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זוהו ארבעה מיליון שמות של קרבנות
אבן דרך בהנצחת השואה
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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
ד"ר משה קנטור
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 ,נח פלוג ,חיים צ'סלר,
ברוך שוב ,ד"ר שמשון שושני ,אפי שטנצלר,
אמירה שטרן ,עו"ד דב שילנסקי ז"ל ,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 ,שעיה בן יהודה,
רחל ברקאי ,רואי גרין ,אילה פרץ ,לימור קארו
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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משרד החינוך

■ בתוקף מחויבותו להעלות את המודעות לנושא
השואה ברחבי העולם ,יעלה יד ושם ב 23-בינואר
 2011ערוץ  YouTubeבשפה הפרסית ,זאת בד בבד
עם הרחבת התכנים באתר האינטרנט הקיים בפרסית.
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בפרסית ,וסיפורים על חסידי אומות העולם.
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באנגלית ,בעברית ,ברוסית ,בספרדית ובערבית,
מחזק את נוכחותו של יד ושם בזירה המקוונת
ומבטיח שמידע מהימן ומדויק יונגש לקהל רחב ככל
האפשר ברחבי העולם.
הרחבת התכנים באתר בפרסית והקמת ערוץ הYouTube -
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■ ב 27-בינואר יערוך האו"ם את טקס הזיכרון
השנתי באולם העצרת הכללית בניו יורק בסימן
"נשים בשואה" .במסגרת תכנית השואה של האו"ם,
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ערוץ  YouTubeחדש בפרסית
בהשתתפות שר החוץ של ליכטנשטיין ד"ר אורליה
פריק .באותו יום ישתתף ראש עיריית לינץ פרנץ
דובוש באירוע של אגודת ידידי יד ושם באוסטריה
בלינץ באוסטריה.

■

■ ב 27-בינואר תתכנס עמותת דורות ההמשך -
נושאי מורשת השואה והגבורה לערב מיוחד לציון יום
הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה בנושא "עתידו
של העבר  -המאבק על זיכרון השואה" באודיטוריום
בני ציון בבית התפוצות בתל אביב .בערב יישאו דברים
סגנית השר לאזרחים ותיקים חברת הכנסת ד"ר
לאה נס ויושב הראש של העמותה שמואל סורק.
ד"ר רפי ואגו מהמכון לחקר האנטישמיות בחוג
להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב ירצה בנושא.
כמו כן יוקרן הסרט נולדו במחנה ריכוז (בימוי :אווה
גרוברובה ומרטינה גאוואז ,הפקה )WDR :באדיבות
העמותה להצבת יד לקרבנות לנדסברג-קאופרינג
 מחנות חוץ של דכאו בראשות אורי חנוך ,ותיערךשיחה עם חנה קליין ,אחת משבעת ה"תינוקות"
שחיה היום בארץ .לפרטים ולרישום,02-6443822 :

ערוץ ה YouTube -החדש של יד ושם בשפה הפרסית

dorot.hahemshech@gmail.com

החינוך ,המדע והתרבות של האו"ם) בפריז .לאחר
מכן ישתתפו הדיפלומטים בהשתלמות חינוכית
שתעביר אריאל נחמיאס מבית הספר המרכזי
להוראת השואה ביד ושם .בהשתלמות יכירו
מחנכים ואנשי צוות מהאגף ללימודים אקדמיים
באונסק"ו את הפעילות החינוכית של יד ושם ואת
הגישה הפדגוגית של בית הספר המרכזי להוראת
השואה ,וכן יוצג מערך שיעור על ילדים בגטו לודז'.
■ ב 24-בינואר ייערך קונצרט מיוחד בבית הכנסת
ברחוב ריקה בברלין במעמד נשיא גרמניה כריסטיאן
וולף ויושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו .את האירוע
מפיקה אגודת ידידי יד ושם בגרמניה בראשותה של
הילדגארד מילר.

בישיבת ממשלה מיוחדת ב 23-בינואר .אבנר שלו יציג
לממשלה את המצב הנוכחי של ההוראה ,המחקר
וההנצחה של השואה ברחבי העולם וירחיב על
אופן ציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
במדינות שונות בעולם.
■ נשיא קרואטיה איבו יוסיפוביץ' ושר החינוך ושר
התרבות של קרואטיה ישתתפו בפתיחה של השתלמות
חינוכית בת שלושה ימים " -הוראת השואה ומניעת
פשעים נגד האנושות"  -שתתקיים במלון פאלאס
בזגרב .את ההשתלמות יעבירו חוה ברוך ויפתח אשכנזי
מבית הספר המרכזי להוראת השואה עם משרד
החינוך של קרואטיה .כ 50-מחנכים מקומיים ישתתפו
בסדנאות המבוססות על שיטות ההוראה הייחודיות של
בית הספר ויבקרו במחנה ההשמדה יסנובץ בקרואטיה.

■ ב 25-בינואר ייערך טקס זיכרון במטה הפרלמנט
האירופי בבריסל עם הקונגרס היהודי האירופי ומשרד
ההסברה והתפוצות של ישראל ובהשתתפות השר
יולי אדלשטיין .יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו יפתח את התערוכה "ארכיטקטורה של רצח"
אשר מציגה את תכניות הבניה של מחנה ההשמדה
אושוויץ-בירקנאו ,וכן תצלומי אוויר של המתחם,
תצלומים של בניית המחנה וציטוטים מפי אנשי
האס-אס והאסירים היהודים במחנה.

■ משרד החינוך של אסטוניה ובית הספר המרכזי
להוראת השואה יקיימו פעילות חינוכית משותפת
בטאלין ,בירת אסטוניה .עירית אברמסקי ,מצוות בית
הספר ,תעביר השתלמויות למשתתפים פוטנציאליים
בתכניות החינוכיות של בית הספר ולבוגרים של
תכניות בעבר ותבקר בבתי ספר באסטוניה שיתקיימו
בהם פעילויות הנצחה לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה.

■ יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ויושב ראש
מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו ישתתפו

■ ב 27-בינואר יתקיים אירוע משותף של אגודת
ידידי יד ושם בליכטנשטיין וממשלת ליכטנשטיין,

www.yadvashem.org

לתת-אתר מיוחד ליום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה

■■■

תערוכות נודדות ברחבי העולם
■ תערוכת התצלומים "בסה  -מילה של כבוד:
מוסלמים אלבנים שהצילו יהודים בשואה" (אוצרת:
יהודית שן-דר ,צלם :נורמן גרשמן) בגרסתה האנגלית
תוצג מ 17-בינואר בבית הנבחרים של בריטניה.
בתערוכה  17תצלומים וסיפורים של חסידי אומות
העולם האלבנים ובני משפחתם אשר בחרו לעשות
מעשה וסיכנו את חייהם כדי להציל יהודים בשואה.
■ התערוכה "בסה  -מילה של כבוד" תוצג גם
בעברית ובערבית במרכז האמנות בגבעת חביבה.
■ התערוכה "אין משחקים ילדותיים" (אוצרת:
יהודית ענבר) בגרסתה הגרמנית תיפתח בלנדהאוס
אינסברוק באוסטריה ב 27-בינואר במעמד מושל
טירול גונתר פלאטר .התערוכה מבקשת להציג
את חייהם של הילדים בשואה דרך עולם המשחק,
יצירה וכתיבה המאפשרים הצצה לדרך הישרדותם.
התערוכה גם תוצג באנגלית בגלריית העירייה
של ניקוסיה ,בשיתוף שגרירות ישראל בקפריסין,
ומתוכננת להיפתח גם בפורטוגלית בספריית סינס
בפורטוגל.
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איך אומרים שואה בסינית?
סמינר ראשון למחנכים מסין
סטפני מקמהון-קיי
■ "את הדברים שלמדתי בסמינר אקח אתי
בחזרה אל כיתתי .אכתוב מאמרים לכתבי עת,
אזמין חוקרים נוספים ,מסין ומחוצה לה ,ארצה
בנושא השואה בנאנג'ינג ,ואעודד את הבוגרים שלי
לכתוב את הדוקטורט שלהם בנושא השואה []...
הסמינר הזה הוא הזדמנות טובה לאסוף את כל
המקורות הקיימים לטובת חקר השואה והוראת
השואה בסין".
הדברים נאמרו מפיו של ד"ר לי-הונג סונג,
מבוגרי הסמינר הראשון ביד ושם למחנכים מסין
אשר התקיים בחודש אוקטובר בבית הספר המרכזי
להוראת השואה ביד ושם .הסמינר בן השבועיים
התקיים בזכות תרומתה הנדיבה של קרן משפחת
אדלסון ואורגן בסיועו של פרופ' גלן טימרמאנס -
בוגר בית הספר המרכזי להוראת השואה בעצמו
 מאוניברסיטת מקאו שבסין 22 .מחנכים מכלרחבי סין היבשתית  -שנגחאי ,בייג'ינג שאנג דונג,

נאנג'ינג וקאיפנג  -השתתפו בסמינר בצד מחנכים
מהטריטוריות הסיניות של מקאו והונג-קונג.
במשתתפים היו ראשי מחלקות באוניברסיטה,
דיקן של תכנית לבוגרי אקדמיה ,מתרגמת הספרים
של עמוס עוז לסינית ,מנהל בית ספר ,מרצים ומחנכים.
כולם ,ללא יוצא מן הכלל ,היו נלהבים וסקרנים ,שאלו
שאלות מעמיקות ,התעניינו מאוד בהרצאות ובסיורים
ברחבי הארץ והציעו הצעות ורעיונות מקוריים משלהם
לעידוד הוראת השואה בסין.
ההרצאות ,מפי מומחים מיד ושם ומהאוניברסיטה
העברית ,נגעו בקשת רחבה של נושאים ,בהם
האנטישמיות ,הספרות של השואה והספרות שלפני
השואה ,התנגדות רוחנית ואמנות בשואה וחסידי אומות
העולם .יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו נפגש
עם משתתפי הסמינר במושב של שאלות ותשובות,
והמשתתפים הביעו את התפעלותם מן המוזאון
לתולדות השואה שהם סיירו בו (בתמונה משמאל)

חדש בבית הספר הווירטואלי

ושמעו עוד על חזונו של שלו בעניין המוזאולוגיה של
השואה במאה ה.21-
משתתפי התכנית נפגשו עם שמונה ניצולי
שואה .שניים מהם ,מרשימת שינדלר ,שיתפו אותם
בחוויותיהם בזמן המלחמה במפעל האמייל בקרקוב.
חברתה הטובה של אנה פרנק סיפרה על ילדותן
המשותפת באמסטרדם .המפגשים עוררו הזדהות
רבה ועניין בקרב המחנכים ,והם הביעו רצון לשמור
על קשר עם הניצולים גם לאחר חזרתם לארצם.
בסיכום הסמינר הציעו המשתתפים רעיונות שונים
לקידום הוראת השואה בקרב עמיתיהם המחנכים
ותלמידיהם בסין .בין השאר דובר על סיוע ליד ושם
בהנגשת חומרים בסינית באמצעות האינטרנט,
קיום קורסים מקוונים למורים והבאת קבוצות שונות
ומגוונות של מחנכים ומנהיגים סיניים לישראל
לסמינרים נוספים .אחת המשתתפות בסמינר ,מורה
לאנגלית במקצועה ,נחושה לבנות מערך שיעור אשר

www1.yadvashem.org/education

נעמה שי"ק

תת-אתר מיוחד לציון  27בינואר
■ לקראת יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
שחל על פי החלטת האו"ם ב 27-בינואר ,הקים בית
הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם אתר מיוחד.
באתר סביבה חינוכית " -חשיפת תווי פניהם"  -אשר
מתחקה על גורלם של עשרה ילדים יהודים שנרצחו
באושוויץ ומנסה להשיב להם את זהותם שהנאצים
ניסו למחוק .באתר מגוון חומרים חינוכיים  -מערכי
שיעור ,טקסים ,סרטים ,עדויות ועיתון מקוון אשר
יוקדש לגורלם של יהודי דרום מזרח אירופה.

"מאין יבוא עזרי"  -סיפורן של
האחיות פאני רוזלאר ובטי מאיר

■

■ הסרט מאין יבוא עזרי מתאר את סיפורם של יהודי
מרכז אירופה בתקופת השואה מנקודת מבט של
שתי אחיות ,פאני רוזלאר ובטי מאיר לבית אישנהויזר,
ילידות פרנקפורט על נהר מיין שבגרמניה .בעקבות
עליית הנאצים לשלטון בשנת  1933עזבה משפחתן
את גרמניה והתיישבה באמסטרדם שבהולנד .פאני,
ילידת  ,1919נישאה למרק רוזלאר ימים ספורים לאחר
שגרמניה כבשה את הולנד .בשנת  1942ילדה פאני את
בנם אורי .אורי הועבר למסתור ,ופאני ובעלה התחבאו
במקום אחר עד סיום המלחמה .אחרי המלחמה נולדו

לפאני ולמרק עוד שני ילדים ,ובשנת  1952עלתה
המשפחה לישראל .בישראל הייתה פאני מורת דרך
במשך שנים רבות.
בטי ,ילידת  ,1923למדה סיעוד באמסטרדם וטיפלה
באמה שלא הייתה מסוגלת להתרגל לחיי מחבוא.
השתיים נשלחו לווסטרבורק ומאוחר יותר לברגן-בלזן.
בשני המחנות שימשה בטי אחות וכך הצילה את אמה.
לקראת סיום המלחמה נשלחו השתיים במסגרת חילופי
שבויים לשווייץ .עם תום המלחמה הן הגיעו למרסיי וממנה
לאלגי'ר .בטי עלתה לארץ ישראל ,השלימה את לימודיה
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ניצולות השואה בטי מאיר (משמאל) ופאני רוזלאר (מימין) נפגשות עם תלמידים בבית ספר בעיר הולדתן פרנקפורט על נהר מיין.

לתואר אחות מוסמכת ,נישאה וילדה בת.
ייחודו של הסרט מאין יבוא עזרי הוא בתיאור השואה
מנקודת מבט של שתי בנות משפחה שעברו חוויות
שונות המאפיינות את סיפורם של יהודי הולנד ושל
יהודי מרכז אירופה בשואה.
את "מאין יבוא עזרי" הפיקו בית הספר המרכזי להוראת השואה
ביד ושם והמרכז למולטימדיה באוניברסיטה העברית בירושלים
בתמיכת קרן משפחת אדלסון וועידת התביעות נגד גרמניה.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

המשתתפים הציעו רעיונות שונים לקידום הוראת השואה בקרב עמיתיהם
המחנכים ותלמידיהם בסין .בין השאר דובר על סיוע ליד ושם בהנגשת חומרים
בסינית באמצעות האינטרנט ,קיום קורסים מקוונים למורים והבאת קבוצות
שונות ומגוונות של מחנכים ומנהיגים סיניים לישראל לסמינרים נוספים

ישלב את המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה
ויעשה שימוש בנושאים של זהות כדי לעודד את
תלמידיה להמשיך ולהעמיק בלימוד השואה.
"יד ושם מחפש ללא הרף דרכים להרחבת מעגל
הידע על אודות השואה" ,אמרה דורית נובק ,מנהלת
בית הספר המרכזי להוראת השואה" .בראשית הדרך
התמקדנו באופן טבעי במדינות אירופה ,אך בשנים
האחרונות זיהינו עניין הולך וגובר במדינות רחוקות
יותר כגון סין".
הצלחת הסמינר הראשון עוררה בכולם רצון
לקיים סמינר נוסף בשנה הבאה" .הסמינר הזה יצר
אפקט הדומה לאבן שהושלכה אל אגם" ,הוסיפה
נובק" .אנחנו מקווים שההדים שהסמינר עורר עקב
הדברים שנלמדו בו על השואה ועל זיכרון אישי ולאומי
יתפשטו ויגיעו לכל רחבי סין ,כמו אדוות באגם".
הכותבת עובדת בדסק סמינרים באנגלית בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

צעד ראשון לפעילות משותפת:
הוראת השואה בארגנטינה
■ ב 17-12-באוקטובר התקיים סמינר משותף ליד ושם
ולמשרד החינוך הפדרלי בארגנטינה כדי להעמיק את
השותפות ולקדם את תחום הוראת השואה בארגנטינה
מבחינה מקצועית .בסמינר השתתפו כ 40-אנשי מפתח
מהפרובינציות של ארגנטינה ,והוא היה שיאו של תהליך
שהחל כשהייתה ארגנטינה לחברה בכוח המשימה
הבין-לאומי לחינוך ,זיכרון ומחקר של השואה (.)ITF
הסמינר נועד לקדם את מימוש ההחלטה שהתקבלה
בארגנטינה בסוף שנת  ,2009ולפיה יש להורות את נושא
השואה בתכנית הלימודים של בתי הספר הציבוריים
ברחבי המדינה .ההחלטה שהתקבלה במשרד החינוך
הייתה בין היתר פרי יזמתם של בוגרי קורסים חינוכיים
בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם.
על רקע מגמות של יצירת אנלוגיה בין רצח
האזרחים השיטתי בארגנטינה בשנות הדיקטטורה לבין
השואה ,היו בתכנית הסמינר לימוד מקדים של השואה
כפרק מובחן ,לרבות האנטישמיות המודרנית ,מקומה
באידאולוגיה הנאצית והשפעתה על קביעת המדיניות
הנאצית כלפי היהודים ובחינת השואה כמאורע מרכזי
במאה ה .20-כמו כן נדונו בסמינר דילמות אתיות
ומוסריות בשואה ,והודגם כיצד דילמות אלו מעלות
שאלות אוניברסליות .התכנית כולה תוכננה על פי
התפיסה החינוכית שפותחה ביד ושם.

