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ישראל בתחום תיעוד השואה
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פרויקט

■ בשער :ניצול השואה אוסקר קליין מזהה את עצמו בסרט
שהפיקה משפחתו מארצות הברית בביקורה במונקץ'
ב( 1938-ראו עמ' .)11-10
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 )Infrastructureיתחיל לפעול באוקטובר  2010ויימשך
כארבע שנים בתמיכתה של מחלקת המחקר של
האיחוד האירופי .הוא עתיד להיות אחד הפרויקטים
החשובים והמקיפים באירופה בתחום תיעוד השואה

את המידע
פרויקט חדש של האיחוד האירופי להנגשת מסמכים מתקופת השואה
כמו כן בפרויקט יוקצו כ 30-מלגות מחקר קצרות
לחוקרים בארכיונים בולטים ,בהם ארכיון יד ושם,
וייערכו ארבע סדנאות קיץ ארוכות לחוקרים צעירים,
אחת מהן במכון המחקר הבין-לאומי ביד ושם.
אירוע החנוכה של הפרויקט יתקיים ב16-
בנובמבר בבריסל בחסות נשיא האיחוד האירופי הרמן
ון-רומפוי ,ועתידים להשתתף בו נשיא הפרלמנט
האירופי יז'י בוז'ק ,נציגים בכירים מן האיחוד האירופי,
מנהלי רשות המחקר של האיחוד האירופי ,שרים,
ראשי מוסדות ,חוקרים ואנשי ציבור מכל הארצות
השותפות .את ישראל ייצגו בטקס שר החינוך גדעון
סער ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ומנהל
אגף הארכיונים ד"ר חיים גרטנר.

יד ושם הוא מיוזמי הפרויקט
הבין-לאומי החדש להנגשת
ארכיוני שואה וימלא בו תפקיד
מרכזי וחשוב

■

הפרויקט יימשך כארבע שנים ,ובו ישתפו פעולה מוסדות ברחבי אירופה.

בשנים הקרובות ,ושותפים בו  20מוסדות בולטים
לתיעוד ולחקר של השואה מ 13-ארצות (אוסטריה,
בלגיה ,בריטניה ,גרמניה ,הולנד ,הונגריה ,ישראל,
יוון ,צרפת ,פולין ,פינלנד ,צ'כיה ורומניה).
את הפרויקט כולו מנהלת ד"ר קוני קריסטל,
מנהלת מחלקת המחקר של  ,NIODמוסד המחקר
ההולנדי המרכזי לחקר תולדות מלחמת העולם
השנייה .הפרויקט מבוסס על סדרת פעילויות
מתמשכות ומורכבות שמבצעים הארגונים השותפים,
בעזרת מערכת מתוכננת היטב של כ 20-תתי-
פרויקטים .לכל תת-פרויקט נקבעו ארגון מוביל
אחד וכמה שותפים .ארכיון יד ושם שותף ברוב תתי-
הפרויקטים וחבר בוועד המנהל של הפרויקט.
הפרויקט מתחלק לשלושה תחומים :יצירת
סביבת מחקר וירטואלית פתוחה לציבור הרחב,
מפגש של חוקרים ומומחים ושיתוף מידע.

ואלו כמה מן היעדים העיקריים של הפרויקט:
■ יצירת מאגר מידע מרכזי של שמות המוסדות
בעולם שיש בהם מסמכים מהשואה ,ובכלל זה
רשימת חטיבות ואוספים בכל אחד מן המוסדות
■ יצירת אוסף של כ 5,000-מילות מפתח מוסכמות
ומתורגמות ,לתיאור חטיבות ואוספים של תיעוד
השואה
■ "לחבר את הנקודות" :תחקיר והנגשה וירטואלית
משותפת של אוספי תיעוד הנוגעים למקום אחד
אך מפוזרים ברחבי העולם
■ יצירת תשתית טכנולוגית לשיתוף המידע בפרויקט
ולהקמת אתר אינטרנט המיועד לחוקרים ,לאנשי
חינוך ולקהל הרחב
■ הקמת פורום לשיתוף פעולה בין מומחים בתחומי
תיעוד שונים (תיעוד חזותי של השואה ,שמות קרבנות
השואה ,תיעוד בעל פה ,אמנות בשואה ועוד).

"ההתמקדות דווקא בגורלם של הקרבנות
היהודים בשואה איננה פופולרית כיום בתרבות השיח
המחקרי והציבורי באירופה ,והפרויקט הזה בולט
ברצונו לעסוק בנושא במישרין" ,מסביר ד"ר גרטנר.
"גם ההשתתפות של מדינת ישראל בפרויקט חשוב
של האיחוד האירופי איננה מובנת מאליה ,ודווקא
בשל כך יש חשיבות רבה מאוד בהשתתפות יד ושם
במיזם הזה וביכולתו לייצג את מעמדם הבולט של
יד ושם ושל מדינת ישראל בתחום תיעוד השואה
וחקר השואה והנחלת זכרה לדורות הבאים".
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■

עובדיה ברוך ז"ל בטיילת ,סלוניקי ,יוון .מתוך הפקת הסרט יהי זכרך אהבה

■ "בעוד כמה שנים ,כשאנו הניצולים לא נהיה,
התלמידים שפגשו אותנו יוכלו לומר' :אני שמעתי
מפי חנה ואחרים מה קרה להם באושוויץ ,הם היו שם
והם סיפרו לי'" .במילים אלו חתמה חנה בר יש"ע,
ניצולת מחנה אושוויץ ואשת חינוך ,את הסרט היא
היתה שם והיא סיפרה לי שהפיק בית הספר המרכזי
להוראת השואה ביד ושם בשיתוף המרכז למולטימדיה
באוניברסיטה העברית .הסרט נעשה במסגרת "עדים
וחינוך"  -פרויקט חינוכי ייחודי שמטרתו לשמר את
קולם של הניצולים גם כשהם לא יהיו עוד עמנו.
סיפורי העדות ,סיפורו של היחיד ,עומדים היום
במרכזה של העשייה החינוכית בנושא השואה .בקרוב
ייתם דור העדים ,ועמו החוויה של שמיעת עדות מפי
מי שחוו אותה והאהדה וההתרגשות שהיא מעוררת.
סיפורי אנשי העדות המוקלטים מאפשרים ללמוד
את סיפור השואה מתוך קרבה וריחוק בעת ובעונה
אחת .בדור תובעני וחקרני הם מורישי האמת ,כנגד
הניסיונות להכחיש או לשכוח.
בפרויקט הופקה סדרה של סרטי עדות שמספרים
את קורות חייהם של הניצולים :חייהם לפני השואה,
בשואה ואחריה .הסרטים צולמו במקומות ההתרחשות
עצמם ,והם מנסים לספר סיפור חיים מלא ועשיר ככל
האפשר .מטרתו של הפרויקט היא ליצור אוסף עדויות
אשר יוקרנו בעתיד לפני תלמידים ,מורים ,אנשי החינוך
הלא פורמלי ,צה"ל ועוד ,במקום העדים עצמם.
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סרטי עדות
של ניצולי שואה

בזמן הצילום וההפקה של הסרטים התברר
שאכן "השבת" העדים למקום ההתרחשות העניקה
לסרטים חיות ועומק מיוחדים .העדים חוו מחדש את
סיפור חייהם :הם שבו לימי נעוריהם וילדותם; הם
מצאו שוב את החצרות ,את המגרשים ואת הבתים
ששיחקו בהם; והם חזרו וכמו פגשו מחדש את
בית משפחתם ,את חבריהם ואת שכניהם .חוויות
רב-חושיות אלו הציפו אותם ברגשות .הצילומים
ומסירת העדות במקומות עצמם הוסיפו לעדויות
נופך ייחודי ובעל ערך רב .כך יונחל לדורות הבאים
זיכרון חי של השואה ,ולצופים בסרטים אלו מזומנת
חוויה חינוכית ורגשית.
לעתים סיפורי עדות נערכים בסדר כרונולוגי,
לפי החלטת המראיין או ההיסטוריון ,וכך קורה

שחלק מהפרטים בסיפורי העדים שיכלו לעניין את
אנשי החינוך ולהועיל לעבודתם נשמטים או אינם
מודגשים דיים .אנשי החינוך שליוו את המסעות
המצולמים שאלו את העדים שאלות חינוכיות
ספציפיות שמעסיקות תלמידים ,לפי ניסיונם של
אנשי החינוך .נוסף על כך ,אנשי החינוך אף דנו
עם העדים בשאלות בעלות משמעויות הומניות-
אוניברסליות שיש בהן משמעות חינוכית רבה
וארוכת טווח .באופן זה סיפורי העדות בפרויקט זה
מוליכים את הצופים בנתיבי ידע המעוררים אהדה,
הבנה ורצון להוסיף וללמוד.
שבעת הסרטים שהופקו תורגמו לאנגלית,
לגרמנית ,לצרפתית ,לרוסית ,לספרדית ולפולנית
ומשמשים היום בעבודה חינוכית מגוונת בבית

סרט חדש בסדרה "עדים וחינוך"" :ד ָ ּב ָר לי אֵל ֶיךָ  -סיפורו של ישראל אבירם"
■ ישראל אבירם (קליסקי) נולד בשנת  1926בעיר
לודז' שבפולין .כשהיה בן  13פרצה מלחמת העולם
השנייה .בשנת  1940גורשו ישראל ומשפחתו לגטו,
שם הוא הצטרף לתנועת הנוער הציונית .באוגוסט
 1944נשלח ישראל למחנה הריכוז וההשמדה
אושוויץ-בירקנאו .במחנה נרצחה אמו ,ואחותו
נשלחה למחנה עבודה .ישראל ואביו הועברו למחנה
יבוז'נו ,שם עבדו בכריית פחם .בינואר  1945שוחררו

במחנה בלכהאמר .במשך חודשים נדדו האב ובנו
בארצות אירופה ולאחר שהתאחדו עם אחותו של
ישראל ,הניה ,הגיעו השלושה במסגרת קיבוץ "בוני
הנגב" לנמל לה-ספציה שבאיטליה .בשנת  1946עלו
ארצה באניית דב הוז והיו ממקימי קיבוץ רמות מנשה.
לישראל שלושה ילדים ותשעה נכדים.
הסרט מיועד לתלמידי החטיבה העליונה,
למחנכים ולסטודנטים.

"בשביל הזיכרון" :שני גיליונות חדשים

נעמה שי"ק

■ מלכה רוזנטל בתחנת הרכבת ,ליגניץ ,פולין .מתוך הפקת
הסרט בשבילך ייפתחו השמים

הספר ,ובעתיד הם ישמשו את צוות בית הספר
במשנה תוקף .מגמות בית הספר משתמשות בהם
לצורכיהן החינוכיים ולקהלי היעד השונים שלהן.
הסרטים משולבים בימי עיון ביד ושם ומחוצה לו,
בארץ ובעולם .כך לדוגמה בשנים  2009ו 2010-צפו
בסרטים מגוון קבוצות המגיעות לבית הספר המרכזי
להוראת השואה ,וכן מחנכים בחו"ל .בשנים אלו צפו
בסרטים כ 2,500-מחנכים ישראלים ,כ 750-מחנכים
מחו"ל ,כ 7,500-תלמידי תיכון ישראלים ,תלמידים
מחו"ל ,חיילים וקציני צה"ל ,מדריכי משלחות נוער
לפולין ועוד .קטעים מהסרטים הועלו לערוץ יד
ושם ב.YouTube -
רבים מהצופים בסרטים ,ובעיקר מחנכים
מהארץ ומחו"ל ,קציני צה"ל ואנשי כוחות הביטחון,
משתמשים בסרטים בעבודה החינוכית ובהנחלת
זיכרון השואה בקרב תלמידיהם או פקודיהם .תגובות
הצופים היו נלהבות ,אוהדות ונרגשות .רובם ככולם
 אנשי החינוך הפורמלי והלא פורמלי  -אמרושהסרטים הם כלי חינוכי חשוב מאוד וישמשו אותם
עוד לשנים רבות.
הסרטים בסדרה "עדים וחינוך" הופקו בתמיכתן הנדיבה של
קרן משפחת אדלסון וועידת התביעות .אפשר לצפות בסרטים
במרכז הצפייה ביד ושם.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

