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יד ושם
בהוצאת
רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
■

יו"ר המועצה :הרב ישראל מאיר לאו
סגני יו"ר המועצה:
ד"ר יצחק ארד
פרופ' אלי ויזל
ד"ר ישראל זינגר
יו"ר ההנהלה :אבנר שלו
מנכ"ל :נתן איתן
ההיסטוריון הראשי :פרופ' דן מכמן
יועצים אקדמיים:
פרופ' יהודה באואר
פרופ' ישראל גוטמן
חברי הנהלת יד ושם:
לינדה אולמרט ,עדנה בן-חורין ,אברהם דובדבני,
מתיתיהו דרובלס ,משה העליון ,עו"ד שושנה וינשל,
אלי זבורובסקי ,דודי זילברשלג ,יחיאל לקט,
עו"ד שלי (שלמה) מלכה ,חיים צ'סלר ,ברוך שוב,
ד"ר שמשון שושני ,אפי שטנצלר ,אמירה שטרן,
עו"ד דב שילנסקי ,ד"ר זהבה תנא
מערכת כתב העת
עורכת ראשית :איריס רוזנברג
עורכת בפועל :לאה גולדשטיין
חברי מערכת:
יפעת בכרך-רון
דבורה ברמן
סינטיה וורוצלבסקי
סוזן ויסברג
אסתי יערי
רכזת מערכת :לילך תמיר-איטח
עריכת הלשון :פנינה לוי
תרגום :חבר מתרגמים בע"מ
סיוע:
אלכסנדר אברהם ,אנני אייזן ,רחל בד-קפלן,
שעיה בן יהודה ,רחל ברקאי ,ליאורה ברוטמן,
רואי גרין ,דנית ורכסון ,דלית מנזין ,אילה פרץ,
לימור קארו ,שלומית שולחני ,רותי שחר-זריפי
צילום :יוסי בן דוד ,יצחק הררי
הפקה :מפעלי כתר בע"מ
עיצוב :סטפני ורותי עיצוב
כתב העת מתפרסם בסיוע קבוצת עזריאלי.
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■ יותר מ 200-נציגים מכוח המשימה הבין-לאומי
לשיתוף פעולה בתחום ההוראה ,ההנצחה והזיכרון
של השואה ( )ITFהתכנסו בחודש יוני ביד ושם לסדרה
של דיוני מליאה חינוכיים ואקדמיים בנושא עתיד
הוראת השואה והנצחתה ברחבי העולם.
בחודש מרס השנה ,בפעם הראשונה מאז הקמת
כוח המשימה ,קיבלה ישראל את תפקיד יושב הראש
של הארגון הרב-לאומי והיוקרתי .לתפקיד התמנה
יושב ראש הכנסת לשעבר דן תיכון.
מיד עם נעילת כינוס המחנכים הבין-לאומי השביעי
ביד ושם (ראו עמ'  )5-4התכנסו קבוצות העבודה
למרתון ישיבות בן יומיים ביד ושם ,בהשתתפות
מומחים בתחום השואה מכל העולם .נציגי יד ושם
אשר מייצגים את ישראל בקבוצות העבודה השונות
שמחו על ההזדמנות לארח את הכינוס השנה" .היה
לי העונג לעמוד בראש סיור לעמיתיי מכוח המשימה
בבית הספר" ,סיפרה המנהלת הפדגוגית בבית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם שולמית אימבר,
מהנציגות הוותיקות בקבוצת העבודה החינוכית של
כוח המשימה" .הייתה לנו הזדמנות להציג לפניהם
את המבחר הגדול של התכניות החינוכיות שאנו
מפתחים עבור מחנכים בתחום השואה ולהראות
להם כיצד אנו מכינים חומרים פדגוגיים המותאמים
לארצות שונות ולקבוצות גיל שונות" .חברי קבוצת
העבודה בתחום המוזאונים וההנצחה זכו לסיור עבודה
מיוחד ברחבי המכלול המוזאוני ביד ושם ,וקבוצת
העבודה האקדמית שמעה הרצאה מעמיקה מאת
ד"ר חיים גרטנר ,מנהל אגף הארכיונים ביד ושם,
על ארכיוני יד ושם והשימוש בחומרים של שירות
האיתור הבין-לאומי ( .)ITS
ביום השלישי של הכינוס ארגן המכון הבין-לאומי
לחקר השואה סימפוזיון אקדמי מיוחד ,ובו הוצגה
תמונת מצב עדכנית של מצב המחקר בתחום
השואה בישראל .חמישה חוקרים ,מכל שדרת
החוקרים בארץ ,הוזמנו להציג את מחקריהם ,ורבים
מהם קראו תיגר על דעות מקובלות ועוררו ויכוחים
ערים .במושב הראשון ניתחה ד"ר חוי דרייפוס
(בן-ששון) מאוניברסיטת תל אביב את תגובת יהודי
פולין לנוכח השואה ,תוך שהיא מתמקדת בטענה
שסוגיית תגובות הקרבנות ל"פתרון הסופי" יכולה
להיבחן רק על סמך המקורות הראשוניים שלהם.
ד"ר דנה אריאלי-הורוביץ ,ראש המחלקה להיסטוריה
ותאוריה באקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל" ,לקחה
את המשתתפים למסע מרתק אל הבניינים וחפצי
האמנות ברייך השלישי.

פועלים לעיצוב העתיד
כוח המשימה הבין-לאומי מתכנס ביד ושם

■

נציגי כוח המשימה במושב האחרון בירושלים" :הצלחה גדולה"

המושב השני התמקד בישראל ובמזרח התיכון
ונפתח בהרצאתה של היועצת האקדמית לכוח
המשימה פרופ' דינה פורת מאוניברסיטת תל אביב
 ניתוח נוקב של תגובת היישוב היהודי בארץישראל לשואה .ד"ר חיים סעדון ,דיקן הסטודנטים
באוניברסיטה הפתוחה ומנהל המרכז לתיעוד יהדות
צפון אפריקה בתקופת מלחמת העולם השנייה
במכון בן צבי ,דיבר על נושא שזכה עד היום לתהודה
חלשה מחוץ לישראל  -כיצד חקר השואה בצפון
אפריקה משפיע על יחסו של העולם הערבי לשואה.
הסימפוזיון נחתם בהרצאתו של פרופ' יהודה באואר,
היועץ האקדמי ליד ושם ויושב ראש כבוד של כוח
המשימה ,ובה הוא הציג טיעון מרתק שלפיו ,שלא
על פי הדעה הרווחת ,ייתכן שהשואה כמעט ומנעה
את הקמתה של מדינת ישראל.
לרבים מן המשתתפים אשר התקבצו ובאו מיותר
מ 30-מדינות ,היה זה הביקור הראשון בישראל .יד
ושם ערך להם סיורים מקיפים במכלול המוזאוני
ובאתרים אחרים ביד ושם ,וכן קונצרט מרגש בבקעת
הקהילות .משרד החוץ נתן חסות לכל ההתכנסות
של נציגי כוח המשימה בישראל וערך סיורים מיוחדים
ברחבי ירושלים עבור המשתתפים.
במושב האחרון בכינוס במלון לאונרדו פלאזה
בירושלים השתתפו דיפלומטים ונציגים מכל המדינות
החברות ,המשקיפות והאורחות בכוח המשימה
ונציגים מששת הארגונים הבין-לאומיים העמיתים
(ראו משמאל).

במהלך הצבעותיהם על החלטות שונות שישפיעו
על עתידו של כוח המשימה ,צפו נציגי המליאה במצגת
מיוחדת מאת נעמה שי"ק ,מנהלת מגמת התקשוב
בבית הספר המרכזי להוראת השואה .שי"ק הציגה
לפני הצירים את התקדמות "פרויקט יושב הראש"
 פרויקט ישראלי חדשני של יד ושם ללימוד מקווןמרחוק.
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו המשמש
יושב ראש עמית של המשלחת הישראלית עם
אביבה רז-שכטר ממשרד החוץ סיכם את הכינוס בן
ארבעת הימים במילים "הצלחה גדולה"" .התרגשנו
להיות עדים למחויבות המתמשכת של המדינות
החברות בכוח המשימה כלפי המודעות לנושא השואה,
לחינוך בנושא השואה ולהנצחתה ,כל זאת כשאנו
נמצאים בתקופה של מתיחות פוליטית גואה .השגנו
התקדמות רבה בכל התחומים שהתמקדנו בהם,
ואנו מביטים קדימה בתקווה אל המושב הבא של
המליאה בדצמבר".
"המשלחת הישראלית עשתה עבודה יוצאת מן
הכלל" ,סיכם דן תיכון" .ברצוני לעודד דיון נוסף על
גלי האנטישמיות והכחשת השואה במדינות החברות.
אלו בעיות יסודיות הממשיכות להטריד את ההנהגה
הישראלית ,ואנו נמשיך להעמיד אותן בראש סדר
היום של כוח המשימה".
ג'יין ג'ייקובס קימלמן היא מנהלת קשרי חוץ בבית הספר
המרכזי להוראת השואה ונציגת המשלחת הישראלית לקבוצת
העבודה בנושא התקשורת של כוח המשימה הבין-לאומי.

ד"ר דוד זילברקלנג הוא חוקר בכיר במכון הבין-לאומי לחקר
השואה ונציג במשלחת הישראלית לקבוצת העבודה האקדמית
של כוח המשימה.

כוח המשימה -
עובדות ומספרים
■

נוסד בשנת 1998

■  27מדינות חברות 4 ,מדינות עמיתות,
 3מדינות משקיפות 15 ,מדינות אורחות (מדינות
המעוניינות להיות חברות בכוח ואשר היו
משקיפות בדיונים)
■  6ארגונים עמיתים :האומות המאוחדות,
אונסק"ו( OSCE/ODIHR ,המשרד למוסדות
דמוקרטיים ולזכויות האדם של הארגון לביטחון
ולשיתוף פעולה אירופי) ,הסוכנות האירופית
המאוחדת לזכויות יסוד ( ,)FRAהמועצה האירופית
וועידת התביעות היהודית כנגד גרמניה
■ יותר מ 330-נציגים רשומים מהמדינות החברות
(מומחים ודיפלומטים)
■  2מפגשי מליאה בשנה הנמשכים  4ימים
■  4קבוצות מומחים (אשר מגישות המלצות
למליאה) :אנדרטאות ומוזאונים ,חינוך ,תקשורת
ומחקר
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מבט לעבר וחזון לעתיד
■ כיצד נוכל להנציח כראוי את זכרם של כל קרבנות
רדיפות הנאצים בשואה בלי להמעיט מחשיבותה
של העובדה כי הנאצים ביקשו להשמיד בייחוד את
העם היהודי? כיצד נפַתח ונתכנן ביקורים באתרים
ובמוזאונים אותנטיים להנצחת השואה אשר יהיו
מתאימים לגילם של המבקרים השונים? האם השואה
יכולה לשמש ללימוד על הפרות זכויותיהם של עמים
אחרים בעולם?
ב 13-12-ביוני התכנסו ביד ושם  200מלומדים,
פילוסופים ומנהיגים בעלי שם עולמי מכ 40-מדינות
כדי לדון בסוגיות אלו ובסוגיות אחרות בכינוס הבין-
לאומי השביעי להוראת השואה " -הוראת השואה
והנצחתה במבט לאחור ובחזון לעתיד" .הכינוס
נועד למקבלי ההחלטות בתחום ההוראה ,וכן למי
שהשתתפו בישיבת המליאה של כוח המשימה הבין-
לאומי לשיתוף פעולה בחינוך ,בהנצחה ובחקר של
השואה (ראו עמ' .)3-2
המשלחת הישראלית המשמשת יושבת ראש
הארגון ממרס  2010כבר החלה לעבוד עם מקבלי
החלטות ,מומחים ומלומדים נודעים בהוראת השואה
כדי לקדם את חקר השואה ואת הנחלת משמעותה
בכל רחבי העולם.

הכינוס נפתח בדבריהם של שר החינוך גדעון סער
ומנהלת בית הספר המרכזי להוראת השואה דורית
נובק .בנאומו המרכזי יצא פרופ' אלן פינקלקראוט
נגד תופעה עכשווית במחקר " -הזיכרון ההשוואתי".
תופעה זו מתבססת על הרעיון שלשואה קדמו הפרות

אחרות של זכויות אדם ,ולכן על כל אומה אירופית
להתאבל בנפרד על אסונותיה ההיסטוריים ועל
קרבנותיה ,כשם שהיהודים מתאבלים על השואה.
"המגמה היום אינה להגן על חירות המחקר ,אלא
לפשט ולהרחיב את השואה" ,ציין פינקלקראוט" ,אך

פרסי יד ושם למפעלים חינוכיים תש"ע
■ "מה שנראה לי מתאים להעביר לדורות הבאים זה
לא לראות בניצולי השואה מסכנים ,הם קמו מהמקום
הכי נמוך שבו כל משפחתם נכחדה ובאו לארץ בלי
כלום  -צריך לראות בהם גיבורים".
בציטוט הזה בחרו נועם אל חדד ונימרה חיטרון,
תלמידות י"א מתיכון מכבים-רעות מור ,לחתום את
עבודתן על אשת העדות ורה מייזלס .את סיפורה
של ורה שמעו במסגרת "פרויקט תיעוד והנצחה",
מהפרויקטים המצטיינים שזכו בתחרות פרסי יד
ושם למפעלים חינוכיים תש"ע.
בכל קטגוריות הפרס נשלחו השנה יותר
מועמדויות מהשנה שעברה .בכל התכניות והפרויקטים
ניכר הצורך להתמודד התמודדות עמוקה ומקיפה
יותר עם הנושא ולהקדיש לו זמן רב יותר.
בתיכון מור  90%מתלמידי י"ב נוסעים במשלחות
לפולין .בפרויקט "תיעוד והנצחה" משתתפים תלמידי
כיתה י"א ,ומטרתו לבסס את ההכנה למסע על תחושה
של קשר אישי באמצעות תיעוד סיפורים של ניצולים.
כל תלמיד או זוג תלמידים תיעדו סיפור אישי של
איש עדות בעזרתם של  50הורים שהתנדבו לסייע
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בליווי התהליך .במסע שהתלמידים יוצאים אליו,
בשנת הלימודים שלאחר מכן ,משולבים מקומות
הקשורים לסיפורים שתועדו ,ובטקס יום השואה
התלמידים משתמשים בתכנים מהפרויקט .הצטיינותו
של הפרויקט בעיקר בקשר האישי שנוצר עם אנשי
העדות ,במעורבות ההתנדבותית ובעלת החשיבות
של ההורים וכמובן באופן העבודה ותוצאותיו של
התהליך כולו.
הטקס נערך באודיטוריום של בית הספר המרכזי
להוראת השואה ביד ושם בהשתתפות מנכ"ל יד ושם
נתן איתן ,יושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד
החינוך ד"ר צבי צמרת ,מנהלת בית הספר דורית נובק,
מנהלת המגמה להכשרת מורים שרית הוך-מרקוביץ
ונציגי משפחות התורמים ,ובהם נציגי הקרן לזיכרון
השואה בצרפת ואגודת עלומים  -היושב ראש שלמה
בלזם ודורה וינברגר.
בפרס הצטיינות זכתה גם התכנית של הישיבה
התיכונית "עתניאל לצעירים" הר חברון 90 ,תלמידים
בכיתות ט' ועד י"ב ,רובם לומדים בתנאי פנימייה .תוך
התמודדות עם קשיי למידה שונים צוות בית הספר