יום עיון למפמ"רים
שולמית אימבר

שרית הוך-מרקוביץ

לקראת סיום הסמינר התכנס פנל ,ובו הוצגו ייחודה
של השואה והתקֵפות של העיסוק בה לסיפורי רצח
עם במדינות שונות .בביקור ב"אסמה" בארגנטינה -
בית הספר של הימאים בחיל הים ,ממוקדי העינויים
והרדיפות הפוליטיות של השנים  - 1983-1976נדונה
האפשרות של מערכת החינוך בארגנטינה ללמוד
מאופן הטיפול בזיכרון השואה בישראל ובעולם ועל
הדרך שבה חברה ועם יכולים לשמר את הזיכרון,
להתמודד עם העבר ולהעניק לו משמעות.
בדיונים שהתקיימו בסוף הסמינר הדגישו
המשתתפים את חשיבות התהליך ,את הפנמת
התפיסות החינוכיות שהציג יד ושם ואת התקפות
שלהן ושל התהליך לעשייה החינוכית בארגנטינה.
"היה לנו שבוע של עבודה רבה ,שבוע משמעותי
ומעניין של החלפת דעות וצעד ראשון לפעילות
משותפת" ,סיכמה מרה בראואר ,תת-מזכירה לשוויון
ולאיכות חינוכית במשרד החינוך של ארגנטינה" .אנחנו
מודים לכם על תרומתכם להעשרת ההתמודדות
והדיון על המדיניות של הזיכרון ,נושא עיקרי בסדר
היום שלנו".

■ במסגרת שיתוף הפעולה בין המגמה להכשרת
מורים בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם
והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך ,התקיים יום עיון
לכל המפמ"רים (המפקחים המרכזיים) של המשרד
בנושא " 50שנה למשפט אייכמן".
היום נפתח בדבריהם של יושב ראש המזכירות
ד"ר צבי צמרת ומנהלת בית הספר המרכזי להוראת
השואה דורית נובק .ההיסטוריון הבכיר ביד ושם ד"ר
דוד זילברקלנג הרצה על הבנליות של הרוע .ראש
מדור פיתוח חומרי למידה בבית הספר יעל ריצ'לר-
פרידמן הציגה את הערכה שפותחה בבית הספר על
משפט אייכמן והשפעותיו .לסיום סיירו המפמ"רים
במוזאון לתולדות השואה בלוויית שולמית שטיינר
ממדור הפיתוח ומנהלת המרכזייה הפדגוגית מיכל
סטרנין.
היום זכה להדים חיוביים ,וכך כתב ד"ר צמרת
במכתב התודה שנשלח לבית הספר" :יום זה פתח
צוהר לנעשה בהוראת השואה ביד ושם והביא בפנינו
מבט חשוב על חלק מסוגי התכנים הקיימים בנושא
בהוראת השואה".

הכותבת היא המנהלת הפדגוגית של בית הספר המרכזי
להוראת השואה.

הכותבת היא מנהלת המגמה להכשרת מורים בבית הספר
המרכזי להוראת השואה.

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

■ לאחר שהשלימה את לימודיה בסמינר להשתלמויות
מורים בבית הספר המרכזי להוראת השואה בשנת
 ,2008שבה אורסולה היינה לעבודתה בגרמניה -
מחנכת במכללת פרידריך ליסט בבון .היינה בחרה
להציג את נושא השואה לפני תלמידיה בכמה מסגרות
חינוכיות .נאמנה לתפיסה החינוכית-פדגוגית של יד
ושם ,החליטה היינה ללמד את השואה דרך סיפורו
של היחיד בשואה והציגה לפני תלמידיה עדויות של
ניצולי שואה.
בעזרת הצוות של בית הספר המרכזי להוראת
השואה יצרה היינה קשר עם פסח אנדרמן ,ניצול
שואה יליד בוצ'ץ' שבחבל גליציה בפולין .אנדרמן
תרם עותקים מן האוטוביוגרפיה שלו לתלמידיה של
היינה ,ולאחר שקראו את סיפורו ,הם קיימו עמו שיחת
ועידה ובה הציגו לפניו שאלות שונות ודנו בסיפורו
האישי" .לא דיברתי על מה שעבר עליי בשואה במשך
כמעט  60שנים" ,התוודה אנדרמן" .כפי שאתם ודאי
יכולים לתאר לעצמכם ,לא קל לי לדבר על העבר.
ובכל זאת ,בשנתיים האחרונות הופעתי פעמים רבות
בתור איש עדות לפני מחנכים גרמנים שהגיעו ליד
ושם ולפני סטודנטים בגרמניה .לאותם גרמנים אין

אורסולה היינה
גרמניה

■ בוגרת בית הספר המרכזי להוראת השואה אורסולה היינה
עם כמה מתלמידיה בבון בגרמניה

הזדמנויות רבות לשוחח עם ניצולי שואה .לא פעם הם
מתוודים לפניי שאינם יודעים דבר בנושא .אורסולה
היינה הוכיחה מחויבות עמוקה להוראת השואה .אף
כי אין להאשים את הסטודנטים של היום בשואה ,זו
ההיסטוריה הלאומית שלהם ,ועליהם ללמוד את
הנושא כדי לעצב עתיד טוב יותר".
המפגש עם אנדרמן ריגש מאוד את התלמידים
הגרמנים ,והם החליטו לחזק את הקשר אתו ולהעמיק

ליאורה ברוטמן

בלימוד סיפורו האישי .הם הזמינו אותו לכינוס מיוחד
שיתקיים בגרמניה ,ובו הם מתכוונים לספר את סיפור
חייו ,לשיר שיר מיוחד שחיברו על פי סיפור חייו ולהציג
סרטון על חוויית הלימוד שלהם בנושא השואה.
מחויבותה של היינה להוראת השואה באה לידי
ביטוי ביזמות נוספות .בסיוע הקרן ההומניטרית של
הנציבות הבין-לאומית לתביעות ביטוח על תקופת
השואה (  )ICHEICהיא יזמה פרויקט שבו תלמידים
לומדים את סיפוריהם של שני ניצולי שואה וכותבים
חיבורים עליהם .כל החיבורים של התלמידים יקובצו
יחד לחוברת חינוכית אשר תוכל לשמש גם כמערך
שיעור למחנכים .החוברות גם יישלחו אל ניצולי
השואה עצמם כדי לחזק את הקשר בין הדור הצעיר
לדור הניצולים" .חשוב לזכור שניצולי השואה הם
שעומדים במרכז לימודי השואה" ,אומרת היינה" .זה
המסר החינוכי החשוב ביותר שמחנכת כמוני יכולה
להעביר לתלמידים שלה בטרם יסיימו את לימודיהם
ויילכו איש-איש לדרכו .אני מקווה שהפרויקט יורחב
גם אל בתי ספר נוספים בגרמניה".
הכותבת עובדת במגמת אירופה בבית הספר המרכזי להוראת
השואה.

חומרים חינוכיים לקראת ציון  50שנה למשפט אייכמן
יעל ריצ'לר-פרידמן ופרופ' גיא מירון
■ "הייתי רוצה להאמין ,אך אינני יכול [ ]...ואם זה
באמת האיש ,איך להעניש אותו?"
הניצול פ' זלצמן ,בעקבות תפיסתו של אייכמן

לקראת ציון  50שנה למשפט אייכמן באפריל השנה,
בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם מפיק
חומרים חינוכיים המזמנים דיונים מעמיקים עם
תלמידים על משמעותו של המשפט .לצורך כך
הופקה בעת האחרונה ערכת כרזות המותאמת
לתלמידי התיכון ונכתב גיליון מיוחד של בשביל
הזיכרון בנושא משפט אייכמן.
בעזרת טקסטים ,תצלומים ,יצירות אמנות
וקריקטורות מעלה ערכת הכרזות ,שאליה נלוות
כרטיסיות שונות ,את השאלות החינוכיות-ערכיות
העומדות במרכז סיפור המשפט :כיצד נהפכו בני
אדם לרוצחי המונים? מי האחראי לשפוט את פשעי
הנאצים? האם שפיטתו של נאצי אחד מהווה צדק,
משפט או נקם? מה הייתה המשמעות של עדות
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הניצולים במשפט ומהם מחיריה? כיצד השפיע
המשפט על החברה הישראלית ועל העולם? ערכת
הכרזות בנויה באופן מודולרי המאפשר לבית הספר
להתאים את העיסוק החינוכי בו לאופיו ולתלמידיו.
הגיליון החדש של בשביל הזיכרון נפתח במאמרו
של ד"ר גדעון גרייף המציג את דמותו ההיסטורית
של אייכמן ואת פעילותו בתקופת השואה .גרייף,
שמאמרו מבוסס על המחקר העדכני ,מתמודד תוך
שחזור פעילותו של אייכמן עם הטיעונים שהועלו
במהלך המשפט ובמסגרת השיח הציבורי שהתנהל
סביבו על מניעיו ואחריותו המוסרית והמשפטית
לפשעיו .התובנות במאמרו של גרייף עשויות
לשמש את הקוראים המעיינים במאמרו של פרופ'
משה הלברטל שמתמודד מהזווית הפילוסופית
עם שאלת מהות הרוע שאייכמן מייצג .פרופ' חנה
יבלונקה מאירה בדבריה היבטים שונים ומגוונים של
המשפט  -בין השאר היותו נקודת מפנה בתדמית
של הניצולים וההקשבה לעדים ,וכן השפעתו על

השסע העדתי .פרופ' דליה עופר ממקדת את הדיון
בהשפעתו של המשפט על הערכתה של החברה
הישראלית את ההתנגדות החמושה מצד אחד
ואת ההישרדות בדרכים אחרות מצד אחר ומראה
כי השפעתו של המשפט על יחסם של הישראלים
לשאלות אלו לא הייתה חד-משמעית .ד"ר צבי צמרת
מתבונן על המשפט ועל תוצאותיו מפרספקטיבה
אישית של מי שהיה נער בתקופת המשפט ומשמש
כיום בתפקיד מרכזי בהתוויית דרכה של מערכת
החינוך הישראלית.
נושא השינוי בידע ובתודעה שהתחולל בחברה
הישראלית בעקבות המשפט עומד מטבע הדברים
גם במוקד הדיון ב"בשביל החינוך"  -במדור מוצגת
דרך לקיים דיון חינוכי בנושא דרך ניתוח שלוש עדויות
מהמשפט (המובאות בתקליטור הנלווה).
יעל ריצ'לר-פרידמן היא ראש מדור פיתוח חומרי למידה במגמה
להכשרת מורים בבית הספר המרכזי להוראת השואה ,ופרופ'
גיא מירון הוא עורך בשביל הזיכרון.

פרויקט ספינת הדגל של כוח המשימה יגביר את המודעות לשואה באירופה
רחל בד-קפלן ויעל וינשטוק

■ בשנים  2011-2010מדינת ישראל נושאת בתפקיד
של יושבת ראש כוח המשימה הבין-לאומי לחינוך ,זיכרון
ומחקר של השואה ( .)ITFבחודשים האחרונים יזם יושב
הראש של כוח המשימה דן תיכון את פרויקט ספינת
הדגל לקידום הוראת השואה והנצחתה במדינות
חברות ומשקיפות בכוח המשימה ברחבי אירופה.
בפרויקט שני חלקים:

צוותי הכשרה לתכנון אירועי
יום הזיכרון הבין-לאומי במדינות
המבקשות חברות בITF-
לקראת יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
יכשירו אנשי יד ושם צוותים לייצוג כוח המשימה
בטקסים ,באירועים ובתכניות בשלוש מדינות באירופה
המבקשות להיות חברות בכוח המשימה :מקדוניה,
פורטוגל וסלובניה.
ביד ושם נרתמו ליזמה הזאת המנהלת הפדגוגית
של בית הספר המרכזי להוראת השואה שולמית
אימבר ,מנהלת מגמת אירופה של בית הספר רחל
בד-קפלן וד"ר דוד זילברקלנג ,חוקר בכיר ביד ושם.
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,יושב ראש
עמית של המשלחת הישראלית לכוח המשימה ,ציין:
"מטרתו של כוח המשימה היא לעודד ממשלות לציין
בארצן את יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה

ולהטמיע את לימודי השואה אל תוך מערכות החינוך
המקומיות .אני שמח שאנשי יד ושם יתרמו השנה
תרומה חשובה להגשמת יעדים חשובים אלו".
בשבוע של יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות
השואה יופיעו צוותי ההדרכה של כוח המשימה
לפני בתי הנבחרים ואנשי הסגל הדיפלומטי של
שלוש המדינות ,יעבירו הרצאות לאנשי פקולטה
ולסטודנטים באוניברסיטאות ,ייעצו למקבלי החלטות
בתחומי החינוך ,התרבות ומדיניות החוץ ויקיימו
דיונים על ההיבטים השונים והאתגרים בהוראת
השואה במאה ה.21-
מומחים נוספים בעלי שם עולמי אשר נרתמו
לפרויקט הייחודי של כוח המשימה :ד"ר סטיבן סמית,
מנהל מכון הקרן להיסטוריה חזותית בלוס אנג'לס;
מארק וייצמן ממרכז שמעון ויזנטל בניו יורק; ד"ר וולף
קייזר ,מנהל אגף החינוך בבית ועידת ונזה בברלין;
ג'רולד גוטל ממרכז התרבות היהודית בלונדון; ד"ר
ג'וליאן וצל מהמרכז לחקר האנטישמיות באוניברסיטה
הטכנית בברלין; וד"ר קתרין מאייר ,המזכירה בפועל
של כוח המשימה.

סדרת ועידות וידאו
למנהיגי כוח המשימה
בחלק זה של יזמת יושב הראש ניתנת לחברי משלחות
כוח המשימה ,מעצבי דעת קהל והקהל הרחב גישה
קלה יותר לעיסוק בסוגיות אקטואליות הקשורות
לשואה .בפרויקט כונסו שש ועידות וידאו בין-לאומיות,
ובהן הרצו שישה מרצים בכירים בתחומם על נושאים
אקטואליים הקשורים לשואה :ד"ר ג'וליאן וצל
(האוניברסיטה הטכנית בברלין) בנושא "אנטישמיות

בת-זמננו"; פרופ' עמר ברטוב (אוניברסיטת בראון
בארצות הברית) בנושא "זכויות מיעוטים"; פרופ' רוברט
ויסטריך (האוניברסיטה העברית) בנושא "הכחשת
שואה"; פרופ' יהודה באואר (יועץ אקדמי של יד
ושם) בנושא "שואה וג'נוסייד"; ד"ר פיוטר ציבינסקי
(מנהל המוזאון באושוויץ-בירקנאו) בנושא "שימור
אתרי הנצחה"; ופרופ' דינה פורת (אוניברסיטת תל
אביב) בנושא "התמודדות עם העבר".
בוועידות השתתפו קהלים בין-לאומיים ,ובהם
נציגי כוח המשימה ,אקדמאים וסטודנטים מרחבי
העולם ,ושאלו את המרצים שאלות לאחר סיום
ההרצאה .תוצר הפרויקט הוא אתר אינטרנט מיוחד
(  )www.holocausttaskforce.holocaust-issuesבאתר כוח
המשימה ובאתר יד ושם .האתר מחולק לפי ששת
הנושאים של הוועידות .בכל חלק הרצאת פתיחה
קצרה של היועצת האקדמית של כוח המשימה פרופ'
דינה פורת המציגה את הרציונל לעיסוק בנושא
הספציפי ,הרצאות החוקרים ,שאלות ותשובות,
מאמרים ,קישורים מתאימים וראיונות עם חוקרים
נוספים בתחום.
"זו יזמה חשובה מאוד של יושב ראש כוח
המשימה" ,אמרה מנהלת בית הספר המרכזי להוראת
השואה דורית נובק" .באמצעות ההרצאות אנו רוצים
להעביר מסרים לאנשים המשפיעים ,לאנשי ציבור
ולקהלים מגוונים בנושאים הקשורים לשואה ולסדר
היום הבין-לאומי".
רחל בד-קפלן היא מנהלת מגמת אירופה בבית הספר המרכזי
להוראת השואה ,ויעל וינשטוק עובדת במגמת התקשוב בבית
הספר המרכזי ומנהלת את הפרויקט של יושב הראש של
כוח המשימה.

