע על כישוריו וביקש ממנו להקים
ולנהל בית מלאכה לאמנות שימושית .בבית המלאכה
הייתה ליעקב ,לשני אחיו ול 120-צעירים וצעירות,
רובם חבריו לתנועת "הנוער הציוני" ,חסינות זמנית
מפני גירוש .באביב  1943הועברו אחרוני היהודים
בעיר לגטו .מ 12-בני משפחתו של יעקב שהתגוררו
יחד ,עברו לגטו ארבעה בלבד  -יעקב ,אביו ,אמו ואחיו
הבכור .היתר נרצחו באושוויץ .אחיו הצעיר נתן שולח
עוד קודם לכן למחנה עבודה.
ב 1-באוגוסט  ,1943תשעה ימים לפני תשעה באב,
החל חיסול הגטו .יעקב הצליח להסתלק ממקום הריכוז
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למשלוח לאושוויץ .הוא צורף
לקבוצות שיועדו למחנות
עבודה ונשלח למחנה
אננברג שבשלזיה.
יעקב זכר את ציורו של
הצייר בודקו לא יבכה איש
כמוני וחזר וצייר אותו שוב
במחנה ,תוך התאמת הציור
למצבו .בשל הציור נדון ל 25-מלקות ולשילוח לפלוגת
עונשין במחנה בלכהמר .כעבור שבועות אחדים הועבר
המחנה לידי שלטונות האס-אס והיה לשלוחה של
אושוויץ .שבועות אחדים אחרי כן הגיע למחנה אחיו
נתן .יעקב ראה בכך את יד הגורל.
עם התקרבות הצבא האדום הוצעדו האסירים
בצעדת מוות .יעקב ונתן צעדו בשדות מכוסים שלג,
איש תומך באחיו .פתאום נראו באופק גגות וצריח
כנסייה כשהשמש עוטפת אותם בקרני זהב" .נתק,
כמה זה יפה" ,אמר יעקב לאחיו .אף שבכל רגע ורגע
היו השומרים עלולים לרצוח אותם ,חזו עיניו של
יעקב ביפי הבריאה .אז ידע כי ההתעלות הרוחנית
שחווה והאמן שבו הם מקור כוחו ושעליו להילחם
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על חייו כדי לספר את קורותיו בשפתו הוא ,בציור.
האחים הגיעו לבוכנוולד ,שם שוחררו .הם הועברו
לאקואי שבצרפת לשיקום ועלו עם "ילדי בוכנוולד"
לארץ ישראל.
יעקב הגשים את חלומו והמשיך את לימודיו
באקדמיה לאמנות "בצלאל" בירושלים .שם הכיר את
רות ,אשתו לעתיד ,והגשים את כישרונו .הוא זכה במוניטין
של מעצב גרפי וצייר ,הציג מיצירותיו בתערוכות בארץ
ובחו"ל וזכה בפרסים רבים ,בהם פרס משרד החינוך
והארגון הבין-לאומי לחינוך באמנות ( ,)INSEAפרס אמן
ותיק מטעם אגודת הציירים בתל אביב ופרס בתחרות
בין-לאומית של ציור בול השואה .יעקב יצר סמלים רבים,
בולים ,שטרות ומטבעות של בנק ישראל.
בספרו שברים ואור תיאר יעקב את קורותיו בשואה,
ובספר על יצירתו האמנותית מכונסים בין היתר ציוריו
המספרים את המאורעות שחווה ומביעים את גישתו
האופטימית לחיים ,סוד הישרדותו .יעקב מסכם את
הוויית חייו ויצירתו במילים אלו" :למדתי לחיות עם
הצל וליצור עם האור".
ליעקב ולרות נולדו ארבעה בנים ,שמונה נכדים
ושני נינים.

לקטעי וידאו של סיפורי מדליקי המשואות שיעלו לאתר יד ושם מיד לאחר עצרת הפתיחה הממלכתית

"במשך  37שנים לא סיפרתי לאיש מה עבר עליי ,עד שהבנתי
שחובתי לספר לכולם למען יידעו .הייתי לאיש עדות".
אליעזר איילון

חנה גפרית
■ חנה גפרית נולדה בשנת  1935בעיירה ביאלה
ראווסקה שבפולין להוריה הרשל וזיסלה הרשקוביץ.
עם הכיבוש הנאצי נאסר על חנה ללמוד בבית הספר
בעיירה ,ועל כן החלו הוריה ללמדה .בסוף  1941הוקם
גטו בעיירה ,אך משפחתה של חנה הורשתה להתגורר
מחוץ לגטו מכיוון שאמה שימשה תופרת לכוחות
הכיבוש הגרמניים .ההורים ביקשו להסתיר את חנה
אצל משפחה פולנית עד תום המלחמה ,אך חנה
סירבה להיפרד מהוריה והגיעה אל מקום המסתור
שלהם  -בור תפוחי אדמה של משפחה פולנית.
בסוף  1942גורשו יהודי העיירה להשמדה
בטרבלינקה .אביה של חנה ניסה להשיג תעודות
מזויפות ,אך שכנתם ,גברת מושלקובה ,הצליחה לגייס
רק שתיים  -לחנה ולאמה .האב נאלץ להיפרד מהן,
ולא ידוע מה עלה בגורלו.
חנה ואמה הוסתרו במשך שנתיים בוורשה
בדירתם של בני הזוג סקוברונק ,חסידי אומות העולם.
אמה של חנה סייעה בניקיון ,בבישול ,בתפירה ובהכנת
שיעורים עם בנותיהם של בני הזוג סקוברונק.
במשך שנתיים ישבה חנה ליד הדלת כדי
להקשיב לצעדים העולים מחדר המדרגות .נאסר

עליה ועל אמה להציץ מבעד לחלון ולנעול נעליים
כדי שלא יישמעו צעדיהן .בחג המולד ,כשאירחה
משפחת סקוברונק אנשים בביתה ,הסתתרו חנה
ואמה בתוך ארון .בחשכת הארון דמיינה חנה שהיא
עפה למרחבים ,חופשייה כפרפר.
בני הזוג סקוברונק הסכימו שחנה ואמה ימשיכו
להסתתר בביתם בתנאי שאם יגיעו אנשי הגסטפו,
יירדו לקומה החמישית ומשם יקפצו אל מותן .יום
אחד טיפסו גרמנים במדרגות .חנה ואמה החלו לרדת
אל הקומה החמישית .למזלן עלתה אחת מבנות
המשפחה במדרגות ומיהרה להעלותן לעליית הגג
וכך הצילה את חייהן.
לאחר שתעודותיהן נשרפו בהפצצת ורשה,
התחזתה חנה לפולנייה אדוקה .חנה ואמה הובאו
כאזרחיות פולניות לאומשלגפלץ ומשם נשלחו
למחנה עבודה בזנפטנברג ליד לייפציג ועבדו בבית
חרושת של .AEG
כאשר התקרב הצבא האדום ללייפציג ,ברחו חנה
ואמה מהמחנה .הן שוחררו על גדת הנהר אלבה ובתום
המלחמה שבו לעיירתן .הן גילו שמכל בני המשפחה
שרדו רק הן ועזבו את העיירה למחרת הגעתן .הן

