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■ ביולי  2016ביקרה משלחת של יותר מ 50-התורמים
המחויבים ביותר ליד ושם בפולין ובישראל כדי לחקור
את תולדות השואה ולהעמיק את היכרותם עם יד ושם
ואת מחויבותם להנצחת השואה ולהוראתה .בחברי
המשלחת היו שותפים ותיקים בצד ידידים חדשים אשר
ייצגו מגוון רחב של מנהיגים בין-דוריים ,בין-לאומיים
ובני דתות שונות.
המשלחת החלה את מסעה בוורוצלב (ברסלאו) ב6-
ביולי ושם הכירה את החיים היהודיים העשירים באירופה
שלפני פרוץ מלחמת העולם השנייה ואת השפעתו של
הכיבוש הנאצי .במחנה העבודה וולפסברג בחנו חברי
המשלחת את רוח האדם הנאחזת בחיים בצל המוות.
למתנת פרידה לכל אחד מן המשתתפים נבחר מחזור
וולפסברג תש״ה שכתב על פי הזיכרון ניצול השואה
נפתלי שטרן במחנה וולפסברג ,והוא אף הוענק לנשיא
מדינת ישראל ראובן (רובי) ריבלין (בתמונה למעלה).
לאחר ביקור של יום שלם באושוויץ-בירקנאו ,ובו
סיור בתערוכת הקבע של יד ושם "שואה" בבלוק ,27
חוו חברי הקבוצה שבת מרגשת בקרקוב בחברת יושב
ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו ,בעצמו
ניצול שואה.
בישראל קיבלו את פני חברי המשלחת במשכן הנשיא
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ומנכ"לית יד ושם
דורית נובק .על הר הזיכרון ביקרו המשתתפים "מאחורי
הקלעים" של אוספי החפצים ויצירות האמנות ,קיבלו
הסברים מפורטים על מאמצי יד ושם בתחומי השימור
והדיגיטיזציה ,ועם אנשי סגל יד ושם ואורחים הכירו
מגוון רחב של תכניות הנצחה ,מחקר וחינוך .במסגרת
הביקור בישראל הם גם סיירו בבסיס צה"ל וזכו להשתתף
בטקס הענקת אות חסידי אומות העולם ובשיחת גלריה
אינטימית עם אמן ניצול שואה (ראו עמ' .)5-4
להלן כמה מרגעי השיא של ביקור ייחודי זה.

משלחת התורמים של
יד ושם 2016

■

משלחת התורמים של יד ושם בקבלת הפנים במשכן הנשיא בירושלים

פולין
■ התורם ליד ושם בנג'מין וורן (ארצות הברית) נושא
דברים לפני משלחת התורמים באירוע הפתיחה
בוורוצלב בפולין.

■ חברי המשלחת מאמריקה הלטינית במחנה העבודה
וולפסברג .מימין לשמאל :מורה הדרך מנחם זוגמן,
רוברט ואלנה קוסינסקי ,ג'ני וחוזה סרור ,שרה ורולנדו
עוזיאל ,איבון לייזורק ,מנהלת דסק אמריקה הלטינית,
ספרד ,פורטוגל ודוברי ספרדית במיאמי פרלה חזן,
סנדרה ,שרון ,אוולין וג'יים אלשטיין ודוד סרור

■ מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (משמאל)
עם התורמים ליד ושם סוזן ולני גולדשיין (שנייה
משמאל ומימין) (ארצות הברית) והאחיין דוד סלומון
(שני מימין) ב"בית הכנסת הנסתר" בבנדין בפולין

■ מנהל האגודה האמריקנית למען יד ושם ד"ר רון
מאיר מנהל את הטקס בבירקנאו עם חברי המשלחת.

■ אסתר פיקסלר (אוסטרליה) מקבלת את השבת
בקרקוב.

■ מנהלת הדסק הנוצרי ד"ר סוזנה קוקונן (משמאל)
עם דן ואיבון סיליה (ארצות הברית) באושוויץ-
בירקנאו בפולין

■ יוסף "צ'יק" פרדיס (ארצות הברית) ,שהיה חבר במשלחת
עם אשתו שלי ,מעיין בספר השמות בתערוכת הקבע של
יד ושם "שואה" בבלוק  27באושוויץ-בירקנאו בפולין.

■ יושב ראש מועצת יד ושם וניצול השואה הרב
ישראל מאיר לאו עורך תפילות במוצאי שבת בקרקוב.
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ישראל
■ התורם ליד ושם מרק מוסקוביץ (מימין) (ארצות
הברית) משוחח עם ראגס דבלור (משמאל) ,נדבן
וידיד של אגודת ידידי יד ושם בקנדה ,במשכן הנשיא.

■ אלנה ורוברט קוסינסקי הסירו את הלוט מעל
שלט ההוקרה לכבוד חסידי אומות העולם במערת
הזיכרון החדשה ביד ושם.

■ חברי המשלחת לומדים על מאמצי השימור של
יד ושם מפי מנהלת אגף המוזאונים והמערך למבקר
ויויאן אוריה ומנהל מחלקת החפצים מיכאל טל.
בקהל נוכחים בני משפחת וילף ,הכומר מלקולם
הדינג ,עדינה בוריאן ,הכומר מרק ג'נקינס ורוג'ר סופר
(ארצות הברית).

■ אבנר שלו ושעיה בן יהודה הצטרפו אל שרה
ורולנדו עוזיאל (שלישית ורביעי מימין) ובתם רבקה
(שנייה מימין) ,חתנם אליאס הררי (מימין) ונכדם יוסף
(משמאל) לטקס הסרת הלוט מעל שלט ההוקרה
לכבודם בכיתה בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה של יד ושם.

■ פרלה חזן ושעיה בן יהודה הצטרפו אל אוולין
וחיימה אלשטיין (במרכז) ובנותיהם סנדרה ושרון
(מימין) לטקס הסרת הלוט מעל שלט ההוקרה
לכבודם בקיר התורמים החדש.

■ באירוע הסיום בבקעת הקהילות נשאו דברים
לפני המשלחת שר החינוך נפתלי בנט (בתמונה),
אבנר שלו ומרק מוסקוביץ .באמנים שהופיעו היו
נתן דטנר ,רוני דלומי ,דודו פישר והרכב המפוחיות
על שם שמואל גוגול.

■ דנה (במרכז) ויוסי הולנדר (שני משמאל) ובתם
תמר (משמאל) ,בעלה איגנשיוס פרנסואז מאריץ
(מימין) והמוזיקאי רמי קליינשטיין (שני מימין) לאחר
המופע של קליינשטיין באירוע הפתיחה

”המצווה להודות”

חברי משלחת התורמים בטקס הענקת אות חסידי אומות העולם

■ חברי משלחת התורמים של יד ושם הוזמנו
להשתתף בטקס מרגש והיסטורי בבית הכנסת של
יד ושם להענקת אות חסידי אומות העולם ליאן ווילם
קאמפהוס ובתו קלאזינה קאמפהוס-פינק מהולנד.
באביב  1943נעצרה הני דינר ,יהודייה ילידת
גרמניה שברחה להולנד ,ונשלחה לתאטרון היהודי
באמסטרדם להמתין לגירושה עם אלפי יהודים
אחרים שהתגוררו בהולנד .דינר הצליחה לשכנע
את השלטונות לאפשר לה לעבוד בבית ילדים יהודי
סמוך ,ושם הכירה את בעלה לעתיד מנפרד קורט
לובנשטיין .השניים הצליחו לברוח ומצאו מקלט
אצל יאן ווילם קאמפהוס ,אלמן שהתגורר עם בתו
קלאזינה בדריברחן ,ליד העיר אוטרכט .על אף
הסכנה פתחו יאן ווילם וקלאזינה את ביתם לפני הזוג
הנואש ובמשך שמונה חדשים סיפקו להם מחסה
בחדר קטן בעליית הגג של הבית .בפברואר 1944
גברה הסכנה ,במיוחד משום שכמה מן השכנים היו
חברי המפלגה הנאצית ההולנדית .בסיוע המחתרת
המקומית הועברו הני ומנפרד למקום מחבוא אחר,
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■ אנטוני פינק וג'יימס לובנשטיין (מלפנים ,במרכז) עם חברי
משלחת התורמים לאחר הטקס בבית הכנסת של יד ושם

שם חיו עד סוף המלחמה .זמן קצר לפני השחרור
ילדה הני את בנם ג’יימס.
לאחר פטירת הוריו ,במשך שנים רבות חיפש ג’יימס
לובנשטיין קרובי משפחה של מצילי הוריו ואף נסע
להולנד ,אך לא הצליח לאתרם .הוא לא ידע שבינתיים
בנה של קלאזינה ,אנטוני פינק ,הכיר אישה יהודייה
מישראל ,והשניים נישאו ומתגוררים בארץ.
גם פינק עצמו חיפש במשך שנים רבות את
משפחת לובנשטיין ,וביום הזיכרון לשואה ולגבורה

בשנה שעברה הצליח לבסוף למצוא את מספר
הטלפון של ד”ר לובנשטיין ויצר עמו קשר .בשיחת
הטלפון הקצרה הבינו השניים שהם מצאו זה את זה,
ושתי המשפחות התאחדו מחדש .למזלן שמרו שתיהן
את המסמכים ואת התמונות של סיפור ההצלה ,וזמן
קצר לאחר מכן הכיר יד ושם ביאן ווילם קאמפהוס
ובקלאזינה קאמפהוס-פינק ז”ל חסידי אומות העולם.
”כשפנה אליהם ראש הכנסייה המקומית ,חשו
סבי ואמי כי חובתם להגן על חיי משפחה יהודית”,
הסביר אנטוני פינק” .העובדה שהתכנסנו כאן היום
היא נס בפני עצמו”.
ד”ר לובנשטיין הודה ליד ושם על סיועו בהענקת
הכרה למצילי הוריו” .המצווה להודות [על מעשיהם
הטובים של אחרים] מושרשת היטב במסורת ובהלכה
היהודית” ,אמר” .על אף שלצערי הרב יאן ווילם וקלאזינה
אינם נמצאים אתנו היום כדי לקבל את האות ,הם ללא
ספק נוכחים כאן ברוחם ,כפי שמלמד אותנו התלמוד:
נשמות חסידי אומות העולם ממשיכות לחיות בגן עדן,
ומשם הם עדים לטקס מבורך זה”.

לאדם שהשיב לי
את האמון באנושות
לאה גולדשטיין

שיח גלריה עם האמן וניצול השואה יהודה בקון
שהשלו את הקרבנות שהם יחזרו לקחת את בגדיהם
ולעובדה שה’מקלחות’ לא היו מחוברות לשום מקור
מים .ניסיתי לצרוב את הכול בזיכרוני כדי להשתמש
בו לאחר מכן לעדות”.
ביצירה אישית מאוד אביו של בקון מגיח מארובת
המשרפה .לזכר הטרנספורט הצ’כי לתאי הגזים
( )1945נושא את התאריך ואת השעה המדויקים של
רצח אביו  -פרטים מדויקים אלו נודעו לשכניו שהיו

"חשתי אחריות לתאר
את מה שקרה,
בשם כל מי שלא שרדו"

■

יהודה בקון משוחח עם אליעד מורה-רוזנברג על יצירותיו בשיח גלריה אינטימי שנערך במיוחד לחברי משלחת התורמים.

■ יהודה בקון נולד באוסטרווה שבצ’כוסלובקיה
למשפחה דתית .כשהיה בן  13הוא גורש לטרייזנשטט
עם אמו ,אביו ואחותו ,ושם אילצו אותו הגרמנים לסייע
להוליך שולל את הצלב האדום הבין-לאומי ולהשתתף
בפעילויות תרבות מבוימות ,ובכללן אופרה לילדים.
אולם קבוצה של אמנים מוכרים בטרייזנשטט עזרה לו
לפתח את כישרון הציור וסיפקה לו חומרים ושיעורים
פרטיים .כעבור יותר משנה גורשה המשפחה לאושוויץ,
ובקון נשלח ל”מחנה משפחות” צ’כי  -עוד תכסיס
שנועד לרמות את הצלב האדום .אפילו באושוויץ מצא
בקון הזדמנויות לצייר כאשר מדריכי המחנה הצליחו
להשיג למענו מעט נייר ועפרונות .החזקת הציורים
ברשותו הייתה מסוכנת כל כך ,שבסופו של דבר
השמיד בקון את רובם .כמה מן הציורים שצוירו מיד
עם השחרור ומתעדים את שראה במחנה  -לרבות
תאי הגזים והמשרפות  -שימשו לאחר מכן עדות
במשפטים של פושעי מלחמה ,ובכללם משפטו של
אדולף אייכמן.
בשיח מעמיק בין אליעד מורה-רוזנברג ,אוצרת
המוזאון לאמנות השואה ומנהלת מחלקת האמנות
באגף המוזאונים ביד ושם ,לבין בקון בנוכחות חברי
משלחת התורמים  ,2016הזמינה מורה-רוזנברג את
האמן לדבר על מבחר מעבודותיו השמורות באוסף
יד ושם .על יצירתו לפני הטרנספורט לטרייזנשטט
( )1945סיפר בקון[” :אלה היו] פרוסת הלחם וכוס
הקפה האחרונים לפני שנאלצתי לעזוב את ביתי
[ ]...כשצוירה [יצירה זו] בעת השחרור ,היא הזכירה

לי עולם שכבר לא היה .כאשר ישבתי ליד שולחן
בפעם הראשונה לאחר שלוש שנים ,נזכרתי איך
הרגשתי באותה פעם אחרונה שישבתי ליד שולחן.
רציתי לבטא את הרגשתו של ילד בגילי שעבר את
כל זה  -חשתי אחריות לתאר את מה שקרה ,בשם
כל מי שלא שרדו”.