רינת ריבק-ואגון

מנסה להכשיר את התלמידים לחיים משמעותיים
בחברה הישראלית .לאורו של עיקרון זה עיצב המורה
אוריאל אסולין תכנית מיוחדת ונוספת ללימודי הבגרות
עבור תלמידי י"א ו-י"ב .התכנית מבטאת את הרצון
והצורך להטמיע בזהות התלמידים את נושא השואה
ומשמעויותיה .פעם בחודש במחצית הראשונה
של השנה התכנסו התלמידים לדיון בנושאים כמו
אנטישמיות ,יהודים בגרמניה הנאצית ,החיים בגטו
והעמידה היהודית" ,הפתרון הסופי" והחיים שלאחר
המלחמה .התכנית הסתיימה במסע "שואה ותקומה"
ברחבי הארץ שנמשך שלושה ימים .שיחה עם
התלמידים העידה כי הם חוו חוויה משמעותית שהציפה
שאלות ערכיות ומחשבות עמוקות בנושא.
כמו כן הוחלט להעניק השנה ציון לשבח ופרס
עוד לשני פרויקטים .בבית הספר לבנות בית שולמית
בירושלים עברו תלמידות כיתה ט' מסע אישי אל זיכרון
השואה באמצעות ספרי זיכרונות .בליווי ובהנחיה
צמודה של המורה סילבי סיטבון חקרו התלמידות
לעומקן את הקהילות שתוארו בספרים ולמדו את
היסטוריית המקומות ואת ייחודם הגאוגרפי .נוסף על

הכינוס הבין-לאומי השביעי להוראת השואה
אל לנו להשלים עם עצם ההשוואה בין הקרבנות.
עלינו להדגיש את העובדה שהיו הפשעים אשר היו
והייתה מידת חומרתם אשר הייתה ,צאצאי הפושעים
אינם פושעים בעצמם .משמעות הזיכרון היא לכבד
את זכר המתים ולא לקחת את מקומם".
ביום הראשון של הכינוס נשא פרופ' יהודה
באואר ,יועץ אקדמי של יד ושם ,הרצאה על זיכרון
השואה בהקשרים שונים .פרופ' דינה פורת שימשה
יושבת ראש הפנל ,וניצולי שואה ידועים ,ובהם ד"ר
יצחק ארד ,רומן פריסטר ,הרב ישראל מאיר לאו וד"ר
שמואל פיזר ,דיברו על הסוגיות הנוגעות היום לזיכרון

השואה ,להוראת השואה ולחינוך לזכויות האדם ,וכן
לימי הזיכרון של קרבנות השואה.
בכינוס נפגשו קבוצות משולבות של מומחים
כדי לגבש המלצות ולהגישן לקובעי המדיניות בכוח
המשימה .בין השאר הומלץ לצרף יהודים וקבוצות
אחרות של קרבנות בטקסי הזיכרון לשואה תוך הדגשה
ש"הפתרון הסופי" היה מכוון אך ורק כלפי העם היהודי,
להבחין בין אנטישמיות לבין ביקורת לגיטימית על
מדיניות הממשלות בישראל ,לעודד מערכות חינוך
לקבוע מטרות ורציונל ברור להוראת השואה ולנסח
את התקֵפות שלה ללימוד זכויות אדם .המשתתפים

גם יצאו בקריאה להילחם בתופעה של הקטנת ממדי
השואה והכחשת השואה ,לעודד תמיכה ממשלתית
במוסדות להנצחת השואה ולרתום אוניברסיטאות
ומוסדות אקדמיים לסייע במתן הדרכה היסטורית
ומתודולוגית למחנכים ולעובדי מוזאונים.
בדיון הסיום של הפנל " -האחריות שלנו במשך
העשור הבא :תמיכה בהצהרת שטוקהולם (")2000
 בלטו אורחים מכובדים :חבר הפרלמנט האירופיד"ר לאונידס דונסקיס ,נשיא פולין לשעבר אלכסנדר
קבשנייבסקי ונשיא קרואטיה לשעבר סטפן מסיץ'.

מעצבים זיכרון לדורות הבאים
■ למשתתפי הכינוס להוראת השואה נערכה
הדרכה מיוחדת בתערוכת הכרזות שעוצבו לתחרות
"מעצבים זיכרון" שנערכה לקראת יום הזיכרון לשואה
ולגבורה תש"ע .הכרזות מוצגות בכיכר המשפחה
של בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם,
והן האירו מגוון של דרכי ייצוג אמנותיות של זיכרון
השואה בדורות שלאחריה ביצירות של מגוון יוצרים,

■ תלמידת התיכון נעה גולדמן מקבלת פרס על עבודת גמר
בנושא השואה מדורה ויינברגר ,נציגת אגודת עלומים ,וממנכ"ל
יד ושם נתן איתן.

כך הן תיעדו את הסיפורים ,ולבסוף הגישו עבודות
שהציגו את תהליך העבודה כולו.
הפרויקט האחר שצוין לשבח מתקיים כבר
כמה שנים בבית הספר היסודי אמירים בקריית ים
בהנהלתה של אסנת שואף שתלמידיו מקיימים קשר
רציף ומתמשך עם מועדון קהילת הווטרנים הפועל
ליד בית הספר .מכיתה א' התלמידים פוגשים את
הלוחמים הוותיקים לרגל חגים ואירועים שונים בלוח
השנה העברי .מכיתה ה' התלמידים נפגשים אתם
בקביעות ,שומעים את סיפורי הווטרנים ומעלים אותם
על הכתב .מפגשים אלו רוקמים קשר חם ומעצים

בהם ניצולי שואה ,סטודנטים לעיצוב ,גרפיקאים
ותלמידי בתי הספר .כמן כן משתתפי הכינוס של
כוח המשימה הבין-לאומי (ראו עמ'  )3-2קיבלו
מארז של  15גלויות מעבודותיהם של הסטודנטים
המשתתפים בפרויקט "גלויות  -סטודנטים מעצבים
זיכרון" .בפרויקט חינוכי זה של בית הספר המרכזי
ומכללת ויצ"ו בחיפה ,סטודנטים מעצבים גלויות שהן

פרי דיון בנושא השואה :ההיבטים השונים של זיכרון
השואה ,התמודדותם עם המורכבות הנובעת מניסיון
לעסוק בו בשפה בין-לאומית ובחירתם בנושאים
שיתאימו לצעירים לא יהודים בעולם.
הכינוס הבין-לאומי השביעי להוראת השואה
נערך בתמיכתן הנדיבה של קרן אספר וקרן משפחת
אדלסון ובשיתוף משרד החוץ ומשרד החינוך.

בין תלמידי בית הספר לבין קהילת לוחמי מלחמת
העולם השנייה.
את הפרס על מפעל חיים חינוכי בתחום השואה
הוחלט להעניק השנה לד"ר פליציה קראי שפעלה
רבות למען קידום ועיצוב של תוכני הלימוד בתחום
השואה במערכת החינוך .המוות בצהוב ,הגבורה
פנים רבות לה ופגזים וחרוזים הם ממחקריה וספריה
המוכרים .ד"ר קראי ,ילידת קרקוב ,העמידה דורות
של מורים ותלמידים והפליאה ללמדם היסטוריה
בכלל ושואה בפרט.
הפרס לספר שהיטיב לקרב את הילדים והנוער
לנושא השואה ניתן ללמדוד את התהום שכתבה פועה
הרשלג ושמתאר את קורותיו של אנטק צוקרמן בימי
הכיבוש הנאצי ואחריו .הספר יצא לאור בסדרת ספרי
הנוער של הוצאת יד בן צבי ,והוא שוזר בעדינות את
הסיפור ההיסטורי בסיפורו האישי של אחד ממנהיגיו
החשובים של מרד גטו ורשה ובכך מצליח לרגש
ולסחוף את קוראיו הצעירים ולהעמיק דעת.
בעבודות הגמר הרבות שנשלחו בלטו השנה גם
סרטי גמר ותכניות רדיו שהוגשו לבגרות .אולם שלוש
עבודות הגמר המצטיינות השנה היו כולן עבודות בכתב
שכותביהן נבחנו עליהן לבגרות בהיסטוריה בהיקף

של ארבע יחידות לימוד .שלושתן  -נעה גולדמן,
נגה בן ארצי וטום סטנקביץ  -עשו שימוש מושכל
ורציני במקורות רבים ומגוונים והעניקו גוון של חידוש
מחקרי לתחום כולו .כמו כן בטקס הוענקו פרסים
לארבעה כותבי חיבורים מכיתות ה'-ו' שהשתתפו
בפרויקט "חיבורי זיכרון" (ראו עמ' .)7
בקטגוריית הפרס לתכנית חינוכית העוסקת
בתולדות יהודי צרפת בשואה ,הוחלט לתת מענק
לעידוד למידה ולעיסוק בנושא השואה לכפר הנוער
הדתי כפר חסידים .לאחר תהליך למידה וחשיפה
לתולדותיהם של יהודי צרפת בתקופת השואה
כתבו תלמידי כיתות ז' ו-ח' עבודות חקר במגוון
רחב של נושאים.
מתורמי הפרסים:
הפרסים לתכניות החינוכיות להוראת השואה ולמפעל החיים
החינוכי בתחום השואה  -קרן משפחת ניימן; הפרסים לעבודות
הגמר של תלמידי החטיבה העליונה  -הקרן על שם מארק ולובה
יובילר ז"ל; הפרס לספר המיועד לילדים ולנוער  -סנדרה ברנד
לזכר בנה היחיד ברונו ברנד שנספה בשואה; הפרס לתכנית
החינוכית העוסקת בתולדות יהודי צרפת בשואה  -הקרן לזיכרון
השואה בצרפת בשיתוף אגודת עלומים.
הכותבת עובדת במגמה להכשרת מורים בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

חינוך
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זרקור על הבוגרים
בכל שנה בית הספר המרכזי להוראת השואה עורך מאות סמינרים וכינוסים בעשרות שפות
עבור יותר מ 300,000-מחנכים ותלמידים בישראל וברחבי העולם .הנה אחד מבוגרי בית
הספר ותיאור הישגיו מאז:

פטר היינדל
הונגריה

סילביה פטו-דיטל
■ המורה להיסטוריה ומחנך הנוער פטר היינדל
הוא יותר דמות אב מאשר מורה עבור תלמידיו
במגיארמצ'קה ,כפר הונגרי נידח ומוכה עוני ליד
גבול קרואטיה .לאחר שובו מן הקורס להכשרת
מורים בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד
ושם ,לא רק שהיינדל חלק את חווייתו המרתקת
עם "ילדיו" ,אלא שהוא היה גם להוט להנחיל להם
את המשמעויות האנושיות והמוסריות הנובעות מן
ההיסטוריה של השואה.
כדי לעורר את התעניינותם ואת סקרנותם
של תלמידיו ,תלה היינדל על לוח המודעות בבית
הספר כרזה ,ובה תצלום ישן של ילדה בגיל בית
ספר ,ותחתיו כתוב" :לילי ניי :ילדה ממגיארמצ'קה,
נעלמה מן הכפר שלנו .שבועות מספר לאחר מכן
היא נרצחה .מי הייתה לילי? מדוע נגזר עליה למות?
היא לא הייתה האדם היחיד ממגיארמצ'קה שזה היה
גורלו .הבה נגלה יחדיו את תולדותיהם של לילי ניי
והילדים האחרים!" הכרזה עוררה רושם אדיר בקרב
התלמידים; עשרות הביעו רצון להשתתף בישיבות
החקירה שקבע היינדל לאחר צהריים אחד בכל שבוע
במשך שנת הלימודים כולה" .פתיחת הקורס בסיפור
פשע לכאורה פתרה את אחד האתגרים הגדולים
ביותר בתחום לימודי השואה" ,מסביר היינדל" ,כיצד
לערב לומדים צעירים בהתמודדות עם נושא קודר
אשר רק המבוגרים חשים כי חשוב לזכרו".
ב"סדנאות הבילוש" העמיקו היינדל ותלמידיו
בהדרגה עוד ועוד בגילוי האמת על אודות האירועים
אשר התרחשו במלחמת העולם השנייה .היינדל,
"ראש הבלשים" ,בחר ותכנן בקפידה את התכנית
משבוע לשבוע ,תוך שהוא מוודא כי כל שלב מגלה
עוד פרטים וכי התלמידים אינם מאבדים עניין בתהליך
השנתי הארוך.
בעזרתו של היסטוריון וחוקר מקומי ,אישטוון
וורוש ,אף הוא בוגר סמינר של יד ושם ,הם למדו
על אודות הקהילות הדתיות השונות אשר חיו בכפר
בתקופת המלחמה .הם גילו כי פעם חיו שם 17

כינוס מכוני השואה

■ המחנך פטר היינדל (רביעי משמאל) מלמד את קבוצת
ה"בלשים" שלו על אירועים מקומיים בתקופת השואה.

משך את תשומת לבם של תלמידיי ,דוגמה חיובית
להתנהגות אנושית בזמנים שבהם חוסר האנושיות
שלט בכיפה".
עם זאת סופה של שנת הלימודים לא היה סיומו
של הפרויקט ,ותוצאותיו עלו ממילא על כל ציפיותיו
של יוצרו .ב 8-באוגוסט  2008הצטרפו כל אנשי
הכפר ליזמה של הקבוצה ,ולוחית זיכרון להנצחת
 11הקרבנות היהודים ממגיארמסקה נקבעה על
הקיר של בניין בית הספר המקומי (לשעבר ביתה
של משפחת לדרר היהודית) .הוקמה תערוכה של
הממצאים שגילתה קבוצת התלמידים .אמצעי
התקשורת המקומיים התעניינו מאוד בפרויקט,
והוא זכה לסיקור עיתונאי נרחב ושודר בכמה אמצעי
תקשורת .ג'ודית ניי ,אחייניתה של לילי ניי ,קראה
מאמר בעיתון המתאר את הפרויקט ,והיא מיהרה
להתקשר אל היינדל ומסרה לו עוד תצלומי משפחה,
ובאחד מהם ילדי משפחת ניי עומדים יחדיו עם הילדים
הצוענים של הכפר" .עיניי מלאו דמעות כאשר ראיתי
את התצלום" ,נזכר היינדל" .אף שהקהילה היהודית
קטנה (רק שניים שרדו) היום ,כמעט שבעה עשורים
לאחר החורבן ,היא שבה לחיים  -עבור תלמידיי
ועבור הכפר כולו".
הכותבת היא אשת הקשר של הדסק ההונגרי במגמת אירופה
בבית הספר המרכזי להוראת השואה.