הגיעו ללודז' ,ושם נישאה
האם ליוסף קופרשמיד,
ניצול שואה שאשתו ובתו
נרצחו .לאחר שנה נולד
אחיה של חנה ,אברהם.
בינואר  1949עלתה
חנה לישראל ,ומאז היא
מתגוררת בתל אביב .היא
למדה בבית ספר לסיעוד,
שימשה אחות בריאות הציבור בשכונת עג'מי וניהלה
שם סניף של "טיפת חלב" .לאות הוקרה על עבודתה
המסורה זכתה חנה בפרס עבודה על שם נמיר .היא
המשיכה לשמש אחות ראשית באגף לרפואה ציבורית
בעיריית תל אביב עד פרישתה לגמלאות.
בעזרת נעמי מורגנשטרן כתבה חנה את הספר
רציתי לעוף כמו פרפר ,ובו מתוארות קורותיה של
חנה בשואה .הספר תורגם לשש שפות ומשמש
בסיס לפעילות חינוכית רחבה בארץ ובעולם .חנה
מתכתבת ונפגשת עם קוראיה מכל העולם.
חנה נשואה ליצחק ,והיא אם לעופר וסבתא
לשלושה נכדים.

ברוך שוב
■ ברוך שוב נולד בווילנה שבליטא בשנת  ,1924בן
שני במשפחה חסידית של שש נפשות .בשנת 1939
כבשו הסובייטים את וילנה וביוני  1940סיפחו אותה
והשליטו בה את הקומוניזם .האוניברסיטאות נפתחו
בפני היהודים ,וברוך התקבל לבית הספר הטכני הגבוה
ולמד הנדסת מכונות.
ביוני  1941כבשו הגרמנים את וילנה והחלו לרצוח את
יהודי העיר בפונאר .ברוך קיבל עבודה במוסך גרמני שבו
תוקנו מכוניות צבאיות .בספטמבר נכלאו יהודי העיר בגטו,
וממנו נמשכו השילוחים לפונאר .ברוך ואחותו הבכורה
ציפורה הסתתרו במשאית והגיעו לעיירה רדושקוביצה,
שם עבד ברוך במוסך של הצבא הגרמני.
ב 11-במרס  1942הצטוו היהודים להתרכז בכיכר
העיירה .ברוך הסתתר במוסך וראה טור עצום של אנשים,
משפחות עם ילדים ,צרורות בידיהם ,מתקדם לאטו אל
מתבן גדול הניצב באופק ,וממנו נשמעו יריות .בערב
הועלה המתבן באש ,ועשן סמיך וריח בשר שרוף מילאו
את הסביבה .באותו יום נרצחו במקום  840יהודים ,בהם
ציפורה ,אחותו של ברוך.
הגרמנים הקימו גטו ברדושקוביצה וברוך המשיך
בעבודתו .באביב הקימו צעירי הגטו מחתרת ,אספו כסף,

קנו נשק והתכוננו לצאת אל
היערות ולהצטרף לפרטיזנים.
ברוך היה מהיוזמים .הפעילות
נפסקה בלחץ המשפחות -
הגרמנים איימו עליהן ברצח
אם יחסר איש בגטו.
לאחר שקיבל ברוך אות
חיים מאמו שהייתה בווילנה,
הוא הצליח לקבל אישור לצאת מהגטו ושב לווילנה,
שם עבד במפעלים שייצרו תוצרת עבור הגרמנים.
בתוך כך הקים מחתרת עם חברו יעקב (קובה) קושקין
והשניים רכשו אקדחים .בהמשך הצטרף ברוך למחתרת
אף-פה-או  -ארגון פרטיזנים מאוחד.
בספטמבר  1943ביצעו הגרמנים אקציות .לאחר
התנגשות חמושה בין המחתרת לגרמנים החליט ברוך
לצאת עם חברים נוספים אל יער רודניצקי ,שם לחמו
כפרטיזנים .כעבור שבועיים חוסל גטו וילנה.
ברוך חבר ליחידת צנחנים רוסית והשתתף
בפעולות קרביות כגון הורדת רכבות מהמסילות,
פיצוץ עמודי קשר וגשרים והתקפות על משלטים ועל
יחידות גרמניות .ביולי  1944כבש הצבא האדום את

וילנה ,וברוך הגיע לעיר ,שם גילה שכל בני משפחתו
נרצחו .הוא הצטרף לצבא האדום ,נלחם בחזית ,נפצע
ואושפז בבית חולים .חודשים מספר לאחר שחרורו
מהצבא החליט לעלות לארץ ישראל.
ברוך עבר בהונגריה ,ברומניה ובאיטליה ,ובאוקטובר
 1945הגיע לארץ ישראל ,לחוף שפיים ,באניית המעפילים
"פטרי  ."2הוא שירת ב"הגנה" ,גויס לחטיבת גבעתי
ובמלחמת העצמאות גויס לחיל האוויר ,שם שימש
טכנאי מטוסים .לאחר שנתיים הועבר עם טייסת התובלה
לחברת "אל על" .ברוך הצטרף לקורס מהנדסי טיס
והתקדם מתפקידי פיקוח לדרגת מנהל מהנדסי הטיס
של החברה ,מהנדס טיס ראשי ומדריך .לאחר  33שנים
פרש מחברת "אל על".
ברוך פועל שנים רבות להנחלת זיכרון השואה
והגבורה .הוא משמש יושב ראש ארגון הפרטיזנים,
לוחמי המחתרות ומורדי הגטאות בישראל .הוא חבר
בהנהלת יד ושם ,בדירקטוריון ועידת התביעות ובמרכז
הארגונים של ניצולי השואה ומרצה בנושא אנטישמיות
והכחשת השואה.
לברוך ואשתו נלי שני ילדים ושמונה נכדים.
הכותב עובד באגף ההנצחה וההסברה.