"האומץ להיזכר ולהזכיר":
פעילויות חינוכיות לציון יום הקדיש הכללי עשרה בטבת
■ לציון יום הקדיש הכללי עשרה בטבת הגיעו ליום
עיון ביד ושם כ 2,500-תלמידי ישיבות ואולפנות וחברי
תנועות הנוער הדתיות .האירוע נערך ביום חמישי
תשעה בטבת תשע"א 16 ,בדצמבר ,ערב צום עשרה
בטבת .השנה הוקדש היום לנושא "'זכור ימות עולם
בינו שנות דור ודור'  -האומץ להיזכר ולהזכיר ,עדים
ועדויות ממשפט אייכמן".
ביום זה נפגשו התלמידים עם הרב אבי רט,
ממקימי מכון ש"י באוניברסיטת בר אילן ,ועם
הרב דוד סתיו ,רב היישוב שוהם ויושב ראש ארגון
רבני צהר ,ושמעו מפיהם הרצאות בנושא "תוקפה
וחשיבותה של העדות במסורת ישראל" .מיקי גלעד
גולדמן ,ניצול שואה ואיש לשכה ( 06יחידת משטרה
אשר חקרה את אדולף אייכמן ואספה מסמכים
למשפט) ,ואברהם אביאל ,עד במשפט אייכמן ,נפגשו

עם התלמידים וחלקו את חוויותיהם .בהמשך היום
השתתפו התלמידים במגוון פעילויות מרתקות  -סיור
במוזאון לתולדות השואה בסימן עדים ועדויות ,צפייה
ודיון בסרטי הפרויקט "עדים וחינוך" ,סדנאות במרכז
הצפייה ,פעילות אינטראקטיבית במרכזייה הפדגוגית
בבית הספר המרכזי להוראת השואה ועוד .יום העיון
נחתם בתפילת מנחה בבית הכנסת.
בערב ,בחלק השני של היום ,הגיעו לפעילות
חינוכית כ 500-חניכי תנועות הנוער הדתיות  -בני
עקיבא ,עזרא ,הצופים הדתיים ואריאל .החניכים
סיירו במוזאון לתולדות השואה ,צפו ודנו בעדויות של
ניצולים שהופיעו במשפט אייכמן ושוחחו בקבוצות
על השפעת המשפט על החברה הישראלית .הערב
נחתם בטקס באוהל יזכור בהשתתפות חזן וראשי
תנועות הנוער.

יפה נובוסלסקי

בסיום היום הביעו משתתפים רבים את חשיבות
המעשה החינוכי .אחד הרבנים שבית ספרו השתתף
ביום העיון ציין" :זוהי פעילות חשובה מאין כמוה
שהפגישה את תלמידיי עם כלים חשובים להמשך
התמודדותם עם סוגיות שונות של השואה".
הכותבת היא רכזת המדור הדתי בבית הספר המרכזי להוראת
השואה.
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זוהו ארבעה מיליון שמות
של קרבנות
לאה גולדשטיין
■ לקראת סוף דצמבר  2010יצא מנהל היכל
השמות אלכסנדר אברהם בהודעה היסטורית
חשובה :יד ושם הצליח לאסוף שני שליש מהשמות
של קרבנות השואה  -ארבעה מיליון שמות .אחת
המשימות המרכזיות של יד ושם מאז הקמתו היא
לאסוף ולהנציח את שמותיהם ואת סיפוריהם של
כל אחד ואחת מקרבנות השואה .לאורך השנים,
בסיועם של ארגונים יהודיים ואחרים ברחבי העולם,
יד ושם עושה מאמצים בלתי פוסקים למצוא את
שמותיהם של כל ששת המיליונים שנרצחו בשואה
בידי הנאצים ועוזריהם.
המאמצים הראשוניים במשימה הכבירה הזאת
הולידו את מפעל דפי העד ,שאלונים המנציחים
פרטים ביוגרפיים של הקרבנות כדי לשחזר את
זהותם האישית של כל אחד מקרבנות השואה .מאז
שנות ה 50-יד ושם אוסף את דפי העד אשר מוסרים
הניצולים עצמם ,בני משפחה וחברים .במרוצת
השנים נעשו כמה מבצעי איסוף גדולים בישראל
ובקהילות יהודיות בכל רחבי העולם ,וגם היום מלאכת
האיסוף נמשכת ללא הרף" .דפי העד בונים מחדש
את זהותם של יחידים ומשלימים את התמונה של
השמות הכתובים ברשימת גירוש או ברשימת אסירים
של מחנה" ,מסביר אברהם" .את הרשימות הללו
כתבו הנאצים ועוזריהם בזמן המלחמה כדי לשרת
את מכונת הרצח שהם יצרו .חובתנו המוסרית היא
שלא להפקיר את זיכרון יקירינו שנרצחו בידיהם של
אותם אויבים .כ 2.2-מיליון שמות מהשמות הידועים
היום ,מקורם בדפי עד".
בשנות ה 90-הרחיב יד ושם את מעגל החיפושים
והחל לאסוף שמות גם מרשימות גירוש של משלוחים
למחנות ומרשימות של גטאות ומחנות .על ידי קיום
סדנאות משותפות והחלפת ידע עם מומחים רכש יד
ושם את המיומנויות ,והיה לכוח העיקרי במאמץ לקבץ
את כל המידע הקיים בנושא קרבנות השואה.
נתיב זה של שחזור שמות מתבסס על סקירה
דקדקנית של חומרי ארכיון והשלמת פיסות מידע
חסרות .בארכיונים ביד ושם נמצא אוסף התיעוד
הגדול בעולם בנושא השואה ,ושמורים בהם היום
כ 130-מיליון דפי תיעוד 100,000 ,עדויות ניצולים,
 400,000תצלומים 15,000 ,תיקים של חסידי אומות
העולם ,וכן כ 25,000-חפצים ו 12,000-יצירות אמנות.
על ידי הצלבה מתוחכמת של כל המקורות הללו יד
ושם משחזר מדי יום את זהותם של קרבנות השואה
(ראו "להשיב את הפנים" ,עמ' .)9
עד שנת  2000הושלם המבצע למחשוב השמות
וליצירת מאגר דיגיטלי של כ 2.5-מיליון נספים בשואה.

 8איסוף השמות

■ מפת אירופה המציגה את שיעור שמות קרבנות השואה שתועדו עד כה” .הקושי העיקרי הוא באיתור שמותיהם של יהודים
שנרצחו במזרח אירופה”.

שחזורם של ארבעה מיליון
שמות הוא אכן הישג של ממש,
אך משמעותו היא גם
שכשליש מן הנספים
עדיין לא זוהו והונצחו
ב 2004-עלה לאתר יד ושם ( )www.yadvashem.org
המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה ,ובו היו
כשלושה מיליון שמות .האתר מעניק לציבור הרחב
גישה מלאה וללא תשלום אל שמות קרבנות השואה
באנגלית ובעברית (ולימים גם ברוסית).
מאגר השמות הוא פרי העבודה המסורה
והדקדקנית שהושקעה ביד ושם במשך עשורים,
תוך שיתוף פעולה עם מספר הולך וגדל של שותפים
אשר מתעדים את שמות קרבנות הרדיפה הנאצית
באירופה ומחוצה לה .המאגר מושתת על פלטפורמה
טכנולוגית מתוחכמת המאפשרת חיפושים מתקדמים
על פי סאונדקס (מיון שמות על פי הגייתם) ושימוש
ב"נרדפות"  -מערכת מיוחדת שפותחה ביד ושם

ואשר יודעת לזהות את כל הגרסאות של שמות
ומקומות כדי לייעל את החיפוש.
המסמכים שהשמות נדלים מהם הם פעמים רבות
קשים לפענוח ,ונדרשת רמה גבוהה של מומחיות
בקריאת כתבי יד בשפות שונות .צוות מיוחד של
כ 50-מומחים אשר הוכשרו בקטלוג שמות סורקים
את המסמכים אל המחשב ,מקלידים את המידע
בשדות המתאימים ומתעדים את השמות הכתובים
במסמכים .משם המידע עובר אל מאגר השמות
ומאפשר לגולשים ולחוקרים המגיעים אל האתר
לבצע חיפוש מקוון" .העניין ההולך וגובר של אנשים
מכל רחבי העולם בממד האנושי של השואה בא לידי
ביטוי מוחשי באינטרנט" ,מציין אברהם" .יותר מ10-
מיליון ביקורים מיותר מ 200-מדינות וטריטוריות
נרשמים באתר יד ושם מדי שנה".
שחזורם של ארבעה מיליון שמות הוא אכן
הישג של ממש ,אך משמעותו היא גם שכשליש מן
הנספים עדיין לא זוהו והונצחו .הקושי העיקרי באיסוף
השמות הוא באיתור שמותיהם של יהודים שנרצחו
במזרח אירופה ובשטחי ברית המועצות לשעבר היות
ששם ,שלא כמו במערב אירופה ,היה הרצח במקום

אבן דרך בהנצחת השואה
המגורים של היהודים ,והנאצים לא הכינו רשימות
גירוש" .החלטנו להשקיע בחמש השנים האחרונות
את עיקר מאמץ האיסוף בקהילות יהודיות שרוב
שמות הנרצחים בהן לא היו ידועים לנו" ,ציין מנהל
היכל השמות אלכסנדר אברהם" .מאמצינו נשאו
פרי :בשנת  2005היו ידועים לנו כ 20%-משמות
היהודים שנרצחו באוקראינה ,והיום כ 35%-משמות
הקרבנות ידועים לנו .לפני חמש שנים היו ידועים לנו
 23%משמות הקרבנות בבלרוס ,והיום יש לנו 37%
מהשמות .במאגר היו לפני חמש שנים רק  35%משמות
יהודי פולין (גבולות  )1938שנרצחו ,והיום כבר זוהו
 46%מהשמות .מקרב יהודי הונגריה שנספו עלה
המספר מ 45%-ל 65%-שידועים לנו היום ,ומ35%-
משמות יהודי יוון שהיו ידועים לנו ב 2005-הגענו היום
לכ 70%-מהשמות".
בפרויקט איסוף שמות הנספים בשואה נעשה
מאמץ ממוקד לאיתור עוד שמות על ידי הפצת דפי
עד בכל רחבי העולם בעזרת גופים מקומיים ,גביית
עדויות מחברי קהילות יהודיות בברית המועצות
לשעבר ובארצות אחרות ,צילום של מצבות
ודליית שמות מספרי יזכור ולוחות זיכרון בבתי
כנסת .בפרויקט נאספים ומתועדים מסמכים גם
מיחידים ומארגונים ורשימות של שמות ממקורות
שונים" .דפי עד ועלוני הסבר מופצים בהמוניהם
גם במרכזים קהילתיים יהודיים בישראל ,בארצות
הברית ,בקנדה ,באירופה ,באוסטרליה ובדרום
אמריקה ומעודדים את האנשים לחקור ולבדוק אם
יקיריהם שנספו בשואה מתועדים ביד ושם" ,מסבירה
סינטיה וורוצלבסקי ,מנהלת פרויקט איסוף שמות
הנספים בשואה" .מבצעי האיסוף המקומיים בקרב
הקהילות היהודיות הם חיוניים בניסיון להגיע אל
מיליוני שמות נוספים הנצורים בזיכרונותיהם של
הניצולים או של בני משפחותיהם .מטרת מבצעי
האיסוף המקומיים היא להבטיח שאף לא אחד
מקרבנות השואה לא יישכח".
"מרביתם של ששת מיליוני הנספים לא השאירו
אחריהם קבר ,מצבה או עדות על חייהם" ,מסכם
אברהם" .יד ושם לא ינוח ולא ישקוט עד שכל אחד
ואחד מן הנספים יונצח".
הקִטלוג והמחשוב של השמות ופרויקט איסוף שמות הנספים
בשואה מתקיימים בזכות סיועם של "פרויקט רשימת הקרבנות
של הסדר הבנקים השוויצרי" ,יזם ההיי-טק יוסי הולנדר ,ועידת
התביעות" ,דיינו בע"מ" בהנהלתם של קולין וגייל הלפרן
ומשפחתם ,קרן נד"ב ,קרן נאובר ,הקרן הלאומית של אוסטריה
לקרבנות הנציונל-סוציאליזם ,הקרן הצרפתית לזיכרון השואה,
האגודה האמריקנית למען יד ושם ,קרן מרו"ר ,קרן וקסנר
ותורמים אחרים.

להשיב את הפנים
ד"ר אריה ביגון,
ברסט ליטובסק ,פולין
■ אריה ביגון נולד בברסט ליטובסק (בריסק) .אריה
וכל משפחתו נרצחו בשואה בלי להותיר שריד .אברהם
שטריקמן ,בן עירו של ביגון שזכר אותו ,מסר ליד ושם
בשנת  1960דף עד לזכרו .הוא לא ידע לספר מה
עלה בגורלו אך ידע שביגון היה רופא ואף ציין בדף
העד את התואר "ד"ר".
מרבית יהודי ברסט נרצחו ב 15-באוקטובר
 .1942בשנים האחרונות העתיקו חוקרי יד ושם אוסף
מסמכים של הוועדה הממלכתית המיוחדת לחקר
פשעי הנאצים בברית המועצות (  )CHGKבמוסקווה.
במסמכים נמצאה רשימה של יהודים שנרצחו
בברסט ,לרבות עדות שד"ר ביגון אכן נרצח .הם גם
גילו שהוא לא נרצח לבדו .ליד שמו נרשמו שמותיהן
של אשתו סופיה (שרה) ושתי בנותיו סלינה ושולמית
אשר נרצחו אתו יחד.

יואכים ויינגרטן,
דרוהוביץ' ,פולין
■ שמו של יואכים ויינגרטן נמצא במאגר המרכזי של
שמות קרבנות השואה בשורה אחת בלבד ברשימה
של  76,000יהודים שגורשו מצרפת למחנות ההשמדה
בפולין .לא היה דף עד לזכרו כי ככל הנראה לא נותר
איש שיזכור אותו .על פי המסמך ,הוא נשלח לאושוויץ
ב 17-ביולי  1942בטרנספורט מספר  .6תאריך הלידה
שצוין היה  ,1875ומקום הלידה לא היה קריא למעט
שלוש האותיות האחרונות ."icz " -
שנים רבות לאחר מכן אישר מסמך שהתקבל
מהמוזאון הלאומי של אושוויץ-בירקנאו את מותו של
ויינגרטן במחנה ב 28-באוגוסט  .1942המסמך ציין גם
את תאריך הלידה האמתי שלו ואת מקום לידתו 9 -
באוקטובר  ,1895דרוהוביץ' בפולין  -את שמות הוריו
ואת מקום מגוריו בפריז.
חלפו עוד כמה שנים עד שספר שנמסר לספריית
יד ושם השלים את התמונה .הספר הוא אלבום ציורים
שמתאר את עבודתה של "קבוצת הארבעה"  -ארבעה
ציירים יהודים צעירים ממזרח גליציה שלמדו אמנות
במונמרטר בפריז .באלבום היה דיוקן עצמי של יואכים
ויינגרטן ,כמה מהציורים המודרניים שצייר ושני עמודים
מלאים של הביוגרפיה האישית שלו.
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מסילות אל האבדון
מאגר מידע חדש של השילוחים בתקופת השואה
לאה גולדשטיין

■ "יקירתי,
בעוד דקות ספורות נצא אל תחנת הרכבת וניסע
אל הנצח .השגיחי על אימא .לבעלי ולי ניתנה האפשרות
להישאר כי אנחנו עובדים ,אבל בננו הקטן מוכרח ואין
אנו רוצים להניח לו ללכת לבדו בדרכו האחרונה ,ואנו
הולכים יחד אל המוות .השלמנו עם גורלנו...
במשך הלילה הלבינו שערותינו ,התפללו לאלוהים
שיחסוך מכם דבר כזה שעבר עלינו .זוהי ההודעה
האחרונה מאתנו"...
מתוך "אלה דברי האחרונים" :מכתבים אחרונים מן השואה
(יד ושם)2002 ,

בדצמבר  2010השלימו המכון הבין-לאומי לחקר
השואה ואגף מערכות המידע ביד ושם את השלב
הראשון בפרויקט פורץ דרך  -בניית מאגר מידע
מקוון מקיף לכל אחד ואחד מן השילוחים של קרבנות
השואה שהנאצים הוציאו לפועל.
המאגר נושא את השם "מסילות אל האבדון
 מאגר המידע של השילוחים בתקופת השואה"ומתבסס על מגוון רחב של תעודות נאציות רשמיות,
עדויות ניצולים ומחקרים שונים שנעשו בנושא
השילוחים מאז  1945בניסיון לשחזר בשלמותו את
תהליך הגירוש משטחי הרייך השלישי ומאירופה
הכבושה כולה במהלך המלחמה.