■ בחודשים האחרונים יצאו לאור שני גיליונות
חדשים של בשביל הזיכרון  -כתב העת של
המגמה להכשרת מורים בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.
הגיליון הרביעי הוקדש לניצולי השואה -
יחידים וציבור  -ומרבית המאמרים בו הם פרי
עטם של חוקרים צעירים .המאמר הפותח עוסק
בפנייתם של ניצולים צעירים במחנות העקורים
לתנועות הנוער הציוניות ולקיבוצים .שני מאמרים
אחרים מעשירים את הבנת עולמם של הניצולים
מנקודות מבט חדשות :חיי התרבות של הניצולים
במחנות העקורים באירופה וקווי האופי שייחדו את
ניצולי השואה החרדים באירופה ובמדינת ישראל.
מתברר שכמו הרוב הלא חרדי ,גם ניצולי השואה
החרדים הטביעו את חותמם במגזר שלהם ותרמו
רבות לעיצוב זיכרון השואה .עוד מאמר עוסק
בהתמודדותם העכשווית של הניצולים המבוגרים
עם טראומות השואה שחוו בילדותם .מאמרה של
יהודית שן-דר ,סגנית המנהלת והאוצרת הבכירה
באגף המוזאונים ,עוסק בתערוכה "כאן ביתי" על
ניצולי השואה והישראליות ,ודיון חינוכי חזותי עוסק
בכרזות שהופצו במחנות העקורים.
הגיליון החמישי הוקדש למשפחה היהודית
בתקופת השואה .הוא פותח במאמר שמציג פנורמה
רחבה של חיי המשפחה היהודים במזרח אירופה
ובמערבה בתקופת השואה .גם בסוגיה הזאת ,הנוגעת
יותר לחיי הפרט ולמסגרות האינטימיות שהוא חי
בהן ,נודעת חשיבות מכרעת לגורמים החברתיים
והתרבותיים המעצבים את הסביבה וממשיכים
לפעול גם בתנאי משבר .עוד צוהר לרב-גונית

פרופ' גיא מירון

של העוגן המשפחתי בחיי היהודים נפתח במאמר
המציג סוגיות אלו מבעד לעיניהם של ילדים .שתי
פרספקטיבות מוצגות במאמריהן של נעמה שי"ק,
מנהלת מגמת התקשוב של בית הספר ,על אודות
ניסיונות ההישרדות של אימהות ובנות יהודיות
במחנה אושוויץ-בירקנאו ,ושל אירנה שטיינפלד,
מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם ,על חייהם של
יהודים במשפחות של חסידי אומות העולם .פן אחר
של הנושא נדון במאמר שעניינו התמודדותם של
רבנים בהונגריה עם בעיית העגינות שנוצרה בעקבות
השואה .הגיליון חותם בדיון חינוכי על תפקידם של
חפצים שונים בשימור הזיכרון המשפחתי.
מחיר מינוי שנתי של כתב העת בשביל הזיכרון (שלושה
גיליונות)  75 -ש"ח ,כולל משלוח .מחיר גיליון אחד 30 -
ש"ח ,כולל משלוח .כל הרוכש מינוי זכאי להנחה של25%
ברכישת ספרים וערכות בהוצאת בית הספר המרכזי להוראת
השואה .לפרטים :הלן רחמים ,מחלקת מכירות ,טלפון02- :
 6443654פקס02-6443651 :
הכותב הוא העורך הראשי של בשביל הזיכרון.

ערכה חדשה:
"קירות מספרים"  -חיי התרבות והרוח בגטו וילנה

יעל ריצ'לר

■ "רצית לצעוק' :מה זה  -חלום או מציאות?'
לא ידעת אם לשמוח או לבכות לנוכח הפרדוקס
הזה .אולי צודקים אלה שחיים כך ,כאילו לא קיימות
הזוועות מסביב ,ומסרבים לראות את החומות
המקיפות אותנו .אולי שכחו שאוחזת בנו כף יד
עשויה ברזל ,אשר עלולה בכל רגע להיסגר ולמעוך
את כולנו כמו זבובים".
גרגורי שור ,רשימות מגטו וילנה 1944-1941

לאחר שחרור וילנה ,בשלהי הקיץ של  ,1944חזרה
להריסות הגטו קבוצה של פרטיזנים יהודים שיצאו
בזמן המלחמה מהגטו ליערות .בתוך הררי אשפה
ומקומות מחבוא שונים הם מצאו וחילצו חומר
תיעודי יקר ערך על חיי הגטו ,ובו יותר מ200-
כרזות רחוב .עשר מהן עומדות במרכזו של מסע
חינוכי המוצע לתלמידי התיכון בערכה חדשה
שהוציאה המגמה להכשרת מורים בבית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם.
כרזות רחוב מעצם טבען משקפות מצד אחד
את הפעילות הרשמית של מוסדות הגטו ומצד אחר

את הלך הרוח בציבור .מעצם אופיין הן נחרצות וכמו
מעמידות סימן קריאה בצד התופעות שהן מעידות
עליהן .על הכרזות הוספו עדויות חזותיות ,מקורות
כתובים בני הזמן ,שירים ,תצלומים ויצירות אמנות
המציבים סימני שאלה ומצביעים על הקשיים ועל
הדילמות והמורכבות שליוו את עצם הפעולות
שהכרזות מעידות עליהן.
הכותבת היא ראש מדור פיתוח חומרים חינוכיים במגמה
להכשרת מורים בבית הספר המרכזי להוראת השואה.
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כינוסי ימי בין המצרים

נאוה וייס

■ "הזמן היה קצר ,זו הייתה טעימה .יש צורך לשוב
עוד ועוד לשמוע ולראות כדי שיידע הדור את אשר
עשה עמלק".

אויערבך; וכינוס ו' סמינר נפתח בהרצאתו של הרב
ברודמן ,רבה של סביון.
לאחר הרצאות המליאה נחלקו באי הכינוסים
לקבוצות ולמדו בסדנאות דידקטיות של צוות המדור
החרדי .הסדנאות היוו את חוט השדרה של הכינוסים
בכך שנבחנו בהן אפשרויות השימוש בחומרים

סרטי העדות שנעשו ביד ושם והוצגו דוגמאות .אחר
כך סיירו המשתתפים במוזאון לתולדות השואה,
כאשר הדגש בסיור היה תיעוד ומתעדים בתקופת
השואה ואחריה.
כל כינוס נחתם בהרצאה העוסקת בפן אחר
של תיעוד  -פרויקט איסוף שמות הנספים ,ארכיון
"עונג שבת" ,תיעוד ניצולי שואה ושמיעת עדות מפי
ניצולה.
בארבעת הכינוסים השתתפו כמעט 1,500
אנשים  700 -מלמדים בתלמודי תורה ו 800-מורות
ובנות סמינר .חלק נכבד מהם השתתפו בכינוסים
במסגרת השתלמות ארוכה ,והדבר בלט במיוחד
בכינוס המלמדים  -כ 90%-ממשתתפי הכינוס היו
קבוצות סגורות של השתלמויות קיץ שנערכות בצפון
הארץ ,בדרומה ובירושלים.
"ההשתלמות תרמה לי רבות ושינתה את
הפרספקטיבה שהייתה לי עד עכשיו" ,אמר אחד
המשתתפים" .הוכח שהזיכרון לדורות הוא חובה".

תיעודיים בהוראת נושא השואה לתלמידים ,נדונו
אמצעים דידקטיים שונים הנשענים על עדויות כמו

הכותבת היא ראש המדור החרדי במגמת הכשרת המורים
בבית הספר המרכזי להוראת השואה.

משתתפת בכינוס תשעת הימים למורות שנערך ביד ושם

"' ָעלֶי ָה לִ ְבנ ֵיכֶם ַס ֵפּרּו'  -תיעוד וזיכרון בתקופת השואה
ולאחריה" היה נושא ארבעת הכינוסים שערך השנה
המדור החרדי בבית הספר המרכזי להוראת השואה
ביד ושם .הכינוסים נערכו בחסות האגף לחינוך חרדי
בעיריית ירושלים בימי בין המצרים ,כמדי שנה.
הכינוסים עסקו בהיבטים שונים של התיעוד
בתקופת השואה :כתיבת יומנים ,צילום ,ציור ,חומרים
ומסמכים שנאספו בארכיונים בגטאות שונים ועוד.
עוד עסקו הכינוסים בתיעוד שלאחר השואה ,לרבות
ראיונות שנתנו ונותנים ניצולי שואה ופרויקט איסוף
שמות הנספים השואה.
כל אחד מארבעת הכינוסים נפתח בהרצאה
תורנית :את כינוס המורות פתח הרב ישראל מאיר
לאו ,יושב ראש מועצת יד ושם; כינוס המלמדים
נפתח בהרצאתו של הרב הורוויץ ,ראש ישיבת
דבר ירושלים; את כינוס ה' סמינר פתח הרב רפאל

■ מלמדים מסיירים במוזאון לתולדות השואה ביום עיון ביד
ושם.

חדש בבית הספר הווירטואלי

www1.yadvashem.org/education

גיליון חדש של העיתון המקוון למורים "זיקה"
■ לאמנות בכלל ולספרות בפרט יש היכולת לפתח
את הדמיון ו"לתפוס" את ההיסטוריה .כלי הביטוי
האמנותיים המצויים בידנו משפיעים השפעה ניכרת
על התכנים בכללותם ,ושימוש במגוון של כלים
אמנותיים מעשיר את התכנים ברבדים שחסרים
בשיח ההיסטורי .אך האם אפשר להתוות אמות
מידה לייצוג "הולם" של נושא השואה? הגיליון החדש
של זיקה מתמקד בשאלה זו.

אף שהעבודה בבית הספר המרכזי להוראת
השואה ביד ושם מבוססת על מקורות היסטוריים
מוצקים ,ייבחן נושא האמנות מנקודת מבט שונה
במקצת .מאחר שבבסיס האמנות עומדת הקביעה
שמעבר למעשה היצירה עצמו אין לה גבולות או חוקים,
אפשר למצוא במסגרתה עיסוק אמנותי בשואה שאינו
מבוסס בהכרח על מקורות או עובדות היסטוריות.
ייצוגים אלו בספרות ,באמנות בפלסטית ,בקולנוע

קבוצות פלסטיניות מבקרות ביד ושם
■ ב  20-ביולי השתתפו  22סטודנטים צעירים,
פלסטינים מהגדה המערבית ,ביום עיון ייחודי ביד ושם,
ובו למדו את סיפור השואה ודנו במשמעויותיה.
את הביקור יזם מוג'אהד סרסור שגדל בגדה
המערבית ולא ידע כמעט דבר על שואת העם היהודי.
מוג'אהד למד על השואה כשהיה סטודנט בבראד קולג'
בניו יורק ,ובעקבות זאת הבין את המשמעות הייחודית
שיש לשואה עבור העם היהודי ועבור צעירים בעולם
והגיע למסקנה" :אם נעשה שינוי בדרך החשיבה שלנו
על השואה ,נצליח לבנות גשרים להבנה וסובלנות".
הסטודנטים שבאו ליד ושם בחודש הרמאדאן
הקשיבו קשב רב למדריך דובר הערבית יניב יעקב
שליווה אותם במהלך היום .המידע ,התמונות,
הסרטים ובעיקר עדויות ניצולי השואה ממחנות
הריכוז וההשמדה שנחשפו לפניהם הותירו אותם
המומים ונרעשים.
הידע על השואה בחברה הפלסטינית מצומצם
מאוד ,ויש תופעות נרחבות של בורות והכחשה .בשיחת
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נעמה שי"ק
ועוד מביעים את נקודת מבטם ואת פרשנותם של
האמנים עצמם אשר אינם מגבילים עצמם  -ואף אינם
צריכים לעשות כך ,מעצם הגדרת האמנות  -לחוקי
הדיסיפלינה של ההיסטוריה .רבים מייצוגים אלו ,על
מורכבותם ,זכו וזוכים לעניין מחקרי ,חינוכי וציבורי,
ובהם יעסוק גיליון זה.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

אוסנת דדון וזהבה וידאל

הפתיחה של היום ציינו רבים מהם את הקושי ללמוד
את פרק השואה בשל תחושתם כי הקמת מדינת
ישראל בעקבות השואה גזלה מהם את אדמתם ואת
עצמאותם .המפגש של משתתפי יום העיון עם הסיפור
האנושי המוצג במוזאון הביא לידי הבנה מורכבת יותר
של המציאות במזרח התיכון.
נור עאמר ,נער בן  15שהשתתף ביום העיון ,ציין:
"על אף הקושי שלי עם הציונות ,הביקור ביד ושם
עזר לי להבין שליהודים לא היה מקום ללכת אליו
לאחר השואה".
לאחר הביקור הביע מוג'אהד את תקוותו כי עוד
קבוצות פלסטיניות יגיעו ליד ושם וילמדו על שואת
העם היהודי" .השואה היא מרכיב חשוב בזהות של
החברה הישראלית .אנו חיים זה בצד זה ,ועלינו להבין
אותה טוב יותר אם אנו רוצים לחיות בשלום".
עוד שתי קבוצות ביקרו ביד ושם בקיץ 30 -
סטודנטים מכפר מש'חה שליד שכם ו 25-סטודנטים
מרמאללה.
www.yadvashem.org

■ יניב יעקב מדריך קבוצת סטודנטים פלסטינים במוזאון
לתולדות השואה.