מדליקי המשואות
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תערוכה חדשה:

סגולות של זיכרון
 65שנות יצירה של ניצולי שואה

■

מרק קליונסקי (רוסיה הלבנה ,)1927 ,המתנה לרכבת .1986 ,שמן על בד .תרומת מר וגברת יוסף אולידורט ,ניו יורק

■ את משא הזיכרון נושאים הניצולים עמם מדי יום.
במהלך השנים ,מאז ימי הפורענות הגדולה ,הם פורקים
אותו לשיעורין ,מי באמצעות המילה הכתובה ,מי
באמצעות המילה המדוברת ומי באמצעות הדימויים
החזותיים ,באמנות ובקולנוע .כל ניצול בדרכו שלו מצא
נתיב אישי לשיתוף משפחתו הקרובה ,בני עמו והאחרים
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באשר הם ,בגורלם .הדיבר הייחודי שניתן להם ,לא
בפסגתו של הר ,אלא במעמקי התהום האנושי ,הוא
צו ההיגד "והגדת לבנך"  -בניך בני האנוש.
הפעם הראשונה שעדויותיהם של הניצולים הוצגו
לציבור הייתה משפט אייכמן .כך למד הציבור להקשיב
לסיפורם האישי .קורותיו של היחיד נשזרו למארג

צפוף של שתי וערב עם קורותיהם של השורדים
האחרים  -מרקם הזיכרון הקולקטיבי של השואה
נוצר .מאז נעשה מאמץ מקיף עולם לגבות עדויות
בכל מקום שניצולים חיים בו ,וכך נהיו גם הם לעדים
במשפט ההיסטוריה ,באמצעות המילים הכתובות,
המילים המושמעות.

www.yadvashem.org

לתערוכה המקוונת "סגולות של זיכרון"

יהודית שן-דר

■ אתיה (אסתר) שיינפלד (הונגריה - 1916בלגיה  ,)1990ללא
כותרת .עיפרון על נייר .תרומת האמנית

המילה ,בכתב או בעל פה ,אינה
אמצעי הזיכרון הבלעדי .מה
עלה בגורל מי שהמילה אינה
כלי הביטוי שלו  -מי שהעלו
את זיכרונותיהם על הנייר ,על
הבד ,בסיתות באבן או בגילוף
בעץ ,בשפה שחלקי התחביר
שלה הם חזותיים?
אולם המילה ,בכתב או בעל פה ,אינה אמצעי
הזיכרון הבלעדי .מה עלה בגורל מי שהמילה אינה
כלי הביטוי שלו  -מי שהעלו את זיכרונותיהם על
הנייר ,על הבד ,בסיתות באבן או בגילוף בעץ ,בשפה
שחלקי התחביר שלה הם חזותיים?
באורח מופלא נאספו ביד ושם מאז היווסדו מאות
יצירות פרי מכחולם ואזמלם של הניצולים  -קורפוס

■ אדולף פרנקל (אוסטרו-הונגריה -1903אוסטריה  ,)1983חלוקת אוכל במחנה הריכוז אושוויץ-בירקנאו .שמן על בד.
תרומת תומס פרנקל ,בן האמן

אדיר של עדות חזותית המצטרפת לעדות הכתובה,
ויחד הן נותנות ביטוי לקולם של הניצולים .מכלול זה
לא זכה עד כה למחקר מקיף המתבונן לאו דווקא
ביצירתו של היחיד אלא בהבעה האמנותית שהיא הכלי
שבאמצעותו היחיד זוכר ומנחיל את זיכרונו לרבים.
התערוכה "סגולות של זיכרון" פותחת צוהר
למאגר ההבעה האמנותית המאפשר למי שלא היה
שם לגעת במציאות שמרכיביה חזותיים .היא חושפת
שפת סימנים וסמלים בעלת עצמות הנובעת מן
הישירות של המבע  -מתוך אותו כורח הדוחף את
הזוכר לחשוף לפנינו את צפונות זיכרונו ,ללא כחל
וסרק .אין זו מלאכת שחזור מציאות אלא המציאות
עצמה ,חיצונית ופנימית כאחד ,הצבועה בצבעי
ההתנסות האישית.
פרקי התערוכה הם מקבצים נושאיים או חזותיים
של היצירות .בעדויות מוקלטות הניצולים מביעים
את הכורח שבמעשה יצירתם ,והן ילוו את התצוגה;
עם היצירות ייצרו יחד את מכלול התצוגה של
התערוכה.

סגולותיו של הזיכרון מקבלות פנים וצורה
בתערוכה שהיא תשבץ חזותי רב-פנים .לכל צורה
קול היחיד ,אולם יחדיו הם מהווים מקהלה רבת-גוונים
 עצמתה מהדהדת בחלל התצוגה."סגולות של זיכרון" תיפתח בביתן התערוכות ביד ושם ב12-
באפריל  .2010התערוכה ממומנת בתרומתם הנדיבה של אלמוני,
שווייץ; הקהילה היהודית של סלוניקי ,יוון; לזכר חנה שטראוס
ריקרדו ז''ל ,הולנד; עיריית ירושלים; רון ודינה גולדשלגר,
אוסטרליה; מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל; ומרים
גרטלר ,גרמניה.
הכותבת היא אוצרת התערוכה ,סגנית מנהלת באגף המוזאונים
והאוצרת הבכירה לאמנות.
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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.
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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.