דיוקנם של הקרבנות

הפרויקט מתמקד בשלושה היבטים מרכזיים
של השילוחים:
א .פרטי השילוח המסוים ,ובהם תאריך הגירוש,
נקודת המוצא הגאוגרפית של השילוח ,המסלול,
התחנות בדרך ,אמצעי התעבורה השונים שבאמצעותם
בוצע השילוח ומשך הנסיעה ליעד הסופי .נתונים אלו
מסייעים בשחזור מדויק של האירוע תוך שימת דגש
בהתרחשויות שונות אשר אירעו במהלכו.
ב .המבנה וההרכב של המנגנון הביורוקרטי אשר
הוציא אל הפועל את השילוחים מרחבי אירופה .במערך
זה היו בעלי תפקידים בשירותי הביטחון הנאציים
דוגמת אדולף אייכמן ,אך גם שוטרים מקומיים
אשר סייעו במעצר יהודים טרם גירושם .בה בעת
המחקר בוחן את מידת שיתוף הפעולה והמעורבות
של גופים אזרחיים בגירוש היהודים ,ובהם חברות
הרכבת האירופיות.
ג .הפרופיל של אוכלוסיית המגורשים .רשימות
שמיות מעודכנות ונתונים דמוגרפיים שמקורם
בתיעוד ארכיוני מאפשרים את הצגת המאפיינים
הכלכליים-חברתיים של המגורשים וגם תמונת מצב
של קהילות יהודיות ערב חורבנן.
תוצאות המחקר קובצו אל מאגר מידע ממוחשב
ומקוון הזמין לגלישה באתר האינטרנט של יד ושם
בשפות עברית ואנגלית .בסיס הנתונים יציג מבט-

על מקיף של השילוחים וגם פרטים של השילוחים
ושל הקרבנות שיצאו מערי מוצא שונות .המאגר הוא
צירוף ייחודי של מאגרי מידע ומשאבי ידע שונים ביד
ושם ,ובהם אגף הארכיונים ,אגף ההנצחה וההסברה,
הספריות והיכל השמות ,והוא מעניק לחוקרים ,לקרובי
המשפחה של קרבנות השואה ולתלמידים החוקרים
את הנושא גישה לאוסף עצום ומקיף של מסמכים,
תמונות ושמות הקשורים לנושא השילוחים.
"גירוש היהודים מבתיהם היה מרכיב או שלב
מרכזי במימוש 'הפתרון הסופי'" ,מציין ד"ר יואל

אביב ששר

מרגרט גרטרודה הרצל נוימן
■ במגורשים בשילוח מספר ( 40רכבת )Da 513
שיצאה מווינה ב 10-בספטמבר  1942בשעה 21:00
נמצאה גם מרגרט גרטרודה (טרודה) הרצל נוימן ,בתו
הצעירה והאהובה של בנימין זאב הרצל .למחרת היא
הגיעה לטרזיינשטט וסומנה במספר .VI/10
טרודה הייתה מבריקה ובעלת כישרון כתיבה
וקסם אישי שהיה קשה לעמוד בפניו .היא כתבה
לצ'רצ'יל ותבעה ממנו לעשות שלום עם הגרמנים,
וגם אל היטלר כתבה מכתב נזיפה ובו ציינה את
חוסר שביעות רצונה" :אתה לא מבין שאתה הורס
את כל התרבות האנושית?" שאלה אותו .היטלר
לא השיב.
כמו שני אחיה הנס ופאולינה שמתו טרופי דעת,
סבלה גם היא מנפש מעורערת ואושפזה לסירוגין
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■

טרודה הרצל (שנייה משמאל) עם אביה ואחיה

במוסדות פסיכיאטריים בפרוורי וינה .האחרון
שבהם היה ה"שטיינהוף" ,וממנו היא גורשה עם
החולים האחרים לטרזיינשטט ,שם הודיעה לצוות

על שושלתה וביקשה לפגוש את המנהיג היהודי.
אף שזקן היהודים בגטו יעקב אדלשטיין לא התעניין
בה ,אחת האחיות ,טרודה גרואג ,החליטה שהיא
תדאג לטרודה בעזרת הסגל הרפואי .שישה חדשים
החזיקה טרודה מעמד בבית החולים בטרזיינשטט.
היא נחלשה בהדרגה וב 15-במרס  1943הלכה
לעולמה .בעלה ריכרד נוימן ,תעשיין טקסטיל שהיה
מבוגר ממנה ב 27-שנה ושגורש אף הוא באותו
משלוח ,מת חודשיים לפניה .בנם היחיד ונכדו היחיד
של הרצל ,סטפן תאודור ,נשלח לשרת בספטמבר
 1946בתפקיד הציר המסחרי בשגרירות בריטניה
בוושינגטון .כשקיבל את המידע על אודות גורלם
של הוריו ,התאבד בקפיצה מגשר שדרת מסצ'וסטס
ב 26-בנובמבר .1946

"אנחנו רואים בכל שילוח ושילוח אירוע היסטורי
בעל משמעות משל עצמו ולא שלב טכני בלבד שבו הועברו
היהודים ממקום אחד למשנהו".
ד"ר יואל זיסנויין

■

יהודים עולים לרכבת בגירוש יהודי מקדוניה ,מרס 1943

זיסנויין ,מנהל פרויקט המחקר של השילוחים.
"בעדויותיהם סיפרו רבים מניצולי השואה על האימה
שעוררה קבלת הידיעה על גירוש קרב ואף תיארו
לפרטיה את הטראומה של השילוח עצמו .זו הסיבה
שאנחנו רואים בכל שילוח ושילוח אירוע היסטורי

בעל משמעות משל עצמו ולא שלב טכני בלבד
שבו הועברו היהודים ממקום אחד למשנהו .המאגר
החדש יעניק לחוקרים גישה אל קשת רחבה של
עדויות השמורות ביד ושם ויפנה אותם אל מקורות
נוספים לטובת מחקריהם".

בשלב הראשון של הפרויקט שוחזרו כ50-
שילוחים שיצאו מווינה שבאוסטריה אל המזרח
מ 1939-עד תחילת  .1943הראשון בהם ,באוקטובר
 ,1939הגיע לניסקו בפולין .בארבע השנים שלאחר מכן
גורשו עוד כ 40,000-יהודים מן העיר" .וינה נבחרה
למוקד הראשון בפרויקט מכיוון שאת מנגנון השילוח
שם הקימה הלשכה המרכזית להגירת היהודים שהקים
אייכמן כבר בקיץ  ,"1938מסביר זיסנויין" .לשכתו
נהייתה בהמשך לסוכנות שילוחים אשר ארגנה את
החרמת הרכוש היהודי ,את ריכוזם באזורים מוגדרים
ולבסוף את גירושם מחוץ לגבולות אוסטריה".
השלב הבא בפרויקט כבר החל ,ובו נחקרים
השילוחים מגרמניה ,מבוהמיה וממורוויה
("הפרוטקטורט") למחנה טרזיינשטט .ואחר כך?
"מטרת הפרויקט היא לחקור את כלל השילוחים
מכל אירופה ,לרבות אגן הים התיכון (סלוניקי)",
מסביר ד"ר זיסנויין" .בשנים הקרובות נרכז את
המאמצים שלנו בתחנות הגירוש ממרכז אירופה
וממערב אירופה ,שם החלו המסעות הטראומטיים
והמזעזעים ביותר שעברו על הקרבנות אשר שרדו
או לא שרדו משילוחים אלו".
ב"מסילות אל האבדון  -מאגר המידע של השילוחים בתקופת
השואה" תומכת ועידת התביעות.

יעקובוס הנריקוס קאן
■ יעקובוס הנריקוס קאן ,בעליו של בנק "ליסה וקאן"
שעם לקוחותיו נמנה גם בית המלוכה בהולנד ,התוודע
לרעיון הציוני בעקבות פרשת דרייפוס .קאן ,חילוני
מתבולל בהווייתו ,השתתף בקונגרס הציוני הראשון
בבזל ב .1897-ב 1899-הוא רכש את  60האדמות
הראשונות ב"אחוזת בית" ,רשם אותן על שמו ואפשר
את התחלת הבנייה בעיר העברית הראשונה תל
אביב .ב 1902-הקים את בנק אנגלו-פלסטין ביפו,
לימים בנק לאומי.
עם כיבוש הולנד בידי הנאצים נסגר הבנק ,ובני
הזוג קאן גורשו מביתם בהאג .ב 29-בספטמבר 1943
הם הועברו למחנה וסטרבורק ,שם חלה קאן ואושפז
לסירוגין בבית החולים שבמחנה .ואז ,כותבת לאה
שוויגר ,אחות רפואית שטיפלה בו וליוותה את הזוג,

■

אנה ויעקובוס קאן

"ב 3-בספטמבר  1944נחתה עלינו הקטסטרופה
הגדולה כאשר נשלחנו ,כמעט כולנו ,לטרזיינשטט.
נדחסנו ,עם עוד  2,500איש בקרונות משא סגורים,
החולים על מזרני קש .חבית אחת של מים לשתייה

וחבית אחת לצרכים אחרים היו כל מה שעמד
לרשותנו [ ]...המחנק בקרונות הסגורים היה בלתי
נסבל ותחת איום של האס-אס ניסינו לפתוח סדק
[ ."]...בטרזיינשטט הלך והתדרדר מצבו הבריאותי
של קאן ,והוא מת ב 7-באוקטובר  .1944רעייתו אנה
מתה בסבל רב בבית החולים שבגטו ב 28-באפריל
 .1945שלושה מחמשת ילדיהם נספו בשואה :מוריץ,
בנם הבכור ,מת באורייננבורג במרס  ;1942יוהן ,בנם
השלישי ,נשלח ביולי  1942לאושוויץ; ויאפ ,צעיר
הבנים ,נשלח למזרח.
בשכונת קריית יובל בירושלים נקראה כיכר על
שמו של יעקובוס קאן.
הכותבת היא רכזת פרויקט השילוחים במכון הבין-לאומי
לחקר השואה.
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הנערות הגיבורות הללו
■ "הנערות הגיבורות הללו [ ]...הן נושא הראוי לעטו
של סופר גדול .נערות אמיצות וגיבורות הנוסעות
הלוך ושוב לערים ועיירות בפולין [ ]...מדי יום ביומו
הן נתונות לסכנות הגדולות ביותר [ ]...דבר לא
מרתיע אותן".
עמנואל רינגלבלום1942 ,

חלק גדול מן המחקר על השואה יוחד למחתרות
ולהתנגדות היהודית והלא יהודית ,אך מפתיע שרק
חלק קטן ממחקר זה יוחד לקשריות  -נשים צעירות
שנעו בחשאיות ברחבי מזרח אירופה הכבושה.
תוך שימוש במסמכים מזויפים להסתרת זהותן
היהודית ,הן הבריחו מסמכים סודיים ,כלי נשק,
עיתוני מחתרת ,כסף ,ציוד רפואי ,מידע ,תעודות
זהות מזויפות ,תחמושת ואפילו יהודים אחרים אל
תוך הגטאות בפולין ,בליטא ,אל חלקים אחרים
בברית המועצות והחוצה מהם .הקשריות היו עורק
שסיפק חדשות ומידע ,מקור אמין למשאבים ולציוד
ומקור לתקווה ולהשראה שחיזק את העמידה
וההתנגדות היהודית.
בחודשים הראשונים לכיבוש הגרמני בפולין,
הראשונים לבצע משימות סיור מסוכנות היו
הנערים והנערות מנהיגי תנועות הנוער היהודיות
ערב פרוץ המלחמה ,והם ביקשו לעורר ולהמריץ
את החניכים בתנועות הנוער שלהם .אך לאחר
שהכריזו הגרמנים כי כל יהודי אשר יימצא מחוץ
לכותלי הגטו יוצא להורג ,גברה הסכנה של מנהיגים
גברים לנוע בדרכים מכיוון שהם נימולו והיה קל
לגלות את זהותם האמתית .הנשים המשיכו למלא
את משימות הקישור ,ובתוך זמן קצר היו השליחים
בעיקר נשים.
הקשריות ,בזהות בדויה ,הסתמכו לא פעם על
חוצפתן ועל תעוזתן כדי לצלוח בדיקות משטרה,
בדיקות מסמכים ומעברי גבול .תמיד ריחפה
מעליהן הסכנה שייחשפו ,וחשיפה פירושה היה
מוות ודאי .המשימות שלהן דרשו אומץ רב ,ערמה
ועצבים מברזל.
מרבית הקשריות היו פעילות ואף מנהיגות של
תנועות נוער אשר היו מסונפות לארגון יהודי זה
או אחר .היו שהשתייכו לתנועות נוער ציוניות כגון
"דרור"" ,עקיבא" ו"השומר הצעיר" ,והיו שהשתייכו
למפלגות פוליטיות גדולות כגון "הבונד" והמפלגה
הקומוניסטית.
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■

מימין לשמאל :הקשריות חייקה גרוסמן ,חסיה ביאליצקה ,ברונקה ויניצקה ,אנייה רוד וליסה צ’פניק

הקשריות ידעו על פי רוב
לדבר פולנית שוטפת ללא
"מבטא יהודי" ,ומראן לא היה
יהודי באופן בולט ,כך שהן יכלו
להתמזג בתוך האוכלוסייה
הפולנית .גם העובדה שהיו
נשים צעירות אפשרה להן
להסתובב ברחובות ולערוך
קניות ואף לבקש עזרה
מגרמנים ומפולנים ,בלי לעורר
יותר מדי חשדות כלפיהן

הקשריות ידעו על פי רוב לדבר פולנית שוטפת
ללא "מבטא יהודי" ,ומראן לא היה יהודי באופן בולט,
כך שהן יכלו להתמזג בתוך האוכלוסייה הפולנית .גם
העובדה שהיו נשים צעירות אפשרה להן להסתובב
ברחובות ולערוך קניות ואף לבקש עזרה מגרמנים
ומפולנים ,בלי לעורר יותר מדי חשדות כלפיהן.
חסיה ביאליצקה (בורנשטיין) התחמקה מביקורת
שעה שנשאה בידיה מעבדה לזיוף מסמכים מפני
שמצאה חן בעיניו של אחד השומרים ונראתה "כה
תמימה" .חיוכיה של ברונקה ויניצקה (קליבנסקי)
והופעתה המצודדת גרמו לגברים רבים לקנות לה
כרטיסי נסיעה ברכבת ולשאת את תיקיה שבהם