פעילות בית הספר עם קהל דובר ערבית מתקיימת בתמיכת
קרן ברכה.
אוסנת דדון היא ממלאת מקום מנהלת מגמת ההדרכה ,וזהבה
וידאל היא רכזת במגמת ההדרכה בבית הספר המרכזי להוראת
השואה.

למידע מקיף על השואה באתר יד ושם בשפה הערבית

סגירת מעגלים

ניצולת שואה מכירה במצילים שלה ומגלה משפחה חדשה
אירנה שטיינפלד

■ רושל (רחל) סאמרוף יושבת בצלו של עץ
בשדרת חסידי אומות העולם ומספרת לילדיה
ולנכדיה המקיפים אותה את סיפור חייה .היא נזכרת
בילדותה בפריז ובאשפוזה בבית החולים ביולי 1942
ומתארת את הפחד שחשה כאשר יום אחד פסקה
אמה לבקרה .רק זמן רב אחרי כן נודע לה שהוריה
וולף וברוניה קוקוטק ואחותה בת הארבע פרננד
נעצרו ב - Vel d'Hiv -המצוד הגדול אחר יהודי פריז
ביולי  - 1942ושולחו לאושוויץ .לאחר שהבריאה
הגיעה לבית החולים שכנה ,גב' רז'יסטל ,ולקחה
את הילדה הבודדה לדירתה .כנראה כדי להקל על
הילדה ,סיפרה לה גב' רז'יסטל שהוריה ברחו מצרפת.
"השקר הזה רדף אותי במשך שנים מאחר שהייתי
משוכנעת כי אמי לא אהבה אותי די ובשל כך נטשה
אותי" ,רושל נזכרת.
גב' רז'יסטל ,קתולית אדוקה ,שלחה את רושל
לפנימייה של מנזר סנט הלן .אולם כשגברה הסכנה
לילדה ,היא הוציאה אותה משם ומצאה משפחה
אומנת שתטפל בה .רושל עברה להתגורר אצל ז'נט
ורוז'ה וואנו ,בעליה של מאפייה קטנה באברול במחוז
יון במזרח צרפת .על אף הסכנות הרבות שנשקפו
מהגרמנים שהיו מוצבים בכפר  -כמה מהם אף

■

בביקורה ביד ושם עיינה רושל סאמרוף (שלישית משמאל) במסמכים המאשרים שמציליה הם חסידי אומות העולם.

"השקר הזה רדף אותי במשך
שנים מאחר שהייתי משוכנעת
כי אמי לא אהבה אותי די ובשל
כך נטשה אותי".
רושל סאמרוף
השתכנו בבתיהם של המקומיים  -ואף שהייתה
להם ילדה בת שבע ,לקחו בני הזוג את רושל וטיפלו
בה בחום ובאדיבות .הם קראו לה בשם רֵנה וסיפרו
לשכניהם שהיא אחייניתם אשר נשלחה לגור בכפר
בעצת הרופאים.
לאחר השחרור נאלצה רושל לעקור שוב ממה
שהיה בינתיים לביתה ונשלחה לבית יתומים .יום אחד,
בביקור בשכונת ילדותה ,היא נכנסה לחנות ופגשה
שכן לשעבר .השכן ידע לספר לה כי לאביה יש קרובי
משפחה בארצות הברית .בזכות פגישה מקרית זו
התאחדה רושל עם סבה וסבתה מצד אביה בניו יורק
במרס  .1947היה זה לאחר כמעט חמש שנים שבהן
לא פגשה איש מבני משפחתה.

■

ז'נט ורוז'ה וואנו (שלישית ושני משמאל) ,עם רושל (אז קוקוטק) (שנייה מימין) ,ינואר 1944

בשהותה בישראל ביוני האחרון סגרה רושל שני
מעגלים .בביקורה ביד ושם התבשרה כי הוועדה
לציון חסידי אומות העולם החליטה להעניק את אות
חסידי אומות העולם למציליה ז'נט ורוז'ה וואנו .רושל
ומשפחתה היו נרגשים מאוד כאשר עיינו במסמכים
המתעדים את גורל משפחתה ושאספה מחלקת
חסידי אומות העולם במסגרת התחקיר בתיק.
למחרת הביקור חוותה המשפחה עוד רגע מרגש:
בתה של רושל מצאה דף עד במאגר המרכזי המקוון
של שמות קרבנות השואה שמנציח את סבתה מצד
www.yadvashem.org

אמה  -הלוא היא אמה של רושל .את הדף מסרה
ליד ושם בשנת  1957בת דודה שהתגוררה בישראל.
הקרובה הבלתי ידועה שהתגלתה בזכות דף העד
הוזמנה להשתתף בחתונתה של נכדתה של רושל
שנערכה למחרת .וכך 70 ,שנה לאחר רצח אמה,
יכלה רושל להשלים סוף-סוף פיסות חסרות בסיפור
של משפחתה האובדת.
התחקיר עבור רושל סאמרוף ותחקירים אחרים במחלקת חסידי
אומות העולם נעשו בתמיכתה הנדיבה של קרן פורד.
הכותבת היא מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם.

למידע ולמבחר סיפורים על חסידי אומות העולם
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שליחות וזכות

התנדבות בפרויקט איסוף שמות הנספים בשואה

דבורה ברמן

■ המתנדבת בפרויקט איסוף שמות הנספים בשואה גלינה
פוחוביצקי מדברת עם ניצול שואה בטלפון.

■ כבר יותר מחמישה עשורים שיד ושם מקדיש
מאמצים רבים למשימה ולאתגר הגדול לחשוף
ולגאול את שמותיהם של כל אחד מן הנספים
בשואה .עד היום תועדו שמותיהם של כמעט
ארבעה מיליון נספים מכמה מקורות ,לרבות כ2.2-
מיליון דפי עד.
בריאיון לכתב העת יד ושם ירושלים מספרות
שלוש מתנדבות בפרויקט איסוף שמות הנספים
בשואה  -שרה פרי ,גלינה פוחוביצקי (הפועלת
בקרב אוכלוסיית דוברי הרוסית) ומנדי ריבנר
(הפועלת בקרב האוכלוסייה החרדית) -על הסיבות
להצטרפותן לפרויקט ,על האתגרים שבעבודתן עם
הניצולים ועל הסיפוק שהיא מעניקה להן ולניצולים
שהן צועדות אתם בשבילי הזיכרון.
פרי" :אני ניצולת שואה .כשהייתי בת חמש
שוחררתי ממחנה מיידנק .גדלתי בתוך השואה כך
שלמעשה לא הייתה לי ילדות .היום ,כשאני יושבת
עם ניצולי שואה ,אני מזדהה אתם ומבינה אותם.
תוך כדי הריאיון אנשים חוזרים לזיכרונותיהם ,וגם
אני יוצאת משם ונזכרת בדברים (אף שהייתי קטנה).
יש להם סיפוק שהם יכולים למסור עדות ,ולי יש
סיפוק שעזרתי להם".
פוחוביצקי עוסקת בהנצחת השואה מתוך
רצון להנציח את זכרם של רבים מבני משפחתה
מבלרוס אשר נספו בשואה .אף שמעולם לא הכירה
אותם  -היא נולדה לאחר המלחמה  -פוחוביצקי
כואבת את העובדה שבתקופת המשטר הקומוניסטי
לא נעשה דבר כדי להנציח את הקרבנות היהודים.
אותם קרבנות נרשמו והונצחו בתואר "סובייטים"
ולא יהודים" .שמותיהם של רבים מקרבנות השואה
בברית המועצות לשעבר עדיין חסרים" ,היא מציינת.
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"חשוב לנו להגיע אל אותו דור של ניצולי השואה
כדי להנציח את זכר יקיריהם שנספו משום שבקרוב
כבר לא יישאר איש שיזכור אותם".
אף שהיא עצמה לא הייתה בשואה ,למנדי ריבנר
יש חיבור חזק מאוד לניצולים" .מאז שאני זוכרת את
עצמי ,חשתי קשר רגשי חזק לנושא השואה" ,היא
מסבירה" .רבים מבני משפחת הוריי נרצחו :דודים,
דודות ובני דודים ודודות .תמיד רציתי לדעת יותר
על מאורעות השואה".
מה הניע אפוא את שלוש הנשים הללו להתנדב
דווקא בפרויקט איסוף שמות הנספים בשואה? "לכל
אדם מגיע שיזכרו אותו" ,אומרת ריבנר" .בנסיבות
רגילות אדם נקבר תחת מצבה הנושאת את שמו

"לכל אדם מגיע שיזכרו אותו
[ .]...קהילות שלמות נמחו מעל
האדמה בלי להותיר אחריהן
איש שינציח את זכרן .זו זכות
עבורי לסייע בהנצחת הנספים
הללו".
מנדי ריבנר
ונושאת את זכרו ,אך לא כך קרבנות השואה .קהילות
שלמות נמחו מעל האדמה בלי להותיר אחריהן איש
שינציח את זכרן .זו זכות עבורי לסייע בהנצחת
הנספים הללו".
"אני מאמינה שכל סיפור וכל פיסת היסטוריה
אנושית הם ייחודיים" ,מוסיפה פוחוביצקי" .רוב ניצולי
השואה שחיים היום היו ילדים בתקופת המלחמה.
אין לתאר את הסבל שהם חוו מידי הגרמנים.
מצאתי שרבים מהניצולים הם אנשים בודדים מאוד
ושעבודתי אתם מסייעת להם לפרוץ את מעגל
הבדידות ומעניקה להם תחושה של נחמה".
שלוש המתנדבות מסייעות לניצולים למלא דפי
עד בטלפון או בפגישות אישיות .לעתים קרובות
התהליך ממושך וטעון מאוד מבחינה רגשית ,והוא
דורש רגישות רבה מהמראיינים" .אני פוגשת אנשים
בקפה אירופה [מקום מפגש פופולרי לניצולי שואה]
או הולכת לביקורי בית ומסבירה להם כיצד למלא
את הטופס .זה לוקח זמן .אנחנו משוחחים ובתוך כך
אנשים מוציאים תמונות וחפצים אישיים מתקופת
השואה ,ואני אוספת אותם ומוסרת ליד ושם לתיעוד

ולמשמרת"" .יש תחושה רבה של סיפוק ממתן סיוע
לאדם בן  95להנציח את בני משפחתו" ,מוסיפה
ריבנר" .אני חשה ענווה בנוכחותם של הניצולים .זה
מעניק לי נקודת מבט שונה וחשובה על חיי".

רבים מהניצולים הם אנשים
בודדים מאוד ועבודתי אתם
מסייעת להם לפרוץ את מעגל
הבדידות ומעניקה להם תחושה
של נחמה".
גלינה פוחוביצקי

נוסף על התנדבותה עם הניצולים ,ריבנר גם
חוקרת בימים אלו סדרה של מאמרים בנושא קהילות
חב"ד באוקראינה" .אני סורקת את המאמרים
בחיפוש אחר מידע מתאים .אני מוציאה מתוכם
את השמות ואת המידע הביוגרפי וגם מידע על
האירועים שהתרחשו בשכונה או עיירה מסוימת
בזמן המלחמה ומכניסה את המידע אל מאגרי יד
ושם .זו הדרך שלי להנציח לא רק את הנספים
הבודדים אלא גם את הקהילות היהודיות התוססות
שנכחדו בשואה".

"יש לניצולי השואה סיפוק
שהם יכולים למסור עדות ,ולי
יש סיפוק שעזרתי להם".
שרה פרי

בובה ושמה רוזה

אמנית יוצרת בהשראת סיפורה של סבתה

רינת הריס-פביס

■ ארון בובות ובו בובות אמנותיות המציגות את חיי היום-יום בבית היתומים בגטו וילנה .הבובות מוצגות בתערוכה "סגולות של זיכרון"
ביד ושם.