.
"מּוטי היקרה"
המכתבים האחרונים בין אם לילדיה נמסרו לארכיון יד ושם
■ לפני מלחמת העולם השנייה התגוררה משפחת
וייל במנהיים שבגרמניה .אבי המשפחה אויגן נלקח
למחנה הריכוז דכאו למחרת "ליל הבדולח" ,בנובמבר
 .1938כחודש וחצי לאחר מכן נספה שם .ב25-
בדצמבר נערכה הלווייתו ,ולמחרת ה"שבעה" נשלחו
הילדים  -מריאנה (ננה ,בת  )16ורוברט (רובי ,בן
 - )11בקינדרטרנספורט להולנד .זמן מה לאחר מכן
הצליחה גם אם המשפחה זלמה לצאת מגרמניה,
אולם היא הגיעה לאנגליה.
בעוד הילדים נדים בהולנד ממוסד למוסד ,ממקום
למקום ,הם מקפידים לשמור על קשר עם אמם זלמה.
הם משתפים אותה בקורות אותם ,במצוקותיהם
ובתקוותיהם ומקווים ששלושתם יקבלו אשרת הגירה
לארצות הברית ,ישובו ויתאחדו.
מהמכתבים עולות דמויותיהם של שני הילדים
באופן חי וברור .רובי ,נער עדין ומתחשב ,חלה
בדיפתריה .לאורך התכתבותו עם אמו הוא מבשר
לה שוב ושוב שהוא "חיובי" ,כלומר עדיין נושא את
המחלה.
"אימא יקרה
אני מברך אותך ביום הולדתך ,מאחל לך כל טוב
ושבעתיד לא יטרדו אותך כל כך הרבה דאגות []...
כולנו מקווים שעד יום הולדתך הבא אהיה 'שלילי' .זו
ודאי תהיה מתנת יום ההולדת היפה ביותר בשבילך"
( 6בפברואר .)1940
מחלתו של רובי גוזרת עליו ניתוק מילדים אחרים
שאינם חולים .הוא מתאר שוב ושוב את ביקוריו אצל
הרופאים השונים ,את ההסגר שבו הוא מצוי ואת
הטיפולים שעליו לעבור .אף שאחותו ,סבתו ודודיו
נמצאים בהולנד ,הוא נותר לבדו במאבק על בריאותו.
מריאנה מצטיירת כנערה תוססת ,תאבת חיים
ובעלת חוש הומור .כשהיא מספרת לאמה על מחלת
הצהבת שלקתה בה ,היא מוסיפה" :כשהצהוב הגיע
לשיאו (הרגשתי כמו פרפר או קנרית) ,מצבי החל
להשתפר" ( 24באפריל  .)1940במכתב שכתבה חודש
לפני כן ,היא מתארת לאמה כיצד היא וחברותיה עורכות
את ניקיון האביב במוסד שהן מתגוררות בו[" :אנחנו]
חמושות בסמרטוטים לחלונות ,במברשות קרצוף,
במטאטאים [ ]...ושאר כלי לחימה שבהם אפשר
לתקוף לכלוך [ ]...מתחיל הקרב הגדול .האויב הוא
הלכלוך ,המתקדם למקומות המסתור הסודיים ביותר.
אנו זוחלות על ארבע אך מצליחות ללכוד אותו []...
ב 15:30-אנחנו מסיימות ,חדר האוכל מבהיק ואנחנו
שחורות משחור .אם אחראית הולכת לאחר מכן לבדוק
את האבק ,עליה להרכיב ארבעה או חמישה זוגות
משקפיים כדי למצוא דבר מה" ( 17במרס .)1940

ליטל בר

"רוברט לומד להדפיס
וכותב כרטיסים יפים".
זמן קצר לאחר כתיבת
מכתב זה נספו גם רובי
ובני המשפחה האחרים
בסוביבור.
זלמה ,שאיבדה את
בעלה וילדיה ,את אמה,
את אחותה ושניים מאחיה
בשואה ,עלתה לארץ
ב 1949-והתגוררה תחילה
בבית אחיה .אחייניתה של
זלמה ,חנה מיוחס (לבית
אלק) ,זוכרת כי דודתה
הרבתה לבכות .חנה
קיבלה את מכתביהם
של רוברט ומריאנה
ובעזרת ידידת המשפחה
הם תורגמו .לפני כשנה
פנתה אל חנה ועודד
מיוחס חוקרת הולנדית
ששמה מרים מיאטוביץ'-
קיסינג ,ובסיועה התבהרה
תמונת חייהם של הילדים
בהולנד עד מותם.
■ מכתב מרובי וייל לאמו זלמה 20 ,בפברואר  .1940רובי כתב באנגלית ,הכנה להגירתם לארצות
את התחקיר כולו,
הברית .הוא נרצח בסוביבור.
עם המכתבים ,התמונות
בתחילה מריאנה ורובי כותבים לאמם כמה
והתרגומים ,מסרו חנה ועודד לארכיון יד ושם" .הרגשתי
משפטים באנגלית בסוף כל מכתב .הם מבקשים
צורך עצום להכיר את שני הילדים הללו .הרגשתי
האנגלית
שזלמה תתקן אותם ותסייע לתרגל את
שזו השליחות שלי להנציח אותם ולתת לשמות
כשיהגרו
שיקרה
שלהם .כך הם מתכוננים לאיחוד
ממד של אנשים בשר ודם ,עם רצונות ,כישרונות
באנגלית
הכתיבה
שלושתם לארצות הברית.
ושאיפות" ,אומר עודד מיוחס" .אני חש שמילאתי
נראית גם כחלק מהמאמץ של הילדים לשמור על
מצווה .כל מי שרוצה ויכול חייב לעשות את המאמץ
מקומה הסמכותי של אמם בחייהם ,והיא מעין ביטוי
הזה למען הנרצחים כדי שסיפורם לא יישכח וכדי
לאופטימיות אחרי המעבר להולנד .אולם ככל שהזמן
שהתיעוד יהיה שלם".
חולף ,המשפטים באנגלית נפסקים ,ואין הם כותבים
צוות ארכיון יד ושם פועל לאיתור ,לתיעוד ולאיסוף
עוד על ההגירה לארצות הברית .במרבית המכתבים
של חומר מקורי :פריטים ששייכים לתקופה שקדמה
הילדים ודודתם רוזל מתמקדים בתיאור המאבק
למלחמה ,מעליית הנאצים לשלטון עד השחרור,
מחנות העקורים ,העלייה וההעפלה .הסיפור
היום-יומי לפרנסה ובניסיון לשמור על קשר עם
שמאחורי כל פריט חשוב מאוד .באמצעותם
בני המשפחה האחרים .דאגתם לקרובים ולמכרים
נוכל להכיר את עולמם של מי שנרצחו בשואה
הולכת וגוברת.
ולהנציח את זכרם.
ההתכתבויות האחרונות בין זלמה לקרוביה
בהולנד הן מברקים שנשלחו באמצעות הצלב האדום,
המדור לקליטת תיעוד
טלפון02-6443702 ,02-6443703 :
ובהם רוזל אלק מדווחת לאחותה זלמה על שלומם של
ארכיון יד ושם ,ת"ד  ,3477ירושלים 91034
ילדיה .כמה מהמברקים הללו הגיעו אל זלמה אחרי
הכותבת היא ראש מדור ההנגשה באגף הארכיונים.
שמריאנה נספתה באושוויץ .באחרון שבהם כתוב:
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 27בינואר
אירועים לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה

■ במסגרת יום עיון לסגל הדיפלומטי בישראל נפתחה
ביד ושם ב 25-בינואר תערוכה חדשה" :ארכיטקטורה
של רצח  -תכניות הבנייה של אושוויץ-בירקנאו".
בתערוכה מוצגות תכניות הבנייה המקוריות של
אושוויץ-בירקנאו שמסר ליד ושם למשמרת בקיץ
האחרון העיתון הגרמני  Bildהשייך לתאגיד התקשורת
הגרמני אקסל-שפרינגר.
דיפלומטים המייצגים כ 80-מדינות שמעו דברים
שנשאו ראש הממשלה בנימין נתניהו ,שר החינוך
גדעון סער ,ראש עיריית ירושלים ניר ברקת ,זקן הסגל
הדיפלומטי בישראל השגריר מקמרון הנרי אטונדי
אסומבה ,ניצולת השואה רות בונדי ,פרופ' שלמה