הבריחה רובים ותחמושת .בלה חזן קיבלה היתרי
תנועה מיוחדים ממשרד הגסטפו שעבדה בו בזכות
צמותיה הבלונדיניות הארוכות ששיוו לה מראה של
נערה גרמנית טיפוסית.
כאשר הגיעה קשרית לגטו ,היא ניסתה לחבור
מיד אל אנשים מן התנועה שלה .הם היו רעבים לכל
פיסת מידע חדשותית על המאורעות שהתרחשו
סביבם וגמעו כל מילה מן העיתונים המחתרתיים,
מהמכתבים ומהעלונים שהיא הביאה עמה .כולם
הבינו אילו סיכונים עצומים נטלה הקשרית כדי
להגיע אליהם ושאבו נחת מן ההצלחה שלהם לחדור
מבעד לחומת המחסומים הגרמנית .בתחילת הכיבוש
הגרמני הקשריות גם העבירו בגטאות השתלמויות
חינוכיות מעוררות השראה על ההיסטוריה היהודית
וישבו כל הלילה בפגישות כדי לתכנן ולארגן אירועי
תרבות מקומיים.
ההתנגדות היהודית הסתגלה לשינויים במדיניות
הגרמנית ,וגם משימותיהן של הקשריות השתנו.
כאשר החלו להגיע החדשות על הרצח ההמוני ,הן
הגבירו את פעילותן ונעו במהירות ממקום למקום כדי
להפיץ את החדשות ולעודד פעילות של התנגדות
מזוינת .מי שתמיד נשאו את התקווה והאמונה
בחיים נאלצו עתה לשאת את בשורת הרצח ההמוני
המחריד .עתה התקשו האנשים יותר לשמוע את
הדיווחים ולהאמין להם .חזן ,שליחת "הדרור" לגרודנו
מגטו וילנה ,דיווחה שאנשי היודנרט של גרודנו "סירבו
להאמין" לדיווחיה על הרצח ההמוני בווילנה ובפונר
אף שהתבססו על מקורות אמינים מאוד.
לעומתם הפעילים במחתרת אשר ארגנו את
המרד בגטאות קיבלו את דבריהן ופעלו על פיהם .הם
ביקשו מהקשריות למלא משימות מגוונות ומסוכנות
מאוד בצד הארי למען המרד :השגת אקדחים,

הקשריות במחתרות היהודיות
תחמושת וחומרי נפץ ומציאת נתיב הברחה אל תוך
הגטו .הקשריות גם הביאו כסף ,הודעות ,אספקה
ותחמושת לקבוצות שהתארגנו להתנגדות מזוינת
במפעלים ,בבתי סוהר ובמחנות עבודה .בתוך כך הן
העניקו סיוע מנהלי והדריכו מנהיגים של המחתרת
היהודית שפעלו בצד הארי.
קשריות רבות לא הצליחו לשרוד ולהתגבר על
הסכנות הרבות שארבו מכל עבר .שתיים מן הקשריות
המוכשרות והמנוסות ביותר ,לונקה קוזיברודסקה
ובלה חזן ,נלכדו לאחר שקוזיברודסקה נתפסה

כינוס בין-לאומי" :הסתתרות ,הסתרה וזהות
שאולה כדרכי הצלה בשואה"

■

פרופ' לנור וייצמן מרצה בכינוס הבין-לאומי "הסתתרות ,הסתרה וזהות שאולה כדרכי הצלה בשואה”.

■ הכול יודעים על ששת המיליונים שנספו בשואה
 גברים ,נשים וטף אשר נרדפו ,נתפסו ,עונו ונרצחובידי הנאצים ועוזריהם במלחמת העולם השנייה .אך
מה באשר למי שהצליחו ,לפחות לזמן מה ,לחמוק
מהרדיפות על ידי הסתתרות או התחזות ללא יהודים?
כיצד הצליחו לא להיתפס? מי עזר להם להסתתר
ומדוע? כיצד תיעדו את האירועים שחוו? כיצד חיו בזהות
שאולה ,וכיצד הדבר השפיע עליהם לאחר מכן?
שאלות אלו ורבות אחרות נדונו בכינוס מחקר
בין-לאומי שארגן המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד

ושם ב 21-19-בדצמבר " - 2010הסתתרות ,הסתרה
וזהות שאולה כדרכי הצלה בשואה" .הכינוס בחן את
תופעת ההצלה של חיי אדם בשואה כמכלול ,ברמה
האישית והקבוצתית ,ומשך אליו חוקרים בעלי שם
עולמי מתחום ההיסטוריה ,הפוליטיקה ,הדת והחברה
של המאה ה.20-
הכינוס "הסתתרות ,הסתרה וזהות שאולה כדרכי הצלה בשואה"
התקיים בתרומתם האדיבה של מרכז גרטנר לכינוסים בין-
לאומיים על השואה וקרן גוטוירט.

פרופ' לנור וייצמן

כשהבריחה ארבעה אקדחים לוורשה .המראה
המקומי של שתי הנשים אפשר להן לשמור על זהותן
הארית גם לאחר מעצרן ,אך שתיהן נשלחו בסופו של
דבר אל אושוויץ כמורדות פולניות( .קוזיברודסקה
נפטרה מטיפוס באושוויץ במרס  .1943חזן שרדה
וחיה כדי לספר את סיפורה).
כאשר התברר שהגרמנים מחסלים את הגטאות,
הוטלה על הקשריות משימתן הרביעית והחשובה
מכולן :להציל ממוות יהודים רבים ככל האפשר.
בידען שהן נלחמות נגד הזמן ,הן פעלו ביתר עוז:

כאשר התברר שהגרמנים
מחסלים את הגטאות,
הוטלה על הקשריות משימתן
הרביעית והחשובה מכולן:
להציל ממוות יהודים רבים
ככל האפשר

הן ליוו ילדים ומבוגרים בניסיונם לברוח מהגטאות,
מצאו דירות מסתור עבורם בצד הארי ,הכינו עבורם
מסמכים מזויפים וסיפקו להם ולמסתירים שלהם
סיוע כלכלי.
הפעילות הזאת הייתה מסוכנת מאוד והייתה
כרוכה בסכנות אין-ספור .לעולם לא היה אפשר
לדעת אם אדם שפרסם מודעה על חדר להשכרה
במחיר זול איננו שותל מלכודת או אם בעל הדירה
לא יעלה את המחיר שנקב לאחר שיגלה שבדירתו
גרים מסתתרים .כל הסידורים והתכניות השתנו ללא
הרף בגלל נסיבות משתנות :שכן שהחל לחשוד
ולחקור ,בעל בית שנהיה מתוח מדי או מישהו
שנחשף על ידי סחטן .הלחץ הנפשי היה מתמיד,
אך עבור היהודים שהן סייעו להם והצילו את חייהם,
היו נשות החיל הללו גיבורות ישראל.
הכותבת חיברה וערכה חמישה ספרים ,בהם Women in the
( Holocaustייל )1999 ,שהיא ערכה עם פרופ' דליה עופר.
היא הרצתה בעת האחרונה בכינוס הבין-לאומי של יד ושם
"הסתתרות ,הסתרה וזהות שאולה כדרכי הצלה בשואה" על
"מצילים יהודיים" ,ובעיקר על הקשריות שעבדו עבור התנועות
"דרור"" ,השומר הצעיר" ו"הבונד".

מחקר 13

רשלנות רצחנית?

חלקו של קונצרן אִי ג ֶה פַרבּן באושוויץ בהקמת מחנה ההשמדה בירקנאו
ד"ר דוד זילברקלנג

■ בראשית  1941הניח הקונצרן הענקי הגרמני אִי
ג ֶה פַרבּן תכניות להקמתה של תשלובת מפעלים
גדולה לייצור גומי ודלקים מלאכותיים ליד העיירה
אושוויינצ'ים (אושוויץ) בפולין( .המחנה נודע אחר כך
בשם בונה ).מכיוון שידה של גרמניה הייתה באותה
העת על העליונה בכל החזיתות ,היו ראשי החברה
וגם ראשי המשטר סבורים שפרויקט בנייה שיימשך
כשנתיים וחצי הוא בהחלט הגיוני ומתקבל על הדעת.
אולם בפועל בנייתו של המתחם לא הסתיימה אפילו
כעבור ארבע שנים ,כאשר כוחות סובייטיים התקרבו
לאזור .כ 30,000-עובדי כפייה 73% ,מכוח העבודה
אשר הורכב ברובו מיהודים ,מתו במקום .כיצד נגרם
הכישלון ההנדסי החרוץ הזה ,ומה הקשר בין כישלון
זה לתכנונו של מחנה ההשמדה בירקנאו?
שאלות אלו עומדות במרכז מחקרו של אליעזר
שורץ "חלקו של קונצרן אִי ג ֶה פַרבּן באושוויץ בהקמת
מחנה ההשמדה בירקנאו" אשר מובא בכרך האחרון
של יד ושם  -קובץ מחקרים (כרך ל"ח ,חלק .)2
מחקרים קודמים עסקו בתהליך הפיכתו של אושוויץ
ממחנה ריכוז לאסירים פוליטיים ב 1940-למרכז
השמדה ועבודות כפייה ,מ .1941-מחקרים שונים
גם עמדו על הנוכחות של אִי ג ֶה פַרבּן באושוויץ מאז
שנת  1941ועל ניצול אסירי המחנה במפעלי הקונצרן.
אולם שורץ מציע במחקרו נקודת מבט ייחודית משלו
הנשענת על ניסיונו העשיר מהיותו מהנדס ומתכנן
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ערים ,ובכך נוסף ממד חדשני לגמרי להבנתנו את
אושוויץ-בירקנאו .המסקנה העיקרית העולה מן
המחקר היא רשלנותם הבולטת של המהנדסים
של אִי ג ֶה פַרבּן.
שורץ מצביע על שורה של כשלים וליקויים
הנדסיים שליוו את פרויקט הבנייה מאז ראשיתו
ברמת התכנון והביצוע .כשלים אלו ייקרו מאוד את
הבנייה ,עיכבו את השלמת הפרויקט בכמה שנים
וגרמו לכך שמספר עובדי הכפייה שאושוויץ ובירקנאו
היו צריכים לספק עלה בהתמדה .כדי להתגבר על
העיכובים שהם עצמם גרמו ,נהגו מנהלי העבודה של
אִי ג ֶה פַרבּן באסירים באכזריות רבה והעבידו אותם
עד אפיסת כוחות ,והמונים מהאסירים מתו.
בראש הפרויקט עמד ד"ר אוטו אמברוס ,מנהל
אגף הגומי והפלסטיקה של החברה .מהנדסי
החברה ,והוא בראשם ,נמשכו לאתר בגלל סמיכותו
למרבצים של חומרי גלם כגון פחם וקרבתו לנקודת
מיזוג של שלושה נהרות אשר הבטיחה אספקה של
מים בשפע; מכיוון שהאזור היה מישורי מאוד ,לא

כוח העבודה הבלתי נדלה
של יהודים מאושוויץ-בירקנאו
היה מרכיב עיקרי במערכת
השיקולים
נדרשו כמעט עבודות שיטוח במקום .כמו כן הם היו
סבורים שאין סכנת הצפה באזור מכיוון שהוא היה
בגובה  248מטרים מעל פני הים ,ואילו גובהו של
נהר ויסלה הסמוך היה  225מטרים מעל פני הים.
שורץ מדגיש שהעובדה שהיהודים היו כוח עבודה
שניתן חינם הייתה הסיבה העיקרית שהאתר עניין
מאוד את קברניטי אִי ג ֶה פַרבּן.
אמברוס וצוותו ,כך מתברר ,לא נקטו את הצעדים
המינימליים הנדרשים לביצוע פרויקט מסוג זה:
הם לא עשו סקר גאוגרפי מפורט של האזור ולא
טרחו להכין מפת עזר בקנה מידה גדול לתכנון
הפרויקט .לא נערכו בדיקות הידרולוגיות מקצועיות
של האזור כדי לבדוק אם תיתכן הצפת נהרות ,וגם
לא נבחנו הסוג והאיכות של האדמה כדי לתכנן את

הנחת היסודות .ככל שהתקדם הפרויקט ,הם גילו
שהאדמה איננה יציבה ,מפלס המים גבוה משחשבו
ונהרות הסביבה נוטים להציף את האזור .הדבר אילץ
אותם לתכנן ,לבנות ולתקצב את הפרויקט מחדש
וגרם לחריגה גדולה מן התקציב המקורי ולעיכובים
רבים .מן הזווית היהודית המחיר היה אבדן של עשרות
אלפי חיי אדם.
צוות אִי ג ֶה פַרבּן המשיך ודבק בתכנית המקורית
בתואנה שהסמיכות של אושוויץ לחומרי הגלם,
האפשרות להתרחב בעתיד והביטחון היחסי מפני
הפצצות מן האוויר הם שילוב מנצח שבזכותו המיקום
אידאלי להקמת בית החרושת ויאפשר לו לספוג את
העלויות הנוספות .כוח העבודה הבלתי נדלה של
יהודים מאושוויץ-בירקנאו היה מרכיב עיקרי במערכת
השיקולים .העובדה שהמוני חיי אדם קופחו בבנייה
ובמכרות הפחם הסמוכים שהם ניהלו עבור הפרויקט
לא הטרידה אותם כלל.
כדי לקצץ בעלויות של מכונות ודלק ,אולצו
האסירים לבצע את עבודתן של מכונות משא בידיהם
החשופות .באחת היחידות " -קומנדו מספר  ,"4יחידת
המלט  -אולצו האסירים לעבוד קשה כל כך ובקצב
רצחני ,שהיא זכתה לכינוי "יחידת הרצח ."4
מספר עובדי הכפייה מאוושויץ-בירקנאו שעבדו
בבונה עלה מכמה מאות בשנת  1941ליותר מ3,000-
בשנת  1942ולבסוף ל 11,600-בסוף שנת ,1944
זמן קצר לפני סגירת המפעל .היהודים היו כ90%-
מכוח עובדי הכפייה .מינואר  1943התפתחה תנועה
דו-כיוונית של אסירים :עובדי כפייה תשושים נשלחו
ממפעלי אִי ג ֶה פַרבּן אל תאי הגזים בבירקנאו,
ואסירים חדשים מבירקנאו נשלחו אל המפעלים,
שם העבידו אותם למוות אנשי הצוות והמנהלים
של אִי ג ֶה פַרבּן.
מחקרו המצמרר של אליעזר שורץ חושף את
התוצאות הטרגיות של הזלזול המוחלט בחייהם של
אסירים עובדי כפייה בשילוב הרשלנות הבולטת של
המהנדסים והמנהלים שהיו ממונים עליהם.
למידע נוסף על יד ושם  -קובץ מחקרים:
www. yadvashem.org

להזמנת יד ושם  -קובץ מחקרים ( 80ש"ח):
publications.marketing@yadvashem.org.il
הכותב הוא חוקר בכיר ביד ושם והעורך הראשי של
יד ושם  -קובץ מחקרים.
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פתיחת פרויקט תשתית המחקר האירופית של השואה בבריסל
■ פרויקט תשתית המחקר האירופית של השואה
(  - )EHRIמיזם ארכיוני ומחקרי כלל אירופי שמטרתו
לאפשר גישה יעילה ונוחה אל אוספי הארכיונים
השונים על השואה הקיימים באירופה  -נחנך באופן
רשמי ב 16-בנובמבר  2010בבריסל .במרכז הפרויקט
עומדת בנייתו של מאגר ייחודי אחד שיכיל את רשימת
האוספים מתקופת השואה מהארכיונים השונים
המפוזרים ברחבי אירופה .האירוע התקיים בחסותו
של נשיא האיחוד האירופי הרמן ון-רומפוי.
שר החינוך גדעון סער (בתמונה) ציין את החשיבות
הרבה שמדינת ישראל ויד ושם מייחסים לתפקיד
המרכזי שהם ממלאים במסגרת  EHRIואת החובה
המוסרית "לחבר את שברי הזיכרון כדי למלא את
החללים ולהשיב את פניהם של הקרבנות".

עם המשתתפים באירוע נמנו נציבת האיחוד
האירופי למחקר ומדע מאיירה גאוגגאן-קווין ,שר
החינוך ,התרבות והמדע של הולנד האלבה ז'ילסטרה,
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ומנהל אגף
הארכיונים ביד ושם ד"ר חיים גרטנר.
 20ארגונים מ 13-מדינות באירופה ובכללן ישראל
שותפים בפרויקט .הוא יימשך ארבע שנים ,ואת
עלותו  7 -מיליון אירו  -מממנת מחלקת המחקר
של האיחוד האירופי ,במסגרת תכנית  FP7שישראל
היא אחת המדינות התומכות בתקציב שלה .יד ושם
הוא שותף מלא בעשייה מאז ראשיתה וממלא תפקיד
בולט בפרויקטים המשניים השונים המרכיבים יחד
את המיזם כולו.