■ אחת הדמויות המרתקות שהוצגה בתערוכה "כתמים
של אור" שנפתחה ביד ושם ב 2007-הייתה דמותה של
ד"ר רוזה שבד-גברונסקה ,חברת היודנרט בגטו וילנה
אשר הייתה מופקדת על הקמת בית יתומים ,מעון
יום לילדים ומרכז חלוקת מזון לילדי הגטו .אחריות
זו חרצה את גורלה שכן בעת שחתנה ובתה הציעו
להבריחה אל מקום מסתור ,הרגישה רוזה כי אינה
יכולה לעזוב את היתומים ואת אנשי הצוות ,ועל כן
בחרה להישאר בגטו ולבסוף נספתה במיידנק.
אוצרת התערוכה יהודית ענבר חיפשה
בקדחתנות אחר חתנה של ד"ר שבד-גברונסקה
ששרד ,אך לשווא .המעגל נסגר כאשר עם פתיחת
התערוכה "סגולות של זיכרון" שאצרה יהודית שן-
דר ,שלוש שנים אחר כך ,התברר כי אחת האמניות
המציגות בתערוכה היא סופי ליבו-וובז'יניאק ,נכדתה
של ד"ר שבד-גברונסקה .סופי ליבו-וובז'יניאק תרמה
לאוסף האמנות של יד ושם יצירה המורכבת מארון
עם דלתות זכוכית ,ובו בובות מעשה ידיה המתארות
את בית היתומים שהקימה סבתה בגטו וילנה.
סופי היא בת למשפחת רופאים ידועה בווילנה.
אבי סבתה היה ד"ר צמח שבד ,פעיל חברתי ופוליטי
וממייסדי "איוו" ,רופא ששימש השראה לדוקטור
אייבוליט מאת קורניי צ'וקובסקי ,דמות ידועה
בספרות הילדים הרוסית המקבילה לדוקטור דוליטל.
סבתה ,ד"ר רוזה שבד-גברונסקה ,הייתה רופאת
ילדים ידועה בווילנה וחברת הנהלה בארגונים
"טאז" ו"אוזה" .אביה ,ד"ר אלכסנדר ליבו ,היה רופא

אף-אוזן-גרון
ולאחר המלחמה
היה יושב ראש
איגוד יוצאי וילנה
בארץ.
רוב
את
המלחמה העבירה
סופי ,ילידת ,1935
בזהות שאולה אצל
המורה לפיתוח
■ האמנית סופי ליבו-וובז'יניאק
קול של אמה .את
הוריה של סופי ואת
אחותה הסתירו במנזר בנדיקטיני בעיר וילנה הנזירה
מריה מיקולסקה והכומר יוזאס סטקאוסקס ,חסידי
אומות העולם.
מסבתה נשארו לסופי שני זיכרונות עיקריים.
הזיכרון הראשון מחג המולד טרם פרוץ המלחמה:
סבתא רוזה וסבתא נאג'ה מביאות למתנת חג
שתי בובות  -הבובה נאג'ה לסופי והבובה רוזה
לאחותה .סופי מתחננת לפני אחותה שיחליפו
ביניהן את הבובות ו"משלמת" בעד ההחלפה
בדובון ,נוסף על הבובה .הבובה רוזה ליוותה את
סופי לאורך כל המלחמה ,וראשה של הבובה שמור
אצלה עד היום.
הזיכרון השני מעיד על מסירותה של ד"ר
שבד-גברונסקה לילדים שהיו נתונים לאחריותה.
סופי מספרת כי סבתה הייתה טרודה בענייני בית
www.yadvashem.org

■

ד"ר רוזה שבד-גברונסקה

היצירות מבטאות את
פחדיה של סופי הילדה ואת
התמודדותה עם פחדיה
כשהייתה לאישה בוגרת
ונתנה פורקן לרגשותיה
הילדים וגורל היתומים ,ואילו היא ,ילדה קטנה,
קינאה בילדים האומללים" :הם באמת היו קטנטנים
וחמודים ,אבל אני הייתי הנכדה ,והיא הקדישה את
רוב זמנה להם".
סופי ,טכנאית בניין בהכשרתה ,עלתה לארץ
ב 1958-וזה כ 40-שנה יוצרת את הבובות האמנותיות
מחוטי תיל ,מעץ ,מבדים ומעיסות נייר .אוספי הבובות
מקיפים נושאים שונים -אגדות עם ,עולם הסרטים
והבמה ,סיפורי התנ"ך ועוד .השואה באה לידי ביטוי
בעיקר באוספי הבובות "תחושות אילמות"" ,עקדת
יצחק" "Rendez Vous " ,ו"מסיבה בגן חלומותיי".
היצירות מבטאות את פחדיה של סופי הילדה ואת
התמודדותה עם פחדיה כשהייתה לאישה בוגרת
ונתנה פורקן לרגשותיה.
סופי מספרת כי תמיד חשה משיכה לבובות.
היא חיפשה דרכים להביע את עצמה הן באמנות הן
בפיסול ולא מצאה" ,עד שמצאתי את הבובות".
הכותבת היא סגנית האוצרת של התערוכה "כתמים של אור"
ואוצרת באגף המוזאונים.

לתערוכות המקוונות "כתמים של אור" ו"סגולות של זיכרון"

אמנות 9

ברחובות העיר
פרויקט הקהילות של אתר יד ושם באינטרנט
מונקץ':
עיר יהודית למרגלות
הקרפטים

■

מהתערוכה "מונאסטיר :סיפורה של קהילה יהודית במקדוניה" בפרויקט הקהילות של אתר יד ושם באינטרנט

■ "למעלה מאלף שנים ישבו יהודים על אדמת אירופה,
בנו את קהילותיהם ושמרו על ייחודם הלאומי והדתי.
הם ידעו ימים של שקט ופריחה תרבותית וימי שפל
בהם נאלצו ליטול את מקל הנדודים ,לחפש מקומות
חדשים ולשקם את קהילותיהם .בכל מקום בו ישבו
תרמו מכשרונותיהם לעמים שבקרבם חיו .במקום
זה יישמר זכרם לעד".
כתובת על קיר הכניסה לבקעת הקהילות ביד ושם

■

בבקעת הקהילות ביד ושם

התארגנותם של היהודים בקהילות אפשרה להם
לשמר לאורך מאות בשנים את צביונן המיוחד ולהגן
על קיומן הגשמי והתרבותי .בשואה באו אל קצם חיי
קהילה יהודיים בני יותר מ 1,000-שנה.
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פרויקט חדש של צוות האינטרנט של יד ושם
מביא את סיפורן של הקהילות היהודיות שנפגעו או
חרבו בתקופת השואה בשורה של תערוכות מקוונות:
כל קהילה וייחודה  -ההיסטוריה ,השפה ,ההישגים
והמאבק לשרוד בעולם משתנה .התערוכות חושפות
לפני הגולשים באתר ( )www.yadvashem.orgעולם עשיר
ומגוון של חיים יהודיים שאבדו ,בפריסה גאוגרפית
רחבה .לנגד עינינו עולה דמותן של קהילות יהודיות
רב-גוניות ,גדולות וקטנות ,ותיקות וצעירות ,בעלות חיי
תרבות ויצירה תוססים ,רבות תנועות ומפלגות ,גדולות
בתורה ובציונות .המבקר מתוודע לקשיים ולשמחות,
לחיי היום-יום ,לאורחות החיים ,לפרנסות ,לבתי הספר,
לשבת ולחגים וזוכה להכיר יהודים אמידים ואביונים,
תלמידי חכמים ,בעלי מלאכה וסוחרים.
בבניית התערוכות עשו החוקרים שימוש במגוון
החומרים המצויים בארכיוני יד ושם  -מסמכים ,עדויות,
דפי עד ,סרטים ,תצלומים ,חפצים ,ספרים ועוד  -תוך
שיתוף פעולה עם מחלקות יד ושם .עבודת התחקיר
הייתה כרוכה גם במבצעי הצלה  -החוקרים הלכו
אל יוצאי הקהילות והניצולים ,מצאו בביתם שפע של
חומרים והביאו אותם ליד ושם .הם הצליחו לחשוף
מסמכים נדירים ,להעשיר את אוסף התצלומים של יד
ושם ולגבות עדויות חדשות השופכות אור על החיים
הפרטיים והציבוריים שלפני השואה ,בשואה ואחריה.

■ ב 1959-תיאר הסופר והמשורר אביגדור
המאירי ,יליד קרפטורוס שעלה לארץ ישראל
ב ,1921-מפגש עם יוצא מונקץ' המספר לו את
שחווה בביקור במקום בתום המלחמה:
"התהלכתי ברחובות העיר ונעימת איכה
חונקת את גרוני .איפה היא מונקאץ' המזוהמת,
השנואה ,המתקוטטת ,המלשינה ,הפושעת,
החסודה ,התמימה ,הצדיקה ,הטהורה והמתוקה
שלנו?  -אל יעלה על דעתך חלילה לנסוע
ולראותה בעיני בשר ודם - .ראית אותה אז,
כשהייתה על תילה [ .]...בלום אותה בתוך
נשמתך כפי שהיתה פעם והיזון ממנה כל ימי
חייך ,אין כמוה בכל העולם .עיר הצופנת בקרבה
את כל היהדות כמות שהיא ,החל מעמם של
הנביאים ומעמם של התנאים והאמוראים ושל
הגאונים ושל הרמב"ם ורש"י ושל הגאון מוילנה
וה'תניא' ועד עולי ציון של היום הזה".
"עיר יהודית למרגלות הקרפטים :סיפורה
של קהילת מונקץ'" היא התערוכה האחרונה
בפרויקט הקהילות המקוון של יד ושם.
ערב השואה הייתה מונקץ' (מוקצ'בו)
הקהילה היהודית הגדולה והחשובה בקהילות
קרפטורוס שבצ'כוסלובקיה .זו הייתה קהילה
מזרח אירופית תוססת ,ידועה באדיקותה הדתית,
והייתה בה גם פעילות ציונית רחבה .בנובמבר
 1938סופחה מונקץ' להונגריה .פרנסתם של
יהודי העיר נפגעה פגיעה קשה ,וגם החינוך וחיי
הדת נפגעו .בהדרגה גויסו צעירים יהודים רבים
לעבודות כפייה בשירות צבא הונגריה .במִפקד
האוכלוסין האחרון לפני הכיבוש הגרמני שנערך
בינואר  ,1941נמנו במונקץ'  13,488יהודים,
 42.7%מכלל תושבי העיר .ב 19-במרס 1944
פלש הצבא הגרמני להונגריה וכבש את מונקץ'.
בתוך פחות משלושה חודשים חוסלו הקהילות
היהודיות בערי השדה  -ובכלל זה קהילות אזור
קרפטורוס  -ויהודי מונקץ' שולחו לאושוויץ-
בירקנאו .ב 1945-היו במונקץ' כ 2,000-שורדים
יהודים  -כ 15%-מהאוכלוסייה היהודית מלפני
המלחמה .כיום חיים בעיר כ 100-יהודים.

התערוכות המקוונות מביאות את סיפורה
של כל קהילה וייחודה  -ההיסטוריה ,השפה,
ההישגים והמאבק לשרוד בעולם משתנה
דנה פורת ויונה קובו

"אל מול פני העבר"
■ בשנת  1938באו דורה ליכטמן לבית קליין ,בעלה
ובתה גלוריה מארצות הברית למונקץ' לבקר את
הוריה של דורה ובני משפחתה .הם הנציחו את
ביקורם במסרטה.
הסרט צולם במונקץ' ,בבית הוריה של דורה ,חיים
צבי הרש ונינה קליין ,ובכפר באטיו ,כ 30-ק"מ ממונקץ',
שם התגוררו אחיו של חיים צבי ,משה ,ואשתו צילה.
ילדיהם של האחים חיים צבי ומשה ,דוד ואילונה,
נישאו והתגוררו עם משה וצילה בבאטיו.
אוסקר ,בנם של דוד ואילונה ,תרם את הסרט
ליד ושם ועזר לחוקרי ארכיון הסרטים לזהות את
האנשים ואת המקומות המתועדים בו .הסרט  -אל
מול פני העבר  -מעניק לצופים הצצה לעולמה של
משפחה יהודית ממונקץ' ומבאטיו לפני השואה ונותן
פנים ושם לכמה מקרבנות השואה.

"הבטחה ומגמה"
■ ב 1934-חתמו  20צעירים ,בוגרי המחזור השלישי
של הגימנסיה העברית במונקץ' ,על מסמך ובו
הבטיחו להיפגש ליד הכותל המערבי בירושלים
בערב פסח  .1944עשרה זכו להגשים את החלום
ולעלות לארץ ישראל.
ב 7-באפריל  ,1944ערב פסח תש"ד ,היום
המיועד לפגישה בירושלים ,היו יהודי מונקץ'
על סף כיליון .מיד לאחר הפסח נכלאו בגטאות,
וב 11-במאי החלו יוצאות רכבות הגירוש ממונקץ'
לאושוויץ-בירקנאו.
בעזרתם של יוצאי מונקץ' והחומרים המצויים
בארכיוני יד ושם ,הצליחו החוקרים להתחקות על
עקבותיהם של רוב החתומים על "הבטחה ומגמה"
ולברר מה עלה בגורלם .מלבד העשרה שעלו לארץ
ישראל ,אחד היגר לאנגליה לפני פרוץ המלחמה.