אבינרי ,פרופ' משה הלברטל ,עורך העיתון  Bildקאי
דיקמן ,מנהל מוזאון אושוויץ ד"ר פיוטר ציווינסקי,
היועץ ההיסטורי של התערוכה ד"ר דניאל עוזיאל,
יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו
ויושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו .באירוע נכחו
גם השר יוסי פלד ,סגנית השר לענייני גמלאים ד"ר
לאה נס ,עשרות ניצולי שואה ,משלחת של אגודת
ידידי יד ושם בקנדה בראשות יושבת הראש פראן
סונשיין ויושבת ראש האגודה הגרמנית למען יד ושם
הילדגרד מולר.
בסיום יום העיון סייר הקהל בתערוכה החדשה.
את התערוכה מימנו בנדיבות המשפחות של גרג

רוסהנדלר וד"ר הארי פרלברג מאוסטרליה .אוצרת
התערוכה היא מנהלת אגף המוזאונים יהודית ענבר,
והמעצבת היא פנינה פרידמן .בצד התכניות ,מוצג
בתערוכה אלבום הבנייה של אושוויץ  -תצלומים
מתהליך בניית המחנה ,תצלומי אוויר שצילם חיל
האוויר הבריטי ,קטעים מדוח ורבה-וצלר (שכתבו
שני אסירים יהודים שהצליחו להימלט מאושוויץ
ב ,)1944-עותק של השיר פוגת המוות שחיבר פאול
צלאן וציטוטים של אנשי אס-אס ושל אסירים יהודים
המתארים את המחנה ואת ייעודו הרצחני.

■ ב 25-בינואר השתתפו יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו ויושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר
לאו בישיבת קבינט מיוחדת של ממשלת ישראל לציון
יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה.

■ נשיאת הפרלמנט של סקסוניה התחתית הרמנה
דינקלה ,יד ושם ואגודת ידידי יד ושם בגרמניה הזמינו
יותר מ 500-אורחים לפרלמנט בהנובר ,לציון יום השנה
הבין-לאומי לקרבנות השואה .בקהל האורחים היו
שרים ,חברי פרלמנט ונציגי הקהילה היהודית ,וכן
תלמידים מכמה בתי ספר תיכוניים.
באירוע צוינה גם פתיחת התערוכה הנודדת של
יד ושם "טוראי טולקצ'ב בשערי הגיהינום" שהוצגה
במבואה של בניין הפרלמנט עד  8בפברואר.

נציגי ממשלה התחייבו להמשיך לציין את  27בינואר
בטקסים רשמיים גם בשנים הבאות.

■ התערוכה הנודדת של יד ושם "אלבום אושוויץ"
נפתחה במרכז לזיכרון השואה בדטרויט ב 27-בינואר
לציון  65שנה לשחרור אושוויץ .בנושאי הדברים

באירוע הפתיחה היו ניצולת השואה רוז בום (במרכז),
יושב ראש האירוע חנן ליס (מימין) ,מנהל הפיתוח
של האגודה האמריקנית למען יד ושם שרגא מקל
(משמאל) ומנהל המרכז סטיבן גולדמן.
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■ בפעם הראשונה ארגנו יד ושם ואגודת ידידי יד ושם
באוסטריה אירוע לציון יום השואה הבין-לאומי במחוז
קרנטן ,בחלק הדרומי ביותר של אוסטריה .הטקס ,פרי
יזמה של שני חברי פרלמנט ,נערך בבית העירייה
של וולפסברג ,ונכחו בו  200אורחים ,בהם סטודנטים
מעיר הבירה של המחוז ,קלגנפורט.
ראש העיר ד"ר גרהרד זייפריד נתן את חסותו
לאירוע ,ובו דיווחו אריק רב-און ,מנהל דסק שווייץ
וארצות דוברות גרמנית ביד ושם ,ואולריקה שוסטר
מאגודת ידידי יד ושם באוסטריה על פעילויות יד
ושם בעת האחרונה .התערוכה הנודדת של יד ושם
"אין משחקים ילדותיים" ,שהוצגה עד אמצע חודש
פברואר ,נפתחה בדברים מפי ד"ר פיטר גסטטנר.
www.yadvashem.org

■ ביום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה השתתפו
מאות בני דורות ההמשך בערב הצדעה מיוחד לחסידי
אומות העולם שנערך בבית התפוצות ביזמת עמותת
דורות ההמשך .בדוברים היו השר יוסי פלד (בתמונה),
יושב ראש עמותת דורות ההמשך שמואל סורק ,מנהלת
בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם דורית
נובק ,מנהלת
המכון הפולני
בישראל יוהנה
סטריכה ,מנכ"ל
בית התפוצות
אבינועם ערמוני,
יושב ראש אגודת
הידידות ישראל-
פולין ד"ר אילונה
קוזין ויושב ראש
הנהלת "עמך" אריה ברנע .על המפגש המרגש בפולין
עם חסידת אומות העולם אירנה סנדלר סיפר מדריך
המסעות לפולין אמיר השכל ,ואחר כך הוקרן הסרט
אירנה סנדלר :עשויה ללא חת.

לתת-אתר מיוחד ליום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה

"השואה היא תולדה של מוסר מעוות ומשבר תרבותי ואידאולוגי.
התבוננות על השואה מנקודת מבט זו יכולה לסייע לנו להבין את
גודל האחריות של כל אחד מאתנו על מחשבותיו ועל מעשיו".
מנהלת אגף המוזאונים יהודית ענבר בפתיחת התערוכה
"ארכיטקטורה של רצח" באו"ם

■ ב 26-בינואר נפתחה התערוכה הנודדת של יד
ושם "ארכיטקטורה של רצח  -תכניות הבנייה של
אושוויץ-בירקנאו" בבניין מטה האו"ם בניו יורק .עם
האורחים שהתכנסו לרגל הפתיחה נמנו מזכ"ל
האו"ם באן קי-מון (בתמונה ,מימין) ,שר ההסברה
והתפוצות יולי אדלשטיין ,שגרירת ארצות הברית
באו"ם סוזן רייס ,שגרירת ישראל באו"ם גבריאלה
שלו ,יושב ראש האגודה האמריקנית למען יד ושם
אלי זבורובסקי ,תומכי התערוכה באו"ם מיכאלה
וליאון קונסטנטינר ,מנהיגי קהילות ,שגרירים וחברי
הסגל הדיפלומטי.