כמה מן הציורים שמתעדים את
שראה במחנה  -לרבות תאי
הגזים והמשרפות  -שימשו
לאחר מכן עדות במשפטים של
פושעי מלחמה
באושוויץ ,ב”מחנה המשפחות” ,חי בקון בידיעה
ברורה שהוקצבו לו שישה חודשים לחיות ,והוא היה
נחוש לתעד את חיי המחנה ככל שיוכל .בזיכרונות
מאושוויץ ( )1945הוא צייר טרנספורט של אנשים
המובל בידי שומרים חמושים אל המשרפות” .השקיעה
השחורה מסמלת את סיום החיים” ,הסביר בקון.
לתדהמתו נבחר בקון לקבוצה של כ 90-בנים
בני  16-12לעבודה ברחבי המחנה .בשלב מסוים
סחבו הבנים עצים לאזור המשרפות כדי לבנות
בונקרים לשומרי האס-אס ,ונאמר להם שהם יוכלו
”להתחמם בתאי הגזים”” .פחדנו כמובן ,אך כמה
מאתנו היו סקרנים מאוד .נכנסנו והתבוננו היטב בכל
מה שהיה שם .אני שמתי לב למספרים שעל ווי העץ

חברי הזונדרקומנדו ,קבוצת אסירים שאולצו לעבוד
במשרפות” .רציתי לצייר זיכרון פרטי של מותו של
אבי ,עם כל האבות והאמהות של הבנים שהיו אתי.
בפינה השמאלית מצויר אדם המטיל את עצמו על
גדר התיל המחושמלת [ ]...אלה היו שתי האפשרויות
שלנו :התאבדות או המשרפה”.
לאחר ששרד מצעדת המוות ,שחרר הצבא
האמריקני את בקון באוסטריה .בשובו לפראג התמזל
מזלו ,והוא פגש את פשמישל פיטר .פיטר היה נוצרי
מאמין ,והוא פרש עליו את חסותו .מאז השחרור הקדיש
פיטר את חייו להחזרת ניצולים יתומים לחיים תקינים,
ובקון היה אחד מהם ועל כך הקדיש לו את היצירה
לאדם שהשיב לי את האמון באנושות ( .)1945לימים
הכיר בו יד ושם חסיד אומות העולם מכיוון שהציל
משפחות יהודיות רבות בזמן המלחמה.
”לאחר המלחמה לא האמנו לאיש .למה שמישהו
ירצה לעזור לנו? ובכל זאת הנה אדם שלא רצה מאתנו
דבר ,רק להעניק לנו הילדים אהבה .הייתה לו יכולת
מופלאה לתקשר עם כל אחד מאתנו ולהשיב לנו את
האמון באנושות [ ]...הדבר הזה עשה עליי רושם עמוק
כל כך .הוא שינה את חיי .לאט-לאט חזרתי לתת אמון
באנשים .בישראל היו עוד ’הומניסטים’  -חברים של
הפילוסוף פרנץ קפקא  -שהעניקו לי תקווה [ ]...הם
היו עבורי דוגמאות חיות של התנהגות אנושית כנה:
כיצד לדבר עם כל בן אנוש באותה צורה ,עם הכבוד
הראוי ,הרי כל אדם הוא יצירה ,יצירתו של אלוקים”.
”לאחר שמסרתי את עדותי במשפט אייכמן,
שאלו אותי אם סבל כזה מתקבל על הדעת .אמרתי
שאם בזכות הסבל תהיה לנו הבנה עמוקה יותר
כלפי בני אדם אחרים ,אזי לכל סוג של חיים יכולה
להיות משמעות”.
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ההמשכיות בתוך השבר
כנס העשור לאנשי החינוך החרדי

■ "מהי התכלית הנכונה בהזכרת השואה ,מעבר לעניין
של 'זכור ימות עולם'? מהו הציווי הכל כך מתמיד של
'זכור את אשר עשה לך עמלק'?"
זוהי אחת השאלות שדן בהן כ"ק האדמו"ר מטאלנא
שליט"א בהרצאה המרכזית בכנס העשור לאנשי החינוך
החרדי שהתקיים ביד ושם בראש חודש תמוז תשע"ו.
האדמו"ר הזכיר את הגדרתו של האדמו"ר הזקן מגור על
השואה בדבריו בעצרת תפילה בבית הכנסת "החורבה"
בחשוון תש"ב'" :עת צרה היא ליעקב ,אשר לא הייתה
לישראל מאז היה לגוי' .מאז ב' אלפים תמ"ט ,ועד ה'
אלפים ת"ש ,לא קרה אסון כזה .בממדים ,בטווח הזמן,
באכזריות ,בכיליון ,בתכנון השטני ,כמו המערכה הנוראה
הזו' .לא היה מאז הייתה ישראל לגוי' ,אלה הן המילים
הקדושות של האדמו"ר מגור הזקן .ואנחנו אומרים,
שכאשר אנחנו נמצאים בה' אלפים תשע"ו 70 ,שנה
אחרי שהנאום הזה נישא ,אנחנו אמורים לקחת את
הנתונים וללמוד ולדעת ,מה אנחנו אמורים להעביר,
ועלינו לדעת כיצד".

■ מלמדים חרדים מסיירים במוזאון לתולדות השואה.

כמעט  2,000אנשי חינוך חרדיים  -מורים ומורות,
מחנכות ומלמדים ,מנהלים ומנהלות ואנשי פיקוח
 השתתפו בכנס שערך המדור החרדי במחלקהלהכשרת מורים בישראל בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה של יד ושם ,לנשים ולגברים בנפרד.
"כנס העשור היה שיא הפעילות של המדור החרדי
הפועל זה  15שנה ביד ושם ,והוא פועל יוצא של מאמצים
רבי שנים במוסדות החינוך התורני" ,הסבירה שרית-הוך
מרקוביץ ,מנהלת המחלקה להכשרת מורים בישראל.
"זו הייתה פעילות מסכמת מצד אחד ופתח לפעילות
עתידית מצד אחר ,ומטרתה הייתה להביא לפני אנשי
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נאוה וייס

החינוך החרדי את הכלים הפדגוגיים ואת החידושים
בשדה החינוך והמחקר בהוראת השואה ,תוך שימת
דגש בהתמודדותם של יהודים שומרי תורה ומצוות
בתקופת השואה".
השנה עסק הכנס בנושא "ההמשכיות בתוך השבר",
ונבחנו בו היבטים שונים של התמודדות ודבקות של
היהודים כאשר ניסו להמשיך ולקיים משהו מהחיים
היהודיים בתוהו ובוהו של מאורעות השואה ,על אף
מאמצי הגרמנים לשבור את הגוף ואת הרוח כאחד.

בכנס נבחנו היבטים שונים של
התמודדות ודבקות של היהודים
כאשר ניסו להמשיך ולקיים
משהו מהחיים היהודיים ,על אף
מאמצי הגרמנים לשבור את הגוף
ואת הרוח כאחד

שעמן מתמודדים מחנכי הדור בנושא השואה .הרב לאו
הסביר כיצד התשובה לשאלות אלו טמונה בהמשכיות
דרכו של עם ישראל:
"זאת התשובה הנכונה :אני ממשיך בדרך ,ואם
מדברים על הנצחה ,זו ההנצחה הטובה ביותר  -שאני
לא נותן לכבות את הנר .הנר הזה ,נר אלוקים ,לא יכבה.
זה נר התמיד .לא רק נר התמיד שאני מזכיר באוהל יזכור
בטקס כזה או אחר .נר התמיד זה ,כשבבוקר אני קם
ואומר' :מודה אני לפניך ,שהחזרת בי נשמתי בחמלה'.
כאשר אני הולך לבית הכנסת ,מתעטף בטלית כמו אבא
שלי ,מניח תפילין כמו סבא שלי  -הדלקתי נר נשמה".
מושבי הפתיחה והסיום של שני ימי הכנס נערכו
באוהל שהוקם בכיכר גטו ורשה עבור באי הכנס ולוו
באתנחתא מוזיקלית של אמן הקלרינט חיליק פרנק,
האמן יונתן רזאל ומקהלת "מלכות" .בכנס המורות
הנחו מדריכות הצוות החרדי מסע מוזיקלי בבקעת
הקהילות על מוזיקה יהודית לאורך הדורות ,בתקופת
השואה ואחריה .הנגניות היו סטודנטיות ותלמידות

■ מורות חרדיות בהרצאה המרכזית בכנס שנשא הרב ישראל מאיר לאו

בשני ימי הכנס נבחן הנושא מכיוונים שונים,
ובסדנאות הפדגוגיות ניתנו מפתחות חינוכיים להבנתו
וכלים שיאירו את דרכם של אנשי החינוך בלמדם את
נושא השואה לתלמידיהם .כמו כן קיבלו המשתתפים
חוברות שהופקו לכבוד האירוע ועוסקות בנושא.
את ההרצאה המרכזית בכנס המורות נשא הרב
ישראל מאיר לאו שליט"א ,ניצול שואה ויושב ראש
מועצת יד ושם אשר מלווה את פעילות המדור החרדי
שנים רבות .הרב לאו ,אשר איבד חבר ותיק באותו שבוע,
הסופר וזוכה פרס נובל לספרות פרופ' אלי ויזל (ראו
עמ'  ,)18היה נרגש מאוד בדבריו ודיבר על השאלות

ממכון "אביבים" ,בניהולה של שלי קרמר.
התגובות של משתתפי הכנס היו חיוביות ומחזקות.
"הכנס היה מופלא" ,אמר אחד המשתתפים" ,חשבתם
על כל פרט ,והעשרתם את הידע והנפש של כולנו
מאוד" .משתתף אחר שיבח את המארגנים ואמר:
"[הכנס לימד אותנו] להסתכל על מאורעות החיים
בפרופורציות נכונות"" .אתם מביאים תכנים לתוך החינוך
החרדי באופן פורמלי ,ממוסגר ומכוון להמשכיות" ,אמר
מלמד אחר" .יישר כוח".
הכותבת היא ראש המדור החרדי במחלקה להכשרת מורים
בישראל בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

"אחים לחיים" :משלחת ראשונה של פצועי צה"ל לפולין
■ "הבנתי שחשוב יותר לחנך את ילדיי לערכים ,לא
רק למצוינות".
כך אמר חבר במשלחת הראשונה של נכי צה"ל
ופצועי צה"ל שיצאה לפולין ב 5-באוגוסט .אנשי
המשלחת הם חברי העמותה "אחים לחיים" שאחת
ממטרותיה היא להוות מסגרת חברתית תומכת
ומסייעת ללוחמים פצועים בהליך שיקומם ובהגשמת
שאיפותיהם בחזרתם למסלול החיים.

"הוטל עלינו להוביל אותם
במסע אל עמק הבכא במחוזות
פולין כאשר לכל אחד מהם
עמק הבכא שלו".
דורון שך
לקראת המסע התקיימו ביד ושם שני ימים של
הכנה מגוונת ומותאמת .כבר בשלב הזה התעניינו
המשתתפים במסע עצמו והיו סקרנים ומעורבים.
במשך שבוע ימים בפולין פקדו הלוחמים את מחוזות

הכאב והאבדן של העם היהודי ,העמיקו את הידע
שלהם ושוחחו שיחות נוקבות וערניות.
מורכבות המסע ותכניו דרשו רגישות מיוחדת
כלפי הצעירים הנושאים עמם את טראומות הפציעה.
מורכבות זו בלטה בעיקר לשמע הסיפורים והדילמות
האנושיות מן השואה ,בצוק העתים  -הדילמות
הזכירו למשתתפים את חוויותיהם האישיות ואת
ההחלטות שהיה עליהם לקבל בלהט הקרב .דורון
שך ,שניהל את המסע והדריך את הקבוצה מטעם
יד ושם ,הגדיר את הקושי כך" :הוטל עלינו להוביל
אותם במסע אל עמק הבכא במחוזות פולין כאשר
לכל אחד מהם עמק הבכא שלו".
במסע פגשו חברי המשלחת את משלחת צה"ל
"עדים במדים" שביקרה בפולין באותה העת ,והקרבה
בין החיילים לבין חברי העמותה חיזקה עוד יותר את
חוויית המסע של שתי המשלחות.
"אין ספק שהשבוע האחרון יקדם אותנו מכל
הבחינות" ,אמר דני שהשתתף במסע" ,ובעיקר יחזק
את תחושת המשמעות של תרומתנו למפעל הציוני,
לחברה ולמדינה" .איברהים ,לוחם פצוע בן העדה

מסע של בני נוער יהודים וערבים ספורטאים לפולין
■ באוגוסט  2016יצאה לפולין משלחת ייחודית של
כ 16-בני נוער יהודים וערבים מאבו גוש ומירושלים,
במסגרת התכנית של עיריית ירושלים והמועצה
המקומית אבו גוש של פעילות נוער בתחומים שונים
בכלל ובכדורגל בפרט .המשלחת התגבשה מתוך
רצון לבנות מחנה קיץ משותף לבני נוער המוגדרים
נוער בסיכון.
הרעיון הראשוני של מארגני המשלחת ,ובהם
העומד בראשה מאיר רוסו ונאסים עבד אל רחמן,
מדריך ומאמן באבו גוש ,היה להקים מחנה ספורט
בפולין ,אבל מכיוון שלפולין יש משמעות היסטורית
וחינוכית רבה ,הוחלט לשלב בתכנית המשלחת
ביקורים באתרי מורשת יהודית ובאתרי שואה וליצוק
לתכנית משמעות רחבה וממד חינוכי-ערכי של הקניית
ערכים ושמירה על כבוד הזולת.
כדי להכין את החניכים למסע המורכב והמאתגר,
השתתפה המשלחת בתכנית הכנה של שלושה ימי
עיון בהנחיית הצוות החינוכי של מחלקת ההדרכות
החינוכיות בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
של יד ושם .בני הנוער היהודי-ערבי סיירו במוזאון
לתולדות השואה והשתתפו בפעילויות ובסדנאות.
ימי עיון אלו פתחו לפניהם צוהר לשאלות ודיונים
על נושא השואה בפרט וסוגיות אוניברסליות בכלל.
המפגש הראשון במתנ"ס באבו גוש הותיר רושם עז
ועניין בעקבות הצפייה בסרט עדות של ניצול השואה
עובדיה ברוך וסיפורו המרגש .אחד התלמידים הערבים

ציין" :לא ידענו שכל זה קרה ,ומאוד התרגשתי לשמוע
את הסיפור של ניצול השואה שהתחתן בסוף עם
מישהי שהכיר במחנה".
הביקור בפולין חיבר בין הידע וההכנה שצברו
בני הנוער במהלך פעילות ההכנה ביד ושם לבין
החוויות שצברו חברי הקבוצה במהלך הנסיעה .גולת
הכותרת של המסע הייתה ההיכרות המוחשית עם
נופים ,אתרים ומוזאונים .מאיר רוסו ,מזכיר עמותת
בית אסתר  -מרכז רב תרבותי ,ציין כי המסע היהודי-

ניצה שבתאי-מלמד

הדרוזית ,אמר בפשטות" :קיבלתי כוחות עצומים
להמשך דרכי".
בדברי הסיכום הדגיש סמנכ"ל העמותה יניב
ליידנר את הצורך התמידי בהכרת הטוב שמסע כזה
מנחיל למשתתפים בו והביע שאיפה ורצון שבעתיד
כל חבר עמותה ייצא למסע הזה.
הכותבת היא ראש מדור משלחות צה"ל וכוחות הביטחון בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

■ חברי המשלחת "אחים לחיים" בטקס זיכרון בבירקנאו

אספהאן בהלול
כדי להכיר את ההיסטוריה היהודית ,סיירה
המשלחת בוורשה וביקרה באזור שרידי הגטו היהודי
שנותרו בעיר ששוחזרה אחרי מלחמת העולם השנייה.
עוד היא ביקרה בבית היתומים של יאנוש קורצ'אק,
במוזאון החדש לתולדות יהודי פולין ,בעיר העתיקה של
לובלין ובאתר הזיכרון מיידנק ,ושם ערכה טקס זיכרון.