ארבעה מהחתומים נרצחו בתקופת השואה ,וגורלם
של חמשת האחרים אינו ידוע .תקוותם של החוקרים
היא שחשיפת הסיפור בתערוכה המקוונת תביא לידי
גילויים חדשים על גורלם.
בפרויקט הקהילות באינטרנט תומכת ועידת התביעות.
דנה פורת היא מנהלת מחלקת האינטרנט ,ויונה קובו היא
רכזת פרויקט הקהילות באתר האינטרנט.

■

עשרה זכו להגשים את
החלום [ ]...גורלם של חמישה
אחרים אינו ידוע
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מחקר חדש:

"אנשים פשוטים"

חלקם של המקומיים ברדיפת היהודים ובהשמדתם
אסתי יערי

■

ליטאים מכים יהודים ברחוב בקובנה כשחיילים גרמנים מסתכלים מהצד( .ארכיון התצלומים ,יד ושם)

■ האם היה יכול שליש מן העם היהודי להיות
מושמד לאור היום במרכזה של אירופה ללא סיועה
או לכל הפחות הסכמתה של האוכלוסייה המקומית?
מה היה חלקו של "האדם ברחוב" בשואה? המכון
הבין-לאומי לחקר השואה ערך בקיץ האחרון סדנת
מחקר על סוגיית שיתוף הפעולה ,במודע או שלא
במודע ,של מיליוני אנשים ברחבי אירופה עם רצח
שישה מיליון מבני ארצם ,שכניהם וחבריהם35 .
חוקרים מכל העולם הגיעו ליד ושם לדון בסיועם של
התושבים המקומיים לאירועים בשואה ובמעשיהם
של משתפי הפעולה המקומיים והרודפים.
"שנים רבות של מחקר התרכזו בהיטלר ובהנהגה
הנאצית העליונה" ,אומר פרופ' דן מכמן ,ההיסטוריון
הראשי של יד ושם" ,אך עלינו לזכור שמבצע הרצח
רב-הממדים ארך פחות מארבע שנים ,והמשטר
הנאצי התקיים  12שנים בסך הכול  -תקופה קצרה
מאוד .סדנת המחקר אפשרה לנו להבין טוב יותר
את מגוון הפעולות ברחבי אירופה שסייעו לנידוי
היהודים ולרציחתם .פעולה זו לא הייתה יכולה
להתבצע ללא תרומת המקומיים והנכונות הרבה
של דרגי השדה המקומיים לשתף פעולה".
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"פעולה זו לא הייתה יכולה
להתבצע ללא תרומת
המקומיים והנכונות הרבה של
דרגי השדה המקומיים לשתף
פעולה".
פרופ' דן מכמן

מחקרה של ד"ר וונדי לואר ,מרצה אמריקנית
באוניברסיטת לודוויג מקסימליאנס במינכן ,התרכז
בנשים רוצחות .בבחינתה את אותן "נשים לא רגילות"
ברייך השלישי (מושג שנגזר מהמושג הידוע "אנשים
רגילים" אשר טבע פרופ' כריסטופר בראונינג) מצאה
לואר כי נשים רבות התנדבו להישלח מזרחה והיו
חלק ממכונת ההשמדה או עדות לפשעים .הממצאים,
כך טוענת לואר ,מערערים את תדמית האישה בעינינו.
"עדים לפשעים אלו וחוקרים של פשעי מלחמה היו
מזועזעים מאותן נשים רוצחות והתחלחלו מהידיעה

למבחר הרצאות הקשורות לנושא הכינוס

שנשים מסוגלות לרצוח גם ילדים .הן השתתפו ברצח
המוני מחוץ למנגנון מחנות ההשמדה ומנגנונים
נאציים רשמיים ,במצבים מזדמנים ,ובהם הוכיחו
את כוחן ואת נאמנותן האידאולוגית למשטר על
ידי רצח גברים ,נשים וילדים תמימים" ,היא אמרה,
"מעשיהן רק ממחישים עד כמה הטרור והאלימות
של המשטר היו טבועים בקרב האזרחים".
ד"ר ניקולס טסאפלריס מאוניברסיטת אריסטוטל
בסלוניקי בחן את המנגנונים הביורוקרטיים ביוון
וקבוצות אשר שיתפו פעולה מרצון עם הנאצים
כמו ארגון האיחוד הלאומי היווני (  )EEEוהמפלגה
הנאצית היוונית" .לפני השואה הקהילה היהודית
בסלוניקי הייתה הגדולה שבקהילות היהודיות ביוון,
כמעט  56,000איש .עד סיום הכיבוש הנאצי לא זו
בלבד שכ 96%-מהם הושמדו  -רק  1,950שרדו
מן השואה  -גם רכושם ,בתיהם ,חנויותיהם ,בתי
המלאכה שלהם ואפילו בתי הקברות שלהם נעלמו
או עברו לידיים אחרות".
בזמן המלחמה היגרו קבוצות של אזרחים
הולנדים לארצות הבלטיות ,לבלרוס ולאוקראינה
כדי ליישב אזורים אלו באוכולוסייה ארית בתהליך
הקולוניאליזציה של ארצות מזרח אירופה .ד"ר
ג'רלדין פון-פרייטג דראבה קונזל בחנה את הסיפור
הנשכח הזה על אותם "הולנדים פשוטים" .היא
התמקדה בעיקר במעורבותם של אותם מתיישבים
קולוניאליסטים בפעילות נגד היהודים ובשאלה
אם הם ידעו על מעשי הרצח ואף היו משתתפים
פעילים בהם .חוקרים אחרים בדקו מה היה חלקם
של אנשי הרשות השופטת ,הסטודנטים ,הארגונים
השונים ,הרשויות מקומיות ,המשטרה ,התעשייה
והאחרים בשואה.
"המסמכים אשר הוצגו בסדנת המחקר בהחלט
שפכו אור חדש על היבטים רבים לא ידועים של
השואה" ,סיכמה ד"ר בלה גוטרמן ,מנהלת המכון
הבין-לאומי לחקר השואה" .המידע החדש והסיפורים
שנחשפו עוזרים לנו להבין את ה'מכניזם' של השואה,
אולם הניסיון לפצח את השאלה הבסיסית כיצד
 ברמה המהותית  -זה היה יכול לקרות ממשיךוימשיך לאתגר אותנו".
סדנת המחקר "חלקם של דרגי השדה המקומיים ברדיפת
היהודים ובהשמדתם" נערכה בשיתוף ועידת התביעות ובתרומתה
הנדיבה של קרן משפחת גוטוירט.

גורל יהודי פולין

הכינוס הראשון של מרכז דיאנה זבורובסקי
פרופ' זאב מנקוביץ

■

פרופ' יאן תומאש גרוס נושא דברים בפתיחת הכינוס הבין-לאומי "תוצאות השואה והשלכותיה :פולין ."2010-1944

■ במשך עשרות בשנים שלט הנושא של השמדתם
של יהודי פולין בחקר השואה ,ורק בעת האחרונה
החלו האתגרים חסרי התקדים של שורדי הקהילות
לחזור לחיים למשוך את תשומת לבם של החוקרים.
הכינוס הראשון של מרכז דיאנה זבורובסקי לחקר
תוצאות השואה והשלכותיה אשר התקיים בראשית
אוקטובר התמקד בהיבטים הרבים של התוצאות
וההשפעות של השואה בפולין.
בכינוס ,פרי יזמתם של יושב ראש האגודה
האמריקנית למען יד ושם אלי זבורובסקי ופרופ'
פליקס טיך מהמכון היהודי בוורשה ,השתתפו 22
חוקרים מפולין .כל אחד מהחוקרים האלה כתב
פרק לקובץ המאמרים תוצאות השואה והשלכותיה:

פולין  ,2010-1944והוא יראה אור באנגלית ובפולנית
עד סוף השנה .משתתפי הכינוס נהנו מנוכחותם
של שני חוקרים בעלי שם מצפון אמריקה :פרופ'
אנטוני פולנסקי ופרופ' יאן תומאש גרוס .כמו כן
התארחה בכינוס קבוצת חוקרים ישראלית המתמחה
בתחום זה.
הנושאים העיקריים שהכינוס דן בהם היו המפגש
הראשוני של הניצולים עם החברה הפולנית לאחר
השואה והייצוג של הזיכרונות מתקופה זו במכתבים
אישיים ובסרט הדוקו-דרמה ( Undzere Kinderהילדים
שלנו) .אחר כך הורחבה היריעה ,והדיון עבר לעסוק
גם ביחסם של הפולנים ליהודים ששרדו מהשואה,
בצעדים הראשונים של בנייה מחדש של חיים

יהודיים לאחר המלחמה ובניסיונות הראשונים של
ניצולי השואה לעצב זיכרון משמעותי של קרבנות
השואה .הכינוס ננעל בדיון על יחסי פולנים ויהודים
ובניסיונות לחזק את הקשר עם שארית יהודי פולין
שנותרה בפולין.
"הכינוס בחן כיצד החברה הפולנית מתמודדת
עם העובדה שארצה הייתה זירת הרצח המרכזית
בשואה" ,הסבירה ד"ר בלה גוטרמן ,מנהלת המכון
הבין-לאומי לחקר השואה" .עסקנו באירועים ובתופעות
שהתרחשו מיד לאחר השואה  -מעשים אנטישמיים
קיצוניים ופוגרומים ביהודים ששרדו ,המשכנו אל
תקופת השלטון הקומוניסטי ,ולבסוף עסקנו בתקופה
שמאז נפילת המשטר הקומוניסטי ועד ימינו .חלק
גדול מהדברים שהוצגו היו מחקרים וממצאים חדשים
מהשנתיים האחרונות ,ואנחנו מצפים להמשיך
ולהעמיק את המחקר בנושא בזכות הכינוס".
הכינוס "תוצאות השואה והשלכותיה :פולין -1944
 "2010התקיים במימון אלי זבורובסקי ומשפחתו
עם תמיכתם הנדיבה של מרכז גרטנר לכינוסים
בין-לאומיים בנושא השואה ,קרן משפחת גוטוירט
ו.Instytut Polski -
מרכז דיאנה זבורובסקי לחקר תוצאות השואה
והשלכותיה יוזם ,מתאם ומעודד מחקר רב-תחומי
בכל רחבי העולם .המרכז פועל במסגרת המכון
הבין-לאומי לחקר השואה ,והוא יוזם ומעודד מחקר,
תיעוד ,כינוסים והוצאה לאור של מחקרים העוסקים
בגורלו של העם היהודי לאחר השואה ,בעיקר בעשורים
הראשונים אחרי מלחמת העולם השנייה .המרכז
הוקם בזכות תרומתם של אלי זבורובסקי ,ד"ר לילי
זבורובסקי-נווה ומורי זבורובסקי ,לזכר אשתו של אלי
זבורובסקי ואמם האוהבת של לילי ומורי.
הכותב הוא מנהל מרכז דיאנה זבורובסקי לחקר תוצאות
השואה והשלכותיה.

עמיתת מחקר חדשה מתרכזת באמנות מתקופת השואה
■ המכון הבין-לאומי לחקר השואה העניק בעת
האחרונה לפרופ' וילה ג'ונסון מאוניברסיטת מיסיסיפי
מענק מחקר פוסט-דוקטורט למשך ארבעה חודשים.
פרופ' ג'ונסון למדה לימודי דת והגיעה ליד ושם כדי
לנהל מחקר " -אמנות השואה :תיעוד ההיסטוריה
וההתנגדות".
בעבודתה עשתה פרופ' ג'ונסון שימוש נרחב
בארכיונים על ידי איסוף של יותר מ 13,500-דפים של
חומר ארכיוני ומאות איורים ותמונות .היא גם ראיינה

במשך יותר מ 100-שעות ניצולי שואה כגון יהודה בקון
ופרד טרנה אשר עבודותיהם מתארות את הזוועות
ואת הטרגדיה של השואה שאין לתאר במילים .פרופ'
ג'ונסון נפגשה עם כמה חוקרים ישראליים בתחום
האמנות והשואה כגון ניב גולדברג מן המוזאון לאמנות
השואה ביד ושם וד"ר מרים ריינר מאוניברסיטת בר
אילן ,והם סייעו לה רבות במאמציה.
"חקירת חומר זה מדי יום ביומו הייתה אחד
הזמנים הכואבים ביותר בחיי ,אך עומקן של העדויות

אליוט נידם -אורביטו

המתוארות באיורים גם הפך את תקופה הזאת לאחד
המפגשים המלאים ביותר באמונה אשר חוויתי בימי
חיי" ,אומרת פרופ' ג'ונסון" .אני מקווה להמשיך
במחקרי על ידי השוואת החומר שאספתי בישראל
וקידום חקר השואה ,מודעות והכשרה בכל הרמות
במערכת החינוך של מיסיסיפי".
הכותב הוא מתאם קשרי חוץ אקדמיים במכון הבין-לאומי
לחקר השואה.