אייל מזרחי

■ ב 15-14-ביוני נערך זו השנה השנייה כינוס מכוני
השואה ביד השמונה שבהרי ירושלים .נושא הכינוס
השנה הוא "נוכחות והיעדר :אירוע ,תיעוד וזיכרון".
שתי מטרות מרכזיות הנחו את מארגני הכינוס :לסייע
ביצירת זהות מקצועית משותפת לעוסקים בהוראת
השואה בישראל ולהעשיר את הידע המחקרי ואת
המיומנויות הפדגוגיות.
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משפחות יהודיות ושתי משפחות צועניות".דודה
צינקה" ,גברת קשישה מן הכפר אשר עדיין זכרה
את המאורעות שהתרחשו  64שנים קודם לכן,
לקחה את הקבוצה לסיור מודרך בכפר ,הצביעה
על כל אחד מבתי היהודים ותיארה כל משפחה
ומשפחה שחייתה שם ,וכן את גירושם ואת ביזת
רכושם .התלמידים היו מוכי הלם בהיוודע להם כי
רצח המוני אמתי התרחש בכפרם הקטן.
על פי סיפורה
של דודה צינקה
אותר בבודפשט
ניצול שואה יהודי
מן הכפר ,לסלו
סנטו (שטיינר)
שמו .הוא ביקר אצל
החוקרים הצעירים
במגיארמצ'קה והביא
עמו תצלומים ישנים,
ובהם תצלום אחד
של עצמו בחברת ■ לילי ניי ז"ל
שני הילדים של
משפחת ניי ,כשהם ניצבים מחוץ לביתם.
בשיעורים נוספים עבור קבוצה מיוחדת זו של
"חוקרים" היו ביקור בקהילה היהודית הסמוכה
בעיר פש ופגישה עם הרב הראשי שלהם אנדראס
שונברגר; שיחה בסוגיות האחריות עם הכומר
הקתולי של אלשוסנטמרטון ,המשרת קבוצות של
צוענים במגיארמצ'קה; ביקור בבית הקברות היהודי
בקאצ'וטה ,שם נקברו רוב היהודים ממגיארמצ'קה;
וטיול בן יומיים למרכז להנצחת השואה ,וכן טיול
לרובע היהודי ולמוזאון בבודפשט.
שנת הלימודים הסתיימה בגילוי הבית השייך
לחסידת אומות העולם ארשבט טוט לבית יוהש.
הבעלים של הבית היום היו מופתעים כאשר הראה
להם טוט מקום מחבוא מקורי בתוך הבית" .הנושא
היה סיום מושלם לסיפור הבלשי" ,אומר היינדל" .הוא

מומחים מתחומי הדעת השונים ליבנו בדיון
בקבוצות שני נושאים :עדויות אישיות  -אופן הצגתן
ושילובן בהוראת השואה; ומקומן של האמנויות השונות
בהוראת השואה.
את הכינוס ארגנו בית הספר המרכזי להוראת
השואה ביד ושם ומשואה  -המכון ללימוד שואה.
במשתתפים היו נציגים מבית הספר וממשואה ,וכן

מבית לוחמי הגטאות ,מבית העדות למורשת הציונות
הדתית והשואה בניר גלים ,מבית טרזין וממכון מורשת
שבגבעת חביבה.
הכותב עובד במגמה להכשרת מורים בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

שר התמ"ת בכינוס סיכום המשלחות 2010
■ כינוס סיכום משלחות התמ"ת לפולין לשנת 2010
התקיים ב 21-באפריל ביד ושם במעמד שר התמ"ת
פואד בן אליעזר ,מנכ"ל יד ושם נתן איתן ,יושב ראש
רשת עמל רואה החשבון צבי גוטווטר ומנהלת בית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם דורית נובק.
במשלחות השתתפו  320חניכים הלומדים
במסגרות הטכנולוגיות של משרד התמ"ת ,מרביתם בני
נוער החיים בשולי החברה הישראלית .במשלחת ייחודית
זו חברים תלמידים מהמגזר היהודי לגווניו ומהמגזר
הערבי  -דרוזים ,מוסלמים ונוצרים  -המשתתפים
בתהליך הכנה חינוכי וערכי של כחצי שנה.

מירית פישלר ואוסנת דדון

"חיבורי זיכרון"  -ילדים כותבים על השואה
דפנה גלילי ורינת מעגן-גינובקר
ילדים יהודים לפני השואה ובשואה .התלמידים ביקרו
בבקעת הקהילות בליווי שחקנים המציגים דמויות
מחיי הקהילות השונות וסיירו באתר יד ושם.
במסגרת התחרות בשנת הלימודים תש"ע נשלחו
לבית הספר המרכזי כ 300-חיבורים בנושא "ילדים
ונוער בשואה" ,ומהם נבחרו ארבעה .החיבורים
נכתבו כיומני ילדים או כמכתבים שנכתבו בתקופת
השואה וכמכתבים של ילדים הכותבים היום על
תחושותיהם; חיבורים אחרים סיפרו סיפור אישי.
החיבורים מתאפיינים ברמת כתיבה גבוהה ובעיקר
ברגישות מיוחדת של התלמידים לחוויות הנוגעות
לחיי ילדים ומשפחה ,אבדן וגעגוע.
ארבעת הזוכים מגיעים ממקומות שונים בארץ
 נעה גליקי מתל מונד ,צגנש טזרה מירושלים,חגי-זאב עמרני מקרני שומרון וריטה איבראהים
מהכפר מגאר  -וממסגרת הפרויקט החינוכי "חינוך
לפסגות" בירושלים .הפרס לזוכים הוענק בטקס פרסי
יד ושם שנערך בחודש יוני (ראו עמ'  .)5-4החיבורים
הנבחרים ישמשו בסיס לפעילות חינוכית ביד ושם
ובבתי הספר היסודיים ברחבי הארץ.
דפנה גלילי היא ראש מדור החטיבה הצעירה במגמת ההדרכה,
ורינת מעגן-גינובקר היא ראש מדור הניידות החינוכיות בבית
הספר המרכזי להוראת השואה.

חדש בבית הספר הווירטואלי

www1.yadvashem.org/education

■ ב 2-ביוני הגיעו ליד ושם  1,800חיילים ומפקדים
מבסיס תל נוף ליום עיון מקיף על הנחלת זיכרון
השואה .יום זה הוא חלק מרצף העבודה המשותפת
ורחבת ההיקף עם בסיסי חיל האוויר.
בביקור נערכו סיורים בבקעת הקהילות ,באתר
יד ושם ,במוזאון לתולדות השואה ובהר הרצל ,ובהם
העלו המדריכים שאלות ומחשבות שעניינן מורשת
הזיכרון ,דילמות האדם והמשפחה בתקופת השואה,
גבורה ומנהיגות.
בקבוצות ההדרכה עוררו מדריכי יד ושם שיח
פורה על משמעותה של השואה כיום בחברה
הישראלית ,על הקשיים שניצולי השואה התמודדו
אתם עם תום המלחמה ועל עיצוב הזיכרון עד ימינו
דרך בחינת השתקפותו בתחומי היצירה העכשווית.
אחד משיאי היום היה המפגש של החיילים עם
ניצולי השואה .הניצולים סיפרו לחיילים את קורות
חייהם  -התקופה שלפני המלחמה ,הקהילה שהייתה
ואיננה ,ימי המלחמה והשיקום אחריה.
צוות צילום בסיס תל נוף

■ "סבא תמיד קרא ספרים על השואה .בביקוריו
אצלנו ובביקוריי אצלו בפולין זה נראה לי מאוד מוזר.
שאלתי את סבא' :למה אתה קורא ספרי שואה?'
סבא ענה לי' :כשתגדלי תביני'".
כך נפתח חיבורה של נועה גליקי ,תלמידת כיתה
ו' מבית הספר "שלנו" בתל מונד שזכתה במקום
הראשון בתחרות החיבורים החדשה של בית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם" ,חיבורי זיכרון".
פרויקט זה מבקש להתמודד עם החשיפה הלא
מבוקרת והלא מתאימה של תלמידי בתי ספר יסודיים
רבים לנושא השואה בקולנוע ,בטלוויזיה ,בספרות
ולעתים אף במערכת החינוך .החשיפה לתכנים אלו
מעוררת תגובות לא רצויות כמו חרדה ,פחד וניכור,
תופעות הפוגעות בנפשם של הצעירים ובנכונותם
להתמודד עם הנושא בהמשך לימודיהם שלא מתוך
ריחוק וציניות.
"חיבורי זיכרון" הוא פרויקט מיוחד לתלמידי
בתי הספר היסודיים המאפשר חיבור בלתי אמצעי
לנושא השואה בגילים הצעירים ,ברמת העמקה
הנקבעת לפי יכולתו הרגשית והבנתו של כל אחד
מן התלמידים .בתי הספר המשתתפים בתחרות חוו
יום פעילות חינוכית ייחודית ביד ושם ,לתלמידי כיתות
ה'-ו' ,המפגישה את התלמידים עם עולמם המגוון של

חיילי בסיס תל נוף
מבקרים ביד ושם :חוט
מחבר בין הלוחמים

את הביקור חתם טקס של כלל חיילי הבסיס
ברחבת כיכר מרד גטו ורשה .מנכ"ל יד ושם נתן איתן
מתח בדבריו חוט בין לוחמי מרד גטו ורשה אשר פעלו
לאור ערכי יסוד של חברות ,התנדבות ,אומץ לב,
שליחות ומנהיגות אל החיילים והמפקדים של חיל
האוויר .מפקד טייסת  106סיפר על חוויותיו מהמסע
לפולין במסגרת "עדים במדים" ,ומפקד הבסיס תא"ל
עמיקם נורקין סיכם את היום במשמעות של עיצוב
זיכרון השואה בישראל .2010
מירית פישלר היא רכזת במגמת ההדרכה ,ואוסנת דדון היא
ראש מדור צה"ל והחינוך הבלתי פורמלי במגמת ההדרכה בבית
הספר המרכזי להוראת השואה.

תת-אתר חדש :רשת החינוך "תרבות" והחינוך היהודי בשלהי המאה ה 19-וראשית המאה ה20-
■ על פי התפיסה החינוכית של בית הספר המרכזי
להוראת השואה ביד ושם שיש ללמוד ולהכיר את
העולם היהודי שלפני השואה וכדי לחקור וללמוד את
השינויים בהגדרת הזהות היהודית נוכח התפתחות
העולם המודרני ,יוחד באתר האינטרנט של בית
הספר מקום לרשת "תרבות" ולהתפתחות החינוך
היהודי בשלהי המאה ה 19-ובמאה ה.20-
תת-האתר מורכב מיומנים ,מתצלומים ומחומרי
ארכיון ,ויש בו גם גיליון של העיתון המקוון למורים

זיקה .בתת-האתר מאמר בנושא ההתפתחויות
המרכזיות בחינוך היהודי תוך התמקדות ביהודי מזרח
אירופה  -מן ה"חדר" ועד רשתות החינוך המודרניות
שהתקיימו בעולם היהודי שלפני השואה; מערך שיעור
למורה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה שפותח
צוהר לסיפורה המרתק של רשת החינוך "תרבות"
 רשת בתי ספר עבריים-ציוניים שפעלה בארצותמזרח אירופה ובייחוד בפולין בתקופה שבין שתי
מלחמות העולם; ריאיון מצולם עם ניצולת השואה

נעמה שי"ק

מניה ברגסון שהייתה תלמידה בבית ספר של רשת
"תרבות" ושאחרי המלחמה עלתה עם בעלה גרשון
ז"ל לישראל ,שם המשיכו השניים לפעול לקידום
החינוך בארץ; מאמרים על אודות חפצים הקשורים
לרשת "תרבות" ועוד.
בית הספר המרכזי להוראת השואה מודה למניה ברגסון על
תמיכתה ועל עצתה הטובה בבניית תת-האתר בנושא רשת
"תרבות".
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

חינוך 7

מתחברים לקהל
דוברי הרוסית בעולם
לאה גולדשטיין

■ ציבור דוברי הרוסית ,הן בברית המועצות לשעבר
הן ברחבי העולם ,מתעניין יותר ויותר בלימודי
השואה ,במשמעויותיה ובתקפותה לחיים היום.
סטודנטים צעירים ,חוקרים והיסטוריונים מחפשים
מידע על המאורעות של מלחמת העולם השנייה

לא רק מנקודת מבט סובייטית-לאומית אלא גם מן
העמדה של העם היהודי  -הקרבנות והניצולים.
בחודשים האחרונים עשה יד ושם מאמץ מתוכנן
לפנות אל דוברי הרוסית ולאפשר להם גישה אל
שפע של מידע ותכניות חינוכיות על אודות השואה.

אתר אינטרנט חדש ומקיף
■ ב 12-באפריל  2010חנך יד ושם את אתר
האינטרנט החדש והמקיף שלו בשפה הרוסית,
בתמיכתם הנדיבה של מיכאיל בזליאנסקי ,קרן
ג'נסיס ,ועידת התביעות ,קרן משפחת אדלסון וקרן
נדב .אתר האינטרנט הידידותי למשתמש מספר את
סיפור השואה  -באופן נושאי וכרונולוגי  -וחלק
מיוחד מתמקד בשואה בברית המועצות לשעבר.
מקורות כגון תצלומים ,מסמכים ,חפצי אמנות
ועבודות אמנות מסייעים לגולש לקבל תמונה שלמה
יותר של המאורעות ,ופרק של מולטימדיה מתקדמת
משלים את הטקסטים באמצעות סרטוני וידאו ,סרטי
ארכיון ועדויות של ניצולים.
האתר החדש מציג גם יותר מ 100-סיפורים
של חסידי אומות העולם ,ובו פרק מיוחד המתמקד
בחסידי אומות העולם בברית המועצות לשעבר (ראו
מסגרת) .האתר חיוני לדוברי רוסית בכל רחבי העולם,
ויש בו גם תערוכות מקוונות ברוסית ופורטל חינוכי
מורחב בשפה הרוסית.
מבקרים דוברי רוסית באתר יכולים לגשת אל
המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה בשפה

ההערכה העצומה המובעת כבר בישראל ובארצות
אחרות שימשה לתכנון השלב הבא של הפעילויות
המתוכננות לחודשים הבאים ולשנים הבאות  -כל
אלה בסיועם הנדיב של תומכי יד ושם.

דנה פורת

הרוסית ולקרוא על חייהם של הקרבנות .מכיוון
שרבים מן השמות החסרים במאגר הם מקהילות
בברית המועצות לשעבר ,הדרכה מקוונת עומדת
לרשות הגולשים המבקשים לחפש ולמסור שמות
של בני משפחה ושל מכרים אשר נרצחו במשך
המלחמה.
האתר עורר תגובה חסרת תקדים בקהילת דוברי
הרוסית בעולם .יותר מ 100,000-ביקורים נרשמו
בששת השבועות הראשונים בלבד ,ומאות הודעות
תמיכה נשלחו מכל רחבי העולם" .ניכר כי את האתר

בנו אנשים מקצועיים וברוכי כישרון באמת" ,כתב יבסיי
צייטלין ,דוקטור לפילוסופיה ,מבקר ספרות וסופר
המתגורר בארצות הברית" .לאדם אחד האתר הוא
מקור חינוכי ,לאדם אחר הוא מקור לזיכרון ,ולאדם
אחר הוא מכשיר לשימור זכרם של בני משפחתו
שנרצחו .בקצרה ,האתר מציג לעולם את השואה ,וכן
את יד ושם ,שם האנשים מסורים למחקר ולשימור
זיכרון השואה".
"לאלפים רבים של אנשים דוברי רוסית מכל
רחבי העולם תהיה עתה הזדמנות לבקר במוזאון
המפורסם" ,כתב ד"ר רפאל נודלמן ,ביו-פיזיקאי,
עיתונאי ומתרגם" .אפשר לשוטט באתר זה במשך
שעות או לעצור מול תצלום אחד ולחשוב עליו.
השפה הברורה ,הפשוטה  -ללא רגשנות מוגזמת
 היא בדיוק מה שדרוש בשעה שמדברים על נושאנורא כל כך [ ]...השקעתם את נשמתכם בפרויקט
זה ,ובכך פתחתם את נשמותינו כלפיכם  -וכלפי
הקרבנות".
הכותבת היא מנהלת אתר האינטרנט של יד ושם.