חדש במכון הבין-לאומי לחקר השואה
האנציקלופדיה של הגטאות
ברשימת בחירת העורכים
של ה ALA-לשנת 2011
■ The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos

 During the Holocaustזכתה בבחירת העורכים
של איגוד הספריות האמריקני (  )ALAלשנת 2011
בקטגוריה ספרי עיון.

יום עיון לרגל הוצאתה לאור של
האנציקלופדיה של הגטאות

יום עיון לרגל הוצאתו לאור של
"וישבתם בטח"

■ היכן ובאילו נסיבות הוקמו הגטאות ,ומדוע במזרח
אירופה דווקא? מה ייחד את הגטאות במקומות השונים,
וכיצד התייחסו המקומיים אל יהודי הגטו? שאלות אלו
ואחרות עמדו במרכזו של יום עיון שהתקיים בסוף
נובמבר  2010ביד ושם לרגל ההוצאה לאור של

■ ב 5-בדצמבר  2010התקיים ביד ושם יום עיון
לרגל הוצאתו לאור של ספרם של ד"ר עדה שיין
וד"ר שלמה בר-גיל "וישבתם בטח :ניצולי השואה
בהתיישבות העובדת  "1955-1945 -בהוצאת יד
ושם.הספר ראה אור בסיוע ועידת התביעות וביזמתה
של המועצה הציבורית לנושא תרומתם של ניצולי
השואה למדינת ישראל.
בשנים  1948-1944נקלטו בתנועה הקיבוצית
יותר משליש מעולי שארית הפלטה .בר-גיל ושיין
דנים בסוגיות מורכבות הקשורות לראשית התהוותה
של החברה במדינת ישראל .מחקריהם חושפים
לפנינו את טיב היחסים בין התושבים הוותיקים
בהתיישבות העובדת ובין עולי שארית הפלטה,
את התפקידים שהועידו לניצולים ראשי המדינה
ומנהיגי התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים לאחר
מלחמת העצמאות ואת תפקודם של עולי שארית
הפלטה עצמם בתוך סבך הזיכרונות ,היעדים ,הדעות
הקדומות והקשיים שהיה עליהם להתמודד עמם
בתקופה הסוערת ההיא.
באירוע דיברו יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,הניצול דוד פור וצבי גיל ,יוזם הפרויקט לציון
תרומת הניצולים למדינת ישראל .את ההרצאה
המרכזית " -ניצולי השואה :התחושה והמעשה
 האומנם ציונות?"  -נשאה פרופ' חנה יבלונקהמאוניברסיטת בן גוריון בנגב .מנהלת המכון הבין-
לאומי לחקר השואה ביד ושם ד"ר בלה גוטרמן
הנחתה את יום העיון.

The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos During

האנציקלופדיה ראתה אור בשני כרכים בשפה
האנגלית ,והיא מביאה תיעוד אפי על תולדותיהם
וגורלם של כ 1,100-גטאות שהקימו הנאצים בתקופת
השואה .לאנציקלופדיה מצורף תקליטור די-וי-די,
ובו חומר ארכיוני מקורי" .זהו מחקר מדעי מצטיין
הממלא חלל ריק באוספים המטפלים בנושא השואה",
אמרה מבקרת ה ALA -ברברה ביבל" .יש ספרות
כללית על נושא הגטאות [ ]...וספרים על גטו ורשה
וגטו לודז' ,אך זה המקור המקיף הראשון העוסק
בכלל הגטאות אשר הקימו הנאצים .זהו ספר חובה
לספריות ולאוספים אקדמיים ללימודי היסטוריה,
מחקרים יהודיים ומחקרים על השואה".

 .the Holocaustפרסום האנציקלופדיה שימש מנוף
לדיון חדשני ,לעתים מזווית לא מוכרת ומאתגרת,
באחת התופעות הייחודיות ליהודי מזרח אירופה
בתקופת השואה.
ביום העיון בהנחייתן של פרופ' דינה פורת
מאוניברסיטת תל אביב ומנהלת המכון הבין-לאומי
לחקר השואה ד"ר בלה גוטרמן נדונו שאלות יסוד
רחבות הנוגעות לתגובת החברה היהודית והלא יהודית
להקמת הגטאות ,לחיים הפנימיים שהתפתחו בתוכם
ולאפיון ממוקד של הגטאות במקומות השונים .הקהל
הרב שגדש את הדיונים הוכיח בעליל כי גם אחרי
עשרות שנות מחקר לא הכול סופר ונחקר.

■ שרה רוזן מהאוניברסיטה העברית בירושלים מרצה על
חקר השוואתי בין גטאות ביום העיון לרגל ההוצאה לאור של
The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos During
.the Holocaust
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דנה פורת

"בגודל טבעי" :תצוגה מקוונת
של חסידי אומות העולם

תערוכה מקוונת:
סיפורה של קהילת מיר

■ בשל העניין ההולך וגובר בנושא חסידי אומות העולם,
יד ושם ממשיך להעלות לאתר עוד ועוד סיפורים של
חסידי אומות העולם .לסיפורי ההצלה מעוררי ההשראה
מתלווים תצלומים ,מסמכים ועדויות .בסיוע ועידת
התביעות הוסיף יד ושם בעת האחרונה רשימת ניגון
(פליילסט) חדשה בערוץ ה YouTube -שלו המרכזת
עדויות מצולמות של המצילים והניצולים .התגובות
עד כה היו חיוביות באופן גורף .מורה מדרום דקוטה
רשמה שהסרטונים מעניקים לתלמידיה "תחושה
שהם רואים אנשים בגודל טבעי".

■ ערב מלחמת העולם השנייה חיו כ 2,400-יהודים
בעיירה מיר ,מקום מושבה של הישיבה הליטאית
המפורסמת שמלומדים מכל רחבי העולם היהודי
עלו אליה לרגל .ב 22-ביוני  1941פלשה גרמניה
הנאצית לברית המועצות .עד  16באוגוסט נרצחו
כל יהודי מיר בשלושה גלי רציחות בבורות ירי
סמוכים לעיירה .בליל  9באוגוסט ,ימים מספר לפני
גל הרציחות האחרון ,הצליחו כ 200-יהודים לברוח
ממיר בעזרתו של אוסוואלד רופאייזן .הם ברחו אל
היערות והצטרפו אל שורות הפרטיזנים .במסגרת
פרויקט הנצחת הקהילות "כאן יסופרו תולדותיהם"
עלתה באתר יד ושם תערוכה מקוונת על תולדות
קהילת מיר והנצחתה לאחר השואה.

אתר יד ושם זוכה
בפרס WEBI 2010
■ אתר האינטרנט של יד ושם זכה בפעם החמישית
ברציפות בפרס  WEBI 2010מטעם כתב העת
"אנשים ומחשבים" .בטקס שנערך ב 24-באוקטובר
בתל אביב העניק את הפרס יושב ראש התחרות
 WEBI 2010עידו לוי (במרכז) למנהל אגף מערכות
המידע ביד ושם מיכאל ליבר (מימין) ולמרכז טכנולוגיית
ההנגשה אפי נוימן (משמאל) .הפרס הוענק לאתר
יד ושם על "הצטיינות מיוחדת" בהצגת מידע מקוון
בנושא השואה.

בפרויקט "כאן יסופרו תולדותיהם" תומכת ועידת התביעות.
בתערוכה המקוונת על קהילת מיר תומכות הקרן לזכר יהודי
מיר ,בלרוס וועידת התביעות.

■ ראיון וידאו עם חסידת אומות העולם לובוב גרסימצ'יק שהצילה
את משפחת חומוט מטוצ'ין באוקראינה

תתי-אתרים חדשים על מחקר
ומוזאונים

יד ושם עוסק בנושא גם במסגרת פעילותו
ברשתות החברתיות על ידי הפניות תכופות לנושא
בדף ה Facebook-שלו .העדכונים בנושא חסידי אומות
העולם עוררו דיונים מרתקים ותגובות מרגשות
של הגולשים" .הסיפורים האלה העניקו לי אמונה
באנושות" ,כתבה קלי סזאניי משיקגו .וביל וופר
קריין כתב" :לא רבים עמדו בפני בחירות קשות כל
כך וגורליות כמו חסידי אומות העולם (הצלת חייהם
של אחרים במחיר סיכון חייהם) ,אך כולנו מקבלים
הזדמנויות לעזור לאחר .עלינו לנצל את ההזדמנויות
האלה לכבודם של חסידי אומות העולם".

■ שני תתי-אתרים חדשים נוספו לא מכבר באתר:
תת-אתר של המכון הבין-לאומי לחקר השואה מביא
מידע רב על פרויקטים מחקריים של יד ושם ,על רבי-
שיח ,על כינוסים ,על פרסומים ועוד; תת-אתר חדש
של המוזאונים מביא תצלומים ותיאורים מן הגלריות
של המוזאון לתולדות השואה ,סיור וירטואלי בגלריות
והסברים על המוזאון לאמנות השואה ,על בית הכנסת,
על מרכז הצפייה ,על הביתן לתערוכות ועל מרכז
הלמידה .הטקסטים והתמונות מלווים בקישורים
לתערוכות ולפרויקטים קשורים המוצגים באתר.
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט.

דב שילנסקי ז"ל " -מהמייצגים של דור ניצולי השואה"
■ יד ושם מרכין ראש ומתאבל
על מותו של חבר הנהלת יד
ושם ,ניצול השואה ויושב ראש
הכנסת לשעבר עורך הדין דב
שילנסקי שהלך לעולמו ב9-
בדצמבר .2010
דב שילנסקי נולד בשוולי
שבליטא .לאחר הפלישה
הסובייטית לליטא הצטרף
למחתרת .גם תחת הכיבוש הנאצי ,בגטו ובמחנות,
לא חדל דב לנסות ולחפש מוצא והיה חבר במחתרת
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בית"ר .בעת שהיה כלוא בגטו שוולי ,עבד דב הצעיר
בעבודות כפייה שונות ולאחר מכן נכלא בדאוגל,
בשטוטהוף ובדכאו ,ומשם יצא בצעדת המוות .גם
לאחר השחרור הוסיף לפעול למען העם היהודי והיה
פעיל בארגון ההעפלה.
ב ,1989-כשהיה יושב ראש הכנסת ,פרס שילנסקי
את חסותו על מפעל ההנצחה "לכל איש יש שם"
בכנסת המתקיים עד היום בארץ ובעולם .ב2006-
הוציא יד ושם את ספרו חשכה לאור היום  -מאבקו
של צעיר ציוני בליטא ובמחנות המספר את קורותיו
בשואה .בספר כתב" :לא היינו הרפתקנים ,לא חיפשנו

צרות ,בוודאי שלא רצינו להזיק לתושבי הגטו להם
היינו מסורים בכל מאודינו .לא שאפנו למות .אוהבי
חיים היינו ,אך סירבנו למות כעבדים והיינו מוכנים
למסור את חיינו למען חיי חופש וכבוד".
"דב שילנסקי הוא מהמייצגים של דור ניצולי
השואה" ,אמר יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו.
"כשהיה חבר הנהלת יד ושם ,הוא תרם תרומה
משמעותית לזיכרון השואה והבין את חשיבותו למען
הדורות הבאים .סיפורו האישי יכול לשמש דוגמה
לחותם העמוק שהטביעו ניצולי השואה בחברה
הישראלית".

לסיפורו האישי של דב שילנסקי בתערוכה המקוונת "בחרנו בחיים :תרומתם של ניצולי השואה למדינת ישראל"

אירועי אוקטובר-דצמבר 2010
 4באוקטובר ■ יושב ראש מועצת יד ושם הרב
ישראל מאיר לאו השתתף בערב אזכרה לציון 71
שנים לחיסול קהילות טומשוב לובלסקי והסביבה.

הישראלית לפעילות לזכר השואה וסיוע לניצוליה
אריה ברנע ,וכן הזמר דוד דאור ,בן ליוצאי לוב.

אוסטריה בישראל מיכאל רנדי .בערב התקיימו בבית
הכנסת תפילת ערבית והרצאה מפי הרב מרדכי
נויגרשל בהשתתפות תלמידי "נתיב מאיר" ,מורים
ומחנכים.
 21בנובמבר ■ מאות ניצולי שואה יוצאי לבוב
והסביבה ובני דורות ההמשך השתתפו בטקס אזכרה
ליהודי לבוב שנרצחו בשואה ולציון  67שנה לחיסול
מחנה ינובסקה ב 19-בנובמבר  .1943בתמונה:
ניצולת השואה אילנה רווק שאחת מיצירותיה מוצגת
בתערוכה "סגולות של זיכרון"

 14באוקטובר ■ בתמונה ,מימין לשמאל:
שגריר הולנד בישראל מיכאיל דן-הונד ,יוס (יוהנה)
פלנטינחה ,אליזבת אלפרסי ובנם של חסידי אומות
העולם ארט פלנטינחה בטקס הענקת אות חסידי
אומות העולם לבני הזוג ניקולס והנדריקיה פלנטינחה
המנוחים מהולנד

 18באוקטובר ■ בעצרת לציון  67שנה לשילוח
יהודי איטליה להשמדה השתתפו מאות ניצולי שואה
יוצאי איטליה ונישאו דברים לזכרה של הסופרת
ניצולת אושוויץ ג'וליאנה טדסקי שהלכה השנה
לעולמה .בתמונה ,מימין לשמאל :יושב ראש חברת
יהודי איטליה השופט אליהו בן זמרה ,שגריר איטליה
בישראל לואיג'י מאטיולו ,יושב ראש ארגון עולי
איטליה ויטו ענו ורוסלה פוביני טדסקי ,בתה של
ג'וליאנה טדסקי ז"ל ,שהעלתה את אש התמיד

 28באוקטובר ■ כינוס מיוחד של חברי עמותת
דורות ההמשך בנושא זיכרון השואה .חברי העמותה
סיירו במוזאון לתולדות השואה ,במוזאון לאמנות
השואה ובתערוכה "סגולות של זיכרון" .בהמשך
צפו חברי העמותה בהצגה השולחן  -עבודת כיתה
המבוססת על סיפורה של ניצולת השואה אידה
פינק וסיימו ברב-שיח בהנחייתו של ד"ר יוסי שוב
ושחקני ההצגה.
 31באוקטובר ■ עצרת שנתית של העמותה
להצבת יד לקרבנות לנדסברג-קאופרינג  -מחנות
חוץ של דכאו בסימן "נס התינוקות מקאופרינג".
כ 200-ניצולי שואה ובני דורות ההמשך צפו בסרט
נולדו במחנה ריכוז המספר את סיפורם של שבעה
תינוקות שנולדו לשבע נשים צעירות במחנה הריכוז
קאופרינג בחורף  .1945-1944בתמונה :חנה קליין,
אחת משבעת ה"תינוקות" ,בשיח עם יושב ראש
העמותה אורי חנוך

 9בנובמבר ■ יום עיון לציון  72שנים לפוגרום
"ליל הבדולח" בהשתתפות מאות חברי ארגון
יוצאי מרכז אירופה .בתמונה ,בשורה הקדמית,
מימין לשמאל :שגריר גרמניה בישראל ד"ר הרלד
קינדרמן ,האוצרת הבכירה לאמנות וסגנית מנהלת
אגף המוזאונים יהודית שן-דר ,יושב ראש הנשיאות
של ארגון יוצאי מרכז אירופה ראובן מרחב ושגריר
 26באוקטובר ■ עצרת שנתית לזכרם של יהודי
לוב שנספו בשואה במלאות  68שנים לשחרור לוב
בהשתתפות מאות ניצולי שואה יוצאי לוב ובני
משפחותיהם .בעצרת נשאו דברים סגן שר האוצר
חבר הכנסת יצחק כהן (בתמונה) ,יושב ראש מועצת
יד ושם הרב ישראל מאיר לאו ,יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו ,חבר הנהלת הארגון העולמי של
יוצאי לוב שמעון דורון וחבר העמותה הפרלמנטרית

 24בנובמבר ■ ערב אזכרה ליהודי מחוז
צ'נסטוחובה והקהילות הסמוכות לה שנרצחו
בשואה בהשתתפות עשרות ניצולי שואה ויושב ראש
התאחדות יוצאי מחוז צ'נסטוחובה ודורות ההמשך
עורך הדין אריה אדליסט
 29בנובמבר ■ טקס אזכרה ליהודי שדליץ שנספו
בשואה בהשתתפות עשרות חברי ארגון יוצאי שדליץ
בישראל ,נשיא הארגון הרצל קווה ויושבת ראש
הארגון ונציגת הדור השני בלה פרוז'נסקי
 28בדצמבר ■ עצרת שנתית של עמותת ניצולי
מחנות הריכוז והגטאות בישראל בהשתתפות שר
ההסברה והתפוצות יולי אדלשטיין (בתמונה) ,יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ויושב ראש מרכז
הארגונים של ניצולי השואה בישראל נח פלוג

■■■

עוד פעילויות בשיתוף ארגוני ניצולים:
 7באוקטובר ■ אזכרה שנתית של חברי ארגון
זדונסקה וולה בישראל
 17באוקטובר ■ אזכרה לחברי ארגון יוצאי
פיוטרקוב בבית ווהלין
נובמבר ודצמבר ■ מאות ניצולי שואה הגיעו
ליד ושם במסגרת פעילות משותפת ומתמשכת עם
מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל ועם חברי
עמותת "יש"  -ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל.
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מבקרים ביד ושם :אוקטובר-דצמבר 2010

■ בחודשים אוקטובר ,נובמבר ודצמבר  2010ערך יד ושם כ 300-סיורים מודרכים ליותר מ 3,000-מבקרים רשמיים מישראל ומהעולם .במבקרים היו ראשי ממשלות,
שרים ,שגרירים ,מושלים ,ראשי ערים וספורטאים .להלן מעט מן המבקרים המכובדים הרבים שביקרו ביד ושם בחודשים אלו:
■ נשיא גרמניה כריסטיאן וולף ביקר ביד ושם ב28-
בנובמבר עם בתו אנאלנה וולף .הנשיא ביקר במוזאון
לתולדות השואה והשתתף בטקס אזכרה ממלכתי
באוהל יזכור עם נשיא המדינה שמעון פרס ועם יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו אשר ליווה אותו
בביקורו .מאוחר יותר הניח זר בבקעת הקהילות
ליד הקיר שחקוק בו שם עיירת הולדתו בגרמניה
אוסנברוק .רמטכ"ל צבא גרמניה וולקר ויקר ביקר
ביד ושם ב 12-באוקטובר והשתתף בטקס אזכרה
עם הרמטכ"ל גבי אשכנזי.