מחקר 13

חדשות
 28ביוני ■ טקס הענקת אות חסיד אומות העולם
לוולדימיר קורטב ז"ל מבולגריה בנוכחות שר החוץ
של בולגריה ניקולאי מלדנוב ,שגריר בולגריה
בישראל דימיטר צ'נצ'ב ,שגריר ישראל בבולגריה נח
גל גנדלר ,יושב ראש ההתאחדות לאחווה ולקשרי
ידידות ישראל-בולגריה ד"ר משה מוסק ויושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו .את האות והמדליה קיבלו
נכדיו של החסיד יסמין קורטבה וולדימיר קורטב
(במרכז).

 4באוגוסט ■ "אני מספר כדי להבטיח שהדורות
הבאים לא יראו את מה שעיניי ראו בשואה" ,אמר
ניצול אושוויץ סמואל מודיאנו ,יליד רודוס ,באזכרה
השנתית ליהודי רודוס וקוס שנספו בשואה שנערכה
בשיתוף העמותה הארצית למורשת יהודי רודוס
ובהשתתפות עשרות ניצולים ובני דורות ההמשך.

אירועי יוני-ספטמבר 2010
 6באוגוסט ■ אנסמבל "מיתר" בניהולו המוזיקלי
של ד"ר מיכאל וולפה ניגן בקונצרט "היסטוריה,
מוזיקה וזיכרון" שנערך בשלוחת יד ושם בגבעתיים
(היכל ווהלין) בשיתוף בית טרזין

 9באוגוסט ■ קלרנית ,כינור ,בנדוניאון ,אקודריון,
כלי הקשה ועוד ניגנו יחד בקונצרט של מוזיקת
נשמה יהודית "משיב הרוח" בבקעת הקהילות עם
כליזמרים ותיקים וצעירים מישראל ומרחבי העולם
ועם תלמידי הסמינר הבין-לאומי בצפת " -קלרינט
וכליזמר בגליל" בניהולו המוזיקלי של המאסטרו
גיורא פיידמן.

 25באוגוסט ■ הענקת אות חסידי אומות העולם
לתיאודורה אולשבסקה וילדיה אנה ,יוזפה וקז'מייש
הפולנים .בתמונה :סטשק אולשבסקי (חמישי
מימין ,בשורה אמצעית) שקיבל את האות והמדליה
בשם המצילים ,הניצולה בלה נומקין (יושבת) ובני
המשפחה המורחבת

 14בספטמבר ■ עצרת שנתית לציון  69שנים
לרצח היהודים בידי הנאצים על אדמת אוקראינה -
קרבנות הטבח בבאבי יאר ,בבוגדנובקה ,בדרוביצקי
יאר ובאזורים הסמוכים .מימין לשמאל :יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו ,מנכ"ל הסוכנות היהודית
אלן הופמן ,שר ההסברה והתפוצות יולי אדלשטיין,
ניצול השואה סרגיי סושון ושגריר אוקראינה בישראל
גנדי נאדולנקו

 15בספטמבר ■ עצרת שנתית של ארגון יוצאי
לודז' בישראל לציון  66שנים לחיסול גטו לודז'
במוזאון תל אביב לאמנות .באירוע נשאה דברים ד"ר
מיכל אונגר על ספרה החדש  13מחברות  -יומנו
של יעקב פוזננסקי מגטו לודז'  1945-1941בהוצאת
יד ושם.
 20בספטמבר ■ עצרת שנתית ליהודי ליטא
שנרצחו בשואה לציון  67שנים לחיסול גטו וילנה
בשיתוף איגוד יוצאי ליטא בישראל ואיגוד יוצאי וילנה
והסביבה בישראל .מימין לשמאל :יושב ראש איגוד
יוצאי ליטא בישראל עורך הדין יוסף מלמד ,יושב
ראש איגוד יוצאי וילנה והסביבה בישראל מיכאל
שמיביץ ,מנכ"ל יד ושם נתן איתן ושגריר ליטא
בישראל דריוס דגוטיס

 5באוגוסט ■ חניכי תנועת הנוער "מחנות
העולים" ויצחק בלפר ויצחק סקלקה (במרכז) שהיו
חניכים בבית היתומים של יאנוש קורצ'אק בעצרת
השנתית לזכרם של יאנוש קורצ'אק ,סטפה וילצ'ינקה
והילדים

 13בספטמבר ■ מפגש לרגל הוצאתו לאור
של הספר "נכתב בציפורן האצבע  -רשימות
מן המסתור" מאת ישראל (איגנאץ) צ'שנובסקי
בהוצאת יד ושם .באירוע נשאו דברים מנהלת המכון
הבין-לאומי לחקר השואה ועורכת הספר ד"ר בלה
גוטרמן ,ד"ר חוי דרייפוס מאוניברסיטת תל אביב
ובנו של מחבר הספר פרופ' אורי צ'שנובסקי.

  14תושדח

■■■

עוד עצרות זיכרון שנערכו בשיתוף ארגוני ניצולים:
 23באוגוסט ■ אזכרה שנתית של ארגון יוצאי
זדונסקה וולה בישראל
 24באוגוסט ■ ערב אזכרה והתייחדות ליהודי
קהילות ווהלין שנספו בשואה

חדש במרכז הצפייה

ליאת בן חביב ומימי אש

"קברט ברלין  -הסצנה" :זוכה פרס אבנר שלו 2010
■ פרס אבנר שלו ,יושב ראש יד ושם בתחרות
"החוויה היהודית" בפסטיבל הקולנוע הבין-לאומי
ה 27-בירושלים הוענק השנה לבמאית פביאן רוסו-
לינואר על סרטה קברט ברלין  -הסצנה (צרפת
וגרמניה .)2010 ,הענקת הפרס זו השנה השישית,
באדיבותם של מיכאלה ולאון קונסטנטינר ,מהווה
עבור מרכז הצפייה דרך לתמיכה בעשייה יצירתית
ומקורית בסרט איכותי בנושא השואה.
חבר השופטים נימק את בחירתו בסרט" :ביד
אומנת ,המשלבת קטעי ארכיון חזותיים וקוליים,
התמקדה יוצרת הסרט בסצנת הקברט בברלין בשנות
ה ,20-בה כוחות יצירתיים ,ביניהם יהודים רבים ,בנו
עולם של בידור פיקחי וביקורתי על ההתרחשויות
בגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה .בזכות
קולנוע מעניין ,עכשווי ובלתי שגרתי ראוי קברט
ברלין  -הסצנה לזכות בפרס אבנר שלו ,יושב
ראש הנהלת יד ושם ,בנושא השואה" .מרכז הצפייה

יקיים הקרנות מיוחדות של הסרט בנובמבר בנוכחות
הבמאית בסינמטקים של ירושלים ,תל אביב ,חולון
וחיפה במסגרת הפעילויות לציון אירועי "ליל הבדולח".
ההקרנות ייערכו בתמיכתם של שגרירות צרפת
בישראל ,המכון והמרכזים לתרבות צרפת בישראל
ומפיקי הסרט בל-אייר מדיה מצרפת.
ציון לשבח בתחרות השנה הוענק לבמאי קלוד
לנצמן על סרטו דוח קרסקי (צרפת .)2010 ,חבר
השופטים ציין" :לנצמן מתמקד באיש אחד ובדרך בה
תיאר את המפגשים הגורליים בנקודת זמן קריטית,
באמצעות עבודה קולנועית המציבה במרכזה עדות
חד-פעמית והחושפת את מוגבלות העולם החופשי
להבין את שאירע באירופה .לנצמן בדוח קרסקי
ראוי ביותר לציון לשבח במסגרת החוויה היהודית
בתחרות יד ושם בנושא השואה".
בוועדת השיפוט השנה ישבו ד"ר ראובן גרבר,
מרצה לפילוסופיה יהודית; פרופ' ירחמיאל (ריצ'י)

■ מהסרט הזוכה בפרס אבנר שלו ,יושב ראש יד ושם קברט
ברלין  -הסצנה

כהן המכהן בקתדרה לחקר יהדות צרפת ויצירתה
באוניבסיטה העברית; ואדווה מגל-כהן ,חוקרת
קולנוע ,אוצרת ומרצה.

סרטים חדשים
■ סרטי תעודה ישראליים בנושא השואה שהופקו
בעת האחרונה זכו להפצה ולהכרה בארץ ובעולם.
רבים מסרטים אלו הופקדו באוסף מרכז הצפייה,
ובהם סרטים של יוצרים ישראלים בולטים.
בסרט לך לשלום גשם הבמאי ראובן הקר יוצא
למסע בעקבות ניגון יהודי אחד שהחל בתפילה
לפרידה מהגשם ,מתוך תפילת הטל .הניגון נדד זמן
רב מקהילה לקהילה ברחבי אירופה בגרסאות שונות
והיה למנגינה המוכרת לכולנו של ההמנון הלאומי
התקווה .במפגשים עם מוזיקאים ,עם חוקרים ועם זקני
העדות השונות מתגלה עושרה העצום של התרבות
היהודית שנחרבה או נזנחה בעקבות השואה.
סרטו של יהודה קווה שהפיקה דליה גוטמן ,המסע
של ילדי טהרן ,הוא סיפור הצלתם ההרואית של כ870-
ילדים יהודים שהגיעו לישראל ב ,1943-לאחר מסע
מפרך דרך מרכז אסיה ,אירן ,חצי האי ערב ומצרים.

הסרט חוזר לאבני הדרך במסע ומביא את עדויותיהם
של אותם ילדים שחיים היום בארץ.
הסרט הגלויה האחרונה הוא ניסיון ראשון ואחרון
לפרוץ את השתיקה הלוכדת ברשתה את הבמאי
סילבן ביגלאייזן ואת אמו ניצולת השואה בת ה.87-
הסודות והכאב מתגלים דרך עיסוק בזיכרון ובטראומות
ממלחמת העולם השנייה .הסרט מציג דיוקן עדין
ומרגש ועוסק בזקנה ,בתחושות אשמה ובמפגש
הטעון של בני הדור השני עם הוריהם.
סרט התעודה זיטרה של הבמאי יהודה ג'אד נאמן
מתעד מפגש בין תלמידי תיכון ישראלים ותלמידי
קונסרבטוריון שווארין בגרמניה המעלים יחד מופע
מוזיקלי בהשראת זיכרונותיה של מאנקה אלטר ,ניצולה
מגטו טרזין .הסרט מתבונן בתהליך העלאת המחזה שבו
בני הדור השלישי לשואה מדברים על הבמה עברית
וגרמנית כמו היו שפה אחת .על רקע ברלין העכשווית

"תאטרון הזיכרון" מציג את האמת ההיסטורית ובה
בעת מנסה להלחין לה מנגינה חדשה.
בסרט רפסודה לבומבי הבמאי ארז לאופר,
בהפקה משותפת עם אביו נחום לאופר ,יוצא למסע
שורשים משפחתי לבומבי (מומבאי של היום) שבה
מצאו נחום ואמו מקלט מהנאצים במלחמת העולם
השנייה .אלא שהמשפחה נקלעת להתקפת הטרור
הגדולה על העיר בנובמבר  2008והתכניות משתבשות.
הסרט עוסק בזיכרון ובטראומה ומביא את עדותה
של סבתו של הבמאי ,חנה לאופר ,שהוא תיעד כבר
בשנות ה 80-במרתף תל אביבי ,במפגשי יוצאי
קהילת כשאנוב.
בכל הסרטים אפשר לצפות בספריית הסרטים
הדיגיטלית שבמרכז הצפייה ביד ושם.
ליאת בן חביב היא מנהלת מרכז הצפייה ,ומימי אש היא אחראית
רכש ופרויקטים במרכז הצפייה.

טקס הנצחה לקהילה באוסטריה
■ מגדלנה מולנר הייתה תלמידה בת  16כשלמדה
שבעיירת הולדתה לאא אן דר טאיה ( Laa an der
 )Thayaשבאוסטריה התגוררו לפני המלחמה עשרות
משפחות יהודיות ושרובן נרצחו בשואה .היא גייסה
את אביה פרנץ מולנר ,ויחדיו הם הקימו את העמותה
"לעד נזכור" הפועלת להנצחת הקהילה היהודית
בלאא .הם יזמו הקמת אנדרטה בעיירה לזכרם של
יהודי העיירה וטקס אזכרה בבקעת הקהילות ביד
ושם ליהודי העיירה שנספו בשואה.
■ אווה לוטקביץ מיד ושם מגישה שי לפרנץ מולנר (במרכז)
ולבתו מגדלנה (מימין) לאחר הטקס בבקעת הקהילות.