חסידי אומות העולם מברית המועצות לשעבר  -ברשת
אירנה שטיינפלד
■ בתמיכתה הנדיבה של קרן ג'נסיס נבנה פרק ניסיוני
מיוחד באתר האינטרנט החדש בשפה הרוסית ,ובו מבחר
של  75סיפורי הצלה בברית המועצות לשעבר ובמדינות
הבלטיות .הסיפורים  -המלווים בתצלומים ,בקטעי
וידאו ,בעדויות ובמסמכים  -מתארים רגעים נדירים
של אנושיות וטוב לב נעלים על רקע של חורבן ובגידה,
וכן את המאמצים הבלתי נלאים של הניצולים ושל יד
ושם לתעד ולהנציח את זכרם של המצילים.
הסיפורים מייצגים מגוון רחב של נרטיבים :גברים
ונשים מכל הגילים ומכל המעמדות; נוצרים מפלגים
שונים וחילוניים; בעלי השכלה גבוהה ואיכרים בורים;
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תושבי ערים וחקלאים מהפינות הנידחות ביותר;
אנשים המונעים מאידאולוגיה ,מדת או מאנושיות
פשוטה.
הפרק כבר עורר עניין רב ותגובה נלהבת" :אתמול
ביליתי שעות רבות בקריאת הסיפורים של יהודים
ממדינות רבות ומציליהם  -חסידי אומות העולם",
כתבה אלה שבלקינה ,כתבת תושבת מוסקווה של
השבועון הצרפתי " .L'Expressבזכות מבנה האתר
ועיצובו ,חשים כאילו צופים בסרט סדרתי  -סרט
נורא החדור בתקווה".
הכותבת היא מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם.

■ יונאס ואונה מוזוראיטיס וילדיהם מפודייה (צפיינה) ,אלפונזאס,
זוזאנה (לסקאוסקיינה) וזנונאס ,איכרים עניים שגרו בכפר
לנקצ'יאי בליטא ,נתנו מחסה ללאה בריק ולבנה בן השמונה
אהרון לאחר שנמלטו מגטו קובנו .לאחר השחרור עלתה משפחת
בריק לישראל ,וכאן שינתה את שם המשפחה לברק .לימים
היה אהרון ברק לנשיא בית המשפט העליון.

"ודאי ,אנו יודעים על טרגדיה זו מן הספרים ,הסרטים ,מן הפואמה
באבי יאר של יבגני יבטושנקו [ ]...אולם את התמונה המפורטת
ביותר אנו יכולים לקבל אך ורק על ידי ביקור באתר יד ושם".
מבקר באתר החדש של יד ושם בשפה הרוסית

תערוכות נודדות מביאות את סיפור השואה למוסקווה

צילום :שאולי לנדנר ,סטודיוארט

■ הציבור הרוסי ידוע בהתעניינותו באמנות ובתרבות
ובהערכה הרבה שהוא רוחש לתערוכות .כדי
לחשוף את תולדות השואה לציבור זה ,נפתחו
בעת האחרונה במוסקווה שתי תערוכות נודדות
חשובות של יד ושם.
ב 12-במאי נפתחה במוזאון המרכזי הממלכתי
להיסטוריה מודרנית של רוסיה התערוכה של יד
ושם "טוראי טולקאצ'ב בשערי הגיהינום"  -ציורים
ורישומים מקוריים שצייר האמן בשורות הצבא האדום
עם השחרור של מיידנק ואושוויץ-בירקנאו .בקהל
היו כ 250-אורחים נכבדים ,ובהם בתו של טולקאצ'ב
אנל טולקאצ'בה-שילד ,שגרירת ישראל ברוסיה אנה
אזארי ,נספחת התרבות של ישראל ברוסיה אילנה
שטיין ,מנהל המוזאון סרגיי ארכאנגלוב ,יושבי הראש
המשותפים של קרן השואה (רוסיה) אלה גרבר וד"ר
איליה אלטמן ,מנכ"לית קרן ג'נסיס בישראל סאנה
בריטבסקי ,ניצול השואה פרופ' אנטולי ואנוקביץ,
מנכ"ל יד ושם נתן איתן ,סגנית מנהל אגף המוזאונים
של יד ושם ואוצרת התערוכה יהודית שן-דר ויועצת
למנכ"ל יד ושם לענייני הקרן היהודית האירופית וקרן
ג'נסיס טניה מנוסוב.
בדבריו ציטט איתן את ההשוואה שערכה
שן-דר בין הרישומים של טוראי טולקאצ'ב לבין
הרישומים של פרנסיס גויה והזכיר כי "בעוד הדמויות
של גויה היו תוצר של דמיונו האפל והמעוות,
הרישומים של טולקאצ'ב שיקפו את המציאות

המבעיתה שראה במו עיניו".
התערוכה נפתחה בסמיכות לחגיגות יום הניצחון
על גרמניה הנאצית ושלושה ימים לפני "ליל המוזאונים"
השנתי בעיר הבירה שבו מוזאונים וחללי תצוגה ברחבי
הבירה נשארים פתוחים עד שעות הלילה המאוחרות.
אלפי המבקרים שפקדו את התערוכה מעידים על
התעניינות בנקודת השקפה שונה על הניצחון על
גרמניה הנאצית ,דהיינו נקודת המבט היהודית ,והביעו
את הערכתם לעיצובה של התערוכה.
יום קודם לכן נפתחה בבית הכנסת מרינה רושה
במרכז הקהילה היהודית במוסקווה התערוכה הנודדת
של יד ושם "אין משחקים ילדותיים" בנוכחות כ100-
אורחים ,ובהם ותיקי מלחמה ,ניצולי שואה ,הרב הראשי

■

תערוכה חדשה " -טוראי טולקאצ'ב בשערי הגיהינום"  -במוזאון המרכזי הממלכתי להיסטוריה מודרנית של רוסיה

תכנית חינוכית נחנכה בחיפה

■ ב 7 -במאי נחנכה בחיפה תכנית חינוכית-
קהילתית חדשה העוסקת בשואה ,בעיקר בברית
המועצות .התכנית המשותפת של בית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם ושל עיריית
חיפה תוקדש ללימוד השואה בכלל וללימוד
שואת יהודי ברית המועצות בפרט ,והיא מיועדת
למערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות
בעיר ,תוך התמקדות בשכונות הדר וקריית אליעזר.
במימון הקרן היהודית האירופית (  )EJFובסיוע קרן
ג'נסיס תפַתח התכנית עזרים חינוכיים חדשים ללימודי
השואה בשטחי ברית המועצות ותעשה שימוש נרחב
באמצעים פדגוגיים שונים תוך שילוב כלים אמנותיים
בתחומי התאטרון ,המוזיקה ,הקולנוע ,הציור והפיסול.
התכנית תימשך שלוש שנים ,ובתום כל שנת פעילות

של הצבא הרוסי קולונל אהרון גורביץ' ,יושב ראש
תנועת "גג" של קרבנות השואה וניצול אושוויץ אהרון
זוסמן ומנהל המרכז הקהילתי הרב מרדכי (מוטי)
וייסברג .אוצרת התערוכה היא יהודית ענבר ,מנהלת
אגף המוזאונים של יד ושם .התערוכה פותחת צוהר אל
עולם הילדים בתקופת השואה באמצעות הצעצועים,
המשחקים ,עבודות האמנות ,היומנים והשירים
המספרים מעט על חוויותיהם האישיות .יהודית שן-דר
נשאה דברי פתיחה ,והמקהלה "אקאפלה חסידית"
השמיעה שירים יהודיים .ביזמתו של וייסברג נערכו
סיורים מאורגנים בתערוכה ,והציבור הרחב ,לרבות
קבוצות רבות של תלמידי בתי ספר יהודיים ,נענה
ליזמה בהתלהבות.

מאשה פולק רוזנברג

יתקיים ערב סיכום שבו יוצגו הפרויקטים שיבצעו
התלמידים במשך השנה.
התכנית נחנכה בתום מצעד הווטרנים שהתקיים
בחיפה לציון  65שנים לניצחון על גרמניה הנאצית.
כ 1,200-איש השתתפו במצעד ובעצרת שבה הוכרז
על הפרויקט  -ראש עיריית חיפה יונה יהב ,סגניתו
יוליה שטראים ,סגן שר החוץ דני איילון ,יושב ראש
העמותה לקליטת עלייה שי פישל ,חברי מועצת
עיריית חיפה ,שגרירים וקונסולים ,נציגי יד ושם,
הקרן היהודית האירופית וקרן ג'נסיס וחניכי תנועות
הנוער והפנימייה הצבאית שבאו להביע את הערכתם
ללוחמים הוותיקים.
סאנה בריטבסקי ,מנכ"לית קרן ג'נסיס בישראל
ומפקחת על תכניות  EJFביד ושם ,ציינה בדבריה כי

www.yadvashem.org

לא במקרה נבחר המועד של ציון  65שנים לניצחון
על גרמניה הנאצית ליום ההכרזה על תחילתו של
הפרויקט החדש .היא עמדה על חשיבות הפרויקט
"ללימוד השואה ומורשת הגבורה לדורות הבאים
ולקירוב בין הדורות ובין כל חלקי העם ,עולים חדשים
וילידי הארץ כאחד".
מנהלת בית הספר המרכזי להוראת השואה
דורית נובק ציינה כי חיפה נבחרה משורה ארוכה של
ערים קולטות עלייה כדי להיות העיר הראשונה בארץ
להפעלת הפרויקט ,בין השאר בשל מספרם הגדול של
העולים יוצאי חבר העמים שנקלטו בה ובשל מערכת
החינוך המסורה והמרשימה הקיימת בעיר.
הכותבת היא ראש מדור החטיבה העליונה ומנהלת תכנית EJF

בבית הספר המרכזי להוראת השואה.

לתערוכות המקוונות "טוראי טולקאצ'ב בשערי הגיהינום" ו"אין משחקים ילדותיים"
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אבני הבניין של ההיסטוריה
סריקת מיליוני המסמכים בארכיונים
לאה גולדשטיין

■

משמאל לימין :יומן מקורי מתקופת השואה בתהליכי הסידור ,השימור והסריקה הדיגיטלית למחשבי יד ושם

■ יד ושם התחיל בעת אחרונה להפעיל פרויקט רחב
היקף לסריקה דיגיטלית של כל מיליוני המסמכים
השמורים בארכיוניו .בריאיון מיוחד ליד ושם ירושלים
מנהל אגף הארכיונים ד"ר חיים גרטנר מסביר על
הפרויקט ועל יעדיו בטווח הקצר והארוך.

מדוע יש לסרוק את המסמכים שנמצאים
בארכיונים?
בארכיוני יד ושם נמצא כיום אוסף תיעוד השואה
הגדול בעולם .באוסף כ 130-מיליון דפי תיעוד,
כ 400,000-תצלומים ויותר מ 100,000-עדויות של
ניצולים .התיעוד הזה הוא אחד האוצרות החשובים
של העם היהודי .הוא הבסיס למחקר על השואה,
להקמת תערוכות ומוזאונים ,לפעולות של הנצחה
ולחינוך הדורות הבאים .המסמכים הם הוכחה
לביצועו של הרצח ואמצעי להבנת היקפו ומשמעותו.
התיעוד הוא הבסיס לשחזור קורותיהם של היהודים
קרבנות השואה ,ובעזרתו אפשר לנסות להתחקות
על גורלם .על פי רוב התעודות הן העדות האחרונה
לעצם קיומם של הנרצחים .כיום ,יותר מ 65-שנה
לאחר סיום המלחמה ,כאשר המסמכים מתחילים
להתפורר והתצלומים דוהים והולכים ,אחד האתגרים
החשובים הוא לשמר לדורות את אבני הבניין הללו של
הזיכרון מפני נזק ,כליה ואסון .הסריקה הדיגיטלית
של התיעוד בארכיונים היא לפיכך מבצע הצלה
ראשון במעלה.

מתי התחיל הפרויקט?
אנחנו סורקים מסמכים ומיקרופילמים במשך שנים
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רבות ,אם כי עד כה בהיקף מצומצם מאוד .בשנים
האחרונות סיימנו לסרוק את כל עשרות אלפי קלטות
האודיו והווידאו ואת רוב התצלומים השמורים
בארכיונים בזכות תרומתה הנדיבה של קרן ווקסנר
מארצות הברית .בשנה שעברה התחלנו לבחון את
האפשרות לסרוק בשיטתיות את כל מסמכי הנייר
ואת כל המיקרופילמים .לאחר תקופת הכנה ארוכה
התחלנו את הפרויקט בשלהי שנת .2009

מה ההיקף הצפוי של העבודה?
בפרויקט אנחנו מתכננים לסרוק עשרות מיליוני
מסמכי נייר וכרטסות ,כ 30,000-סלילי מיקרופילמים
ומיקרופישים (סרטים שיש בהם העתקי מסמכים
ממוזערים) ועשרות אלפי תצלומים.

מהן מטרות הפרויקט?
לרוב חומרי הנייר והמיקרופילמים המצויים בידינו אין
כיום העתק דיגיטלי .לכן הפרויקט נועד בראש ובראשונה
ליצירת עותק גיבוי באיכות טובה של כל המסמכים
המצויים ביד ושם .ההעתקים הללו יישמרו באתרים
מאובטחים תוך שימוש בכל הטכנולוגיות המתקדמות
הקיימות היום .נוסף על הגיבוי ,יש לפרויקט יעד נוסף
וחשוב לא פחות :קיומם של העתקים סרוקים יאפשר
לנו בעתיד להציג את המסמכים בעזרת המחשב .את
ההעתק הדיגיטלי יהיה אפשר להציג במחשבי יד ושם
לקהל הרחב.

כיצד והיכן הדיגיטיזציה נעשית?
התלבטנו אם לעשות את עבודת הסריקה ביד ושם

או בחוץ .התברר לנו שאין מקומות רבים בארץ
המבצעים סריקה מקצועית כזו בהיקף דומה ,ולכן
התייעצנו עם גופים ומומחים רבים בחו"ל .לבסוף
החלטנו לבצע את הפרויקט בכוחות עצמנו ביד ושם.
הסיבה לכך קשורה לטיבם של החומרים ולרגישותם.
רבים מן המסמכים מגיעים אל הארכיונים בלי
סידור ומיון .לכן עלינו להכין את הדפים לסריקה:
למספר אותם על פי הסדר הנכון ,להוציא מהדקים
וסיכות ולדאוג ל"עזרה ראשונה" ,כלומר לשימור
של מסמכים מתפוררים כדי שלא יינזקו בסריקה.
כמו כן חשוב להשקיע בקישור של הקובץ הסרוק
אל הקטלוג הממוחשב שלנו כדי שיהיה נגיש ונוכל
לעשות בו שימוש בעתיד.
את עבודת הסידור עושה בתוך מחסני הארכיונים
צוות של כעשרה מומחים הבקיאים בשפות של
המסמכים ,על פי תכנית עבודה סדורה .מסמכים
הזקוקים לשימור ראשוני לפני הסריקה נשלחים
לטיפול מהיר במעבדת השימור שלנו .במקלט
שבמבנה הארכיונים הקמנו חדר דיגיטיזציה משוכלל
 רהיטים מתאימים ,סורקים צבעוניים מהירים דו-צדיים ומצלמות שולחניות .בחדר עובדים כעשרה
אנשי צוות ,והם מבצעים את הסריקה ובודקים את
איכותה .אנשי אגף מערכות המידע בנו מערכת
ממוחשבת ייחודית ,והיא מותקנת בכל תחנות העבודה
ומחברת את כל תחנות העבודה זו לזו .המערכת
שואבת את הנתונים מתוך הקטלוג הממוחשב שלנו
ובסיום התהליך מעדכנת את הרישום הקטלוגי.