■ ב 27-בינואר התכנסו בחדרה יותר מ 300-אנשי
חינוך ,מנהלי בתי ספר ,מפקחים ,מחנכים ומורים לכינוס
המורים השני לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות
השואה .נושא הכינוס היה "זיכרון השואה :בין זיכרון
יהודי לזיכרון אוניברסלי" ,והוא נערך בנוכחות ראש
עיריית חדרה חיים אביטן.
בכינוס הוצגה הפעילות של הוראת השואה
שמתקיימת השנה ביותר מעשרה בתי ספר
יסודיים באזור חדרה.
הסופר אמיר גוטפרוינד
(בתמונה) הרצה בנושא
"שיח השואה ,לא רק ביום
השואה".
הכינוס הוא נקודת
ציון בפעילותה של
המגמה להכשרת מורים
באזור ,פעילות שנמשכת
זה יותר מארבע שנים -
השתלמויות מורים מדי שנה בפסג"ה חדרה והכשרת
מנהלי בתי ספר ו"נאמני זיכרון" מציבור המורים.
פעילות המגמה מתאפשרת בזכות שיתוף הפעולה
עם הנהלת פסג"ה בחדרה ועם המפקחת על החינוך
היסודי במחוז חיפה של משרד החינוך.

אוצרת התערוכה ומנהלת אגף המוזאונים ביד
ושם יהודית ענבר הזכירה לקהל המכובד כי הנאצים
ועוזריהם "לא היו שונים מאוד מאנשים רגילים.
מנהיגיהם היו ,ברובם ,אינטליגנטיים ,משכילים
ומעורים בתרבות המערבית [ ]...השואה היא תולדה
של מוסר מעוות ומשבר תרבותי ואידאולוגי .התבוננות
על השואה מנקודת מבט זו יכולה לסייע לנו להבין
את גודל האחריות של כל אחד מאתנו על מחשבותיו
ועל מעשיו".
■ בטקס הרשמי לציון יום השנה ה 65-לשחרור
מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו שהתקיים באתר
המחנה בפולין ב 27-בינואר ,השתתפו יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו ,ראש הממשלה בנימין
נתניהו ,נשיא פולין לך קצ'ינסקי ,ראש ממשלת
פולין דונלד טאסק ,ראש הפרלמנט האירופי ג'רזי
בוזק ,כ 150-אסירים לשעבר במחנה ומכובדים
מכל רחבי העולם.
בטקס העניק הנשיא קצ'ינסקי לאבנר שלו את
העיטור "קצין במסדר הכבוד של רפובליקת פולין"
(בתמונה) .העיטור הוענק על פעילות חינוכית ומוזאונית

לאה גולדשטיין

מצטיינת "בהנצחת קרבנות מחנות העבודה ,הריכוז
וההשמדה של הגרמנים הנאצים ועל הישגים בפיתוח
דו-שיח פולני-יהודי".
לפני כן באותו היום השתתפו אבנר שלו ויושב
ראש מועצת יד ושם בפורום השואה השלישי של
הקונגרס האירופי היהודי שנערך בקרקוב .בדברים
שנשא לפני כ 700-המשתתפים בפורום ,ובהם נשיא
הקונגרס ד"ר משה קנטור ,אמר שלו" :אנחנו ביד ושם
מאמינים בכוחו של החינוך לעצב את עתידנו []...
רק זיכרון אמתי של השואה ראוי למורשת הנצחית
של הקרבנות".

סטודנטים לעיצוב מציינים את  27בינואר בגלויות חדשות
אסנת דדון
■ הפרויקט "גלויות :סטודנטים מעצבים זיכרון" שואף ליצור שיח בין-לאומי בין סטודנטים מהארץ לעמיתיהם
מחו"ל על שואת העם היהודי ועל מקומה בעולם המודרני ולאפשר לדור העתיד להשמיע את קולו בנושא עיצוב
זיכרון השואה ומשמעויותיה לדורות הבאים.
לצורך כך חברו שוב בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם ומכללת ויצ"ו בחיפה לפרויקט חשוב
זה ,ובו עיצבו תלמידי שנה ג'
בחוג לעיצוב גרפי סדרה של
חמש גלויות בהשראת הנושא
"היבטים אוניברסליים בזיכרון
השואה".
הסטודנטים המשתתפים
בפרויקט ,בתהליך חינוכי-לימודי
ויצירתי ,דנו בנושא השואה על
היבטיו השונים והתמודדו עם המורכבות הנובעת מניסיון לעסוק בו בשפה בין-לאומית ,תוך התחבטות בשאלות
כגון אלו :באילו נושאים יש לבחור כדי שייגעו בצעירים לא יהודים בעולם ויתאימו להם? באיזו שפה גרפית
ומילולית יש לבחור? באילו סמלים?
התערוכה הועלתה לקראת יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה והעניקה ביטוי לעולמות היצירתיים
של הסטודנטים באמצעות הגלויות ,בנושאים מגוונים .הסטודנטית מעיין חיטוש אומרת על עבודתה" :ביצירה
ביקשתי לספר חמישה סיפורים מתוך שישה מליון שנאלצו לארוז חיים שלמים במזוודה בתוך כמה דקות
בדרכם אל מחנות ההשמדה [ ]...בחירתם מספרת את סיפור חייהם".
הכותבת היא ראש מדור צה"ל והחינוך הבלתי פורמלי במגמת ההדרכה בבית הספר המרכזי להוראת השואה.
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מחקר חדש
זיהוי כתבי יד מגטו ורשה

■ דף מכרוניקה לא מוכרת שכתב הרב שמעון הוברבנד
במאי 1942

■ עם תום המלחמה החל להיחשף שפע מפתיע
של תיעוד אישי שכתבו יהודים בעת שהיו נתונים
תחת הכיבוש הנאצי .ארכיונים שלמים בצד
כרוניקות ,יומנים אישיים ,רשימות ועדויות שנוצרו
בנסיבות יוצאות דופן נתגלו והיו במשך הזמן לאבן
יסוד בחקר השואה .מלבד חשיבותם ההיסטורית
וערכם הספרותי ,גילוי אותם כתבים הוא בבחינת
סיפור מרתק ומרגש הן בשל הדרך שבה חולצו
מאבדן הן משום שחלק ניכר מן הכותבים לא שרד
מהמלחמה.
ההיסטוריונים והארכיונאים נפעמו מעצמת
הדברים שעלו מכתבי היד .הם הבינו את חשיבותם
ונרתמו להוצאתם לאור .תחושת החובה הייתה ,בין
היתר ,בבחינת מענה לצו המוסרי של משאלותיהם
של הכותבים .השורה האחרונה ביומן שכתב המורה
חיים אהרן קפלן בגטו ורשה ,בשעות הערב של
 4באוגוסט  ,1942בעיצומו של המצוד לשילוחו
לטרבלינקה היה" :אם יבוא קצי  -יומני מה יהא
עליו!" וזלמן גרדובסקי ,אסיר הזונדרקומנדו
בבירקנאו ,פתח את רשימותיו שנכתבו תחת אדי
הכבשנים והוטמנו במעבה אדמת המחנה ,בבקשה
מפורשת ממוצא חיבוריו כי ייתן להם פומבי ויוציאם
לאור.
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ד"ר לאה פרייס