הטקס נערך ב 19-באוגוסט ,ואליו הגיעו ניצולי
שואה ילידי העיירה עם בני משפחותיהם וחברי הוועד
המרכזי ליהודי אוסטריה בישראל .בטקס נשאו דברים
סגנית ראש העיר לאא בריגיטה ריביש ,נספחת
התרבות של שגרירות אוסטריה בישראל גבריאלה
פייגל ,יושב ראש הוועד המרכזי ליהודי אוסטריה
בישראל גדעון אקהאוז ,מנהלת מגמת אירופה בבית
הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם רחל בד
קפלן ופרנץ ומגדלנה מולנר.
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חדשות

מבקרים ביד ושם :יולי-ספטמבר 2010

■ בחודשים יולי ,אוגוסט וספטמבר  2010ערך יד ושם כ 130-סיורים מודרכים ליותר מ 1,300-מבקרים רשמיים מישראל ומהעולם .במבקרים היו ראשי ממשלות ,שרים,
שגרירים ,מושלים ,ראשי ערים וספורטאים .להלן מבחר קטן מן המבקרים המכובדים הרבים שביקרו ביד ושם בחודשים אלו.
■ שר החוץ של אוקראינה קונסטנטין גרישצ'נקו
(במרכז) סייר ב 21-ביולי במוזאון לתולדות השואה
בהדרכתו של ד"ר אהרון שניר מהיכל השמות.

■ יהודית שן-דר ,סגנית מנהלת אגף המוזאונים
והאוצרת הבכירה לאמנות ,הדריכה את ראש ממשלת
יוון ג'ורג' פאפאנדראו בביקורו ביד ושם ב 22-ביולי.

חדש ב-
www.yadvashem.org

הסכם שיתוף פעולה עם רשות הארכיונים הלאומית של פולין

דנה פורת
רבים מתת-האתרים ומהתצוגות באתר יד ושם
מעודכנים ומורחבים באופן סדיר .כך הגולשים באתר
מקבלים עוד ועוד הזדמנויות לחוות וללמוד על נושאים
רבים .אלה ההרחבות שנעשו בעת האחרונה:

■ הרצאות מצולמות חדשות בסדרה "פרספקטיבות
היסטוריות  -שיחות וידאו" .מהנושאים החדשים" :על
חוט השערה :להיות יהודי בזמן השואה"" ,התפתחות
הפתרון הסופי" ו"ההתנסות הנשית בזמן השואה"
■ תצלומים חדשים וזיהוי אלמונים בתערוכה "לא
עוד אלמונים" ,ובה שמותיהם של גברים ,נשים
וילדים שזוהו בתצלומים המוצגים במוזאון לתולדות
השואה
■ תוספות לתערוכה "עדים דוממים"  -סיפורים
מאחורי חפצים הנמצאים באוסף אגף המוזאונים
ביד ושם
■ תוספת לתערוכה "מבעד לעדשת ההיסטוריה
 מבחר תצלומים מאוספי יד ושם"  -מיני-תערוכותחדשות מאוספי יד ושם.
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט.

  16תושדח

■ ב 6-בספטמבר נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין
רשות הארכיונים הלאומית של פולין לבין יד ושם.
ההסכם יאפשר ליד ושם לעיין בארכיונים הממלכתיים
במסמכים מתקופת השואה ולצלם את החומר הנוגע
לגורל היהודים.
"משנות ה 60-עד תחילת שנות ה 90-צילם
יד ושם מסמכים רבים מארכיונים בפולין ,בארכיון
של המכון היהודי ההיסטורי בפולין (  )ZIHובארכיון
של הוועדות ההיסטוריות שפעלו לאחר המלחמה
בפולין" ,מסבירה נעמי הלפרן ,סגנית מנהל אגף
הארכיונים ביד ושם" ,אבל לצערנו הרב לא הצלחנו
לצלם מסמכים רבים מהארכיונים הממלכתיים
בפולין בעיקר בגלל עלויות הצילום הגבוהות .עכשיו
נוכל לעיין במסמכים של הרשויות הגרמניות שפעלו
בפולין ,במסמכים של הפולנים וגם במסמכים של
היהודים .המסמכים ייתנו לנו מידע על קביעת
המדיניות של השלטונות הגרמניים; התחיקה האנטי-
יהודית והשלבים השונים לקראת רציחתם של יהודי
פולין; ההתנהגות של האוכלוסייה הפולנית; גורלם

■ שחקן האן-בי-איי אמרה סטודמאייר ביקר במוזאון
לתולדות השואה ב 30-ביולי" .זו הייתה חוויה מדהימה
בשבילי" ,אמר סטודמאייר בסיום ביקורו" ,למדתי
הרבה ,ובהחלט אמליץ למכריי ולרבים אחרים
לבקר ביד ושם".

■ מימין לשמאל :שגריר ישראל בפולין צבי רב-נר ,יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו ,מנהל אגף הארכיונים ביד ושם
ד"ר חיים גרטנר ,סגנית מנהל הארכיון הלאומי של פולין ד"ר
ברברה ברסקה ומנהל החינוך והקשרים הבין-לאומיים בארכיון
הפולני ד"ר גרגורי מדיקובקי בטקס חתימת ההסכם בין רשות
הארכיונים הלאומית של פולין לבין יד ושם

של היהודים בפולין בגטאות וגירושם למחנות הריכוז
וההשמדה; וגורלם והתארגנותם של הניצולים לאחר
המלחמה .ההסכם גם יאפשר לנו לתכנן ולערוך צילום
שיטתי שלא היה אפשרי עד היום".

לוח שנה חדש לשנת תשע"א ()2011-2010
■ יד ושם הוציא לוח שנה שולחני חדש לשנת תשע"א
( ,)2011-2010ובו יצירות אמנות מכ 300-היצירות
המרכיבות את התערוכה "סגולות של זיכרון" המוצגת
כעת בביתן התערוכות ביד ושם .הציורים והרישומים
המוצגים בתערוכה הם כולם מעשה ידיהם של ניצולי
שואה ונאספו בקפידה ב 50-השנים האחרונות מאז
נוסד יד ושם.
הלוח הופק בתרומתו הנדיבה של לי ליברמן
ממלבורן באוסטרליה ,ואפשר לרכוש אותו בחנות
הספרים והמזכרות של יד ושם.

סיפורים מהארכיונים
ליטל בר

שאלות ותשובות :סיפורה של משפחת ז'יטנר
■ דורה זיטנו היא ידידה של יד ושם שנים רבות ,אך
רק בעת האחרונה נודע ליד ושם סיפורה המרגש של
משפחתה .משפחת ז'יטנר  -או זיטנו (חלק מבני
המשפחה שינו את שמם)  -מקורה בעיירה רדז'ימין
שבפולין .שייע וחנה ז'יטנר עברו עם תשעת ילדיהם
לוורשה ,שם עסק שייע בייצור גבינות ומכירתן .שניים
מהאחים ,מורדק'ה וחיה ,היגרו לבלגיה .עם פרוץ
מלחמת העולם השנייה ברחו שני אחים שנותרו
בוורשה ,סבר ומנדל ,לשטחי ברית המועצות ,אך שם
נפרדו דרכיהם.
לאחר המלחמה הגיעו אליהו-לייב וסבר לארגנטינה
והשתקעו בה .לאורך כל השנים חרד אליהו-לייב לגורל
בני משפחתו .על אף מאמציו הרבים לא עלה בידו
לברר מה עלה בגורלם של הוריו ושבעת אחיו ואחיותיו.
אליהו-לייב סיפר לבתו דורה על קורות המשפחה
וביקש ממנה לנסות ולגלות מה קרה להם.
ריטה מרגולין משירותי היעץ והמידע של יד ושם
קיבלה לידיה את הפרטים שידעה דורה למסור .לאט-
לאט הצליחה לאסוף עוד פיסות מידע על משפחת
ז'יטנר .את התחקיר היא החלה בדפי העד שמילאו
בני המשפחה .בשנת  1971מילא סברו (סבר) זיטנו

■ חיה ז'יטנר ז"ל

דף עד לזכר אחיו מנדל שברח אתו לברית המועצות
ושעקבותיו אבדו לו .שנים לאחר מכן ,אחרי נפילת

הגוש הסובייטי ,עלה בידי אליהו-לייב וסברו לגלות
שאחיהם חי באודסה שבאוקראינה והקשר חודש.
מלבד דפי העד ערכה ריטה חיפוש גם בכרטיסיות
המידע של שירות האיתור הבין-לאומי ( )ITSובחומרי
ארכיון נוספים.
למגינת לבה נאלצה ריטה לספר לדורה זיטנו כי
שאר בני המשפחה נספו כולם בשואה .ההורים ושישה
מהאחים שנותרו בוורשה נרצחו כנראה בטרבלינקה.
האח מורדק'ה שהיגר לבלגיה נספה באושוויץ .האחות
חיה שהגיעה גם היא לבלגיה נאלצה להימלט משם עם
בעלה פיליפ טיפנברונר .הם הסתתרו בניס שבצרפת
אך נתפסו וגורשו משם .לא ידוע מה עלה בגורלה של
חיה ,אך היא לא שרדה .מידע שהתקבל מארכיון בלגי
הוסיף פרטים על חייה בבלגיה אך לא שפך אור על
נסיבות מותה .בעלה פיליפ נותר בחיים ואף הקים
משפחה לאחר השואה.
כך ,יותר מ 60-שנה לאחר תום המלחמה ,למדה
דורה זיטנו על קורותיהם של בני המשפחה .מגוון
המקורות המצויים ביד ושם מאפשר למעוניינים
להיעזר בשירותי היעץ והמידע ולהתחקות על סיפור
משפחתם וגורל יקיריהם.

עדויות על השפעת השואה לטווח ארוך
■ " כשהגענו למנגלה והוא שלח את אחותי שמאלה
עם אלו שנשלחו לגז ,ואני הייתי לפניו ,לפני מנגלה,
ואחותי נופפה לי לבוא איתה [ ]...עכשיו ,הדבר
מוזר .למעשה אחותי ידעה שיש גז ויש קרמטוריום,
ועדיין היא קראה לי .ואני [ ]...לא הלכתי אתה .זה
מייסר אותי עד סוף ימיי ]...[ .אחרי הכול אני הייתי
הרוצחת של אחותי".
כך מספרת מרטה שאיבדה את אחותה
בסלקצייה במחנה ההשמדה אושוויץ .אף שעברה
ניסויים רפואיים שהותירו אותה עקרה ,הטראומה
הקשה ביותר היא האשמה העמוקה שמרטה מרגישה
על כך שאחותה הקטנה נשלחה למוות ואילו היא
נשלחה לעבודה.
הסיפור של מרטה הוא אחד הסיפורים באוסף
עדויות חדש שקיבל ארכיון יד ושם לא מכבר מהחוקרת
ד"ר יוליה ואידה ,סוציולוגית ופסיכולוגית מהונגריה.
 332העדויות נגבו בפרויקט "טוטליטריות ושואה"
שוואידה עמדה בראשו באוניברסיטת דברצן בשנים
 .2007-2004העדויות נוספו לכ 100,000-העדויות
הקיימות בארכיוני יד ושם בכתב ,בשמע ובווידאו.