"הסריקה הדיגיטלית של התיעוד בארכיונים
היא מבצע הצלה ראשון במעלה".
מנהל אגף הארכיונים ד"ר חיים גרטנר

מה הקשיים בפרויקט?
את הפרויקט הכנו במשך שנה ארוכה בעזרת צוות רחב
ורב-מקצועי בשיתוף פעולה הדוק בין אגף הארכיונים
ובין אגף מערכות המידע .בהכנת הפרויקט הופתענו
לגלות עד כמה הוא מסובך ועתיר אתגרים ,בעיקר
בגלל שלושה גורמים :כמות המסמכים וגיוונם ,מצב
השימור החומרי של התעודות והצורך בסידור הממשי
של החומר לפני הסריקה .למתבונן מן החוץ שרגיל
להשתמש בסורק ביתי הפרויקט נראה פשוט .רוצים
לסרוק  -אין בעיה! מכניסים את המסמך לסורק
ובלחיצת כפתור המסמך מופיע על המסך .זה מתאים
למסמכים יחידים ,אך מה עושים במיליוני מסמכים?
כיצד קובעים סדר עדיפות? איך מעבירים כמות עצומה
כזו של מסמכים מתחנה לתחנה בלי לאבד כמה מהם
בדרך? איך מחליטים איזו מכונה מתאימה למסמך
שלפנינו? איך לוודא שאיכות המקור נשמרת ושיהיה
אפשר לשחזרו שחזור אמין מן ההעתק הדיגיטלי?
היכן לשמור את הקבצים הסרוקים? כיצד לקשר אותם
למידע עליהם בקטלוג הממוחשב? אתגרים היו בלי
סוף ,אבל לאט-לאט עמדנו ברובם.

האם היו לכם הפתעות עד היום?
האוסף הגדול נאסף במשך עשרות שנים ,וחלק מן
הקופסאות לא נפתחו במשך שנים רבות ,כך שעם
פתיחת הארגזים בכל יום מתגלות הפתעות מרגשות.
הופתענו גם מן העניין הגדול של הציבור הרחב
בפרויקט ,מעל ומעבר להערכותינו.

מתי יוכל הציבור הרחב לראות את המסמכים
הסרוקים?
היתרון המרשים של מערכת הסריקה שפיתחנו
הוא שבסופו של כל יום עבודה אפשר להשתמש
מיד בכל הקבצים הסרוקים בכל עמדות המחשב
ביד ושם .אנשי המחשוב של יד ושם מעדכנים את
הקטלוג הממוחשב בלילה ,ולמחרת כבר אפשר
לצפות במסמך בצבע המקורי שבו הגיע לידינו ואף
להדפיסו .חלק מן המסמכים הסרוקים מוצאים את
דרכם בהמשך התהליך אל המאגר המרכזי של
שמות קרבנות השואה המוצג לקהל באינטרנט .אנו
מתכננים להציג בהדרגה את רוב מסמכי יד ושם
באתר האינטרנט שלנו.

מתי הפרויקט אמור להסתיים?
קצב הסריקה היום הוא כ 100,000-עמודים בחודש,
ולהערכתנו עד סוף השנה נסרוק יותר ממיליון
עמודים .אנו מתכננים להגדיל את כמות מכשירי
הסריקה ומקווים להגביר את קצב הסריקה ולסיימה
בשנים הקרובות ,לפי המשאבים שיעמדו לרשותנו.
בכוונתנו גם לרכוש בעתיד מכשיר משוכלל ומהיר
לסריקת מיקרופילמים ,נוסף על המכשירים הוותיקים
והמיושנים שברשותנו .כך נוכל להשלים בזמן
קצר יחסית גם את סריקתם של עשרות אלפי
המיקרופילמים שנאגרו בארכיונים.

מי התורמים לפרויקט?
ההכנה של הפרויקט והפעלתו בשנה הראשונה
התקיימו בזכות תרומתה הנדיבה של "דיינו בע"מ"
בהנהלתם של קולין וגייל הלפרן ומשפחתם ,ידידים
אמיצים של יד ושם ושותפים לחזון ההנגשה ארוך
הטווח שלנו .לפרויקט שותפים לעת עתה במישרין
ובעקיפין גם תורמים וגופי מימון נוספים ,בהם ועידת
התביעות .המשך הפעלתו של פרויקט הסריקה
בשנים הבאות תלוי במציאת משאבים נוספים ,ואני
משוכנע שהללו יימצאו.
באחת המחברות שסרקנו השנה ,מצאתי מכתב
שכתב נער יתום ,אליעזר גנדברגר מגטו מוגילב ,למורה
שלימד אותו במשך שלוש שנים עברית ותנ"ך בבית
היתומים בגטו .אליעזר כתב בכתב נאה ובעברית
רהוטה" :הזיכרון הוא גן העדן היחיד ממנו אי אפשר
לגרש את האדם" .המשפט הזה מלווה אותי מאז
במהלך הפרויקט כולו .תהליך מטלטל כזה של פתיחת
הארגזים ,ניעור האבק והמפגש הבלתי אמצעי עם
המסמכים גורם לצוות שלנו ,ותיקים וצעירים כאחד,
לגלות מחדש מדי יום את עצמתו של המסמך המקורי
ואת כוחו הרגשי ,המחקרי והמוסרי .הנגיעה הישירה
הזאת בזיכרון הכתוב מרגשת .הדפדוף בתעודות,
בתצלומים ,במסמכים האישיים ,בעדויות שבדפים
המצהיבים ,במכתבים ,באיורים ,בציורים ,בשירים,
בתווים וביומנים מוכיח בכל יום מחדש את חשיבותו
של התיעוד  -אבן היסוד לזיכרון השואה ולהשבת
פניו של האדם הניצב מאחורי כל מסמך ומסמך.
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אמת או בדיה?
■ "מספר גדול של חנויות
קמעוניות בתחומי מסחר
שונים ,רובן חנויות מכולת,
נפתחו במלשטראסה []...
בעלי החנויות הללו שייכים
לקבוצת 'העקורים' בני
לאומים שונים .ואולם על-
פי הבדיקות שלנו האנשים
האלה הם ברובם בני הדת
היהודית .בחנויות הללו
מציעים לכל דורש סחורות רבות שרבות מהן נמכרות
בשוק הרגיל בקיצוב או שהן ממקור זר ,ולא ייתכן שכבר
יובאו באמצעות הערוצים הרשמיים המורשים".
מכתב זה של אגודת הקמעונאים של בווריה
שנשלח בחודש יוני  1949למשרד הממשל הצבאי
בבווריה ( ,)OMGBעל הרמיזות האנטישמיות המוסוות
בו היטב ,הוא חלק ממחקר חדש של קיירה קרֶגו-
שניידר השופך אור על היהודים העקורים ועל
קשריהם הכלכליים באזור הכיבוש האמריקני .במאמר
המתפרסם בכרך החדש של יד ושם  -קובץ מחקרים
(ל"ח )1 ,בכותרת "אנטישמיות או ניגוד אינטרסים?
תפיסות גרמניות ואמריקאיות של עקורים יהודים

פעילים בשוק השחור במלשטראסה במינכן",
קרֶגו-שניידר מסבירה כי סוחרים גרמנים התלוננו
לפני פקידים אמריקנים וגרמנים ברחבי בווריה על
תחרות "בלתי הוגנת" ברחוב המסחר הראשי של
מינכן .לטענתם היהודים העקורים פיתו את הלקוחות
לנטוש את חנויותיהם של הסוחרים הגרמנים ולקנות
סחורות זולות יותר וטובות יותר בחנויות שבבעלותם.
על פי ההאשמות ,הסוחרים היהודים רכשו סחורות
אלו בערוצים לא חוקיים ,צעד שאפשר להם למכור
את הסחורה במחירים מוזלים תמורת מזומן ולא
בכרטיסי קיצוב.
תוך הסתמכות על מקורות שטרם נעשה בהם
שימוש ,קרֶגו-שניידר חושפת את היקף האנטישמיות
במינכן שלאחר המלחמה .המתלוננים על שיטות
המסחר של היהודים השתמשו בשפה אנטישמית
שגורה כדי להאשים עקורים יהודים בבווריה בפעילויות
כלכליות לא חוקיות .התלונות התעלמו מן העובדה
שאלפי בני לאומים זרים אחרים ,וגם גרמנים רבים,
הפיקו אף הם רווחים ממכירת סחורות שהושגו שלא
כחוק .למעשה ליהודים לא היה חלק גדול בשוק
האפור והשחור בגרמניה; חלקם של הגרמנים ושל
עקורים לא יהודים היה גדול הרבה יותר .עם זאת

צעדות המוות
"הגעתי אל קצה גבול התשישות.
כוחותיי עזבוני []...
כלום יעבור זמן רב בטרם אפול? אוותר בלי ניע,
והשלג העף ברוח יכסני"...
ז'ורז' בטאיי ,הבלתי אפשרי
■ זה התיאור שבו בחר המחבר דניאל בלטמן לפתוח
את ספרו החשוב צעדות המוות 1945-1944 ,בהוצאת
יד ושם .הספר " -פריצת דרך" על פי הגדרתו של
פרופ' יהודה באואר  -הוא מחקר מקיף ויסודי על
התופעה של פינוי מחנות הריכוז בחודשים האחרונים
של מלחמת העולם השנייה .בפינוי הזה נספו כמעט
 300,000אסירים מיותר מ 700,000-אסירים שנותרו
בינואר  1945במאות מחנות  -מחנות ריכוז ,מחנות
עבודה ומחנות שבויים .חלק מהם נרצחו בידי השומרים
במחנות ,מלוויהם לאורך מסלול הובלתם בדרכי
אירופה ואוכלוסייה אזרחית אלימה וספוגת שנאה.
הספר מעורר שורה של שאלות שעד כה לא
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אנטישמיות כלכלית מתמשכת
במינכן שלאחר המלחמה

ספר מחקר חדש

נחקרו דיין :האם היו צעדות המוות החוליה האחרונה
של "הפתרון הסופי של הבעיה היהודית" שהנאצים
ביקשו להשלים? מדוע ,על סף התמוטטותו של החלום
על הרייך בן  1,000השנים ,הוקדשו מאמצים רבים כל
כך להמשיך בחיסול האסירים? מי היו הגורמים שיזמו
את צעדות המוות והפעילו אותן? האם אפשר לראות
בצעדות המוות התפתחות חדשה במדיניות ההשמדה
של הנאצים או שמא הן התרחשו עקב האנדרלמוסיה
הגדולה שהשתררה בשטחי הרייך השלישי בשעה
שהמשטר הנאצי פרפר את פרפוריו האחרונים?
בבואו לענות על השאלות הללו ,ריכז דניאל בלטמן
למען הקורא ספרות מחקר ,תיעוד נרחב שנאסף
בארכיונים שונים ברחבי העולם ועדויות ,ומסקנתו
היא שצעדות המוות לא היו רק חלק מן ההיסטוריה
של מחנות הריכוז או פרק הנועל את "הפתרון הסופי"
אלא "בעיקר כתקופה האחרונה של 'רציחות עם'
לסוגיהן שביצעו הנאצים" .הרייך השלישי עשה כל
מאמץ לסיים את "המשימה ההיסטורית" שהונחה
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התלונות חזרו לתפיסות אנטישמיות של עבריינות
יהודית ,בניסיון להיפטר מהמתחרים העיקריים שלהם,
תוך שימוש מודע בשפה שתתקבל ותובן היטב על
ידי הגרמנים.
האמריקנים השיבו לתלונות בטענה כי דווקא בעלי
החנויות הגרמנים הם שסוחרים בשוק השחור בהיקפים
גדולים ,ושלו רצו בכך ,יכלו הממשלה והמשטרה של
בווריה להשתמש בסמכותם כדי לעצור את העבריינות
במלשטראסה ,הן של הגרמנים הן של העקורים .עם
זאת פקידים אמריקנים חשדו כי המשטרה הגרמנית
מעלימה עין מפעילויות אלו מכיוון שהיא עצמה לוקחת
שוחד מבעלי החנויות הגרמנים.
הסוחרים העקורים היהודים לא היו "טלית
שכולה תכלת" בכל הנוגע למסחר בשוק השחור
בגרמניה בתקופה שלאחר המלחמה ,אך הראיות
שחשפה קרֶגו-שניידר סותרות באופן חד-משמעי את
הטענות של הגרמנים שהיהודים בולטים במסחר
כזה .כמו כמעט כל בני האדם שחיו בגרמניה
בתקופה שלאחר המלחמה ,היהודים החלו להיות
מעורבים בשוק השחור כדי לשרוד במדינה חסרת
כלכלה ,ממשלה או מטבע מתפקדים ,והם נותרו
שחקנים פעילים בשוק השחור בשנים שלאחר מכן

בבסיס האידאולוגיה שלו:
לחסל ללא רחם את מי
שהוגדרו אויבי הגזע
הארי ,ומכיוון שכך ,מדגיש
המחבר ,במרכזה של
השאלה הדורשת ניתוח
מדוקדק ,ניצבת העובדה
שהקרבנות המובלים
בצעדות המוות לא נחלקו
עוד חלוקה ברורה כפי
שהיו בתקופות הקודמות .בצד היהודים שהם שאפו
להכחיד הכחדה גמורה ,הועמדו גם קבוצות שונות
של לא יהודים ,שבויי מלחמה ועובדי כפייה.
ספרו של בלטמן מורכב משני חלקים המשלימים
זה את זה .החלק הראשון עוסק בהיסטוריה הפוליטית
של שלב צעדות המוות ,תוך התייחסות למציאות
הצבאית ,הפוליטית והחברתית ברייך ומעקב אחר
זהותם של המבצעים .החלק השני בוחן את צעדות

לתערוכה המקוונת "ואלה שמות :זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדת מוות הקבורים בקבר אחים בפולין"

ועוד חדש ממכון המחקר
ד"ר דוד זילברקלנג
וגם לאחר שהשוק השתנה כדי להשיג אמצעים
הכרחיים לשיקום חייהם ההרוסים .המכתב של אגודת
הקמעונאים של בווריה עשה שימוש ציני באמונה
הרווחת בדבר העבריינות היהודית כדי להראות
שמתחריהם היהודים הם מחוללי הפשע הראשיים
ושהם עצמם קרבנות .גרמנים אלו ביקשו להסיט את
תשומת הלב מהפעילות העבריינית שלהם עצמם,
בניסיון לסלק את מתחריהם.
בעלי חנויות גרמנים אלו ביקשו לעצמם שעיר
לעזאזל מוכר כדי לתמוך בעסקיהם שלהם והשתמשו
בתפיסות הגרמניות שהיו קיימות מאז ומעולם ואשר
ראו ביהודים אמצעי להשגת מטרה .השימוש בשפה
אנטישמית בעיתונים ובמכתבים לממשלה הביא
לידי התפשטות נוספת של טענות אלו וליבה את
האנטישמיות בבווריה .על אף שבתלונות אנטישמיות
לא היו השמצות נאציות גסות או הצעות לשינויי
מדיניות ,הן שיקפו הן אנטישמיות מתמשכת הן את
חוסר ההבנה שהדרך היחידה לעצור את השוק השחור
בגרמניה היא להקים מחדש כלכלה מתפקדת .כלכלה
כזו אכן תקום במדינה זו בתוך עשור.
הכותב הוא העורך הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים וחוקר
בכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה.