מקצת הדברים התפרסמו כבר בשלהי שנות
ה 40-של המאה שעברה .כך לדוגמה המכון היהודי
ההיסטורי בוורשה שבו התקבצו מיטב ההיסטוריונים
היהודים בפולין שנותרו לפלטה ואשר החזיק את
אחד מאוצרות התיעוד בעלי הערך  -הארכיון
המחתרתי "עונג שבת"  -פרסם בכתבי העת שלו
קטעים נבחרים שהוצאו מן הגנזך .בארץ ישראל
ראה אור ב 1947-הספר דפים מן הדליקה ,ובו יומנו
האישי ומכתביו של מרדכי ֶטנֶנֶבוים-תמרוף ,מפקד
המחתרת היהודית בביאליסטוק .אלא שבשל ההיקף
העצום של החומר
התיעודי ,מצבם
הרעוע של חלק מן
המסמכים ,הקשיים
בפענוח כתבי היד
ובזיהוי הכותבים,
נוסף על אילוצים
פוליטיים ואחרים,
הייתה מלאכת
■ הרב שמעון הוברבנד
ההוצאה לאור
מורכבת ,ממושכת
ולא שלמה.

חשיבותם של הקטעים
שנמצאו נעוצה בתוכנם ,בזמן
כתיבתם ובמקום כתיבתם
גל פרסומים גדול של יומנים וכרוניקות של
יהודים מתקופת השואה החל בסוף שנות ה50-
ובעיקר במחצית השנייה של שנות ה 60-של המאה
ה .20-ב 1961-יצאו בוורשה רשימות היומן של
עמנואל רינגלבלום .באותה שנה פרסם מכון ייוו"א
שבניו יורק מהדורה ערוכה ביידיש של יומן גטו וילנה
מאת הרמן קרּוק .יד ושם הוציא לאור בעברית את
פנקס שאבְלי ,יומנו של אליעזר ירושלמי (,)1958
ואת מגילת ייסורין ,פרי עטו של חיים אהרן קפלן
מגטו ורשה ( .)1966בית לוחמי הגטאות פרסם
שבְסקי מגטו וילנה
את יומנו של הנער יצחק רּודא ֶ
( ,)1968את מפנקסו של המורה מיהודיה (,)1969
יומנו של אברהם לוין ,מראשי הנהגת ארכיון "עונג
שבת" בוורשה ,ואת רשימותיו של פרץ אֹופֹוצ'ינסקי
( ,)1970אף הוא מעובדי הארכיון המחתרתי .בד
בבד יצא לאור בהוצאת "זכור" הספר קידוש השם
( ,)1969ובו כונסו כתבים מימי השואה של הרב

שמעון הּוברבנד ,מפעיליו הבולטים של "עונג
שבת" .ספרים אלו קיבלו במשך השנים מעמד
ואופי קאנוניים והיו נדבך חשוב מאין כמותו בעיצוב
הסי פֵר היהודי של השואה ואף תורגמו לשפות
נוספות .בדיעבד מתברר כי אין בספרים אלו כל מה
שכתבו אותם מחברים בתקופת המלחמה ושגנוזים
בארכיונים ,ובעיון מחודש באוספים מתגלים מדי
פעם דפי כרוניקה ורשימות מן העיזבון שנעלמו
מעיני העורכים .כך לדוגמה נתגלו לפני כמה שנים
פרקים עלומים מיומנו של אברהם לוין שנכתבו
במאי עד יולי  ,1942וכך נמצאו בעת האחרונה
דפי כרוניקה לא מוכרים בתוך אוסף ואסֶר שבמכון
ייוו"א ,כתביו של הוברבנד .דפי כרוניקה אלו ,נוסף
על קטעים שהושמטו מן הספר קידוש השם בגרסתו
העברית והאנגלית ,עומדים להתפרסם בכרך החדש
של יד ושם  -קובץ מחקרים (.)1 ,38
חשיבותם של הקטעים שנמצאו נעוצה בתוכנם,
בזמן כתיבתם ובמקום כתיבתם ,מאי עד יוני 1942
 תקופת האימה והטרור בגטו ורשה; ובדמותו שלמחברם  -שמעון הוברבנד ,דמות יוצאת דופן בין
אנשי ארכיון "עונג שבת" ,בין השאר בשל השתייכותו
לחוגים האורתודוקסיים .בכתיבתו הפנה הוברבנד
מבט אל עולמו של היהודי הדתי בגטו ,אם כי לא
הניח ידו מנושאים אחרים .אחרי שנרצח ,ב18-

ההיסטוריונים והארכיונאים
נפעמו מעצמת הדברים שעלו
מכתבי היד .הם הבינו את
חשיבותם ונרתמו להוצאתם
לאור
באוגוסט  ,1942הדגיש רינגלבלום ,מייסד הארכיון
ומי שגייסו לעבודה ,את אופיו הנאצל של הוברבנד,
את יסודיותו ואת בקיאותו וציין שהיה אחד מעמודי
התווך של הארכיון" .רק חלק מן החומר שאסף
השתמר .רובו נעלם יחד עמו" ,כתב רינגלבלום
בדברים לזכרו ,ולכן כל מסמך פרי עטו של הוברבנד
וכל פיסת מידע נוספת שיצאו תחת ידו הם גילוי
היסטורי של ממש.
הכותבת היא מנהלת פרויקט במכון הבין-לאומי לחקר השואה
ומאמרה "כרוניקה לא מוכרת  -מתוך עיזבונו של הרב שמעון
הוברבנד" עומד להתפרסם בכרך החדש של יד ושם  -קובץ
מחקרים.