■ בביקורה ביד ושם ב 12-באוקטובר סיירה נשיאת
פינלנד טרג'ה הלונן (במרכז) במוזאון לתולדות
השואה בהדרכתה של סגנית מנהלת אגף המוזאונים
ביד ושם והאוצרת הבכירה לאמנות יהודית שן-דר
(משמאל).

■ ב 20-בדצמבר סייר ראש ממשלת ליטא אנדריאס
קובילוס (במרכז) במוזאון לתולדות השואה ,מלווה
ביושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו (מימין)
ובהדרכתו של מנהל הספריות ביד ושם ד"ר רוברט
רוזט (משמאל).

■ שר החוץ של יוון דימיטריס דרוטסאס שב לבקר
ביד ושם ב 18-באוקטובר .הפעם ביקר השר בשדרת
חסידי אומות העולם ,במוזאון לאמנות השואה ובבית
הכנסת (בתמונה) וצפה בתערוכה הזמנית "סגולות
של זיכרון 65 :שנות יצירה של ניצולי שואה" בלוויית
שגריר ישראל ביוון אריה מקל (מימין).

■ ב 2-בנובמבר סייר ראש ממשלת מונטנגרו מילו
דיוקנוביץ (מימין) במוזאון לתולדות השואה ובהיכל
השמות.

■ בביקורו ביד ושם ב 4-בנובמבר סייר שר החוץ
של בריטניה וויליאם הייג במוזאון לאמנות השואה
בהדרכתה של סגנית מנהלת אגף המוזאונים ביד
ושם והאוצרת הבכירה לאמנות יהודית שן-דר.

■ שר החוץ של סלובניה סמואל ז'בוגר סייר במוזאון
לתולדות השואה ב 8-בנובמבר.
■ ב 12-בדצמבר ביקר שר החוץ של אוסטרליה קווין
רד (במרכז) ביד ושם .השר השתתף בטקס אזכרה
באוהל יזכור וביקר ב"יד לילד".

תיקון :שר החוץ של אוקראינה קונסטנטין גרישצ'נקו
סייר במוזאון לתולדות השואה ביולי  2010בהדרכתו
של מרק שרברמן מאגף הארכיונים (ולא כפי שכתוב
בגיליון  .)59אנו מתנצלים על הטעות.

סיורים שבועיים בשפה הרוסית
■ בחודשים דצמבר  2010עד פברואר  2011נערכים ביד ושם בכל יום שישי סיורים באתר בהדרכת מדריכים מקצועיים ומיומנים בשפה הרוסית .הסיורים נמשכים
כשלוש שעות ,ובהם מבקרים במוזאון לתולדות השואה ,באוהל יזכור ,ב"יד לילד" ובאנדרטאות ותערוכות נוספות .הסיורים ללא תשלום ומתקיימים בזכות תמיכת קרן
ג'נסיס .הרשמה לסיור מראש בטלפון .02-6443415/769
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"חרותה היטב בזיכרונם" :ילדים ניצולים מספרים על הצלתם בידי משפחת בירנבאום
יפעת בכרך-רון
■ יהושע והני בירנבאום ז"ל התגוררו בברלין ונישאו
ב ,1927-ושם נולדו חמישה מששת ילדיהם .לאחר
"ליל הבדולח" (נובמבר  )1938הם ברחו להולנד,
ולאחר שכבשו אותה הנאצים ,הם הועברו למחנה
וסטרבורק ,שם הטיל עליהם מפקד המחנה לטפל
במאות היתומים  -תינוקות בלי חיתולים ,ילדים
חולים ,עייפים ומורעבים  -שהיו כלואים שם .הני
ויהושע מילאו את התפקיד במסירות מוחלטת .היה
עליהם לדאוג לבגדים ,למזון ,לכביסות ולתעסוקה
ובעיקר להציל את הילדים מהשילוחים לפולין:
יהושע והני היו מתגנבים למשרדי המחנה ,מעיינים
ברשימות הילדים המיועדים לגירוש וכשמצאו בהן
שמות של ילדים מבית הילדים ,הפעילו את כל
כוחם לביטול הגזרה .במסגרת ניסיונותיהם להציל
עוד ילדים ,פנתה הני למפקד המחנה ואמרה לו
שכ 50-מהילדים אינם יהודים כי הם נולדו מיחסים
בין חיילים גרמנים לנשים יהודיות .היא העבירה
לו רשימת שמות שהוכנה מראש ותואמה עם
המחתרת ההולנדית ,המפקד הגרמני אישר את
הרשימה וכך ניצלו הילדים .לאחר המלחמה הקימו
בני משפחת בירנבאום בית ילדים באמסטרדם,
וב 1946-עבר בית הילדים לווילה בעיירה בוסם.
הווילה הייתה למוקד של פעילות ציונית :בני הנוער
למדו עברית ולאחר תקופת הכשרה עלו לארץ
ישראל בעליית הנוער.

■ עדות קבוצתית נדירה :ילדי ניצולי שואה מתכנסים ביד ושם כדי לזכור את מציליהם היהודים יהושע והני בירנבאום ז"ל.

ב 1-בנובמבר  ,2010בתמיכת המשרד לאזרחים
ותיקים ,התכנסו ביד ושם ששת ילדיהם הביולוגיים
של בני הזוג בירנבאום ועשרות מהילדים ששהו אצלם
בבתי הילדים במשך המלחמה לתיעוד קבוצתי .את
העדות גבה המדור לגביית עדויות באגף הארכיונים
של יד ושם המתעד מדי שנה כ 1,000-עדויות של
ניצולים החיים בישראל .רק במקרים מיוחדים יד ושם
גובה עדות משותפת ,וכך במקרה הזה שבו משפחה
יהודית אחת הצילה עשרות ילדים יהודים .באירוע גם
הוקרן סרט שצולם בבית הילדים בהולנד מיד עם תום
המלחמה כדי שהנוכחים יוכלו לזהות את עצמם.
שוב ושוב לאורך העדות המשותפת הועלתה
דמותם של יהושע והני בירנבאום ז"ל שעדיין חרותה

היטב בזיכרונם של הילדים .העדים תיארו כיצד הם
סיפקו להם מזון ומחסה ,אך יותר מכול הדגישו את
העובדה שהם החזירו להם ,ולו במעט ,את תחושת
הילדות .לרבים מהילדים שחיו בזהות נוצרית הם
השיבו באצילות הנפש שלהם את זהותם היהודית.
סוני שי-בירנבאום ,בת  ,82בתם הבכורה של יהושע
והני ,התרגשה עד דמעות לראות כמה מהתינוקות
שהיא טיפלה בהם.
אסתר רייס לבית מוסל שהגיעה עם שלוש בנותיה
ועם נכדיה ליד ושם להשתתף בעדות המשותפת
הייתה בת שבע כאשר הסתיימה המלחמה" .הוריי לא
שרדו מהשואה" ,סיפרה אסתר" ,אבל אני שרדתי ,ולי
ברור ששרדתי בזכות משפחת בירנבאום".

זרקור :ברית המועצות והשואה בקולנוע
ליאת בן חביב ומימי אש
■ הסרטים שהופקו בברית
המועצות עד שנות ה90-
מעוררים סקרנות רבה בייחוד
משום שמיעוטם הגיע לקהל
במערב .על רקע היריבות בין
ברית המועצות לגרמניה
הנאצית יצאו לאקרנים ב 1938-שתי דרמות סובייטיות
שהופקו עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה,
והן חושפות באור שלילי את הרדיפה הברוטלית
של הנאצים את היהודים .בזכות שיתוף פעולה
מתמשך בין מרכז הצפייה ביד ושם ובין הארכיון
הישראלי לסרטים בסינמטק ירושלים ובסיוע ארכיון
 Mosfilmהרוסי הוקרנו שני הסרטים בפסטיבל
היהודי בירושלים והופקדו באוסף מרכז הצפייה
בתרגום לעברית .משפחת אופנהיים (גריגורי רושאל,
 )Mosfilmהוא עיבוד קולנועי לספרו הנבואי של הסופר
היהודי-גרמני ליאון פויכטוונגר בני אופרמן המספר
על הריסתה של משפחה יהודית מבוססת בעקבות
עליית הנאצים לשלטון .סרטו של רושאל מבליט
את התובנה הכואבת של גיבור הסרט ,רופא עיניים
יהודי בכיר ששמו אדגר אופנהיים ,שמולדתו הפכה
את עורה ותעשה הכול כדי למחוק אותו ואת בני עמו
מעל פני האדמה .מוטיבים דומים נמצאים בסרט

פרופסור ממלוק (אדולף מינקין וגרברט רפפורט,
 )Lenfilmהמצייר דיוקן של רופא יהודי-גרמני שלחם
בצבא גרמניה במלחמת העולם הראשונה; מדען
מבריק ואדם בעל שיעור קומה אשר נמחץ תחת
המשטר הנאצי כבר בימיו הראשונים.
המערכה הסובייטית נגד הנאצים שהתחוללה
מ 1941-ועד  1945מכונה עד היום בשם "המלחמה
הפטריוטית הגדולה" .מטבע הדברים הופקו סרטים
רבים בנושא ,וכמה מהבולטים בהם נגישים לצפייה
במרכז .הסרט העלילתי מ 1964-אבא של חייל (רזו
שחאיידזה ,גרוזיה פילם) עוסק במסע של אדם פשוט
בתוך הגיהינום של המלחמה :איכר מזדקן מגיע עד
ברלין בזמן שחרורה בידי בעלות הברית ב1945-
כדי לחפש את בנו שנפצע בקרב .יצירת המופת של
הבמאית הסובייטית לריסה שפיטקו העפלה (,1976
 )Mosfilmמביאה את סיפורם של שני פרטיזנים
רוסים המאבדים את יחידתם בשלג .ניסיונם למצוא
מקלט אצל הכפריים מעלה שאלות קשות של מוסר
ונאמנות .אלם קלימוב ,שהיה נשוי לשפיטקו ובמאי
מוערך בזכות עצמו ,יצר אחת מהקלסיקות של סרטי
"המלחמה הפטריוטית הגדולה"  -צא וראה (,1985
 Mosfilmו )Belarusfilm -המלווה נער שנחשף בעל
כורחו לזוועות שעשו הנאצים באיכרים בבלרוס .הנער

מצטרף למחתרת אנטי-נאצית חסרת סיכוי ,מאבד
את תמימותו ולבסוף מאבד את שפיותו.
בשנים האחרונות מופקים סרטי תעודה
שמתמקדים בהשמדת היהודים בשטחי ברית
המועצות לשעבר ולא במלחמה בלבד ,וכמה מהם
כבר נמצאים באוסף המרכז .הסרט התיעודי לאיית
את השם ,בבימויו של אחד מבכירי הדוקומנטריסטים
באוקראינה סרגיי בוקובסקי (USC Shoah ,2006
 )Foundation Instituteמשלב עדויות וידאו של ניצולי
שואה יהודים אוקראינים עם צילומים של מקטלגי
העדויות ועם צילומים עכשוויים באוקראינה .הסרט
זכה בציון לשבח בתחרות פרס אבנר שלו ,יושב ראש
יד ושם ,לשנת  .2007לוקש פריבל הפיק וביים סדרה
חדשה של ארבעה סרטי תעודה הרכבות הנשכחות
( ,2009-2007הרפובליקה הצ'כית) העוסקת בשילוחים
מצ'כיה לבלרוס ,ללטוויה ,לאסטוניה ולפולין ומביאה
את סיפוריהם של ניצולים צ'כים אשר נשלחו למחנות
במזרח שלא היו מהמחנות הידועים .בצד עדויות של
ניצולי שואה מביא הבמאי חומרים ארכיוניים שאסף
בעשר שנים של תחקיר בארכיונים ממוסדים ואצל
אנשים פרטיים באותם אזורים.
ליאת בן חביב היא מנהלת מרכז הצפייה ,ומימי אש היא אחראית
רכש ופרויקטים במרכז הצפייה.
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ידידים ברחבי העולם
ישראל
■ יד ושם מביע את הערכתו הרבה ואת תודתו לקרן
המשפחתית על שם תד אריסון (ישראל) ,חברה
לתועלת הציבור בע"מ ,על החלטתה הנדיבה לתמוך,

זו השנה הרביעית ברציפות ,בפרויקט הכשרת
מורים מהפריפריה בנושא השואה שמפעיל בית
הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם.

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

ארצות הברית
■ האגודה האמריקנית למען יד ושם ערכה את אירוע ההוקרה השנתי שלה ב 7-בנובמבר במלון שרתון בניו
יורק .כ 1,000-איש ,מאות מהם בני הדור השלישי ,חלקו כבוד מיוחד לד"ר יצחק ארד ,למרק מוסקוביץ ולחברי
המנהיגות הצעירה של האגודה .יושבי הראש של האירוע היו מרלין רובינשטיין ,מלווין בוקייט וג'רמי הלפרן.