ימי עיון אלו פתחו לפניהם
צוהר לשאלות ודיונים על
נושא השואה בפרט וסוגיות
אוניברסליות בכלל
ערבי בפולין ,מעבר להיותו מסע ספורטיבי ,טבע
חותם חזק על בני הנוער .לדבריו "חוויה זו העשירה
את עולמם של הנערים בידע ובהבנה מעמיקים יותר
לעתיד .אך בעיקר זהו צעד נוסף ומשמעותי לשיתוף
פעולה בין יהודים לבין ערבים" .מסע זה היה עבור
המארגנים צעד נוסף אל הדו-קיום הנכסף ,אך הוא
לא היה מתרחש לולא הסיוע מהתומכים שעודדו את
השילוב הדו-לאומי  -עמותת בית אסתר ,קרן יאנוש
קורצ'אק ,המרכז הערבי-יהודי ,בית ברל ,המועצה
המקומית אבו גוש ,המרכז הקהילתי באבו גוש ועוד.

■ משתתפים בסמינר לבני נוער יהודים וערבים ספורטאים
מסיירים בתערוכה "כוכבים בלי שמים :ילדות בשואה" ביד ושם.

את הביקור הבלתי נשכח הזה סיכם נאסים עבד
אל רחמן'" :אל חאקי מיש מת'ל אל שוף' ,כלומר
מילים אינן יכולות לתאר את המראות .רק הרואה
מבין את המשמעות".
הכותבת היא רכזת תחום הפעילות במגזר הערבי במחלקת
ההדרכות החינוכיות בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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חינוך

יותר מ 300,000-מחנכים ,סטודנטים וחיילים בארץ
ובעולם משתתפים מדי שנה במאות סמינרים וכינוסים
בעשרות שפות בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ביד ושם .הנה אחת מבוגרי בית הספר ומה
שהשיגה מאז למדה בסמינר חינוכי ביד ושם.

קורס מקוון חדש:
תולדות יהודי ברית
המועצות בתקופת
השואה

רבות שסטלה קאלי
אנה שנים
■ זה
ריננברג
מתעניינת בתולדות יהודי יוון ,במיוחד
היהודים שהתגוררו בסלוניקי ,עיר
מולדתה ,אשר במשך מאות שנים
חי בה רוב יהודי .קאלי ,מחנכת
שהתגוררה באי ליפסי ,קראה
ב 2012-עדויות של ניצולי שואה
מיוון וספרים על הקהילה היהודית של סלוניקי.
קאלי ביקשה לארגן סדנה לנוער בנושא השואה.
באפריל  2013השתתפה בכינוס בחסות האיגוד האירופי
להוראת ההיסטוריה ( )EUROCLIOבגרמניה ושם פגשה
את רחל בד-קפלן ,מנהלת מחלקת אירופה בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם .בד-קפלן
סיפרה לה שיד ושם מקיים סמינרים חינוכיים והפנתה
אותה למוזאון היהודי באתונה.
ההזדמנות ללמוד את נושא השואה מפי היסטוריונים
ומומחים בעלי שם עולמי קסמה מאוד לקאלי ,והיא
נרשמה לסמינר חינוכי ביד ושם והצטרפה לקבוצת
מורים מיוון שלמדה בירושלים ביולי  .2013בפעם
הראשונה בכל שנות עבודתה הייתה לה גישה למאגרי
המידע הנרחבים של יד ושם ולמערכי שיעור מפורטים.
"ידעתי שזו תהיה הזדמנות מיוחדת במינה ללמוד את
השיטות היעילות ביותר להוראת נושא מאתגר כל כך",
היא הסבירה .עיקרון חשוב שהיא למדה מהמומחים
של יד ושם היה שבעבודה עם תלמידים אין להשתמש
במשחקי תפקידים" .לעולם אין לתת לילדים לשחק

זרקור על הבוגרים

סטלה קאלי
יוון
את תפקידי הקרבנות או רודפיהם .אני משתדלת מאוד
לזכור זאת" ,היא אמרה.
זמן קצר לאחר שובה ליוון החלה קאלי לממש את
מה שלמדה .בשיתוף תלמידיה ,בני גילים שונים ומבתי
ספר שונים ,היא מקיימת עד היום פעילויות מרובות
המנציחות את החיים היהודיים ביוון שלפני המלחמה
ואת השפעתה של השואה ושל התקופה שלאחריה.
לאחר קריאה בצוותא של ספר בנושא המלחמה
המותאם לגילם של תלמידיה בכיתה ב' בבית הספר
לחינוך אירופי בהרקליון שבאי כרתים ,יצרה קאלי עם
תלמידיה כרזה גדולה " -לעולם לא עוד"  -והציגה
אותה ביום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה
( 27בינואר) ב .2014-לאחר זמן מה חזרה קאלי להתגורר
בסלוניקי ,שם היא חיה עד היום ,והצטרפה לצוות המורים
של בית הספר היסודי היהודי בעיר .בשנת  2015היא
ארגנה סדנה בנושא החיים היהודיים בסלוניקי לפני
השואה ,בזמן השואה ואחריה .כל תלמידי כיתות ה'
ו-ו' השתתפו בלימוד מעמיק זה.
המשימה הגדולה ביותר שקיבלה עליה קאלי עד
כה בתחום זה היא תרגום ליוונית של הספר רציתי
לעוף כמו פרפר ,אחד מספרי יד ושם הרווח בחינוך
תלמידים צעירים .בשיתוף הגימנסיה היהודית על שם
משה מנדלסון בברלין והקמפוס לחינוך על שם ד"ר
מרים ושלדון אדלסון בלאס וגאס ,קאלי ותלמידיה
גם בנו תערוכת אמנות המבוססת על הספר במוזאון
היהודי בסלוניקי .התערוכה " -במבט לאחור :זיכרונות

ג'יימס יוסף מקינטוש
שואה של ילד בעיני ילדים כיום"  -העניקה לתלמידיה
הזדמנות לתת ביטוי לרגשות ולתחושות שהתעוררו
בהם כלפי הילדים בשואה.
התערוכה נפתחה במרץ  2016בחסות משרד
החינוך והדתות של יוון ,עיריית סלוניקי ,שגרירות ישראל
ביוון והקהילה היהודית של סלוניקי .מורים ותלמידים
מבתי ספר רבים ביקרו בתערוכה ,והיא זכתה לסיקור
נרחב בעיתוני יוון.

"היעד שלנו היה מאתגר ותובעני ,אך העובדה
שהצלחנו להגשים אותו מעניקה לתלמידיי ולי סיפוק רב",
אמרה קאלי" .הנצחת הקרבנות היא מטרה ראויה מאוד,
אך הנצחת החיים חשובה באותה מידה .אני מנסה ללמד
את תלמידיי כמה חשוב להתמודד עם קשיים ולעולם
לא לאבד תקווה .אני מנסה גם להעלות על נס את כל
האנשים שסייעו ליהודים לשרוד .הם משמשים דוגמה
לאנושיות ,ואני מעודדת את תלמידיי לבחור בנתיב זה".
הכותב עובד במחלקת אירופה בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה.

הוראת השואה  -כלי במאבק באנטישמיות
■ בסוף יוני נערך בישראל הדיאלוג הבילטרלי השני בין
צרפת לישראל בנושא המאבק באנטישמיות ובגזענות.
נציגי יד ושם הוזמנו להשתתף בישיבות עם נציגי ממשלת
צרפת ,נציגי ציבור ומומחים ממשרד החוץ של ישראל
כדי לדון בהתגברות האנטישמיות בצרפת ובמאמצים
היסודיים הנעשים כעת בצרפת כדי להתמודד עם
מעשי האנטישמיות באמצעות חקיקה כוללת .באחת
הישיבות הציגה שני לוריא מבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה של יד ושם את דגם ההוראה הניסויי
שיסייע למחנכים בטיפול ובדיון באנטישמיות בכיתה.
צוות בית הספר הבין-לאומי שוקד גם על תכניות רבות
אחרות  -הוראה מעמיקה ,קורסים מקוונים חדשים
בנושא תולדות האנטישמיות ( ,)MOOCקידום הוראת
השואה בתקשורת החינוכית-חברתית ועוד.
למחרת סיירה המשלחת הצרפתית במוזאון
לתולדות השואה ונפגשה עם ד"ר אייל קמינקא ,ראש
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קתדרת לילי ספרא להוראת השואה ומנהל בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה .לנציגים הצרפתים הייתה
זו הזדמנות ללמוד במישרין על הניסיון בן עשרות השנים
של יד ושם בעבודה עם מחנכים צרפתים וביצירת חומרים
בשפה הצרפתית ,תוך שאיפה לשיתוף פעולה בעתיד.
ב 14-ביולי ביקרה ביד ושם קתרינה פון שנורביין,
המתאמת מטעם המשלחת האירופית בנושא המאבק
באנטישמיות .פון שנורביין נכנסה לתפקיד בעת
האחרונה וביקשה לרכוש ידע וללמוד מן הניסיון
המקיף והמעמיק של יד ושם בהוראת השואה כדי
להיאבק בעלייה המדאיגה במעשי האנטישמיות ברחבי
אירופה .בדיונים עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ועובדים בכירים ביד ושם ציינה פון שנורביין ,שנלוו
אליה נציגי האיחוד האירופי והפרלמנט האירופי ,את
מחויבותה לחיזוק הקשרים עם יד ושם .עוד היא ציינה
את הערכתה למאגרי המידע החיוניים ,לכלים החינוכיים

■ ד"ר נעמה שי"ק ,מנהלת מחלקת פיתוח למידה מקוונת
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה (משמאל) ,עם חברי
המשלחת של הדיאלוג הבילטרלי בין צרפת לישראל בנושא
המאבק באנטישמיות ובגזענות במשרד החוץ בירושלים

ולשיטות העבודה של יד ושם .במיוחד התרשמה פון
שנורביין מן העובדה שבית הספר הבין-לאומי כבר
עוסק בפעילות חינוכית נרחבת בבתי ספר ,במוסדות
ובממשלות במדינות אירופה.