"מחונן ,מרתק וצנוע"
יד ושם אבל על מותו בטרם עת של פרופ' דוד בנקיר
■ בסוף חודש פברואר הלך לעולמו בטרם עת ראש
המכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם פרופ' דוד
בנקיר שנפטר ממחלה קשה.
פרופ' דוד בנקיר נולד בגרמניה בשנת .1947
הוא למד באוניברסיטה העברית לתואר בוגר ,מוסמך
ודוקטור בהיסטוריה של עם ישראל ,ועבודת הדוקטורט
שכתב עסקה בחברה הגרמנית ובאנטישמיות הנאצית
בשנים  .1938-1933הוא שימש פרופסור אורח
באוניברסיטאות בלונדון ,בארצות הברית ,בדרום
אפריקה ובדרום אמריקה והיה מעורב בפיתוח מרכזים
ללימודי יהדות באמריקה הלטינית ובטיפוח פרסומים
אקדמיים בשפה הספרדית .בשנת  2000מונה לראש
המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם והיה ראש
הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן.
פרופ' בנקיר היה חוקר מוערך בעל גישה מובחנת
בחקר השואה .ברוב מחקריו עסק ברודפים ובמשקיפים
 תחום מחקר שעסקו בו בעיקר גרמנים ובני עמיםאחרים  -אבל מנקודת המבט של חוקר ההיסטוריה
היהודית שמבקש בין השאר לגלות את המרכיב "היהודי"
בהתפתחויות הכלליות .אחד מנושאי התעניינותו
העיקריים היה השאלה כיצד הייתה האנטישמיות לכלי

המרכזי והיעיל ביותר בידי השלטון הנאצי לשימור אש
האידאולוגיה ,הן במאבקיו בתוך המנגנון השלטוני
הן במאמציו לגיוס ההמונים .בנקיר פרסם מחקרים
רבים ,ובכלל זה ספרו החשוב The Germans and the
 Final Solution: Public Opinion Under Nazismעל דעת
הקהל בגרמניה הנאצית .לא מכבר התפרסם ספר
חדש המאגד מבחר ממאמריו המשקפים את עיקרי
דרכו המדעית  -היטלר ,השואה והחברה הגרמנית:
שותפות ומודעות.
"פרופ' בנקיר היה מהחוקרים החשובים והמצוטטים
בתחום חקר גרמניה הנאצית ,ופרסומיו בתחום הם אבן
דרך במחקר האקדמי המודרני" ,ציין יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו והוסיף כי פרופ' בנקיר היה מרצה
מחונן ומרתק ,אדם בעל ישרה יוצאת דופן ,מבריק ,חד
וענייני בגישתו המחקרית" .בנקיר היה חבר גדול ,צנוע
במיוחד ו'מענטש' שנאבק בגבורה במחלתו ולא הפסיק
לפעול ולעבוד עד יומו האחרון" ,ספד לו שלו.
ההיסטוריון הראשי של יד ושם פרופ' דן מכמן
ספד לפרופ' בנקיר" :העבודה המשותפת בינינו הייתה
תענוג [ ]...בגלל מיומנותך המקצועית ,רוחב הידע
שלך ,אך בראש וראשונה משום שהיית איש ללא

קמפיין רדיו כלל ארצי לעידוד איסוף השמות
■ באמצע פברואר יצא פרויקט איסוף שמות הנספים
בשואה בקמפיין רדיו כלל-ארצי ,ובו קרא יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו לציבור הישראלי להנציח את
שמות קרבנות השואה הידועים לו .בתשדיר בתחנות
הרדיו הממלכתי מזכיר שלו למאזינים כי כיום יש במאגר
השמות של יד ושם פחות מארבעה מיליון שמות" .רק
בעזרתכם נוכל להשלים את המשימה ההיסטורית",
הוא מפציר ומציע את שירותיהם של מתנדבי הפרויקט
בכתיבת דפי עד.
הקמפיין נחל הצלחה והגביר את מודעות הציבור
לחשיבותו של איסוף השמות .מתנדבי הפרויקט
קיבלו את אלפי הפניות וענו על כל בקשה ושאלה
במרב המקצועיות .דפי עד רבים נשלחו לכל דורש,
והמתנדבים קיבלו בקשות רבות לסיוע אישי מניצולים

דבורה ברמן

הזקוקים לכך" .איסוף שמותיהם של הנספים בשואה
הוא פרויקט מתמשך" ,מסביר מנהל היכל השמות
אלכסנדר אברהם" ,אולם ככל שהזמן חולף ,כך
מתמעטים הניצולים וזיכרונם מתעמעם" .לדברי אברהם,
האמפתיה של מתנדבי הפרויקט  -כמה מהם ניצולים
ורובם בני ניצולים  -מסייעת למנציחים הפוטנציאליים
להתמודד עם זיכרונות מודחקים ומקלה על הקושי
הרגשי הכרוך בהנצחת יקיריהם.
במהלך הקמפיין השיבו המתנדבים על שאלות
בעניין הגשת דפי העד ואף הסבירו את חשיבות יזמות
ההנצחה האחרות של יד ושם ,לרבות צילום העדויות
בווידאו והעברת חפצים ,מסמכים ותצלומים מתקופת
השואה .המתנדבת לינדה גלנט התייחסה להיענות
הרחבה של הציבור לקמפיין וציינה את חשיבות מאגר
השמות " -המורשת שלנו ,ההיסטוריה שלנו ובסופו
של דבר הגורם המקשר בין כולנו" .המתנדב אליעזר
לב-יונה מאמין כי פעמים רבות מעשה ההנצחה של
בני המשפחה מעניק לניצולים תחושה של סגירת
מעגל" :הם פורקים את העומס .עד שהם מספרים הם
מחזיקים את זה מאוד קרוב ללב ,ואחרי שהם מספרים,
הם משוחררים מבחינה נפשית .זה סוג של הקלה.
באשר לי" ,הוא ממשיך" ,אינני עוזר לאנשים מסוימים;
אני עוזר לעם ישראל כולו".

מסכות :אמרת מה שעל לבך ,באופן נחרץ [ ]...ועם
זאת היית פתוח לשמיעת דעתם של אחרים  -עמיתים
ותלמידים כאחד".
עם היוודע דבר מותו של פרופ' בנקיר קיבל יד ושם
עשרות מכתבי תנחומים מכל העולם  -חוקרים ,אנשי
אקדמיה וסטודנטים שהכירו את פרופ' בנקיר או את
מחקריו" .הוא היה חבר של העם הגרמני אף שלעתים
קרובות ,כמו חברים טובים ,הוא שאל שאלות לא נוחות",
כתב ההיסטוריון הגרמני פרופ' גץ עלי" .הוא חיפש
בדייקנות את התשובה לכישלון האנושי הכללי".

חברי המועצה צפו במצגת על
תכניות הבנייה של אושוויץ
■ בפגישה השנתית של מועצת יד ושם ב 12-בינואר
צפו חברי המועצה במצגת של ד"ר חיים גרטנר ,מנהל
אגף הארכיונים ,על הסרטוטים המקוריים של מחנה
המוות אושוויץ-בירקנאו .הסרטוטים הוצגו לא מכבר
בביתן התערוכות ביד ושם ובמטה האו"ם בניו יורק.
בפגישה נשאו דברים גם יושב ראש המועצה הרב
ישראל מאיר לאו ויושב ראש הוועדה לציון חסידי
אומות העולם השופט יעקב טירקל .יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו הציג את תכנית העבודה של יד
ושם לשנת .2010
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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).
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■ 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
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