ד"ר בלה גוטרמן
המוות מן הזווית המקובלת במחקר ההיסטורי -
הזווית של ההיסטוריה החברתית .במרכזו עומדת
החברה הגרמנית שהייתה בבחינת קהל צופים  -אדיש
או עוין  -לרצח המוני שהתרחש לנגד עיניה ,ואף
יותר מכך  -שותפה במעשי הרצח עצמם .כך הייתה
לדוגמה פרשת הרציחות באזור גרדלגן שבגרמניה
שעליה אמר הקולונל ג'ורג' לינץ' כי "האחריות אינה
מונחת לפתחם של אלה או של אלה  -האחריות היא
של העם הגרמני" .מסקנתו של בלטמן היא שרצח
העם בשלבים האחרונים של המלחמה נוהל על פי
אידאולוגיה רצחנית שונה מן האידאולוגיה שעוצבה
בשנים הקודמות .בשלב האחרון לא השפיעו עוד
תפיסות עולם גזעניות ,ולא רק "אויביו" המושבעים
של העם הגרמני חוסלו ללא רחמים ,אלא זה היה רצח
ניהיליסטי שביצע מי שבלטמן מכנה בשם "קהילה
חסלנית מקומית".

ימי עיון לזכרם של פרופ' דוד בנקיר וד"ר ז'אן אנצ'ל
■ ב 22-באפריל נערך יום עיון לזכרו של פרופ' דוד
בנקיר ז"ל שהיה מופקד על הקתדרה לחקר השואה
על שם ג'ון ניימן ועמד בראש המכון הבין-לאומי לחקר
השואה ביד ושם משנת  2000ונפטר בפברואר השנה
ממחלה קשה .אולם האודיטוריום ביד ושם היה מלא
בבני משפחה ,חברים ,עמיתים לעבודה ותלמידים
אשר באו להוקיר את זכרו.
יום העיון התקיים בשיתוף המכון ליהדות זמננו
של האוניברסיטה העברית בירושלים ,ובו נישאו
דברים מרגשים לזכרו של בנקיר  -האדם ,המורה,
המחנך וההיסטוריון  -מנקודת המבט של תלמידיו
ועמיתיו לעולם האקדמיה ולעולם המחקר ביד ושם.
הדברים לימדו עד כמה היה משפיע וחשוב בעולם
האקדמיה והמחקר של השואה ועד כמה גדול החלל
שנפער אחרי לכתו.
ד"ר גץ עלי מהאוניברסיטה החופשית בברלין
שהיה גם עמית מחקר במכון הבין-לאומי לחקר
השואה ביד ושם סיפר על הקשר ההדוק ביניהם
ועל החברות הטובה שנרקמה על אף השוני הרב
בגישתם האקדמית .ד"ר עלי הוא אחד מני רבים
שביטאו הערכה עמוקה לגישתו המחקרית והאקדמית
של פרופ' בנקיר ברחבי העולם.
ד"ר יעל נידם-אורביטו ,העורכת הראשית של
ההוצאה לאור של יד ושם ומתלמידיו של דוד בנקיר
(בתמונה ,משמאל) ,סיפרה בדבריה המרגשים על
דוד בנקיר המחנך הדגול וציינה כי "כישורי הלמידה
■ ב 29-באפריל התקיים יום עיון לזכרו של ההיסטוריון
ד"ר ז'אן אנצ'ל ז"ל ,גדול חוקרי שואת יהודי רומניה.
יום העיון התמקד במחקריו ההיסטוריים ובתרומתו של
ד"ר אנצ'ל למאבק על תודעת השואה ברומניה .ביום
העיון נדונו בהרחבה פעילותו החשובה ומעורבותו
בוועדת ההיסטוריונים הבין-לאומית לחקר השואה
ברומניה ,והשתתפו בו עמיתיו למחקר ולפעילותו
הציבורית בוועדה ,חברים ובני משפחה.
ד"ר יוסף גוברין ,חוקר ושגריר ישראל בדימוס
ברומניה ,אמר" :ז'אן אנצ'ל היה הלוחם הבלתי נלאה
לחשיפת האמת ההיסטורית .העובדה שרומניה
מתמודדת עם פשעי עברה כלפי העם היהודי היא
בלי ספק ,כפי שנאמר' ,ניצחון אישי של אנצ'ל' -
בזכות שקדנותו ,ידיעותיו ,צניעותו ואצילות רוחו
התעשרה ההיסטוריוגרפיה של השואה ,בישראל
ובעולם ,במידע שאיש לא חשף לפניו .זוהי מורשתו

והמידע הרב שהחדיר בתלמידיו מלווים ומסייעים
להם בכל שלב ושלב ובכל תחום מחקר שבחרו".
יואל זיסנויין ,תלמיד הדוקטורט האחרון של דוד
בנקיר ,החרה החזיק אחריה ונשא הרצאה על נושא
מחקרו "דיווחי המודיעין הבריטי והאמריקני על גרמניה
הנאצית בשנים  ."1945-1942יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו הספיד את בנקיר וציין את תרומתו
הרבה ליד ושם.
עוד נשאו דברים לזכרו עמיתיו וחבריו :היועץ
האקדמי של יד ושם פרופ' יהודה באואר ,ההיסטוריון
הראשי של יד ושם פרופ' דן מכמן ,פרופ' דינה
פורת מאוניברסיטת תל אביב ,פרופ' דליה עופר
מהאוניברסיטה העברית וראש המכון ליהדות זמננו
באוניברסיטה העברית פרופ' דניאל בלטמן.

הרוחנית ,לאורה יתחנכו ,ילמדו ויחקרו הדור הזה
והדורות הבאים".
עוד נשאו דברים לזכרו יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו ,ההיסטוריון הראשי של יד ושם פרופ'
דן מכמן ,פרופ' דליה עופר מהאוניברסיטה העברית,
פרופ' טוביה פרילינג מאוניברסיטת בן גוריון בנגב,
ד"ר רפי ואגו מאוניברסיטת תל אביב ,ד"ר ליאון
וולוביץ' מהאוניברסיטה העברית ומנהלת מחלקת
חסידי אומות העולם אירנה שטיינפלד .צבי ,בנו של
ד"ר ז'אן אנצ'ל ,חתם את יום העיון :הוא סיפר על
אביו מנקודת מבט אישית ומשפחתית ,חשף את
כישרונו לא רק לעסוק בעבר אלא גם להתמקד
בהווה ובעתיד וסיפר על האושר שחש ז'אן בימי
העצמאות ועל גאוותו במדינת ישראל.

הכותבת היא מנהלת המכון הבין-לאומי לחקר השואה.

מחקר 13

חדשות
 20באפריל ■ כ 2,500-ניצולי שואה ,סגל א' של
המדינה וסגל דיפלומטי ,מאות בני נוער וחיילי צה"ל
מילאו את רחבת כיכר גטו ורשה בעצרת הממלכתית
לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

אירועי אפריל-יוני 2010
 9במאי ■ טקס ממלכתי לציון יום הניצחון
על גרמניה הנאצית ברחבת אנדרטת הלוחמים
והפרטיזנים היהודים בהשתתפות סגן ראש
הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק ,השרה לקליטת
עלייה סופה לנדבר ,סגנית יושב ראש הכנסת רוחמה
אברהם בלילא ,כ 1,000-ווטרנים ,פרטיזנים ,לוחמי
מחתרות ,נציגי עמותת ההנצחה של ההתנדבות
לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ושגרירים
ונספחים צבאיים של מדינות בעלות הברית

 10ביוני ■ טקס הענקת אות חסיד אומות
העולם לברונית ג'יזל ואן-דר סטראטן ואייה המנוחה
מבלגיה

מנכ"ל משרד החינוך ד"ר שמשון שושני נשא דברים
בעצרת תנועות הנוער בהשתתפות מאות חברי תנועות
הנוער ונציגי מועצות התלמידים מרחבי הארץ.

 27באפריל ■ טקס הענקת אות חסידי
אומות העולם לכומר מרסל דוקומן ולאשתו הלן-
מרט דוקומן ז"ל מצרפת .בתמונה :שגריר צרפת
בישראל כריסטוף ביגו (משמאל) ,בנותיהם של
המצילים אוולין ג'ייקובסון ואיירין דוטונט והניצולים
האחים מוריס גרובן ונדיה רוזנבלום ובני המשפחה
המורחבת

 4במאי ■ כ 500-איש מילאו את אולם היכל
יהדות ווהלין בגבעתיים בערב התייחדות עם הקהילות
הספרדיות של ארצות הבלקן שהוכחדו בשואה.

 11במאי ■ מפגש מיוחד של ילדי בוכנוולד
לציון  65שנה לשחרור המחנה ולציון הוצאתו לאור
בעברית של הספר להציל את הילדים :בוכנוולד -
סיפור של אבדן והצלה שכתב ניצול השואה ג'ק ורבר
ז"ל עם פרופ' ויליאם הלמרייך ושיצא לאור בהוצאת
יד ושם .בתמונה :בנו של מחבר הספר מרטין ורבר
(שלישי משמאל) וניצולי בוכנוולד

 10ביוני ■ מאות ניצולי שואה ובני דורות ההמשך
הגיעו כמדי שנה ליער קדושי דורוהוי לעצרת הזיכרון
של יוצאי דורוהוי והסביבה והתאחדות רומניה
בישראל לציון  70שנה לתחילת השואה ברומניה,
לפוגרום בדורוהוי ב 30-ביוני  1940ולגירוש יהודי
האזור למחנות המוות בטרנסניסטריה.
■■■

 14במאי ■ כ 400-ניצולי שואה הגיעו לעצרת
שנתית ולאזכרה ליהודי רומניה ,בסרביה ובוקובינה
שנספו בשואה .בתמונה ,מימין לשמאל :מנכ"ל
התאחדות יוצאי מולדובה בישראל ארקדי ברובר ,יושב
ראש הארגון המאוחד של יוצאי רומניה מיכה חריש,
נשיא האיגוד העולמי של יהודי בסרביה ד"ר דני קורן
ומנהל היכל השמות ביד ושם אלכסנדר אברהם

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה ארגנה מחלקת
ההדרכה באגף ההנצחה וההסברה עשרות ימי עיון,
הרצאות ועדויות של ניצולי שואה ברחבי הארץ
לקהלים מגוונים  -משרדי ממשלה ,ארגוני ניצולים,
חברות עסקיות וחברות היי-טק ,בתי אבות ועוד.
עוד עצרות זיכרון שנערכו בשיתוף ארגוני ניצולים:
 11באפריל ■ אזכרה לקדושי קהילת זמושץ'
והסביבה בשיתוף ארגון יוצאי זמושץ' ,הסביבה
ודורות ההמשך
 11באפריל ■ עצרת זיכרון של ארגון ותיקי
המחתרת היהודית בצרפת
 23באפריל ■ מפגש רביעי בסדרה "יוצאי
רוקיטנה והסביבה מספרים לדורות ההמשך"
בשיתוף ארגון יוצאי רוקיטנה והסביבה

 31במאי ■ אספה כללית של ארגון עלומים
והרצאה בנושא "מאושוויץ עד אקסודוס" מפי
העיתונאי והסופר ניצול אושוויץ נח קליגר

  14תושדח

 8ביוני ■ מפגש של ניצולי שואה שהציל חסיד
אומות העולם מגרמניה קרל פלאגה המנוח נערך
ביד ושם במסגרת הכינוס הבין-לאומי של איגוד יוצאי
וילנה והסביבה בישראל .בתמונה ,מימין לשמאל:
בנה של ניצולת השואה פרל גוד שניצלה בידי
פלאגה ד"ר מייקל גוד; שגריר גרמניה בישראל ד"ר
הרלד קינדרמן; אחייניתו של חסיד אומות העולם
קרל פלאגה; ניצול השואה סיימון מלקס; ויושב ראש
איגוד יוצאי וילנה והסביבה בישראל מיכאל שמייביץ
ושמחה בן שאול שניצלו בידי קרל פלאגה

 29אפריל ■ עצרת שנתית של ארגון יוצאי
וולודאבה-סוביבור והסביבה ודורות ההמשך בהיכל
יהדות ווהלין בגבעתיים
 10ביוני ■ טקס אזכרה של חברי ארגון יוצאי
ז'טל ודורות ההמשך ביד ושם

אירועי בית הספר המרכזי להוראת השואה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
אוסנת דדון ,אורי קלט ,מאשה פולק-רוזנברג ומירית פישלר

■ בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה התקיים כמדי
שנה יום העיון לפורום המטה הכללי בצה"ל שעסק
השנה בנושא "הקהילה בין שבר להמשכיות" .יום העיון
התקיים בפעם הראשונה בבקעת הקהילות ,והוא דן
בתמורות שעברה הקהילה ברצף הדורות ,תוך בחינת
התקֵפות של מוסד הקהילה בעולמנו.
במשך היום נפגש הפורום עם שמואל שילה ,והוא
סיפר על חייו בקהילת ילדותו בעיירה לוצק ועל חוויותיו
מילדותו בשואה ועד עלייתו ארצה .במפגש המרגש
סיפר שילה על החוויה הראשונה שחווה כשהיה
חייל במדים בצבא היהודים בארץ ישראל ,אז נשבע
אמונים כשאחז בפעם הראשונה בנשקו האישי ונשק
לו מתוך תחושה עמוקה של תקומה וגאווה.
בתום סיור בבקעת הקהילות שסיפר את סיפורן של
הקהילות היהודיות ערב מלחמת העולם השנייה ,נערך
טקס בחצר יהדות הבלקן .ראש אמ"ן האלוף עמוס ידלין
נשא תפילת יזכור ,ורא"ל אשכנזי נשא דברים ליד קיר

חדש במרכז הצפייה

בולגריה שבו חקוק שם העיר פלובדיב שבה נולד וגדל
אביו .רא"ל אשכנזי סיפר בהתרגשות על אביו  -כיצד
הצליח להינצל מפני הנאצים ,עלה לישראל ,השתתף
במלחמת העצמאות והיה ממקימי מושב חגור.
■ ביום הזיכרון התקיים יום פעילות ייחודי לציון אירועי
יום הזיכרון לשואה ולגבורה .השנה ,בפעם הראשונה
זה עשור ,קיים צוות מגמת ההדרכה את פעילות יום
השואה  -המרכז הקהילתי הפתוח  -ברחבי הארץ
במוסדות חינוך ובבסיסי צבא.
במוקד הפעילות עמד נושא השנה "קולם של
הניצולים" .מדריכי המגמה העבירו מגוון סדנאות
שבחרו הגורמים החינוכיים והשתלבו בפעילות
המיוחדת שהתקיימה במהלך היום במקומות
השונים בארץ .סרטי הפרויקט "עדים וחינוך" שולבו
בפעילויות השונות ועוררו שאלות על מורשת
הניצולים ועל השימור והעיצוב של זיכרון השואה
בדורות הבאים.