פרסי יד ושם למפעלים חינוכיים תשע"ו
■ ב 15-ביוני  2016נערך הטקס השנתי לחלוקת
פרסי יד ושם למפעלים חינוכיים .שלושה בתי ספר זכו
בפרסים לתכניות חינוכיות :תלמידי החטיבה העליונה
בתיכון על שם ליאו באק בחיפה תרגמו לעברית קטעי
זיכרונות קצרים של "ילדי קינדרטרנספורט"; בבית
הספר היסודי עמק יזרעאל בקיבוץ גניגר נעשתה תכנית
מקיפה ורב-שכבתית על חיי הילדים בגטו טרזין; ובבית
הספר המקיף א' מגאר בחרו התלמידים המוסלמים,
הנוצרים ,הדרוזים והבדווים בכיתה ט' ללמוד את יומנה
של אנה פרנק ,ובסופו של התהליך חשו התלמידים
שותפים לשיח חדש של סובלנות והקשבה לאחר.
פרס על מפעל חיים חינוכי בתחום השואה הוענק
לחנה גפרית שסיפור חייה וילדותה בתקופת השואה
תועד בספר הילדים רציתי לעוף כמו פרפר .הספר סלל
את הדרך לעיסוק בשואה בקרב תלמידים צעירים,
וגפרית עצמה היא דמות מופת של ניצולת שואה הרואה
במפגשים עם ילדים ובני נוער מכל העולם הזדמנות
לספר את סיפורם של ילדים בתקופת השואה.
איריס ארגמן קיבלה את הפרס על ספר לילדים
ולנוער על ספרה הדובי של פרד .ארגמן סיפרה את
סיפורו של ילד יהודי במסתור בתקופת השואה
מנקודת מבטו של דובון הצעצוע לאחר ששמעה

רינת ריבק

על סיפורו של פרד לסינג שהוסתר בזמן המלחמה
אצל משפחה נוצרית והחליט להפקיד את הדובון
שלו באוסף יד ושם.
פרס על עבודות גמר מצטיינות בנושא השואה
הוענק השנה על חמישה עבודות ופרויקטים שנעשו
במסגרת חובות לימודים במקצועות בגרות שונים:
איילה דניאלי מבית הספר אור תורה סטון בירושלים
חקרה את חיי החינוך והתרבות בגטו וילנה; רוני
שפירא מהתיכון למדעים ואמנויות בירושלים כתבה
על דימויים אוטוביוגרפיים של אמנית מתקופת
השואה; אסף אספורמס מתיכון עירוני ד' בתל אביב
כתב על היסטוריוגרפיה השוואתית בין האסכולה
הפונקציונליסטית לאסכולה האינטנציונליסטית כדי
לבחון את התפתחות הרעיון של "הפתרון הסופי"; ססיל
רוטנברג וליאור ברוך מאולפנת צביה הרצליה כתבו
בלוג על שידורי הבי-בי-סי בתקופת המלחמה; וחמש
תלמידות אולפנת אוריה ,בפרויקט הגמר שלהן לבגרות
במגמת תאטרון ,הציעו עיבוד ייחודי למחזה רכבת
הילדים  -סיפוריהם של ילדים שהועברו לבריטניה
בתקופת המלחמה במסגרת מבצע הקינדרטרנספורט.
מענק על תכנית לימודים העוסקת בתולדות יהודי
צרפת וצפון אפריקה בשואה הוענק השנה לארבעה

■ ניצולת השואה חנה גפרית מקבלת את פרס יד ושם על
מפעל חיים חינוכי בתחום השואה מד"ר אייל קמינקא ,ראש
קתדרת לילי ספרא להוראת השואה ומנהל בית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה .ליד ד"ר קמינקא :יושב ראש ארגון
המורים רן ארז ומנכ"לית משרד החינוך מיכל כהן

בתי ספר :חטיבת הביניים על שם אילן רמון בכוכב יאיר,
חטיבת הביניים שרת בכפר סבא ,התיכון על שם הרצוג
בכפר סבא וחטיבת הביניים זלמן ארן בראשון לציון.
תעודות הוקרה על פרויקטים מצטיינים ניתנו לבית
הספר רעות בירושלים על הפרויקט "הגדעונים" שבו
תלמידים בוגרי י"ב שיקמו בתי קברות בפולין ולבית
הספר הממלכתי-דתי דע"ת בקיבוץ סעד על פרויקט
מקיף במסגרת פעילות שורשים שבו נחקרו באופן מקיף
סיפורי חיים של קרובים שניצלו מהשואה.
הכותבת עובדת במחלקה להכשרת מורים בישראל ומרכזת את פרסי
יד ושם למפעלים חינוכיים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

חדש בבית הספר הווירטואלי :סרטי עדות קצרים
■ בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם
עוסק זה שנים רבות בפרויקטים חינוכיים שנועדו לשמר
את קולם של הניצולים גם בעידן שבו הם לא יהיו עוד
עמנו .בחודשים האחרונים החל בית הספר בפרויקט
חינוכי חדש של סרטי עדות קצרים של כעשר דקות.
בפרויקט צולמו שישה ניצולי שואה שבחרו מחלקות
בית הספר על פי צורכיהן החינוכיים וקהלי היעד
המגוונים שלהן .כל אחד מהסרטים עוסק בסיפור
אחד שישפוך אור על מקום גאוגרפי ועל אירועים
היסטוריים שונים .בסרטים שולבו סרטי ארכיון ותצלומים
היסטוריים ,מוזיקה וכתוביות חינוכיות ואינפורמטיביות,
והם מציגים דילמות חינוכיות ,השקפות עולם מגוונות

ודרכי התמודדות שונות עם אירועי השואה ותוצאותיה.
סרטים קצרים אלו עתידים להשתלב בפעילויות השונות
של בית הספר ויועלו לתת-אתר מיוחד שיהיה פתוח
גם לציבור הרחב.
"סיפורי העדות  -סיפורו של היחיד  -עומדים זה
שנים במרכזה של העשייה החינוכית בנושא השואה",
מסבירה ד"ר נעמה שי"ק ,מנהלת מחלקת פיתוח למידה
מקוונת בבית הספר הבין-לאומי" .בדור תובעני וחקרני,
הם מורישי האמת ועומדים בפני הניסיונות להכחיש או
לשכוח .אנשי העדות מאפשרים ללמוד את סיפור השואה
מתוך קרבה ומרחק בעת ובעונה אחת וממחישים את
משמעותו של המספר הכללי ,המספר שלבנו ומוחנו

אביה סלומון-חובב
מתקשים לתפוס .בקרוב ייתם דור העדים .החוויה
של שמיעת עדות מפי מי שחוו אותה  -האמפתיה
וההתרגשות הייחודית שהיא מעוררת ,עצמת הזיכרונות
הפורצת את מחסומי הזמן  -תיעלם".
עד כה הופקו שני סרטים למגזר החרדי ,והם
הוקרנו בכנס העשור לאנשי החינוך החרדי שנערך
בקיץ ביד ושם (ראו עמ'  .)6שני הסרטים ,סרטו של
הרב סיני אדלר וסרטה של דבורה ברגר ,מתארים
ניסיונות כמעט בלתי אפשריים לשמור על המשכיות
החיים היהודיים  -הרוחניים והגשמיים כאחד.
הכותבת עובדת במחלקת פיתוח למידה מקוונת בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

״בשביל הזיכרון״ :החינוך היהודי באירופה ערב השואה ובמהלכה
■ בשנותיו הראשונות של המשטר הנאצי נאלצה
מערכת החינוך של יהודי גרמניה לעבור תהליך תמורה
מקיף ומואץ .היא קלטה לשורותיה תלמידים ומורים
שנפלטו ממערכת החינוך הגרמנית והתמודדה עם
מצוקות גוברות ,הגירה מתמשכת ושאלות זהות נוקבות.
סוגיות אלו מוארות במאמרם של פרופ' גיא מירון וד"ר
אסף ידידיה בגיליון החדש של בשביל הזיכרון ,כתב העת
החינוכי של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של
יד ושם .הגיליון מוקדש כולו לתולדות החינוך היהודי
באירופה ערב מלחמת עולם השנייה ובשואה.
שני מאמרים בגיליון מציגים פנים שונות של החינוך
היהודי בגטאות .לאה לנגלבן מתארת על בסיס מגוון רב
של מקורות את התמודדותם של המורים היהודים בפולין
הכבושה עם אתגר החינוך בגטאות .רובה ככולה של
הפעילות החינוכית היהודית בתקופה זו הייתה בעלת
אופי מחתרתי ונעשתה בתנאים קשים מאוד ,ואף על

פי כן יש עדויות על מגוון
רחב של עבודה חינוכית.
מאמרה של ד"ר מרים
עופר מציג את פעילותה
הייחודית של הפקולטה
המחתרתית לרפואה בגטו
ורשה .הפקולטה פעלה
בשנים  1942-1941ומנתה
כ 500-תלמידים ,והיא
הוקמה במסווה של מערך קורסים באפידמיולוגיה
שמטרתו נקודתית  -מניעת מגפות בגטו .הפקולטה
הוקמה על בסיס מערך הרפואה הקיים בגטו והסתייעה
בהברחות של חומרי לימוד ועזרי הוראה מהפקולטה
לרפואה של אוניברסיטת ורשה שבצד הארי ,והיא אף
הוכרה על ידי האוניברסיטה מבחינה אקדמית.
במאמרו של ד"ר עידו בסוק מוצגת תמונה מורכבת

של השתלבות ילדים יהודים במערכת החינוך הפולנית
הממלכתית ובמערכות החינוך היהודיות .מאמרו מספר
הן על חוויותיהם של בני הנוער היהודי שלמדו במערכת
החינוך הפולנית הן על הפעילות הענפה של הקמת
רשתות חינוך יהודיות עצמאיות בפולין.
כניסת הילדים היהודים למערכת החינוך הפולנית
הכללית לוותה לעתים קרובות בתופעות שליליות ,בעיקר
זלזול ואלימות מצד התלמידים הלא יהודים וגם מצד
מוריהם ,שלא כמו בבתי הספר היהודיים .אך מעבר לכך,
עצם ייסודם של בתי הספר היהודיים ,רובם בידי כוחות
מקומיים או ביזמות אישיות שמצאו את דרכן בסופו של
דבר אל רשתות חינוכיות בעלות מגמה אידאולוגית,
מעידה על כוחות הנפש והרוח העצומים של הקהילה
היהודית בפולין שחתרה בדרכים רבות ,על אף מכשולים
פיננסיים וביורוקרטיים ועל אף התנגדות מבפנים ,לבנות
עולם חינוכי עשיר ובעל משמעות לדור החדש.

חינוך 9

"לאסוף את השברים"
פריטים אישיים מספרים את סיפור השואה
■ כבר כמה עשורים שיד ושם אוסף חומרים ומסמכים
אישיים בארץ ובעולם .על אף מאמצי האיסוף המתמידים,
מיליוני פריטים עדיין מפוזרים ברחבי העולם ובארץ,
ויש שעלולים להיעלם .בידי הניצולים ובני משפחותיהם

"לאסוף את השברים" במספרים:

נמצא תיעוד אישי רב שאיננו מוכר ואיננו נגיש לציבור
הרחב ,ורבים מבעלי התיעוד אינם מודעים לחשיבותם
של החומרים שברשותם ולצורך בשימורם המקצועי.
לכן ,כדי להאיץ את האיסוף בישראל ולפעול להעברת

 110,000מסמכים

|

 80,000תצלומים

■ רות ומאיר קלקה ,ילידי צ'נסטוכובה שבפולין,
נישאו ב .1942-במרץ  ,1943לאחר שעבדו במפעל
האסג ליד גטו צ'נסטוכובה ולאחר שמשפחתם
נלקחה באקציות ,החליטו בני הזוג לברוח מהגטו,
ובמשך כשנתיים עברו ממקום מסתור אחד למשנהו,
עד השחרור .בימי נדודיהם כתבה רות יומן בפנקס
מתכת קטן שנשאה עמה ביערות ובנדודים.

"נוף כפרי"
■ הציור נוף כפרי התקבל ביום איסוף במאי 2011
ברחובות .חיים צורף הגיע עם אשתו ,ובאמתחתו
יותר מ 40-רישומים וציורים בצבעי מים של האמן
חיים אוריסון .את היצירות קיבל בשנות ה 80-מנעמי
אוריסון-קברניט ,אלמנתו של האמן שהייתה מורתו,
ועמה שמר על קשר אישי כל השנים.
חיים אוריסון ( )1943-1905נולד בסלונים בפולין
והיה אמן פעיל בקרב האמנים היהודים בפולין ובמיוחד
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|

 50,300מכתבים

|

 3,900חפצים

בביקור של נציגי יד ושם בביתם בגבעתיים מסרו
דריו וויטוריו למשמרת ביד ושם  270מכתבים שהבריח
אביהם מבית המעצר בטרייסטה לאשתו במשך עשרה
חודשים ,עד שנשלח לאושוויץ באוקטובר .1944

יומן ומחברת זיכרונות
ממסע של שנתיים במסתור

רות כותבת ביומנה ,כתיבה לקונית אך מפורטת,
שמות ,תאריכים ואירועים מרכזיים בתקופה ,לדוגמה:
" 9.8.1944קברנו את התמונות מתחת לעץ אלון .אם
נשרוד ונוציא אותן ,זה יהיה ממש נס".
לאחר השחרור כתבה במחברת בפירוט את
זיכרונותיה מהתקופה.
הדסה אקשטיין ויעקב קלקה ,ילדיהם של רות
ומאיר ,הגיעו יחד ליום איסוף בבית הדיור המוגן "עד
מאה ועשרים" בתל אביב ומסרו את היומן ,את מחברת
הזיכרונות ותצלומים סרוקים למשמרת ביד ושם.

תיעוד רב ככל האפשר ליד ושם למשמרת עולם ,נחנך
המבצע הלאומי "לאסוף את השברים".
"הצלחת המבצע 'לאסוף את השברים'  -יותר
מ 9,000-אנשים תרמו עד כה  200,000פריטים

שמלה מאימא

בלודז' .עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נמלט לאזור
הסובייטי במזרח פולין .בשנים  1941-1939התגורר
בעיירה בורשצ'וב וצייר ציורי דיוקנאות .ביוני ,1941
בשל מחלת אמו ,נסע לביאליסטוק .כשכבשו הגרמנים
את העיר ,גורש לגטו ,ושם העסיק אותו בכפייה אוסקר
סטפנס בהעתקת תמונותיהם של ציירים ידועים.
על פי עדותו של הצייר יצחק צלינקר ,אוריסון נרצח
באקצייה בגטו באוגוסט .1943
נעמי ,אשתו של חיים ,שרדה ובתום המלחמה
יצאה לחפש את היצירות של בעלה המנוח .את
היצירות שמצאה הביאה ארצה במאמצים רבים
ופעלה להנצחת בעלה ומפעלו האמנותי.

מאות מכתבים מבית הסוהר
■ לאחר שעצרו הגרמנים את אביהם דניאל ישראל,
הסתתרו דריו וויטוריו ישראל מטרייסטה שבאיטליה
עם אמם אנה ישראל.

■ צילה וכילר לבית מרקוס נולדה ברובנה שבפולין
בשנת  .1939לאחר שרצחו הגרמנים את אביה ,שכנא
מרקוס ,לקחה אותה אמה בתיה וברחה עמה ליערות,
שם הצטרפה לפרטיזנים .ביער נולדה לצילה אחות,
אך היא נפטרה בתוך זמן קצר .צילה הייתה הילדה
היחידה בקבוצת הפרטיזנים.

את שמלת הילדה שתרמה צילה במבצע "לאסוף
את השברים" תפרה אמה בימי המלחמה מבד חולצתו
של אוקראיני שרדף אחרי האם ושהיא הצליחה לירות
בו .צילה לבשה את השמלה כשחיו ביער ולאחר
המלחמה הביאה אותה לארץ ישראל .את השמלה
שמרה גם כשהייתה על האנייה "אקסודוס" ,ומאז
הייתה מקופלת במזוודה קטנה ,עם זיכרונותיה של
צילה מתקופת המלחמה.