זהו אוסף ייחודי ושונה מאוד במטרותיו
ובמתודולוגיה שלו מאוספי העדויות העיקריים
הקיימים כיום בארכיון יד ושם .בראיונות שערכה

"האימה הנוראית ביותר אינה
רק מה שהתרחש אז ושם אלא
מה שנותר ממנו".
ד"ר יוליה ואידה
ואידה התבקשו הניצולים לספר את קורות חייהם
ולתאר כיצד השפיעה עליהם טראומת השואה.
את הראיונות ניתחה החוקרת מנקודת המבט
הפסיכולוגית-סוציולוגית  -היא בדקה כיצד
הניצולים מסבירים לעצמם את האירועים שעברו
בשואה וכיצד השפיעו אירועים אלו על מהלך חייהם
לאחר השואה.
בניתוח הנרטיב של מרטה מציגה ואידה כיצד
השפיעו על חייה עקרותה והאשמה שהיא חשה על

מות אחותה ומסבירה את חוסר יכולתה ליצור יחסי
קרבה ולהקים משפחה" .האימה הנוראית ביותר",
אומרת ואידה" ,אינה רק מה שהתרחש אז ושם
אלא מה שנותר ממנו" .לטענת ד"ר ואידה ,לא רק
המחנות שאליהם שולחה והזוועות שעברה שם
מטילים צל על חייה של מרטה ,אלא גם הדילמות
שידעה שם ותפיסתה את עצמה כרוצחת אחותה
על אף היותה תמימה וחפה מפשע בעינינו.
לא רק תוכנן של העדויות טעון וקשה .גם
באיסופן נתקלה ד"ר ואידה בקשיים רבים .החיים
בהונגריה תחת משטר קומוניסטי מאז מלחמת העולם
השנייה ועד שינוי המשטר ב 1989-גרמו ליהודים
רבים ובהם ניצולי שואה להסתיר את יהדותם .גם
כיום ,כאשר בשם חופש הביטוי נשמעות דעות
אנטישמיות ובהונגריה יש מכחישי שואה ,ניצולים
רבים  -לפי מחקרה של ואידה  -נמנעים מלספר
על קורותיהם בשואה.
הכותבת היא ראש מדור ההנגשה באגף הארכיונים.
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ידידים ברחבי העולם
קנדה

ארצות הברית

■ בחסותם של יותר מ 100-חברות ועסקים ערכה
אגודת ידידי יד ושם בקנדה "ערב הוקרה לכבודם
של גיבורים אמתיים" .באירוע חלה פריצת דרך בגיוס
הכספים בזכות חזונה של יושבת הראש של האגודה
פראן סונשיין ועבודתו המסורה של מנכ"ל האגודה
ירון אשכנזי .חלק חשוב בהצלחת הערב היה ליושבי
הראש העמיתים והמנחים של האירוע אד סונשיין,
תורם ותיק ליד ושם ולאגודה הקנדית ,וג'ון טורי ,איש
עסקים ,פוליטיקאי ואיש תקשורת קנדי וליושב הראש
של הדינר פרד ווקס ,סגן הנשיא של RioCan REIT
ונאמן יד ושם .חברי ועדת ההיגוי פליסיה פוסלונס,
ג'ף רוס ,עירית שי ,בת סינגר ,ליאורה יעקובוביץ' ,נלי
זגדנסקי ושרה זגדנסקי תרמו גם הם רבות לאירוע.
יותר מ 900-אורחים ומכובדים השתתפו באירוע
שהתקיים ב 5-באוקטובר בטורונטו לכבודם של
חמישה חסידי אומות העולם בזכות אומץ הלב יוצא
הדופן שלהם בזמן השואה.
קורנליס והיינטחה רוחבן וקלאס ובוקחה פרינגה
הצילו את חייו של מקס נוח בהולנד ,ומארי פרנסואז
בורל הצילה את המשפחות קאופמן וקוואיטק בצרפת,
ולאחר מותם הם זכו בתואר חסידי אומות העולם.
צאצאיהם מתגוררים כיום בקנדה ,והם קיבלו בשמם
את האותות ונפגשו פנים עם פנים עם הניצולים.
באורחים היו יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,שגרירת ישראל בקנדה מרים זיו ,שר האזרחות,
ההגירה והרב-תרבותיות של קנדה ג'ייסון קני ,שגריר
אלבניה בקנדה בסניק קונצ'י ,שגריר צרפת בקנדה
פרנסואה דלטרה ,הקונסול הכללי של ישראל בטורונטו
אמיר גיסין ,הקונסול הכללי של הולנד בטורונטו הנס
הורבך ,הקונסול הכללי של ארצות הברית בטורונטו
קווין ג'ונסון ,קונסול ישראל במונטראול ובמזרח קנדה
אבי לב-לואיס ,ניצולי שואה ,אנשי עסקים ומנהלי
חברות בולטות בקנדה ואורחים מכובדים מן הקהילות
היהודיות ,המוסלמיות והנוצריות בקנדה.

■ ב 9-ביוני התכנסו יותר מ 100-מחברי המנהיגות
הצעירה של האגודה האמריקנית למען יד ושם במוזאון
היהודי בניו יורק לרגל האירוע "ערב עם ג'ורג' הסקרן
ומסע ההצלה שלו בתקופת המלחמה" .בראשהאירוע עמדו אבי וג'רמי הלפרן ואילנה ומיצ'ל כהאן
(בתמונה עם יושב ראש האגודה אלי זבורובסקי,
במרכז) .חברת האגודה אילנה אפלקר סיפרה על
מרגרט וה' א' ריי ,דמויות הילדים המפורסמות שהם
יצרו ,ועל בריחתם המדהימה מצרפת הכבושה לדרום
אמריקה ,עם סיפוריהם ויצירות האמנות שלהם.

מימין לשמאל :השגריר פרנסואה דלאטרה; ירון
אשכנזי; פיליפ בורל ,נכדה של מארי פרנסואז
בורל; אבנר שלו; פראן סונשיין; השר ג'ייסון קני; תרז
קווייטק והלן קאופמן שמארי פרנסואז בורל הצילה;
אד סונשיין; ג'ון טורי
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■ אינגבורג ואיירה רנרט (מימין) ביקרו ביקור מרגש
ביד ושם ,ובשיאו סיירו במוזאון לתולדות השואה.

■ קרוליין קרגר (שנייה מימין) ,בתם של התורמים
ססיל ואדוארד מוסברג ,ביקרה ביד ושם עם בעלה
דארן (ראשון מימין) ,עם ילדיהם ועם הוריו של דארן.
בתצלום :המשפחה ניצבת לפני ספר תורה שהצילו
הוריה של קרוליין מפולין ולימים תרמו ליד ושם.

■ שלושה דורות של משפחת דויטש ביקרו במוזאון
לתולדות השואה וערכו סיור מיוחד בארכיונים .מנהל
האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה העניק למשפחה
את הספר "בגוזן הייתי לאיש" המבוסס על יומנו
האישי של ניצול השואה נפתלי דויטש (שני משמאל),
בהוצאת יד ושם (ראו עמ' .)20

■ ב 28-בספטמבר נערך ביד ושם טקס הוקרה
לתרומתה הנדיבה של משפחת הלר לכבוד פניה
גוטספלד הלר (במרכז)  -אומץ לבה ,נחישותה
ומחויבותה להוראת נושא השואה הם השראה לדורות
הבאים .בטקס השתתפו חברים של משפחת הלר ,יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ויושב ראש האגודה
האמריקנית למען יד ושם אלי זבורובסקי.

גרמניה
■ אריקה הרשקוביץ (במרכז) מפרנקפורט ביקרה
בתערוכה "ארכיטקטורה של רצח :תכניות הבנייה של
אושוויץ-בירקנאו" אשר מוצגת בימים אלו במבואה
של בניין הארכיונים ביד ושם .את האורחת ליווה מנהל
האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (משמאל) ,ואת הסיור
הדריך ד"ר דניאל עוזיאל (מימין) ,היועץ המדעי של
התערוכה .אריקה הרשקוביץ תרמה לא מכבר ליד
ושם כיתת לימוד רב-תכליתית לזכר בעלה המנוח
זולי הרשקוביץ ז"ל.

אוסטרליה

הדסק הנוצרי

מקסיקו

■ אנדרו ואריקה רומר (מימין) ערכו ביולי סיור אישי
מיוחד באוסף החפצים של יד ושם בהדרכתו של
אוצר האוסף מיכאל טל (משמאל) .בסיור הם עיינו
במחזורים שתרמו בני הזוג ליד ושם למשמרת.

■ בביקורם בישראל בסוכות ביקרו משתתפי סעודת
המשכן שארגנה השגרירות הנוצרית הבין-לאומית
בירושלים (  )ICEJגם ביד ושם .כל המשתתפים זכו
בביקור מיוחד ומתואם מראש ,לרבות הרצאות בנושא
חסידי אומות העולם .בתמונה :המנהל הארצי של
 ICEJבאירלנד בריאן סילווסטר (משמאל) עם מנהלת
הדסק הנוצרי ד"ר סוזנה קוקונן (מימין)

■ חקובו ומרב כוכב (רביעי ושלישית מימין) ,מאייר ודינה
זאגה (ראשון ושנייה מימין) ,מארי ויוסי כוכב (ראשונה ושני
משמאל) וטופיק ופלור חאבי (שלישי ורביעית משמאל)
השתתפו בטקס הסרת הלוט מעל שלט ההוקרה לכבודם
של אדוארדו וחוביטה כוכב (במרכז).

ברזיל
ישראל
■ ב 19-ביולי ביקרה ביד ושם הידידה והנאמנה של
יד ושם שרית לוי-מלין עם חברתה .בתמונה :לוי-מלין
ליד שלט ההנצחה לזכר הוריה אשר ומאשה מלין
ז"ל ,ניצולי שואה ממושב עדנים ,בני משפחת מלין
מווישנוויץ בטרנופול ומשפחת ברודר מקלסוב בסרני
שנספו בשואה.

■ המשתתפים גם צפו בהקרנה מיוחדת של הסרט
החדש של יד ושם עבור הקהל הנוצרי .מימין לשמאל:
מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה ,המנהלת
הארצית של  ICEJבקנדה התורמת דונה הולברוק ,ד"ר
סוזנה קוקונן והבמאים מרדיל וג'יי ראולינגס

■ מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (ראשון
מימין) ומנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד ופורטוגל
פרלה חזן (שנייה משמאל) קיבלו את פניהם של תרזה
וגוסטבו הלברייך (שלישית משמאל ושני מימין).

הצטרפו לחוג ידידי יד ושם היום!

■ ב 17-באוגוסט ביקרה ביד ושם הידידה והנאמנה
של יד ושם רנה ניסנבאום עם בן משפחתה .בביקור
סיירה רנה בתערוכה "סגולות של זיכרון" והתייחדה
עם זכר הוריה ,אחיה וארבע אחיותיה ,בני משפחת
שץ מוורשה ,שנספו בשואה.

ונצואלה
■ אלברטו ומלכה כהן (במרכז) ובני משפחתם ציינו
את בר המצווה של נכדם דניאל כהן (חמישי מימין)
עם מנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד ופורטוגל
פרלה חזן (רביעית משמאל).

■ 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 :
אתר יד ושםwww.yadvashem.org :
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
שבְתֶם בֶטַח :ניצולי השואה בהתיישבות העובדת1955-1945 ,
וי ַ
שלמה בר-גיל ועדה שיין
 78ש"ח
■ המחברים דנים במחקריהם בקליטת עולי שארית הפלטה בתנועה הקיבוצית ובתנועת המושבים בשנים .1955-1945
הם בוחנים אם הייתה קליטתם סיפור של הצלחה וחושפים לפנינו את טיב היחסים עם התושבים הוותיקים ,את
התפקידים שהועידו לניצולים ראשי המדינה ,מנהיגי התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים לאחר מלחמת העצמאות ואת
תפקודם של העולים עצמם בתוך סבך הזיכרונות ,היעדים ,הדעות הקדומות והקשיים.

עיון וחקר :הרצאות ומסות16 ,
בריאות בתנאי עראי  -שירותי בריאות לניצולי שואה באוסטריה 1953-1945
עדה שיין/עורך הסדרה :דן מכמן
 36ש"ח
■ כאשר הסתיימה מלחמת העולם השנייה ,שוחררו ממאוטהאוזן ומעשרות מחנות המשנה שלו  30,000-20,000אסירים
יהודים שידעו רעב ,תנאי תברואה ירודים ,מחלות ועינויים .פחות משלוש שנים לאחר מכן לקחו רבים מהם חלק מרכזי
בהקמתה ובביסוסה של מדינת ישראל כשהם בעלי חוסן גופני ונפשי .המחקר בודק את תרומת מספקי השירותים
הרפואיים במחנות העקורים באוסטריה לשיקום הרפואי של הניצולים ואת השפעתם על עיצוב מדיניות שירותי הבריאות
במדינת ישראל.

בגוז ֶן הייתי לאיש :תושייתו של נער יהודי מכפר בקַרפטורוס
נפתלי דויטש
 68ש"ח
■ סיפורו של המחבר מעלה על נס את התושייה המופלאה ואת כוח החיות העצום של נער יהודי מכפר קטן בקרפטורוס
בהתמודדות עם התנאים הקשים בגטו מונקץ' ובמחנות אושוויץ ,מאוטהאוזן ,גוזן וגונסקירכן .דויטש שרד מן התופת,
הצטרף לתנועת גורדוניה ,ובאיטליה סייע בהעברת מעפילים לספינות .בהגיעו לארץ הוא התנדב לצה"ל ולאחר מלחמת
העצמאות הצטרף לצי הסוחר הישראלי.

למידע נוסף על המגוון המקיף של ספרי יד ושם ולהזמנת ספרים:
טלפון  ,02-6443511פקס 02-6443509
יד ושם
רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
■

כתב העת יד ושם ירושלים
ת"ד  3477ירושלים 91034
טלפון  ,02-6443400פקס 02-6443409
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