אורחי הכבוד באירוע ההוקרה בועז זבורובסקי ,מינדי ואלן שאל ,ניקול וג'וזף מאייר ,ניקול ואבי ליברמן ,אילנה
ומיטשל קהאן ,אבי וג'רמי הלפרן ,איריס ואדם לינדנבאום ,נדב בסנר ,רוברט ברנשטיין ,עדינה ולורנס בוריאן,
רבקה האנוס ,ברי לוין ,אילנה ליפשיץ ,קרוליין ומוריס מאסל ,ג'קי וגונן פרדיס ואריאל זבורובסקי עם יושב הראש
של האירוע מלווין בוקייט ויושב ראש האגודה האמריקנית אלי זבורובסקי

■ מימין לשמאל :אלי זבורובסקי ,זוכה פרס המנהיגות
של יד ושם לשנת  2010מרק מוסקוביץ ויושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו

■ המנהיגות הצעירה של האגודה האמריקנית
למען יד ושם חנכה סדרה של מפגשים חינוכיים
המתמקדים בנושא של ילדים בשואה .התכנית
מיועדת להורים לילדים צעירים המסוגלים
ומעוניינים להתמודד עם השאלות הנוקבות העולות
מנושא קשה זה .אירוע החנוכה של הסדרה נערך
בביתם של אדריאן ואבי שפירא בהשתתפות
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■ בטקס מיוחד שנערך בסינסנטי ב 21-בנובמבר
הוענק לפטר טוקרסקי המנוח אות חסיד אומות העולם
על שהציל את חייו של סאם בוימל בשואה.
טוקרסקי ,איכר מהכפר רסטוב ,כיום באוקראינה,
סיכן את חייו כשהסתיר את סאם הצעיר והעניק
לו מזון ומקלט במשך שנה וחצי .סאם היה היחיד
ממשפחתו ששרד .נכדתו של טוקרסקי אולגה חבאס
ונינתו אנטונינה פוטיסיוק קיבלו את האות בשמו.
סאם ואשתו רחל ,ניצולת שואה בעצמה אשר איבדה
רבים מבני משפחתה בשואה ,התחילו חיים חדשים
באמריקה לאחר המלחמה ,הקימו משפחה והיו לאנשי
עסקים מצליחים ונדבנים התורמים למטרות רבות
בעולם היהודי ובישראל.
 250המשתתפים באירוע ציינו גם את צאתו לאור
של הספר "רוץ ,ילדי" בהוצאת יד ושם המגולל את סיפור
חייהם של רחל וסאם בוימל .בתמונה ,מימין לשמאל:
מנהל הפיתוח באגודה האמריקנית למען יד ושם שרגא
מקל ,רחל בוימל ,סאם בוימל ,אנטונינה פוטיסיוק,
אולגה חבאס ,מארק שרברמן מיד ושם ולו באלכר
מהקונסוליה הכללית של ישראל בפילדלפיה.

■ מימין לשמאל :אלי זבורובסקי ,זוכה פרס הזיכרון
של יד ושם לשנת  2010ד"ר יצחק ארד ואבנר שלו
צילומים :מלאני איינציג והאגודה האמריקנית למען יד ושם

ד"ר לורה ברבאנל ,פסיכולוגית ילדים ,וד"ר סוזנה
נוימן.
בתמונה ,מימין לשמאל :ד"ר סוזנה נוימן ,אילנה
אפלקר ,ד"ר לורה ברבאנל ,יושבות הראש של
האירוע מישל פוקסמן ,רחל סטון וסוזאן דופט ויושבת
ראש המנהיגות הצעירה של האגודה האמריקנית
קרוליין מאסל

■ הידידים והתורמים המסורים מרלין וברי רובינשטיין
(משמאל) ביקרו ביד ושם עם טובי וג'רי פולק .הם
סיירו בבקעת הקהילות ובארכיונים ,וכן בבית הכנסת
שהם תרמו להקמתו ביד נדיבה.

■ התורמים ליד ושם ג'יין ואלן קורנל סיירו ביד ושם
באוקטובר וביקרו בעץ שניטע לכבוד חסיד אומות
העולם יאן ספריי אשר הציל את חייהם של הוריו של
אלן ,פרידה וארנסט קורנל ז"ל.

■ הוסר הלוט ביד ושם מעל שלט הוקרה לזיגמונד
רולאט שתרם בנדיבותו יצירות של טוראי ז'ינובי
טולקאצ'ב ויצירות אחרות לאוסף האמנות של יד ושם.
מימין לשמאל :יושב ראש מועצת יד ושם לשעבר שבח
וייס ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,זיגמונד
רולאט ומנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה

■ ב 30-בדצמבר התארחו משפחת מוסקוביץ
המורחבת וחבריה ביד ושם והשתתפו בטקס הוקרה
על תרומתה הנדיבה של המשפחה לכיכר התקווה
לזכרו של הנרי מוסקוביץ ז"ל .האורחים סיירו בתערוכה
"סגולות של זיכרון" והסירו את הלוט מעל הלוח
בבית הספר המרכזי להוראת השואה שרשום בו
חלק מיומנו של הנרי מוסקוביץ המספר על חוויותיו
במחנה הריכוז זקסנהאוזן וגם מעל שלט ההוקרה
לכבודם בכיכר התקווה.

■ רבקה זל ביקרה ביד ושם בנובמבר וסיירה במוזאון
לתולדות השואה.

■ רוי טנזמן (מימין) ומשלחת של הפדרציה היהודית
במחוז מידלסקס רבתי בניו ג'רזי זכו לסיור מיוחד
ביד ושם.

הדסק הנוצרי
■ הסנטור הנבחר מרכוס רוביו (שני מימין) ,אשתו
ג'נט (משמאל) והתורמים ליד ושם אירמה ונורמן
ברמן השתתפו בטקס אזכרה באוהל יזכור בביקורם
האחרון ביד ושם.

■ יד ושם מביע את צערו על מותה של התורמת
המסורה אדית גולדנר סטיינלאוף ז"ל ומוסר את תנחומיו
העמוקים לבנותיה ארלן איס ומישל שוורץ ולשאר בני
משפחתה .תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

בתמונה :נכדי משפחת מוסקוביץ ומשפחת גורדון
מספרים בבית הכנסת ביד ושם על סבם הנרי
מוסקוביץ.

■ הכומר ג'ון הייגי ודיאנה הייגי ביקרו ביד ושם
בנובמבר עם כמרים מובילים מ( CUFI -נוצרים
מאוחדים למען ישראל) .חברי הקבוצה התרשמו
מאוד מהביקור במוזאון לתולדות השואה ,ורובם
הבטיחו לחזור עם קבוצות תיירים משלהם .מימין
לשמאל :מנהלת הדסק הנוצרי ד"ר סוזנה קוקונן,
דיאנה הייגי ,הכומר ג'ון הייגי ומנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה

מימין לשמאל :יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו,
ג'ייק מוסקוביץ ,מרק מוסקוביץ ,רוז מוסקוביץ ,סוניה
גורדון ודן מוסקוביץ
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ענייני התפוצות

שוודיה

בריטניה

■ התורמים ליד ושם אלכסנדר ובוריס סמברג
מקרסנויארסק ברוסיה והרב של קרסנויארסק בנימין
ואגנר ביקרו במוזאון לתולדות השואה ב 26-ביולי
ונפגשו עם אריה צוקרמן ,היועץ המיוחד ליושב ראש
הנהלת יד ושם.

■ חברי הנהלת קרן האנס ויינר ובני משפחת ויינר
ביקרו ביד ושם ונפגשו עם ניצולי שואה ועם בוגרים
של סדנה להכשרת אנשי עדות  -תכנית של בית
הספר המרכזי להוראת השואה שקרן האנס ויינר
מממנת לזכרם של קייט ופרנץ ויינר .באירוע הסרת
הלוט מעל שלט ההוקרה קיבלה מריון ויינר (מימין)
את מפתח יד ושם ממנכ"ל יד ושם נתן איתן.

■ התורמת והידידה הוותיקה של יד ושם הרטה ניימן
(שנייה מימין) ביקרה ביד ושם באוקטובר  2010עם
בתה וחתנה יוליה וסקוט ריד מניו זילנד וילדיהם אשר
ביקרו ביד ושם בפעם הראשונה .התלווה אליהם
מנהל הדסק האנגלי היוצא דוד מצלר.

קנדה
■ אגודת ידידי יד ושם בקנדה העניקה לראש ממשלת
קנדה סטפן הארפר את אלבום התמונות הייחודי
של קרול דויטש בהוצאת יד ושם במסגרת פרס
"שומר הילדים" שהוענק לו .מנהיגותו של הארפר
בנושא זכויות האדם וכבוד האדם ומשימתו להנחיל
את משמעות השואה בקנדה עולות בקנה אחד עם
גבורתו ומורשתו הייחודית של דויטש.

אוסטרליה

■ סר ויקטור בלנק (מימין) ומיכאל בלייק (משמאל)
זכו לסיור "מאחורי הקלעים" בארכיונים בביקורם
ביד ושם בספטמבר .2010

■ ג'ק וואל סמורגון ממלבורן ,מנהיגי פורום הזוגות
העולמי ,ביקרו ביד ושם באוקטובר עם חברים ועמיתים
מארגון הנשיאים העולמי.

אוסטריה

מימין לשמאל :סגן יושב ראש האגודה ג'ו גוטדנקר,
מנכ"ל האגודה ירון אשכנזי ,ראש הממשלה הארפר,
יושבת ראש האגודה פראן סונשיין ואדם גוטדנקר

■ אלברט דדון (בתצלום :מימין ,מקבל אות הוקרה
מיושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו) ביקר
בדצמבר ביד ושם מטעם העמותה לחילופי תרבות
אוסטרליה-ישראל .דדון השתתף בטקס חנוכת
הקתדרה לחקר גילויי התנגדות בתקופת השואה
לכבודו של וויליאם קופר שתרמה העמותה למכון
הבין-לאומי לחקר השואה.

■ נשיאת הפרלמנט של אוסטריה ברברה פראמר
מונתה ב 7-באוקטובר  2010לנשיאת הכבוד של אגודת
ידידי יד ושם באוסטריה .הטקס נערך בבית העירייה
הישן בלינץ .סגן ראש העיר של לינץ קלאוס לוגר
הנחה את הטקס ,והשתתפו בו יותר מ 100-אורחים
ומכובדים .לפראמר גם הוענקה מדליית יד ושם.

מימין לשמאל :שגריר ישראל באוסטריה אביב שיר-
און ,מנהל דסק שווייץ וארצות דוברות גרמנית באגף
לקשרי חוץ אריק רב-און וברברה פראמר
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ונצואלה
■ סימי (שניה משמאל) וסאדי כהן (מימין) ביקרו ביד
ושם עם אנחלס וארגה (שנייה מימין) ולונה סולטן
(משמאל) מספרד.

■ ג'ון וסנדרה שקולניק ממיאמי ביקרו ביד ושם עם
ילדיהם דניאל ,דליה ודוד.

■ משפחת זייתונה ציינה את בר המצווה של נתן
זייתונה ביד ושם .אל האירוע הצטרף מנהל האגף
לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (משמאל).

ספרד
■ סוזן וראובן לרנר ביקרו ביד ושם עם פרופ' סנטיאגו
אלבארס דה מון (שני מימין) ובנו סנטיאגו.

■ בני משפחתה של אריקה מוגיורוס (במרכז) הצטרפו
אליה לטקס הסרת הלוט מעל שלט הוקרה לכבודם
בבית הספר המרכזי להוראת השואה.

הצטרפו לחוג ידידי יד ושם היום!

מקסיקו
■ לינדה (שלישית מימין) ואדוארדו (מימין) אצ'אר
ממקסיקו ביקרו ביד ושם עם בנם לואיס (שלישי
משמאל) ,כלתם ג'קלין (משמאל) ונכדיהם אדוארדו,
לינדה ,ליליה ומרכוס לרגל טקס הסרת הלוט מעל
שלט הוקרה לכבודם בכיכר התקווה ולרגל טקס בר
המצווה של אדוארדו.

■ הנכדים של חנה ואיסק לדלסקי (משמאל ומימין)
דן ליליינתל-לדלסקי (רביעי משמאל) ,איתמר ואלן
ליליינתל-לדלסקי (שני ושלישי משמאל) ואריאלה,
אלחנדרה ונתן פינקלשטיין-לדלסקי (שנייה ,שלישית
ורביעי מימין) הצטרפו אליהם לטקס הסרת הלוט
מעל שלט הוקרה לכבוד בר המצווה של דן ליליינתל-
לדלסקי.

■ 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
נופֵי זיכרון
וינה ,טרזי ֶנשטט ,אושוויץ ,כריסטיאנשטט,
גרמניה ,ניו יורק
רות קלוגר

קפה הבוקר בריח העשן
על מפגשם של היישוב והחברה הישראלית
עם השואה וניצוליה
דינה פורת

מחיר קטלוגי 68 :ש"ח מחיר לאחר הנחה 54 :ש"ח
■ רות קלוגר אינה מאמינה שאפשר לשחזר את
אירועי השואה כי לעולם יהיו חסרים שם "הריח והפחד
העולה מגופיהם של בני אדם ,התוקפנות המרוכזת,
הרוח המתכווצת ונחלשת" .ולכן ספרה אינו כרוניקה
של אירועים דווקא אלא אנטומיה של זיכרון .התחנות
נמצאות כאן :ילדּות ונערּות בווינה ,הגירוש שלה ושל
אמה לטרזיינשטט ,השילוח לאושוויץ והחיים במחנה
המשפחות ,המעבר למחנה העבודה בכריסטיאנשטט,
הבריחה מצעדת המוות והחיים בגרמניה שאחרי
המלחמה עד ההגירה לארצות הברית .מסע הזיכרון שלה מסורטט ביד אמן
מרגשת ובה בעת ישירה ונוקבת ,נקי מכל דרמטיות וסנטימנטליות ולמרות
זאת ואולי דווקא בשל כך בעל עצמה מטלטלת .רות קלוגר היא כלת פרס
היינריך היינה ( )1997והפרס הספרותי היוקרתי על שם תומס מאן (.)1999

מחיר קטלוגי 118 :ש"ח מחיר לאחר הנחה 82 :ש"ח
■ הספר מאגד בתוכו מאמרים של דינה פורת על
המפגש הטעון בין היישוב היהודי בארץ ישראל
והמדינה הצעירה ובין ניצולי השואה  -פרי מחקרה
שנמשך כ 25-שנים .כיצד ומתי הבינו בארץ שהשמדה
שיטתית מתחוללת באירופה? האם עשה היישוב כל
שהיה ביכולתו כדי להציל את היהודים שנגזרה עליהם
כליה? כיצד ראו מנהיגי היישוב את שארית הפלטה?
מה היה היחס לניצולים במדינת ישראל הצעירה,
ומדוע השתנה היחס הזה עם הזמן? מתי התפתחה
ההיסטוריוגרפיה הישראלית על השואה? השאלות הנוקבות הללו ושאלות
אחרות עדיין מטרידות את הקהל בארץ ואת העולם היהודי ,והמחברת מנסה
לשפוך עליהן אור ולהעמידן בהקשרן ההיסטורי ,על סמך חומר רב-היקף וללא
שיפוט או דעות נחרצות.

לא היה ולו קיץ אחד
חוה קולר

איככה י ֵדעו?
הדורות הבאים -

לידתו והתפתחותו של חקר השואה הישראלי
בעז כהן

מחיר קטלוגי 68 :ש"ח מחיר לאחר הנחה 54 :ש"ח
■ לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה נאלצה
ג ֶרדה (חוה) מברטיסלבה לעזוב את בית הספר
היהודי שלמדה בו .המשפחה נדדה לדירות
מרוחקות ממרכז העיר ,אביה הוכה לעיניה ובאחד
הימים אף נלקח למחנה העבודה ֶסרֶד ,ורק בדרך
נס עלה בידו לחמוק מגירוש לפולין .כשהחמיר עוד
יותר מצבם של יהודי סלובקיה ,היא הועברה לבית
יתומים נוצרי .לכל השינויים האלה באורחות חייה
לא קיבלה ג ֶרדה הסבר שיניח את דעתה ,ובשל כך
גברו בדידותה והמועקה שבלבה ,אולם בתוך האימה ,הזרות והבדידות
הזדמנו לה גם רגעי נחת מעטים :טיול קצר בטבע ,האזנה למוזיקה
בכנסייה ,החלקה על אגם קפוא ,חברּות מתהדקת עם נערה שתישאר
חברתה כל חייה ואף חיזורי בוסר של נער.

מחיר קטלוגי 88 :ש"ח מחיר לאחר הנחה 68 :ש"ח
■ הספר מסרטט תמונה לא ידועה של תהליך
התפתחות חקר השואה בישראל ושל הכוחות
החברתיים והתרבותיים שהשפיעו על עיצוב דמותו,
מציע גישה אחרת להערכת המקום שתפסו ניצולי
השואה בחברה הישראלית בראשיתה ושופך אור
חדש על מעורבותם ותרומתם הפעילה לחקר השואה
ולהנצחתה זמן רב לפני משפט אייכמן .המחבר
מתחקה על צעדיו הראשונים של מחקר השואה
משלהי שנות ה 40-ועד התגבשותו לתחום מחקר
אקדמי בפני עצמו בסוף שנות ה .70-הוא מתאר את הניסיונות הראשונים לקיים
מחקר היסטורי של השואה ואת האישים שהיו מעורבים בכינונו ,את הפולמוסים
הציבוריים שהתעוררו סביבו ואת הקמתם של יד ושם ובית לוחמי הגטאות.

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
yv.magazine@yadvashem.org.il
www.yadvashem.org
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