תמונה קטנה של אשתו
■ שלושה ימים לפני שילוחו לאושוויץ נשא פאבל
פיסק לאישה את אנני לוינגר .בכל ימי המאסר שלו
במחנה שמר את תמונת אשתו הצעירה .בתחילה

|

"הצלחת המבצע 'לאסוף את השברים' מלמדת כי בתודעת הציבור
הרחב יד ושם הוא המקום הנכון והבטוח לשימורם של פריטים
אישיים מתקופת השואה ולהנגשתם לציבור הרחב".
ד"ר חיים גרטנר
אורית נוימן
 והעובדה שהוא נמשך בהיקף נרחב מלמדות כיבתודעת הציבור הרחב יד ושם הוא המקום הנכון
והבטוח לשימורם של פריטים אישיים מתקופת השואה
ולהנגשתם לציבור הרחב" ,מסביר ד"ר חיים גרטנר,

 1,700זיכרונות

|

 600יצירות אמנות

מנהל אגף הארכיונים של יד ושם וראש קתדרת פרד
הילמן לתיעוד השואה" .ברי לכול כי זמננו קצוב.
בקרוב ,לצערנו ,עדים אלו לא יהיו עוד עמנו .על כן
הפרויקט הוא מבצע הצלה ,מרוץ נגד הזמן".

|

 400יומנים

|

להלן סיכום ביניים של הפרויקט בעזרת כמה
מסיפורי הפריטים.

 180סרטים מקוריים

איסוף בבית האבות "דור כרמל" בחיפה ,הסמוך
למקום מגוריה ,ומסרה מכתבים ,תצלומים ומסמכים
שהשאירו הוריה ואחיה שהיא בקושי הספיקה להכיר.
עוד מסרה מרגלית את פנקס התלושים ששימש
אותה בבלגיה לאחר המלחמה.

שמר את התמונה בפיו ,ולאחר מכן בתוך גרב.
בצדה האחורי של התמונה רשומה הקדשה בצ'כית:
"מאנני לפאבל".
ביום איסוף בתל אביב בנובמבר  2011מסרו ילדיה
של אנני מנישואיה השניים ,חגית ואיתי צחורי ,את
תמונתה שבימים הקשים ההם הייתה לפאבל לקמע.

מכתבים ומסמכים של ילדה בבלגיה
■ מרגלית רוזנצוויג נולדה בשם סיציליה מנדל
בדיסבורג שבגרמניה ב 1936-והוסתרה בזמן המלחמה
בכמה מקומות מסתור בבלגיה .מרגלית הגיעה ליום

בפברואר  2014מסרו האחיות ריני שליש ויונה
וייס לבית סופ פריטים רבים המתעדים את סיפור
משפחתן ,לרבות הסרטים שצילם אביהן.

סרטי  8מ"מ מאמסטרדם
■ אחד מתחביביו של הנרי-צבי סופ ,יהלומן ובעל מפעל
יהלומים באמסטרדם ,היה לצלם במסרטת  8מ"מ ,ובה
הוא תיעד את שגרת היום-יום של משפחתו בשנים
 .1942-1936בפברואר  1945נרצח הנרי במחנה ברגן-
בלזן ,לשם נשלח עם אשתו הלנה ובנותיו ריני (קטרינה)
ויונה (יוזפינה) לאחר שנאסרו במחנה וסטרבורק.

יד ושם מפעיל את המבצע "לאסוף את השברים" בתמיכת "ציוני
דרך"  -התכנית להעצמת תשתיות המורשת הלאומית של משרד
ירושלים ומורשת ,משרד החינוך ,דורה זיטנו (ארגנטינה) ,קרן
המבורג לקידום מחקר ותרבות (גרמניה) ,אגודת ידידי יד ושם
בהולנד וקרן משפחת נאש (ארצות הברית) ובשיתוף "ידיעות
אחרונות" .לקביעת פגישה למסירת פריטים אישיים מתקופת
השואה02-6443888 :
הכותבת היא ראש הפרויקט "לאסוף את השברים" באגף
הארכיונים.

משכן חדש לאוספים של יד ושם
■ באוספי יד ושם  -שאין שני להם  -שמורים
היום כ 190-מיליון דפי מסמכים 465,000 ,תצלומים,
 127,500עדויות 30,000 ,חפצים 10,000 ,יצירות
אמנות ו 10,000-סרטים מקוריים .באוסף האמנות
יותר מ 10,000-יצירות אמנות ,והוא האוסף הגדול
והמקיף בעולם בתחומו של יצירות שנעשו בתקופת
השואה .באוסף החפצים כ 30,000-חפצים ,והוא
אוסף גדול וחשוב מבחינת עומק המחקר שנעשה
עליו .כדי לאחסן את האוספים ההולכים והגדלים עם
השנים ולשמר אותם כראוי למען הדורות הבאים,
יוקם ביד ושם משכן חדש לאוספים .הבניין יהיה
חלק אינטגרלי מקמפוס יד ושם ,והאוספים יישמרו

בעיקר במרחבי אחסון תת-קרקעיים המצוידים
בבקרת טמפרטורה ואור כדי להגן על החפצים,
יצירות האמנות והמסמכים הרגישים.
מבנה האחסון ישתרע על שטח כולל של כ4,500-
מ"ר ,ויהיו בו מעבדת שימור ,מתקני אחסון ,חדר
לימוד ואזור תצוגה ,וכן מרחב עבודה לסגל ,ובו מדורי
רישום והערכת שימור .הבניין ייבנה על פי התקנים
המוזאוניים המתקדמים ביותר בסינון אוויר ובכיבוי
אש ,ויותקנו בו מערכות מתקדמות של בקרת ביטחון
ובטיחות הדרושות כדי לשמר את האוספים יקרי
הערך ובד בבד להציע גישה נוחה יותר לחוקרים
ולהיסטוריונים .חדרי אחסון יתוכננו כך שיהיה ניצול

מרבי של החלל ,והם יותאמו לסוגים השונים של
החפצים ויצירות האמנות השמורים באוספים (כגון
בדים ,נייר ,מתכות ועץ).
משכן האוספים ישמש כלי משמעותי בהעברת
לפיד הזיכרון לדורות הבאים בזכות היכולת להמשיך
ולהרחיב את היקפי האוספים ,להעמיק את המחקר
ואת התיעוד ולהשמיע את קולם של קרבנות השואה
באמצעות הסיפורים שמחלצים את פניהם ואת זהותם
של יחידים ושל קהילות.
כדי להצטרף למעגל התומכים של פרויקט זה ,נא ליצור קשר:
international.relations@yadvashem.org.il
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מחקר
"מסילות אל האבדון"
לאה גולדשטיין

הושלם המחקר על  1,100השילוחים ממערב אירופה

■ יהודים עולים על רכבת גירוש ,הנאו ,גרמניה ,מאי .1942

■ "נסענו ברכבי 'אומניבוס' ,כמו הרכבים שהיו
בשימוש לפני המלחמה .בסוף הרכב היה ספסל
מעץ ,ועליו ישבו החיילים הגרמנים והשגיחו עלינו
[ ]...היה זה ליל שישי .לאחר שסיימתי את תפילות
השבת ,פתחתי את הדלת כדי לקפוץ החוצה .הבנים
לידי צעקו כי הגרמנים הודיעו לנו לפני שיצאנו לדרך
שאם מישהו ינסה לברוח ,הם ירצחו את כל האחרים
ברכב .אז התיישבתי בחזרה בשקט [ ]...בנקודה
מסוימת הרכבת האטה .רצתי לדלת וקפצתי .אין לי
מושג מה קרה לאחר מכן [לנוסעים]".
מעדותו של ז'ורז' רואף שנשלח בשילוח מדרנסי
שבצרפת לאושוויץ ב 27-במרץ 1942

לפני כעשר שנים החל המכון הבין-לאומי לחקר השואה
של יד ושם לעסוק בפרויקט מחקר על שילוחי היהודים
למחנות ריכוז ולמחנות השמדה בזמן המלחמה.
בעזרת מקורות ראשוניים ומשניים מן האוספים
הארכיוניים של יד ושם וארכיונים נוספים ,החוקרים
בוחנים בשקדנות את גלי השילוחים שנעשו בשנים
הראשונות של המלחמה החל במסגרת התכנית של
"יישוב מחדש" ,המשך בשילוחים השיטתיים של מיליוני
קרבנות למחנות השמדה בשיאו של "הפתרון הסופי"
וכלה בשילוחים שנעשו לקראת סוף המלחמה במסגרת
הניסיונות הקדחתניים האחרונים לרצוח יהודים עם
התקרבות כוחות בעלות הברית לגרמניה הנאצית.
ב 2010-הועלה הפרויקט "מסילות אל האבדון:
מאגר המידע של השילוחים בתקופת השואה" לאתר
יד ושם .בכל שנה נוסף בו מידע על כ 150-שילוחים
 השילוחים שיצאו משטחי הרייך השלישי ,השטחיםשהיו תחת הכיבוש הגרמני ,והשילוחים ממדינות
הציר וממדינות החסות שלהן .כיום בפרויקט ייחודי
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זה ניתן מידע נגיש לחוקרים ,לסטודנטים ולציבור
הרחב המבוסס על מחקר מקיף של יותר מ1,100-
שילוחים ממערב אירופה ,ובכלל זה הרייך הגרמני
והשטחים המסופחים של בוהמיה ומורביה ,צרפת,
בלגיה ,הולנד ויוון .היעדים העיקריים של שילוחים
אלו היו מחנות ההשמדה אושוויץ-בירקנאו ,סוביבור
וטרבלינקה; גטו טרייזנשטט; ומקומות הריגה בשטחי
ברית המועצות .במאגר מידע גם על שילוחים של
יהודים אשר נשלחו ממקומות מגוריהם המרוחקים
לנקודות איסוף מרכזיות במדינה.

באתר מובאות החוויות
האישיות של הקרבנות תוך
הצגת קטעי מכתבים ,יומנים
ועדויות של ניצולים
"השלמת שלב זה מאפשרת לנו להציג את
המדיניות האנטי-יהודית המסועפת המתבטאת בטווח
הגאוגרפי הנרחב של השילוחים ברחבי מערב אירופה
באמצעות רכבות ,משאיות ואפילו אניות" ,מסביר
ד"ר יואל זיסנויין ,ראש הפרויקט" .באתר מובאות
גם החוויות האישיות של הקרבנות תוך הצגת קטעי
מכתבים ,יומנים ועדויות של ניצולים .עוד באתר
מידע על זהות מארגני השילוחים  -הן הגרמנים הן
הגורמים המקומיים".
כעת מתמקד צוות הפרויקט במחקר על אודות
השילוחים ממזרח אירופה .בשלב הראשון המחקר
מתמקד בפולין ובשלב השני יתמקד באזורים
נוספים  -סלובקיה ,רומניה ,הונגריה ,קרואטיה

״השלמת שלב זה מאפשרת לנו
להציג את המדיניות האנטי-
יהודית המסועפת המתבטאת
בטווח הגאוגרפי הנרחב של
השילוחים ברחבי מערב
אירופה באמצעות רכבות,
משאיות ואפילו אניות״.
ד"ר יואל זיסנויין
והמדינות הבלטיות" .מדינות אלו מציבות בפנינו
אתגרים" ,אומר ד״ר זיסנויין" .במזרח אירופה היו
הרבה יותר שילוחים לעומת מערב אירופה ,אך בשל
הפגיעה הניכרת באזורים אלו בעקבות המלחמה,
הכיבוש האכזרי הנאצי ואפילו הריסת מסמכים על
ידי הגרמנים לקראת סוף המלחמה ,וכן בעקבות
התקופה הסובייטית ,קשה לאתר את התיעוד על
השילוחים .מקרה המבחן שלנו הוא אזור הוורטגאו
במערב פולין אשר סופח לרייך הגרמני .אחד הגטאות
הגדולים ביותר ,גטו לודז' ,שכן באזור זה ,ושם גם
הוקם מחנה ההשמדה הראשון ,חלמנו .כמו כן כמה
מן השילוחים הראשונים נעשו מאזור זה כבר בשנת
 ."1939הממצאים הראשונים על השילוחים ממזרח
אירופה צפויים לעלות לאתר בשנת .2017
הפרויקט "מסילות אל האבדון  -מאגר המידע של השילוחים
בתקופת השואה" מתקיים באמצעות תמיכתם של ועידת
התביעות; עיזבונו של איזק ז'אק כהן מצרפת ,ניצול מסלוניקי;
חברת הרכבות הצרפתית הלאומית (  ;)SNCFוקרן הצדקה של
משפחת סמסון (שווייץ).

לאחר השואה

הפרויקטים של מרכז דיאנה ואלי זבורובסקי
לאה גולדשטיין

■ בתחילת חודש אוגוסט ראתה אור ביד ושם האנתולוגיה
After So Much Pain and Anguish: First Letters After

( Liberationמכתבים ראשונים לאחר השחרור) ,פרי
שנות מחקר של איגרות ומכתבים שכתבו שורדי השואה
מיד לאחר מלחמת העולם השנייה .הספר ,שיצא
לאור בתמיכתם הנדיבה של עדינה ולורנס בוריאן
(ארצות הברית) ,מספק לקוראים הצצה לעדויות
אותנטיות שלא פורסמו על הזוועות שחוו הכותבים
ועל התקוות והחלומות שלהם לחיים חדשים ומצייר
תמונה מדויקת ומעמיקה יותר של הכותב או הנמען.

קבוצה של חוקרים מתחומי
ידע שונים יחקרו את החיבור
מחדש של הילדים אל
משפחותיהם ,אל קהילותיהם
ואפילו אל משפחותיהם
המאמצות באנדרלמוסיה
ששררה לאחר המלחמה

■ אנשי הבריגדה היהודית מלמדים עברית בבית הספר היהודי במחנה עקורים באיטליה ,לאחר המלחמה.