"המפגש מחוץ לכותלי הקמפוס של יד ושם
אפשר לקהלים חדשים להכיר את מגוון הפעילויות
שבית הספר מציע" ,אמרה מנהלת בית הספר
המרכזי להוראת השואה דורית נובק" .תגובות בתי
הספר ויחידות הצבא היו מצוינות ,וחלק גדול מהם
אף הביע רצון לשוב ולקיים את הפעילות במתכונת
זו גם בשנה הבאה".
לקראת שעות הערב ביום הזיכרון השתתפו כ500-
חניכי תנועות הנוער בעצרת תנועות הנוער השנתית,
עצרת המשותפת ליד ושם ,למועצת תנועות הנוער
ולמִנהל חברה ונוער במשרד החינוך.
הפעילות החינוכית שקדמה לעצרת עוררה שיח
משמעותי ורציני על עיצוב זיכרון השואה בחברה
הישראלית בראי הזמן .החניכים סיירו סיור מקיף
באתר יד ושם אשר הדגיש את תרומתם של ניצולי
השואה לחברה במהלך הדורות .כמן כן הם השתתפו
בסדנה שנבנתה מתוך יצירותיהם של הניצולים
המוצגות בתערוכה "סגולות של זיכרון" ,תערוכה
שנחנכה ביום זה ביד ושם בנוכחות ניצולי השואה,
משפחותיהם ונציגי תנועות הנוער.
שיאו של הביקור היה במפגש בין-דורי של ניצולים
ומשפחותיהם ,חניכי התנועות ,מדריכים ורכזים.
המשתתפים התכנסו לעצרת מרכזית בכיכר גטו
ורשה (בתמונה) ,והיא שודרה בשידור ישיר בערוץ
 .1נציג תנועות הנוער פנה אל ניצולי השואה שישבו
בקהל והתחייב בשם חבריו לקבל אחריות על המשך
שמירת הזיכרון ,מתוך הבנה שמקומם של חניכי
תנועות הנוער בהנחלת זיכרון השואה לדורות הבאים
הוא חשוב והכרחי.
אוסנת דדון היא מנהלת מדור צה"ל והחינוך הבלתי פורמלי ,אורי
קלט הוא רכז תכנים לחטיבה העליונה ,מאשה פולק-רוזנברג
היא ראש מדור החטיבה העליונה ,ומירית פישלר היא רכזת
במגמת ההדרכה בבית הספר המרכזי להוראת השואה.

ליאת בן חביב ומימי אש

■ שני אוספים ייחודיים הופקדו בעת האחרונה במאגר
הסרטים של מרכז הצפייה:
חברת ההפצה האמריקנית ,Direct Cinema
המתמקדת בסרטי תעודה בנושא זכויות אדם ,הפקידה
במאגר הסרטים של מרכז הצפייה  16סרטי תעודה.
מהבולטים באוסף זה הם קולות מעליית הגג של
הבמאית דבי גולדשטיין שהופק בשנת  ,1988מראשוני
הסרטים בז'אנר "המסע האישי"; ומשחררים :מלחמה
בשתי חזיתות של נינה רוזנבלום המספר את סיפורו
הדרמטי של גדוד  761במלחמת העולם השנייה אשר
שירתו בו רק חיילים אפרו-אמריקניים .חיילים אלו
נאלצו להילחם לא רק בכוחות הציר אלא גם בגזענות
שרווחה בצבא ובאמריקה של אותם ימים.
 ,Seventh Art Releasingחברה להפצת סרטי
איכות בארצות הברית בניהולו של אודי אפשטיין,
תרמה למרכז הצפייה עשרה סרטים בהפצתה,
לכבוד אביגדור שרף ולזכרם של אליעזר ,ראשה ,נתן

ושאר בני משפחת שרף שנספו בשואה .בסרט הצלם
הבמאי דריוש יבלונסקי מביא את עדותו של ארנולד
מוסטוביץ' ,רופא מגטו לודז' ,בצד שקופיות צבעוניות
נדירות שהתגלו בחנות עתיקות בווינה ,המתעדות
את החיים בגטו .התמונות והקולות שופכים אור על
מסמכים נאציים לקוניים המתארים את קורות גטו
לודז' .סרט נוסף באוסף הוא סלוניקה של הבמאי
פאולו פולוני ,על תולדותיה הססגוניים וסופה הטרגי
של הקהילה היהודית של סלוניקי.
■ אלה מועמדי פרס יושב ראש יד ושם אבנר שלו
שיוענק זו השנה החמישית בפסטיבל הקולנוע הבין-
לאומי בירושלים:
דו"ח קארסקי (צרפת ,קלוד לנצמן); נערה יהודיה
בשנחאי (סין ,וואנג גנפה); נקודת איסוף (צרפת,
גרמניה והונגריה ,רוז בוש); וקברט ברלין (גרמניה
וצרפת ,פביאן רוסו-לנואר).
במסגרת "החוויה היהודית" תיערך השנה הקרנה

מיוחדת של סרט משנת  1949שעבר לא מכבר
רסטורציה .הסרט נירנברג  -שיעור להיום הופק
בהזמנת מחלקת המלחמה של ממשלת ארצות
הברית והצבא האמריקני ,וביים אותו סטיוארט
שולברג ששירת ביחידת ההסרטה בפיקודו של הבמאי
ההוליוודי ג'ון פורד .מסיבות פוליטיות הסרט מעולם
לא הוקרן בארצות הברית וזכה להפצה מוגבלת
בלבד בגרמניה 60 .שנים לאחר מכן בתו של הבמאי,
סנדרה שולברג ,וג'וש ואלצקי והמפיק האחראי לאון
קונסטניטנר ערכו רסטורציה קפדנית לסרט ,והוא
יוקרן בפעם הראשונה בארץ .לאחר ההקרנה יתקיים
פנל בנושא משפטי נירנברג והאווירה הפוליטית
בארצות הברית שלאחר המלחמה.
פרס יושב ראש יד ושם אבנר שלו ניתן בתרומתם האדיבה של
מיכאלה ולאון קונסטנטינר.
ליאת בן חביב היא מנהלת מרכז הצפייה ,ומימי אש היא אחראית
רכש ופרויקטים במרכז הצפייה.
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■ בחודשים אפריל ,מאי ויוני  2010ערך יד ושם כ 200-סיורים מודרכים לכ 2,500-מבקרים רשמיים מישראל ומהעולם .במבקרים היו ראשי ממשלות ,אנשי עסקים
ועמותות בולטים ,שחקנים ועיתונאים.
■ בביקורו ביד ושם ב 28-ביוני סייר נשיא אסטוניה
תומאס הנדריק אילווס (משמאל) במוזאון לתולדות
השואה ,לרבות התצוגה על הטבח במחנה עבודת
הכפייה בקלוגה שבאסטוניה.

■ שר החוץ של קרואטיה גורדן ינדרוקוביץ (מימין)
סייר במוזאון לתולדות השואה ב 17-במאי בהדרכתו
של מנהל הספריות ביד ושם ד"ר רוברט רוזט.

■ ראש סגל הבית הלבן רם עמנואל (מימין ,עם מנהל
היכל השמות אלכסנדר אברהם) ומשפחתו ביקרו
ביד ושם ב 28-במאי ,במסגרת טיול בר המצווה של
הבן זאק בישראל .לאחר סיור במוזאון לתולדות
השואה למד זאק (משמאל) על סיפורו של זכריה
קנוניץ מפולין שהנאצים ירו בו למוות כשהיה בן
עשר .פרויקט בני המצווה של יד ושם הוא פרויקט
מקורי שבו ילדים יהודים מחזקים את הזדהותם עם
העם היהודי על ידי היכרות עם סיפוריהם של ילדים
יהודים בני גילם שנרצחו בשואה.

  16תושדח

■ קנצלר אוסטריה וורנר פיימן (במרכז) ביקר במוזאון
לתולדות השואה ב 23-ביוני בהדרכתה של ד"ר
נעה מקייטן מבית הספר המרכזי להוראת השואה
ביד ושם (מימין) .סגן ראש ממשלת אוסטריה ושר
האוצר יוזף פרול ביקר ביד ושם ב 26-במאי והניח
זר באוהל יזכור.

■ בביקורו ביד ושם ב 17-במאי ביקר שר החוץ
של בלגיה סטיבן ונאקרה במוזאון לתולדות השואה
בהדרכתה של נני בקמן ממחלקת חסידי אומות.

■ בראשית חודש מאי סייר במוזאון לתולדות השואה
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן (מימין ,עם יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו בהיכל השמות) .בביקורו
שיבח סגן השר את המאמצים יוצאי הדופן של יד ושם
לגלות ולאסוף את שמותיהם של קרבנות השואה:
"האיסוף והתיעוד של שמות הנרצחים מבטיחים
שנזכור לעד את אחינו [ ]...ושלא ישכחו את אשר
חוללו הנאצים לעם היהודי".

■ שר החוץ של קולומביה חיימה ברמודז מריזלדה
ביקר ביד ושם ב 29-באפריל וסייר במוזאון לתולדות
השואה בהדרכתו של ד"ר אברהם מילגרם.

■ בסיורה במוזאון לתולדות השואה ב 2-במאי
ראתה שרת החוץ של דנמרק לנה אספרסן את
אחת הסירות אשר שימשו להצלת יהודי דנמרק.
את השרה הדריך מנהל הדסק האנגלי באגף לקשרי
חוץ דוד מצלר.

■ ב 1-ביוני ביקר ביד ושם חבר הכנסת יואל חסון
(במרכז) ,יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה.
בביקור הוא נפגש עם מנהל אגף הארכיונים ד"ר
חיים גרטנר (מימין) וראה מכתבים מיתומים בבית
היתומים מספר  1בגטו מוגילב-פודולסק שניצלו
והוברחו לארץ ישראל ב.1944-

זיהה את אמו באלבום אושוויץ

מדלין כהן

■ ג'ים ברק ,כתב ספורט העובר בימים אלו הכשרה
להדרכה בנושא השואה ,סייר בתערוכה הנודדת של
יד ושם "אלבום אושוויץ  -סיפורו של טרנספורט"
בדטרויט .לפתע ,באחת התמונות שמצולמת בה קבוצה
של אסירות שהגיעו זה עתה למחנה הידוע לשמצה,
הוא זיהה את אמו ,אילונה דורנטר ברק.
אלבום אושוויץ הוא העדות המצולמת היחידה
לתהליך הרצח ההמוני שהתחולל במחנה ההשמדה
אושוויץ-בירקנאו .שומר של האס-אס צילם את
התמונות בתחילת יוני  ,1944ולילי יעקב-זלמנוביץ'
מאייר תרמה את המסמך הייחודי הזה ליד ושם
ב .1994-עד עצם היום הזה לא ברור לשם מה
צולמו התמונות ,אך הן מראות בבירור את הגעתם
של יהודים הונגרים לאושוויץ ואת תהליך הסלקצייה
מתחילתו ועד סופו ברצח בתאי הגזים .בארבע השנים

האחרונות הציגה האגודה האמריקנית למען יד ושם
את התערוכה המרתקת הזאת בכמה ערים ,מכללות
ואוניברסיטאות ברחבי ארצות הברית.
במאי  1944גורשה אילונה בת ה 25-עם אמה
ואחיה מגטו ברחובו שבהונגריה לאושוויץ-בירקנאו.
עם הגעתה למחנה נבחרה אילונה לעבודות כפייה
ובאורח נס הצליחה לשרוד .אחותה זיסל ושני אחיה
יידו ופרץ נרצחו .היום אילונה בת  91וחיה בלינקולן
בנברסקה .היא זוכרת בכאב את הנסיעה הארוכה
למחנה שנמשכה כמה ימים ושאנשים רבים מתו
בה .היא מאמינה שמקצועה  -תופרת  -והגרמנית
שבפיה עזרו לה להישאר בחיים.
"נדהמתי כשראיתי את אמי בתמונה" ,סיפר
ג'ים" .עכשיו ההדרכות שלי מיוחדות יותר כי אני
יכול להחזיק את התמונה שלה ולהביא את המסר

רשימה של קרבנות
סלוניקי הועברה ליד ושם

שמות קרבנות השואה בתערוכה במוזאון הרכבות הגרמני

צבי ברנהרדט
■ ב 14-ביוני העביר היינץ קוניו (בתמונה) ליד
ושם רשימה של כ 37,500-קרבנות שואה מהעיר
סלוניקי .לצורך הכנת הרשימה נעזר קוניו ,ניצול
בן העיר סלוניקי ,במספר רב של מקורות ,לרבות
זיכרונותיו מהעיר מלפני המלחמה ,וכן ביד ושם.
השמות יצורפו למאגר המרכזי של שמות קרבנות
השואה ויהיו תוספת ניכרת לרשימות הנספים של
קהילה יהודית עתיקה זו.
בטקס שציין את מסירת הרשימה ליד ושם
השתתפו יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,שגריר
יוון בישראל קיריאקוס לוקאקיס ,מנהל שירות הארכיונים
הדיפלומטיים וההיסטוריים במשרד החוץ של יוון פוטיני
טומאי-קונסטאנטופולו ,השגריר הבא של ישראל ביוון
אריה מקל ,יושב ראש ארגון ניצולי מחנות ההשמדה
יוצאי יוון בישראל משה העליון ,נציג הקהילה היהודית
בסלוניקי מילי סלטיאל ,מנהל אגף הארכיונים ביד
ושם ד"ר חיים גרטנר ,מנהל היכל השמות אלכסנדר
אברהם וניצולים מהעיר סלוניקי.

■ אילונה דורנטר ברק (שלישית מימין ,במטפחת לבנה) מגיעה
לאושוויץ עם קבוצת נשים יהודיות מהונגריה במאי .1944
תמונה מאלבום אושוויץ

באופן בהיר יותר .אני יכול לספר את סיפורה ולהסביר
מה היא חוותה ובתוך כך לחזק את המסירות ואת
הנאמנות שלי לזיכרון השואה".
הכותבת היא מנהלת השיווק באגודה האמריקנית למען יד
ושם.

■ בתערוכה חדשה שנפתחה בעת האחרונה במוזאון הרכבות הגרמני בנירנברג ,מופיעים שמותיהם של קרבנות
שואה שמסר היכל השמות ביד ושם .התערוכה " -רכבות בתקופת הנציונל-סוציאליזם"  -מתארת את התפקיד
החשוב שמילאה רשות הרכבות הממשלתית במלחמת העולם השנייה ובשואה ומציגה את רשת מסילות הברזל
כאחד מעמודי התווך של המלחמה ואת חלקה בביצוע פשעי השואה באמצעות מוצגים ,רשימות ,תצלומים
וסרטים תיעודיים .שמותיהם של כ 60,000-קרבנות השואה שמסר היכל השמות רשומים בכרטיסיות קטנות
המפוזרות לכל אורך מסילת הרכבת שבתערוכה.

חדש בwww.yadvashem.org-

מאמציו של יד ושם לאתר את שמות כל הנספים
מהעיר סלוניקי נמשכים .אלפי שמות מכ53,000-
הנרצחים עדיין חסרים ,וצוות יד ושם ממשיך לתור
אחר כל נתיב אפשרי  -לרבות חיפוש במקורות
ארכיוניים ,איסוף דפי עד מקרובי משפחה ומידידים
או שיתוף פעולה מקומי ובין-לאומי  -כדי להוציא
לפועל את המבצע המתמשך והמורכב לאיתור השמות
של כל אחד ואחת מקרבנות השואה.
הכותב ממונה על המחשוב בהיכל השמות וסגן מנהל היחידה
לשירותי יעץ ומידע.