פרויקט מרתק זה הוא רק אחד מכמה יזמות
חדשות של המרכז לחקר השואה והשלכותיה על
שם דיאנה ואלי זבורובסקי הפועל במכון הבין-לאומי
לחקר השואה של יד ושם" .מטרתו של מרכז דיאנה
ואלי זבורובסקי היא לבחון את חוויית הניצולים בחזרתם
לחיים ובניסיונם לבנות מחדש את חייהם מיד לאחר
השואה" ,מסבירה מנהלת המכון הבין-לאומי לחקר
השואה ד"ר יעל נידם-אורביטו שערכה את הספר עם
מנהל הספריות ד"ר רוברט רוזט" .הכוונה לחיים במחנות
העקורים ,לניסיונות והקשיים של החזרה הביתה או
התחלת חיים חדשים בארץ חדשה ולהתמודדות עם
העבר תוך ניסיון לפתוח בחיים חדשים .התנסויות אלו
באות לידי ביטוי במכתבים שכתבו הניצולים לאחר

מלחמת העולם השנייה  -ולכן המרכז הוא במה
טבעית לפרויקט זה".
מרכז דיאנה ואלי זבורובסקי הוקם בעידודו
ובתמיכתו של אלי זבורובסקי ז"ל ,המייסד ויושב הראש
לשעבר של האגודה האמריקנית למען יד ושם .בהנחיית
המנהל הראשון של המרכז ד"ר זאב מנקוביץ ז"ל,
יצאו לאור שלושה ספרים המנתחים את זיכרונותיהם
של הניצולים ואת דעותיהם על החברה הישראלית
והאירופית לאחר המלחמה .בתמיכתם הנדיבה של לילי
זבורובסקי-נווה ומורי זבורובסקי ,בחודש אפריל חידש
המרכז את עבודתו בניהולה של ד"ר שרון קנגיסר כהן
ויזם פרויקט מרגש במיוחד :חקר וניתוח של השיקום
החברתי ,הרגשי והפיזי של הילדים ששרדו בשואה.

"קבוצה של חוקרים מתחומי ידע שונים -
היסטוריונים ,פסיכולוגים ,אנשי מקצועות הבריאות
וסוציולוגים  -יחקרו את החיבור מחדש של הילדים אל
משפחותיהם ,אל קהילותיהם ואפילו אל משפחותיהם
המאמצות באנדרלמוסיה ששררה לאחר המלחמה",
מסבירה ד"ר קנגיסר כהן" .איתור הילדים ,זיהוי הצרכים
הרגשיים והפיזיים שלהם ובנייה מחדש של דפוסי
חיים תקינים כגון חברות בתנועות נוער וחזרה לחינוך
פורמלי  -כל אלה הם חלק מן הנושאים המרתקים
שייחקרו בפרויקט .תשומת לב מיוחדת תוקדש לאתגרים

■ מכתב מברטה כץ .1944 ,ארכיוני יד ושם

ולמאמצים שנעשו כדי לסייע לילדים לבנות מחדש
את עולמם המוסרי .בין היתר תיבחן מערכת היחסים
של הילדים עם מציליהם ואת יחסם אליהם".
במפגש המתוכנן להתקיים בקיץ  ,2017יציגו
החוקרים מישראל ,מארצות הברית ,מאנגליה,
מגרמניה ומפולין את המחקרים שהם שוקדים
עליהם בימים אלו וישתפו את עמיתיהם ברעיונותיהם
ובאתגרים שלפניהם .תוצאות המחקר יקובצו לאחר
מכן באנתולוגיה בהוצאת יד ושם.
ב 27-באוקטובר נשאה ד״ר שרון קנגיסר כהן את ההרצאה השנתית
של הקתדרה לחקר השואה על שם ג׳ון ניימן בנושא ״מבט של
ילד :תצהירי ילדים בוועדה ההיסטורית היהודית המרכזית״.

מחקר   13

 75שנה לטבח בבאבי יאר
מרכז מירילשווילי ערך יום עיון בנושא אתרי הרצח

הבין-לאומי להוראת השואה ,והיא ניתחה את עדותה
של רבקה יוסלבסקה במשפט אייכמן על אירוע הרצח
בפוהוסט שבבלרוס .מתברר כי השאלה שנשאלה
יוסלבסקה כשבתה על זרועותיה " -במי לירות
קודם ,בך או בבתך?"  -הדהדה ואפשר שממשיכה
להדהד עד עצם היום הזה.
עוד הושם דגש בזיכרון היהודי-סובייטי .על סמך
הפרויקט "הסיפור שלא סופר" נערך מחקר ראשון
מסוגו על אתרי הרצח ורישומם על היהודים הסובייטים
לאחר המלחמה .בשנים האחרונות בדק עורך המחקר
ומנהל מרכז מירילשווילי ד"ר ארקדי זלצר מאות מצבות
שהקימו יהודים בתקופה הסובייטית מן המחצית השנייה
של שנות ה .40-הוא מצא כי הדימוי "יהדות הדממה",
כפי שתיאר פרופ' אלי ויזל ז"ל את יהודי ברית המועצות,
אינו עולה בקנה אחד עם הממצאים בשטח בהיבט
■ "הרצח בירי ,סמוך למקום המגורים ,בעיקר
ביערות ובחורשות ,מסמן את ראשיתה של תכנית
'הפתרון הסופי'".
כך ציינה ההיסטוריונית של יד ושם פרופ' דינה
פורת בהרצאת המבוא של יום העיון "אתרי רצח
בשטחים הכבושים של ברית המועצות לשעבר:
היסטוריה וזיכרון" שהתקיים ביד ושם ב 28-בספטמבר.
לדבריה השיטה הברוטלית והפרימיטיבית שאפיינה
את הרצח בברית המועצות הייתה בבחינת שלב
מקדים לשיטת הרצח התעשייתי בגזים שהופעלה
אחר כך במחנות ההשמדה.
את יום העיון ערך המרכז לחקר השואה בברית
המועצות על שם משה מירילשווילי הפועל במסגרת
המכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם ,לרגל
ציון יום השנה ה 75-של הרצח בבאבי יאר של יהודי
קייב שבאוקראינה .יום העיון העלה לסדר היום את
סוגיית אתרי הרצח של יהודים בשטחים הסובייטיים
הכבושים.

העובדה כי עשרות שנים לאחר השואה בברית
המועצות המחקר על אודותיה נעשה בעצלתיים
נזקפה בעיקר להיעדר הנגישות לתיעוד שהיה גנוז
בארכיונים הסובייטיים .רק חשיפתם של מאות אלפי
דפי תיעוד בראשית שנות ה 90-של המאה שעברה
חוללה את השינוי המיוחל במצב המחקר ,וכך נוצרה
התשתית לעריכתו של פרויקט המחקר המקוון של
יד ושם "הסיפור שלא סופר" על אתרי רצח בברית
המועצות .ד"ר לאה פרייס שעומדת בראש הפרויקט
הפנתה זרקור למקומות הרצח הפחות מוכרים וגם
לדלות החומר האישי שנוצר בעיצומם של אותם ימים
 נותרו רק "פירורים של הזמן" ,כלומר תצלומיםמעטים וקומץ מכתבים שכתבו הנידונים לרצח.
ביום העיון הושם דגש מיוחד בזיכרון הקולקטיבי
הישראלי :האם היה יכול הזיכרון הזה לשאת את
העדויות על הרציחות בירי מפי מי שנחלצו מבורות
המוות? עם שאלה זו התמודדה ד"ר נעמה שי"ק,
מנהלת מחלקת פיתוח למידה מקוונת בבית הספר

■ ביום העיון דיבר מנהל מרכז מירילשווילי ד״ר ארקדי זלצר על
המאמצים של יהודי ברית המועצות להנציח את השואה.

הזה :על אף המציאות הסובייטית הסבוכה טרחו יהודי
ברית המועצות לבטא באנדרטאות רבות את הטרגדיה
הלאומית והייחודית שלהם  -השואה בברית המועצות.
הפרויקט "הסיפור שלא סופר" מתקיים בתמיכתן של ועידת
התביעות ,הקרן היהודית האירופית והקרן "זיכרון ,אחריות
ועתיד" (גרמניה).
יום העיון התקיים בתמיכתה של קרן גוטוירט.

עצרת זיכרון ליהודי אוקראינה
■ ב 9-באוקטובר התקיימה ביד ושם העצרת
השנתית לציון  75שנים לרצח היהודים בידי הגרמנים
הנאצים על אדמת אוקראינה :קרבנות הטבח בבאבי
יאר ,בוגדנובקה ,דרוביצקי יאר והאזורים הסמוכים.
העצרת נערכה באוהל יזכור בשיתוף התאחדות יוצאי
אוקראינה בישראל ,הסוכנות היהודית לארץ ישראל
והמשרד לקליטת העלייה ,והשתתפו בה שרת העלייה
והקליטה סופה לנדבר ,שגריר אוקראינה בישראל
גנדי נאדולנקו ,עוזר בכיר ליושב ראש הנהלת יד ושם
יוסי גביר ,הממונה על התקשורת בשפה הרוסית
בסוכנות היהודית דוד שכטר ,יושב ראש התאחדות
יוצאי אוקראינה בישראל דוד לוין וניצולי שואה.
בדבריו ציין גביר שמשתתפי העצרת "ממחישים
ומנחילים הלאה את ההכרה בערך היהודי והאוניברסלי
של זיכרון בונה ומעצב [ ]...מתוך הכרה זו השתתפו
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נציגי ישראל והעם היהודי לפני כשבוע וחצי בעצרת
הממלכתית והבין-לאומית שערכה ממשלת אוקראינה
באתר בבי יאר ,בקייב ,לציון  75שנה לרצח שם .יום

לפני כן נשא נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין דברים
לפני הפרלמנט האוקראיני .הנשיא הדגיש שתהליך
בניית יחסים ראויים בין מדינת ישראל והעם היהודי
לבין העם האוקראיני עליו להתבסס ,בין היתר ,על
מחויבות משותפת לחקור ,ללמוד ולזכור את העבר
המשותף של שני העמים ,לרבות הפרקים הקשים
והעצובים בו ,ובהם כמובן השואה".
לוין הזכיר את  33,771היהודים שרצחו הגרמנים
בתוך יומיים בבאבי יאר  -בעיקר נשים ,זקנים
וילדים  -מתוך מיליון וחצי קרבנות השואה ברחבי
אוקראינה" .אבל היהודים לא היו קרבנות כנועים.
יהודי אוקראינה לחמו באומץ ובגבורה מול הנאצים
בחזיתות ,עם הפרטיזנים ,בקבוצות התנגדות ,בגטאות
ובמחנות ואפילו תחת יריות בבאבי יאר .לכן הזיכרון
של באבי יאר הוא גם זיכרון של הגבורה היהודית".

סטודנטים ממוסקווה התארחו במרכז מירילשווילי
■ בחודש ספטמבר השתתפו סטודנטים לתואר שני
ושלישי מבית הספר הגבוה לכלכלה של מוסקווה,
ממוסדות הלימוד הנחשבים ביותר ברוסיה ,בסדנה בת
חמישה ימים ביד ושם שהתמקדה בשואה בברית המועצות.
את הסדנה ערך המרכז לחקר השואה בברית המועצות
על שם משה מירילשווילי של המכון הבין-לאומי לחקר
השואה כדי להעניק לסטודנטים הן ידע היסטורי הן כלים
מעשיים לבחינת הנושא .הסדנה אורגנה בשיתוף המרכז
הבין-לאומי להיסטוריה וסוציולוגיה של מלחמת העולם
השנייה והשפעותיה של בית הספר הגבוה לכלכלה
שבראשו עומד פרופ' אולג בודניצקי ,ובה הושם דגש
במקומה של השואה שהייתה תופעה ייחודית במלחמה
 במסגרת "המאבק בבולשוויזם היהודי" האידאולוגישל גרמניה הנאצית.
נושאי ההרצאות היו כלליים ,למשל השואה
והאנטישמיות המודרנית ,וגם נושאים המבוססים על
מחקר אמפירי ,ובכללם הדילמות המוסריות שעמן

התמודדו מועצות יהודיות בברית המועצות כפי שהן
משתקפות ביומנים ,במסמכים ובעיתונים; כמה ידעה
ופרסמה הנהגת ברית המועצות על רצח היהודים בזמן
המלחמה; והשתתפות יחידות צבא ומשטרה גרמניות
ברצח יהודים סובייטים .כמו כן הוצגו בעיות מתודולוגיות
העומדות בפני חוקרים במסגרת הפרויקט "הסיפור שלא
סופר"  -פרויקט המחקר המקוון של המכון הבין-לאומי
בנושא אתרי הרצח בברית המועצות (ראו עמ׳  .)14בזמן
שהותם ביד ושם הציגו כמה סטודנטים את מחקריהם.

מלגות לסטודנטים לתואר שני ולדוקטורנטים
■ ב 27-ביוני  2016ערך המכון הבין-לאומי לחקר
השואה של יד ושם את טקס חלוקת המלגות מקרנות
יד ושם שבו מוענקות מלגות עידוד לסטודנטים לתואר
שני ולדוקטורנטים אשר בחרו לכתוב עבודות מחקר
בנושא השואה .המלגות מוענקות מקרנות ומתרומות
של אנשים פרטיים כדי להנציח את זכר יקיריהם,
ומטרתן לעודד את חקר תקופת השואה ולהנחיל את
זיכרונה לדורות הבאים .עידוד המחקר בנושא השואה
הוא משימה שיד ושם קיבל עליו ,מתוך אמונה והכרה
בצורך להניח תשתית רחבה ומעמיקה של ידע ושל
פרשנות הידע לדורנו ולדורות הבאים.
נושאי המחקר שזכו השנה לתמיכת יד ושם מגוונים
ומקוריים :נאוה-טובה ברזני ,דוקטורנטית מן האוניברסיטה
העברית ,כותבת על זיכרונות ילדות של בני קהילת יוצאי
לוב במלחמה ובשואה בשנים  ;1945-1938שירה הוקמן
מאוניברסיטת תל אביב כותבת עבודת מסטר הבוחנת
את המושג חסידי אומות העולם ודרכי הצלה אחרות
על פי קטגוריות ומושגי מפתח בהגותו של ניטשה;
ותרצה מרקוביץ' ,דוקטורנטית מאוניברסיטת בר אילן,

■ טליה פרקש מאוניברסיטת חיפה מקבלת את מלגת המחקר
על עבודת דוקטורט בנושא "קורות יהודי העיר טרנוב בפולין
במלחמת העולם השנייה והשואה" מאת ד"ר מירון פרוקוצ'ימר
לזכר הוריו ואחיו.

חוקרת את זיכרונותיהן של ניצולות שואה דתיות החיות
בישראל .מלגות נוספות הוענקו לעבודות בנושא עדותו
של יצחק (אנטק) צוקרמן על מרד גטו ורשה; ההפצה
וההשפעה של דוח ורבה-וצלר  -עדותם של שני אסירים
יהודים שהצליחו לברוח מאושוויץ; חיי היום-יום בקרב
היהודים אשר חיו במסתור בצד הארי של ורשה בעת
המלחמה; וזיכרון השואה בקרב תנועת נטורי קרתא
האנטי-ציונית החרדית בשנים  1961-1944המשתקף
בעיתון החומה ועוד.

ד"ר ארקדי זלצר
פרופ' בודניצקי הרצה בנושא "נשים בצבא האדום"
ותיאר את תפקידיהן של הנשים בכוחות הסובייטיים
במלחמת העולם השנייה .הוא ציין שטייסות קרב
וצלפיות זכו לפרסום ציבורי ,אך למעשה רוב הנשים
הסובייטיות שירתו בתפקידי תמיכת לחימה כגון הגנה
אנטי-אווירית ובסגל הרפואי ושימשו טבחיות וכדומה.
זאת ועוד ,הוא שלל את התדמית הציבורית של נשים
סובייטיות שהתנדבו בהמוניהן לשירות באמרו כי רוב
הנשים היו מגויסות ולא מתנדבות .הוא הזכיר גם את
היחסים בין החיילות לבין חבריהן לנשק ,לרבות ניצול
מיני של החיילות בידי מפקדיהן .בהרצאתו ציטט פרופ'
בודניצקי מיומניה של אסתר פיין ששירתה בסגל הרפואי
ושל המתרגמת הצבאית אירינה דונייבסקי והבליט את
נקודת המבט של החיילות היהודיות עצמן .לבסוף ציין
שחקר תפקידן של הנשים בצבא האדום מסובך מכיוון
שרוב החומר הארכיוני הקשור לנושא עדיין חסוי.
הכותב הוא מנהל המרכז לחקר השואה בברית המועצות על
שם משה מירילשווילי במכון הבין-לאומי לחקר השואה.

טקס חלוקת המלגות נערך באולם קונסטנטינר
ביד ושם בנוכחות דורית נובק ,מנכ"לית יד ושם; פרופ'
דינה פורת ,ההיסטוריונית הראשית של יד ושם; פרופ' דן
מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד
על הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן; ד"ר יעל
נידם-אורביטו ,מנהלת המכון הבין-לאומי לחקר השואה;
מקבלי המלגות ובני משפחותיהם; ונציגי הקרנות
המעניקות את המלגות.
פרופ' פורת הזכירה בדברי פתיחת הטקס את
המחויבות של יד ושם "לאסוף ,לבחון ולפרסם עדות"
על השואה וקרבנותיה .אף שרוב הנושאים הנחקרים
קרו ב"לב" האירועים  -משנת  1933ועד  - 1945ציינה
פרופ' פורת שלעתים הוועדה האקדמית בוחרת מחקרים
הקשורים לשואה מנקודת מבט רחבה יותר ,אך גם
הזהירה כי בשל הנטייה בימינו להתכחש לעובדה
שהשואה הייתה רצח עם חסר תקדים או לגרוע
מחשיבותה ומתקפותה של השואה עבור הדורות הבאים,
"נשמח אם הסטודנטים יחקרו ,בראש ובראשונה ,את
מה שהתרחש למעשה".

עמיתת מחקר :ד"ר קתרינה פרידלה
■ ד"ר קתרינה פרידלה מאוניברסיטת בזל בשווייץ
סיימה לא מכבר תכנית דו-שנתית של מינרבה למחקר
פוסט-דוקטורט במכון הבין-לאומי לחקר השואה של
יד ושם בירושלים.
התכנית ,במימון משרד החינוך והמחקר של ממשלת
גרמניה ,מאפשרת לחוקרים גרמנים וישראלים לשהות
במשך תקופות מחקר ממושכות במוסדות במדינות
המארחות .בזמן שהותה ביד ושם כעמיתת מחקר
במסגרת תכנית מינרבה ,התקדמה פרידלה במחקרה
בנושא "טופוגרפיה ,חוויה וזיכרון של חיים במעבר :יהודים
פולנים בברית המועצות (.")1959-1939
"רוב  230,000היהודים שחיו באותם חלקים של
פולין שהועברו לשליטה סובייטית לאחר הברית הנאצית-
סובייטית שרדו מפני שהם 'גורשו לחיים'" ,מסבירה ד״ר
פרידלה" .בתחילה הם נשלחו למחנות עבודת כפייה

בסיביר .לאחר פלישת גרמניה
ביוני  1941למרכז אסיה ,ברית
המועצות של סטלין סיפקה
מקלט גורלי  -גם אם היה
נוקשה ולא מתוך בחירה  -עבור
לפחות  75אחוזים מהיהודים
הפולנים ששרדו במלחמה.
אני מקווה לשלב את התובנות
האלה שרובן עדיין לא נחקרו במחקרנו ובתפיסתנו את
השואה ולסרטט מחדש את מפת הרדיפה ,ההישרדות
וההצלה במלחמת העולם השנייה ואחריה".
חלק ממחקרה של ד"ר פרידלה מנתח את המצב
של האלימות ההמונית נגד יהודי פולין בימי גלותם בברית
המועצות .מסוף שנת  1939עד  1941שלח הNKVD-
רבים מיהודי פולין לגולאג ,לבתי סוהר וליעדי גירוש

אחרים  -אילו אסטרטגיות הישרדות היו אפשריות,
אם היו? עוד היא חוקרת את מאמצי הניצולים לבנות
מחדש את חייהם בפולין שלאחר המלחמה באמצעות
ניתוח מקורות מארכיונים ,עדויות וזיכרונות.
"שהותי ביד ושם הייתה מועילה ,נעזרתי בחומרים
הארכיוניים העשירים״ ,אמרה ד״ר פרידלה .״רוב המקורות
הראשוניים והאוטוביוגרפיים בנושא המגורשים
היהודים-פולנים בברית המועצות שנאספו מארכיונים
מכל רחבי העולם מרוכזים כאן .מצאתי כמות ניכרת
של חומר בעל חשיבות גדולה להשלמת מחקרי ,וגם
האווירה האינטלקטואלית במכון עוררה דיונים שקישרו
אותי לחוקרים אחרים בתחום המחקר שלי .אני אסירת
תודה על החברים שרכשתי כאן בשנתיים האחרונות
 היסטוריונים ,ארכיונאים ,ספרנים ואנשי סגל של ידושם  -ועל המומחיות שלהם".

מחקר 15

יד ושם אונליין

משחק חייהם

דנה פורת

בין שתי חברות אלו .בזמן השואה מקצת הקשרים
האלה היו עתידים לסייע בהצלת יהודים  -ספורטאים
לא יהודים סיכנו את חייהם כדי להציל את בני ארצם
היהודים מרדיפת הנאצים .התערוכה "משחק חייהם"
מספרת את הסיפורים מעוררי ההשראה של תריסר
מתוך אנשים אמיצים אלו שלימים הכיר בהם יד ושם
חסידי אומות העולם ,ובהם רוכב האופניים האיטלקי
הנודע ג'ינו ברטלי ,השחיינית האולימפית מרגיט אאוז'ניה
מלש ושחקן הכדורגל הצ'כי מרטין אוהר  -התגלמות
האידאל של התחרות האולימפית "אחריות חברתית
וכבוד לעקרונות אתיים בסיסיים אוניברסליים".

■ התערוכה המקוונת ״משחק חייהם״ מספרת את סיפוריהם
של ספורטאים לא יהודים שסיכנו את חייהם כדי להציל את בני
ארצם היהודים בתקופת השואה.

■ לרגל המשחקים האולימפיים שנפתחו בקיץ בריו
דה ז'ניירו ,הציג אתר יד ושם שתי תערוכות מקוונות
המנציחות ספורטאים יהודים ושאינם יהודים.
חיי היהודים באירופה שלפני המלחמה היו ספוגים
בתרבות ובמסורת .יהודים הצטיינו כמעט בכל תחום
בחברה .היו בהם לא רק מלומדים ומורים ,רופאים

תכנים מן התערוכות שותפו
עם יותר מ 2.5-מיליון אנשים
ברחבי העולם ,וכתבות בנושא
התערוכות באנגלית ,בעברית,
בגרמנית ובספרדית פורסמו
בערוצי תקשורת רבים
ועורכי דין ,אלא גם ספורטאים נודעים .יהודים התחרו
בתחרויות הספורט החשובות ביותר ברחבי אירופה,
ובכללן המשחקים האולימפיים .התערוכה "יהודים
וספורט לפני השואה :רטרוספקטיבה ויזואלית" היא
תערוכה של תצלומים נדירים וחפצי אמנות המציגים
יהודים שהשתתפו בתחרויות ובאירועי ספורט שונים
לפני מלחמת העולם השנייה ,ובכללם אלוף האגרוף
ויקטור פרז ,קבוצת הכדורגל הפועל מפולין וקבוצת
ההוקי הכוח וינה שהתחרו במשחקי הספורט הבין-
לאומיים על שם בר כוכבא ב.1937-
לעתים קרובות שימש הספורט גשר בין העולם
היהודי לעולם הלא יהודי ,וחברויות וקשרי אחווה נרקמו
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"על אף הקשיים הכרוכים בהם
והאתגרים שהתמודדו עמם,
מצילים אצילים אלו היו מלאי
אהבה עמוקה וללא סייג לכל
בני האדם באשר הם".
אילה טל
שתי התערוכות הועלו כאמור בזמן המשחקים
האולימפיים ,ויד ושם פעל כדי להפיץ אותן בקרב
קהלים מגוונים ברחבי העולם .התערוכות קודמו
בערוצי הפייסבוק ,הטוויטר והאינסטגרם של יד ושם,
תוך ניצול אפשרויות התפוצה הייחודיות שמציעות
כל אחת מן הרשתות החברתיות .חתך הרוחב של
קהלי היעד זוהה ,ואליהם כוונה תפוצת התערוכות
בשפות רבות .התוצאה היא שתכנים מן התערוכות
שותפו עם יותר מ 2.5-מיליון אנשים ברחבי העולם,
וכתבות בנושא התערוכות באנגלית ,בעברית ,בגרמנית
ובספרדית פורסמו בערוצי תקשורת רבים.
אחד הסיפורים המובאים ב"משחק חייהם"
מספר על המתעמלת ילידת גרמניה מריה הלנה ברון
שהעניקה מקלט בביתה לבעלה היהודי ,הטיפוגרף
והמעצב הגרפי הנרי פרידלנדר ,לחברו האמן היהודי
פול סיטרון ולחברי המחתרת ההולנדית מ 1942-עד
 .1945כדי שלא למשוך את תשומת לב השלטונות
הגרמניים לנעשה בביתה ,התחזתה מריה לאוהדת
הנאצים וקיימה שיעורי התעמלות לקצינות נאציות.
בשכר שקיבלה תמורת השיעורים עלה בידה לכלכל
את כל החוסים בביתה ,ובהם פעיל המחתרת פאול
גרמונפרה ואשתו היהודייה טרודה ילובאץ .לאחר
המלחמה היגר הזוג פרידלנדר לישראל ,וכאן המשיך
הנרי ללמוד ,ללמד ולעבוד בתחום הטיפוגרפיה .ברבות

■ למעלה :מופע התעמלות במסגרת אירועי ספורט של בתי ספר
יהודיים במגרש הספורט גרונוולד בברלין ,גרמניה .1935 ,באדיבות
המוזאון היהודי ,ברלין .ארכיון התצלומים של יד ושם
למטה :מריה הלנה פרידלנדר (ברון) עם בעלה הנרי פרידלנדר
בביתם בווסנר לפני המלחמה

הימים עיצב את הגופן העברי הנפוץ הדסה ובעבורו
זכה בפרס גוטנברג  -הפרס הגבוה ביותר בתחום זה.
נכדתם של מריה והנרי ,אילה טל ,שמחה מאוד
לגלות שסיפורם של סבה וסבתה זכה להבלטה בזמן
המשחקים האולימפיים" .סיפורים אלו  -של מריה
ושל כל חסידי אומות העולם  -יהיו תמיד יקרים ללבם
של בני האדם בכל העולם" ,אמרה" .הם אופטימיים,
ועל אף הקשיים הכרוכים בהם והאתגרים שהתמודדו
עמם ,מצילים אצילים אלו היו מלאי אהבה עמוקה
וללא סייג לכל בני האדם באשר הם .הם מימשו
בצורה הטהורה ביותר את הערך 'ואהבת לרעך כמוך'
ומהווים דוגמה ומופת לכלל האנושות".
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט באגף התקשורת.