דנה פורת

"קולם של הניצולים" :מאגר עדויות
וידאו חדש

יותר מ 15,000-אוהדים בדף של יד
ושם בFacebook-

"כל מי שמקשיב לעד ,הופך לעד" .אלי ויזל
■ קולותיהם של הניצולים משולבים באתר האינטרנט
של יד ושם ומעניקים תוכן ומשמעות לתערוכות
המקוונות ,לסיפורים ההיסטוריים ,למערכי הלימוד
ולטקסים והאירועים המסוקרים בו .במאגר עדויות
חדש נמצאות רבות מהעדויות של הניצולים ,כך
שיהיה אפשר למצוא אותן בקלות על פי נושא העדות,
למשל "העולם היהודי לפני מלחמת העולם השנייה",
"הגטאות"" ,לחימה והצלה" ,או על פי מקום הולדתם
של העדים-ניצולים .המאגר ימשיך להתרחב ככל
שיתווספו עדויות לאתר האינטרנט של יד ושם.

■ ביום הזיכרון לשואה ולגבורה נרשם המעריץ
ה 10,000-לדף יד ושם ב .Facebook-מספר האוהדים
ממשיך לגדול בהתמדה ועומד היום על יותר מ.15,000-
יד ושם מעדכן בקביעות את דף ה Facebook-שלו ,החל
בקישורים ותכנים מאתר האינטרנט של יד ושם וכלה
באלבומי תמונות שהוכנו במיוחד בעקבות אירועים
וביקורים ביד ושם .באחת התגובות האחרונות נכתב:
"עלינו לחזק עוד ועוד את הוראת השואה [ ]...העולם
חייב לזכור תמיד".
הכותבת היא מנהלת אתר האינטרנט של יד ושם.
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ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ יותר מ 200-איש השתתפו באירוע ההוקרה השנתי
של האגודה האמריקנית למען יד ושם שעמד השנה
בסימן "המשכיות" .בראש האירוע ,ב 27-במאי בניו
יורק ,עמדה אחת התורמות הוותיקות לאגודה ,לילי
סתיוסקי  -בתם של התורמים ליד ושם אליס וישראל
קרקובסקי .רבים מבני הדור השלישי היו פעילים
בהכנות לאירוע והביעו בכך את מחויבותם לשאת
הלאה את לפיד הזיכרון.
האגודה האמריקנית למען יד ושם העניקה שני
פרסי הוקרה :ניצולת השואה וחברת האגודה דוריס
גרוס (בתמונה העליונה ,משמאל) קיבלה פרס הוקרה
על ידי בתה לילי באראש ,וחברת המנהיגות הצעירה
של האגודה יונינה גומברג (מימין) קיבלה פרס הוקרה
על ידי סבתה גלאדיס הלפרן ,זוכת פרס האגודה בעבר
ותורמת ליד ושם .יושב ראש האגודה אלי זבורובסקי
(במרכז) בירך את זוכי הפרס .התורמת ליד ושם מרלין
רובינשטיין (בתמונה התחתונה ,מימין) הציגה את נואם
הכבוד באירוע פרופ' ג'וזף כץ (משמאל) ,והוא סיפר
על ספרו עטור הפרסים "הכרת תודה".

ישראל הותירו אחריהן מורשת מפוארת לדורות
הבאים .תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
■ בביקורם האחרון ביד ושם סיירו בני משפחת
הלפרן ,ידידים ותורמים ותיקים ליד ושם ,במוזאון
לתולדות השואה בהדרכתו של מנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה (שני מימין) .האורחים גם קיבלו
הסבר על העבודה הנעשית בארכיונים.

ישראל
■ ב 31-במאי  2010ביקרו ביד ושם נאמני קרן קנדי
לי .בביקור סיירו המשתתפים סיור מודרך בתערוכה
"סגולות של זיכרון" וקיבלו סקירה על אודות הקורסים
המקוונים שמקיים בית הספר המרכזי להוראת השואה
ביד ושם ושהקרן תומכת בהם בנדיבותה.
■ אגודת נאמני יד ושם מבקשת לברך את סוזנה
ירון ,ניצולת שואה ותורמת של יד ושם ,על פתיחת
תערוכת ציוריה "ממעיין רגשותיי" בבית "פאלאס"
תל אביב .סוזנה ,בתם של אדולף אברהם אליהו
איסקוביץ' הי"ד ושרלוטה שרה ז"ל וילידת מונקץ',
מציגה באמצעות חלק מציוריה את התחושות ואת
הרגשות המלווים אותה מילדותה ובמסעות ובחוויות
שעברה בחייה.

■ מארי זבורובסקי (משמאל) ומארק מוסקוביץ
(מימין) ייצגו השנה את מנהיגי הדור השני של האגודה
האמריקנית למען יד ושם בעצרת המרכזית לציון יום
הזיכרון לשואה ולגבורה.

■ יד ושם מביע את צערו על מותה של לאה גרוסמן
ז"ל ,ידידה ותומכת של יד ושם .תהא נשמתה צרורה
בצרור החיים.

קנדה
■ לאחר שהשתתפו בעצרת המרכזית לציון יום הזיכרון
לשואה ולגבורה ,נפגשו מנהלי חברת מוטורולה קארן
טנדי (במרכז) ושמעון דיק (שני מימין) עם מנהל אגף
הארכיונים ביד ושם ד"ר חיים גרטנר (מימין) ,והוא
הציג לפניהם מסמכים מקוריים על השואה .הצטרף
אליהם בעלה של קארן סטיב פומרנץ (משמאל).

■ יד ושם מביע את צערו על
מותו של התורם עתיר הזכויות
יאן צוקר ז"ל אשר עם אשתו
האהובה סוזאן תרם את "הגשר
לעולם שחרב" בכניסה למוזאון
לתולדות השואה .מחויבותו של
יאן להנצחת זיכרון השואה
ומסירותו לעם היהודי ולמדינת

  18םלועה יבחרב םידידי

■  18ניצולי שואה קיבלו תעודות הוקרה ממושל
אונטריו דלטון מקגינטי (בשורה האחרונה ,ראשון
מימין) על נחישותם לבנות את חייהם מחדש לאחר
השואה ועל תרומתם למחוז אונטריו .בטקס נכחו מנהל
יחסי הציבור של מרכז יורק מונטה קווינטר (בשורה
האחרונה ,שני מימין) ,שר האזרחות וההגירה ד"ר אריק
הוסקינס (בשורה האחרונה ,במרכז) ,הקונסול הראשי
של ישראל בטורונטו אמיר גיסין (בשורה האחרונה,
שני משמאל) ומנכ"ל אגודת ידידי יד ושם בקנדה ירון
אשכנזי (בשורה האחרונה ,משמאל).

אוסטרליה

בריטניה

מקסיקו

■ ידידי יד ושם בבה ואנדור שוורץ (שנייה ושלישי
משמאל) ביקרו במרס ביד ושם עם בנם דני ומשפחתו.
משפחת שוורץ תורמת ליד ושם מאז שנת 2005
ותרמה בין השאר להקמת "משעול הזיכרון" לזכר
קרוביה שנספו בשואה.

■ ב 13-באפריל ערכה אגודת ידידי יד ושם בבריטניה
נשף חגיגי בלונדון כדי לגייס תמיכה למען יד ושם
ולעורר מודעות לפעילותו הענפה ,לרבות פעילות
בית הספר המרכזי להוראת השואה .הוד מעלתו
הדוכס מגלוססטר (בתמונה העליונה ,מימין) דיבר
בזכות המאמצים הבין-לאומיים של יד ושם בהוראת
השואה ,בייחוד בבריטניה ,והעניק תעודת הערכה
למנהל הדסק האנגלי באגף לקשרי חוץ דוד מצלר
(משמאל) .לנשף החגיגי שנערך באולם גילדהול
המפואר בלונדון הגיעו  300מוזמנים ,בהם התורם
הוותיק ליד ושם מייקל גי (בתמונה התחתונה ,מימין)
ושגריר ישראל בבריטניה רון פרושאור.

■ סוזי וזליק ונגרובסקי (משמאל ומימין) השתתפו
בעצרת המרכזית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
עם מנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד ופורטוגל
באגף לקשרי חוץ פרלה חזן (במרכז).

■ מרכוס כץ (שלישי משמאל) עם ראש הממשלה
בנימין נתניהו ,נשיא המדינה שמעון פרס ומנהלת
דסק איברו-אמריקה ,ספרד ופורטוגל פרלה חזן
(משמאל) בעצרת המרכזית לציון יום הזיכרון
לשואה ולגבורה

■ יד ושם אבל על מותה
של הידידה וניצולת השואה
הלן פרוהליך-ווסט ז"ל ומוסר
את תנחומיו העמוקים ליוסף
ווסט על מות אשתו האהובה
ושותפתו לחיים .תנחומים גם
לשאר המשפחה :הבת טוניה
קומיסרוב ,הנכדות לנה תבור ורנה מעוז ובני
משפחותיהן .תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.
■ משלחת לישראל מסניף ויקטוריה של המגבית
היהודית המאוחדת (  )UIAאוסטרליה ביקרה באפריל
ביד ושם .המשלחת סיירה במוזאון האמנות וקיבלה
הסבר על העבודה הנעשית בארכיוני יד ושם.
הביקור הסתיים בטקס אזכרה מרגש באוהל יזכור,
ובו הצטרפה המשלחת לקבוצה של  22צוערים מן
האקדמיה הצבאית האוסטרלית .בתמונה :מנכ"ל סניף
 UIAויקטוריה מאיר בובר ,דוד פרנקיל ,שירלה ורדיגר,
נשיא  UIAויקטוריה שלמה ורדיגר ,עזרא עיני ומנהל
אגף הארכיונים ביד ושם ד"ר חיים גרטנר

הצטרפו לחוג ידידי יד ושם היום!

אוסטריה
■ ב 8-ביוני התכנסו ידידי יד ושם באוסטריה לכינוס
השנתי אשר הוקדש השנה לנושא "התמודדות
הכנסיות הנוצריות עם התקופה הנאצית".

■ 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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פרסומים חדשים של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
וירא אלוהים כי רע :סיפור מגטו טרזין ,אוטו וייס
תרגמה מצ'כית וערכה :רות בונדי ( 78ש”ח)
■ מה היה קורה אילו שמע אלוהים את תפילותיו של
יהודי אחד בגטו טרזין וירד בדמות אדם כדי להושיט לו
יד לעזרה? על כך מנסה לענות אוטו וייס בנובלה אישית
שכתב בגטו טרזין ,ובה איוריה של הבת הלגה שהייתה
בת  13כשציירה אותם בגטו .זהו ביטוי ייחודי ויצירתי לחיי
הסבל ,הפחד והמאבק בגטו ,בצד רגעים של אנושיות
ותקווה ,עד הסוף המפתיע המעלה שאלות מוסריות
ותאולוגיות מרתקות .באוקטובר  1944נשלח אוטו וייס
למחנה אושוויץ-בירקנאו ונספה שם.

 13מַחבּרות :יומנו של יעקב פוזננסקי מגטו לודז’1945-1941 ,
עורכת :מיכל אונגר ,תרגמו מפולנית :שושנה רונן ומיכאל סובלמן
( 78ש”ח)
■ יעקב פוזננסקי החל לכתוב את היומן באוקטובר
 1941וסיים לכתוב אותו ב 2-ביוני  ,1945כמחצית השנה
לאחר שחרורו .המחבר ,פקיד במוסדות היודנרט ,חש
צורך לתעד את ההתרחשויות הכלליות בגטו בצד קורותיו,
רגשותיו והתרשמותו מהנעשה סביבו ,מתוך הבנה שהוא
עד למאורעות שלא היו כמוהם בהיסטוריה .הוא מצייר
תמונה מרתקת של מכלול החיים בגטו המנותק מן
העולם ומעניק לנו הצצה נדירה אל חודשי ההתארגנות
הראשונים של שארית הפלטה בפולין.

חיים :אוטוביוגרפיה ,סימון וייל
תרגמה מצרפתית :דורית דליות ,בשיתוף הוצאת מטר ( 88ש”ח)
■ סימון וייל ,דמות נערצת בצרפת וברחבי העולם
כולו ,חושפת באוטוביוגרפיה המרתקת הזאת באומץ,
בנחישות ומתוך כנות עמוקה את חייה רבי-התהפוכות,
את משפחתה החמה והאמיצה ,את הסכנות והתלאות
שעמדה בהן בגבורה ואת עמדות המפתח שאיישה
במערכות השלטון בצרפת ובאירופה .סימון וייל נולדה
בשנת  1927בעיר ניס שבדרום צרפת למשפחה יהודית,
ועם פרוץ מלחמת העולם השנייה נשלחה המשפחה
למחנה ההשמדה אושוויץ .לאחר שובה לא ויתרה סימון
על שאיפותיה ופתחה בקריירה מקצועית ופוליטית
מצליחה וארוכת שנים שבמהלכה הייתה לשרה בממשלות צרפת והייתה הנשיאה
הראשונה של הפרלמנט האירופי.

להציל את הילדים :בוכנוולד  -סיפור של אבדן והצלה ,ג'ק ורבר
עם ויליאם ב' הלמרייך
תרגמה מאנגלית :מרים טליתמן ( 68ש”ח)
■ ג'ק ורבר ,יליד רדום ,מצייר תמונה נוסטלגית ,אנושית
ותוססת של חיי הקהילה היהודית ברדום לפני המלחמה
שנקטעה באכזריות עם פרוץ המלחמה וכליאתו במחנה
בוכנוולד .חיי היום-יום במחנה מתוארים על כל פרטיהם
הנוראים ביותר ,וכך גם רגעי החסד המעטים ,החברות,
האחווה וההקרבה .גולת הכותרת של רגעים אלו
היא הפעילות במחתרת הבין-לאומית במחנה ומעשה
הצלת הילדים שעמם נמנו הסופר אלי ויזל והרב ישראל
מאיר לאו.

יומן עֵדות ,1943-1940 :ריימון-ראּול למבר
עורך מדעי:

ירחמיאל כהן ,תרגמה מצרפתית :עדה פלדור ( 78ש”ח)
■ מסוף  1941ועד מעצרו עמד ריימון-ראול למבר
בראש האיגוד הכללי של יהודי צרפת ,אוז’יף ,ב”האזור
החופשי” .יומן המלחמה שכתב מראשית המלחמה ועד
גירושו לדרנסי ,באוגוסט  ,1943משקף את המאבק
הפנימי שהיה נתון בו ואת הכאב שחש לנוכח המאמצים
לנדות את היהודים מן החברה הצרפתית שהוא הוקיר כל
כך .היומן הוא הצצה למיקרוקוסמוס של חייו ,לדילמות
שהעסיקו אותו ולתגובותיו ומהווה מסמך חשוב לחקר
יהודי צרפת בכלל ובתקופת השואה בפרט .בדצמבר
 1943נשלחו למבר ,אשתו וארבעת ילדיהם לאושוויץ
והומתו בתאי הגזים.
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ניטרה שלי,

חני קהת ( 68ש”ח)
■ בת חמש הייתה חני (הלנקה) כשהייתה סלובקיה
למדינת חסות של הנאצים ובת  11כששחרר הצבא
האדום את סלובקיה .בספר שבה חני אל סיפור בריחתם
המופלא של בני משפחתה ,כאשר רק פסע מפריד בינם
ובין תפיסתם ושילוחם למחנות ההשמדה .סיפור הבריחה
שזור בסיפורה של הקהילה היהודית הוותיקה והמפוארת
של ניטרה שבה גדלה חני ובסיפור דעיכתה ,שבר אחר
שבר ,עד השמדתם של רוב בניה.
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