חדשות

מבקרים ביד ושם :יוני-ספטמבר 2016

■ בחודשים יוני-ספטמבר  2016ערך יד ושם  275סיורים מודרכים עבור יותר מ 3,300-אורחים רשמיים מישראל ומן העולם .באורחים היו ראשי ממשלות וראשי שלטון מקומי,
שגרירים ,ראשי ארגונים חוץ ממשלתיים ,אנשים בעלי השפעה בתחום הכלכלה והטכנולוגיה ובני משפחות חסידי אומות העולם .להלן מעט מהאורחים הנכבדים של יד ושם
בארבעת החודשים האחרונים:
■ יושב ראש הפרלמנט של סין ז'אנג דה ג'יאנג סייר ביד
ושם ב 20-בספטמבר .בסוף הסיור נפגש יושב ראש
הפרלמנט עם מורים סיניים שהשתתפו בסמינר בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם" .כמוכם
למדתי הרבה מן הסיור במוזאון" ,אמר למשתתפים.
"לעולם לא נוכל לשכוח את הפשעים שעשתה גרמניה
הנאצית נגד העם היהודי [ ]...לפעילויות האלה שאתם
משתתפים בהן כאן יש חשיבות רבה  -הן מעניקות
לכם כלים להפצת המסר של שלום וצדק .זוהי הזדמנות
נדירה מאוד בחייכם ,ואני מקווה שכולכם ,חוקרים
ומחנכים סיניים צעירים ,תוקירו אותה".

■ שר החוץ של פולין ויטולד וסקיקאווסקי סייר ביד ושם
ב 15-ביוני .עם סיום ביקורו ציין שר החוץ" :עלינו לזכור
מאורעות טרגיים אלו אשר הביאו ,בצורה ברוטלית
ביותר ,לסיומן של  1,000שנות חיים יהודיים בפולין.
שיתוף הפעולה שלנו עם יד ושם ,המופקד על זיכרון
השואה ,חשוב לנו מאוד [ ]...הסבל העצום של העם
היהודי הוא שיעור לעתיד ולעולם התרבותי כולו".

■ ב 18-ביולי סייר נשיא פרגוואי הורסיו קארטס ביד
ושם בהדרכתו של ד"ר אלכסנדר אברהם ,מנהל היכל
השמות .בספר האורחים של יד ושם כתב הנשיא:
"ברצוני להטביע בשורות אלו את תחושות הצער
והכאב העמוקים שלי ואת ההזדהות עם העם היהודי
ביחס לאירועי השואה הטרגיים [ ]...עלינו להמשיך
להיאבק למען חופש ותקווה באמצעות דו-שיח פתוח".

■ בביקורה ביד ושם ב 7-ביוני ראתה יושבת ראש
הפרלמנט של דנמרק פיה קיירסגארד את העץ שניטע
בהר הזיכרון לכבוד העם הדני על מאמציו להצלת
יהודים בזמן השואה .בספר האורחים של יד ושם
כתבה" :להנצחת ששת מיליוני היהודים שנרצחו בשואה
ולזכרם המבורך של האורות באפלה .לעולם לא עוד".

■ ב 6-ביוני סיירה נשיאת ליבריה אלן ג'ונסון-סירליף
(משמאל) סיור מקיף ביד ושם ,ובכלל זה המוזאון
לאמנות השואה ,בהדרכתה של ליז אלסבי .בתום
ביקורה חתמה הנשיאה בספר האורחים של יד ושם
וכתבה בשמה ובשם משלחתה[" :חשנו] בכאב
ובזיכרונות כאשר התהלכנו בין אירועי העבר המצערים".

■ ב 5-ביוני ביקר ביד ושם נובוקי סוגיהרה ,בנו של
חסיד אומות העולם צ'יאונה-סמפו סוגיהרה ,הדיפלומט
היפני שהציל אלפי יהודים ,רובם מליטא ,בעת מלחמת
העולם השנייה .עם רעייתו סייר סוגיהרה במוזאון
לתולדות השואה ובשדרת חסידי אומות העולם ,שם
ראה את העץ שניטע לכבוד אביו ,וביקר ב"יד לילד".
בתום הביקור הודה ליד ושם על השימור המוקפד של
ההיסטוריה ושל זיכרון השואה למען הדורות הבאים.

אירוח של משלחת ניצולי רצח העם ברואנדה
■ ביולי  2016ביקרו בישראל מנהל הרשות לזיכרון רצח
העם בקיגלי ברואנדה גטרה אונורה וסגן מנהל הארכיון
של הרשות והממונה על איסוף מידע מרטין ניוונשוטל.
השניים עמדו בראש משלחת שהשתתפה בסמינר בן
יומיים ביד ושם .הסמינר נערך בשיתוף משרד החוץ
ונועד להעניק לנציגים מרואנדה הזדמנות ללמוד כיצד יד
ושם מנציח את זיכרון השואה ,מתעד וחוקר את השואה
ומלמד על השואה .במשלחת היו ניצולים מרצח העם
ברואנדה ב ,1994-והם דנו בתיעוד המגוון ובפעילויות
החינוכיות הנערכות ביד ושם עם אבנר שלו ,יושב ראש
הנהלת יד ושם; ד"ר אייל קמינקא ,ראש קתדרת לילי
ספרא להוראת השואה ומנהל בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה; שולמית אימבר ,המנהלת הפדגוגית

של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה וראש
קתדרת פרד הילמן לזכרו של יאנוש קורצ'אק; וד"ר
חיים גרטנר ,מנהל אגף הארכיונים וראש קתדרת פרד
הילמן לתיעוד השואה .עוד נפגשו חברי המשלחת עם
ניצולי שואה וסיירו במוזאון לתולדות השואה של יד ושם.
הקשרים בין יד ושם לבין רואנדה נרקמו לפני יותר
מעשור .בנובמבר  2005אירח בית הספר הבין-לאומי
אינטלקטואלים ,שופטים ,עיתונאים ואקדמאים מרואנדה
בסמינר חינוכי בנושא זיכרון השואה והוראת השואה.
מאז אורגנו ביקורים של מומחים מיד ושם לרואנדה
בשיתוף משרד החוץ כדי לעורר דו-שיח פורה ולהציע
תובנות שיסייעו לרואנדה בהנצחת הזיכרון של האסון
הלאומי שלה.

■

חברי המשלחת מהרשות לזיכרון רצח העם בקיגלי בהיכל השמות
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חדשות

■ פרופ' אלי ויזל  -ניצול שואה ,חתן פרס ישראל,
היסטוריון וסגן יושב ראש מועצת יד ושם  -הלך לעולמו
בכ"ו בסיון ( 2ביולי) בגיל  .87ויזל נולד בסיגט שברומניה
והיה בן  11בפרוץ מלחמת העולם השנייה .במאי 1944
גורש ויזל עם משפחתו לאושוויץ-בירקנאו .הוא נלקח
לעבודת כפייה עם אביו בתת-מחנה  - IIIמונוביץ.
באפריל  1945שוחרר ויזל במחנה הריכוז בוכנוולד
בידי חיילי בעלות הברית .ב 1955-היגר לארצות הברית.
פרופ' ויזל היה סופר נודע ואוהב אדם .ספרו
המפורסם הלילה המבוסס על ספר זיכרונותיו און די
וועלט האט געשוויגען (והעולם שתק) היה לרב מכר
ולכלי חשוב בהוראת נושא השואה לבני נוער בכל העולם.
פרופ' ויזל זכה בפרסים רבים ,ובכללם פרס נובל לשלום.
במשך שנים פעל פרופ׳ ויזל בקשר הדוק עם יד
ושם בפרויקטים רבים של זיכרון השואה והוראתה .הוא
היה מעורב בתכנון המוזאון לתולדות השואה שנפתח
ב 2005-ובעיצוב תערוכת הקבע "שואה" של יד ושם
בבלוק  27במוזאון אושוויץ-בירקנאו .עם ההיסטוריון

"בן נאמן לעם היהודי"
אלי ויזל2016-1929 ,

הרומני פרופ׳ ז'אן אנצ'ל עמד פרופ׳ ויזל בראש הוועדה
הבין-לאומית בנושא השואה ברומניה שהקים נשיא
רומניה לשעבר ב.2003-
"אלי ויזל היה בן נאמן לעם היהודי" ,אמר יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו" .הוא הקדיש את חייו לחיזוק
העם היהודי ולהבטחת המשך קיומו בעולם כולו .כניצול
שואה התמסר למתן עדות לזוועות שחווה ועשה זאת
באמצעות כישרונותיו הבולטים כסופר וכנואם מחונן .אלי
האמין עד יום מותו שעל העולם לזכור את השואה וללמוד

על אודותיה כאירוע ייחודי של העם היהודי הנושא מסר
אוניברסלי לאנושות כולה .הניגודים המשלימים הם שאפיינו
כל כך את אלי  -עצב ותקווה ,חורבן והתחדשות ,ערכים
יהודיים ואוניברסליים  -ותרמו לעיצוב הקשר הייחודי
שלו אתנו ביד ושם ,קשר שאליו היה מסור בכל מאודו.
ביד ושם הוא ראה 'הלב והנשמה של הזיכרון היהודי'".
ביום ראשון  6בנובמבר בשעה  9:30יתקיים ביד
ושם אירוע לזכרו של פרופ' אלי ויזל ז"ל במעמד
נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין .באירוע יהיה רב
שיח בנושא "הניצולים וזיכרון השואה" בהשתתפות
פרופ' חנה יבלונקה ,ד"ר שמעון אזולאי והמשוררת אגי
משעול ,ויישאו דברים נשיא המדינה ,יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו וד"ר יוסי צ'חנובר ,חבר בקרן אלי
ויזל לאנושיות  -ישראל .ב 24-בנובמבר יתקיים כינוס
לזכרו של אלי ויזל בשיתוף יד ושם במרכז למורשת
היהדות על שם צימבליסטה באוניברסיטת תל אביב.
בכינוס יוקרן הסרט אלי ויזל :גוף ראשון יחיד ותיפתח
התערוכה "מורשתו של אלי ויזל".

איסוף השמות" :דף העד ששינה את חיינו"
■ עד לפני כמה שנים כלל לא ידע רפאל דה-לוי
שרבים מבני משפחתו נרצחו בשואה .סבו ,סבתו והוריו,
שהצליחו לברוח לארגנטינה ,לא דיברו על כך ,ואילו
בני הדור הצעיר לא שאלו.
לאחר כמה שנות מחקר וכמה ביקורים בגרמניה
הצליחו דה-לוי ואשתו קלאודיה להרכיב רשימה של
 177בני משפחה שנרצחו .בזמן המחקר גילו שדפי
העד של יד ושם הם מקור חיוני של מידע .מילוי והגשה
של דפי עד היו עבורם לפרויקט שנמשך כמעט שנה.
כאשר מילאו דף עד עבור בת הדודה של סבו
של דה-לוי ,גרטה לצרוס לבית יעקובס ,גילו בני
הזוג שמישהו כבר מילא דף עד עבורה" .לא יכולתי
להאמין למראה עיניי" ,נזכר דה-לוי .את הדף הגישה
ב 2006-נכדתה גרדה לורנס-נירמאייר ,תושבת
המבורג בגרמניה.
"הייתי המום ונרגש מאוד .עמדתי להתוודע לבת
משפחה אבודה :סבתה של גרדה הייתה בת הדודה של
סבי ,ולא היה ידוע לי כלל על ענף זה במשפחתנו .בתוך
כמה שניות של בדיקה באינטרנט מצאתי את שמה ,את

כתובתה ואת מספר הטלפון
של גרדה .אצבעותיי רעדו
כאשר התקשרתי".
לאחר אותה שיחה
ראשונית נשלחו מאות
הודעות ווטסאפ ודואר
אלקטרוני ,תצלומים והודעות
קוליות הלוך ושוב בין בית
■ גרטה לצרוס לבית יעקובס ,משפחת דה-לוי באשדוד
לפני המלחמה
לבין המבורג מדי יום ביומו.
בני הזוג נסעו לגרמניה ,שם חוו מפגש משפחתי
בלתי נשכח" .יכולנו להראות ולראות תצלומי משפחה
ישנים ,מכתבים ,תעודות וזיכרונות .כעת אנו מצפים
בהתרגשות לביקורה של גרדה אצלנו בישראל בפעם
הראשונה בחייה".
"באמצעות דפי העד ופרויקט איסוף שמות קרבנות
השואה של יד ושם חידשה משפחתנו את מערכת
הקשרים שהנאצים התאמצו להרוס" ,אומרת קלאודיה
דה-לוי שמתנדבת כיום בפרויקט איסוף שמות

קרבנות השואה של
יד ושם" .דף העד הזה
שינה את חיינו .תמיד
נהיה אסירי תודה על
פרויקט חיוני זה".

■ גרדה לורנס-נירמאייר ורפאל דה-לוי
נפגשים בהמבורג ,גרמניה.

■ דף העד של
גרטה לצרוס
שמסרה נכדתה
של גרטה ,גרדה
לורנס-נירמאייר

לוח השנה תשע"ז מציג דיוקנאות מתקופת השואה
■ בלוח השנה לשנת תשע"ז ,2017-2016 ,מוצגים
מבחר דיוקנאות מאוסף האמנות של יד ושם .מקצת
הדיוקנאות צוירו לפני השואה ,ומקצתם נוצרו בעיצומן
של מוראות השואה .על ידי רישום פניהם של אחיהם
ביקשו האמנים היהודים להשאיר לדורות הבאים זכר
לקיומם ולהילחם בתכנית הנאצית להשמיד את העם
היהודי ואת זכרו .במסגרת מאמציו המתמשכים של
יד ושם לתעד את חייהם ואת זהותם של קרבנות
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השואה ,צוינו ככל האפשר שמו של האדם שבדיוקן
ופרטיו .התוצאה היא פסיפס אנושי נדיר ומרתק
של יחידים מארצות שונות ומרקע שונה שחלקו את
הגורל המשותף של העם היהודי בתקופה החשוכה
ביותר בתולדותיו.
לוח השנה לשנת תשע"ז הופק בסיוע אגודת ידידי יד ושם בשווייץ.
ניתן לרכוש את לוח השנה החדש בחנות המקוונת באתר יד ושם:
www@yadvashem.org.il

לקיים את הבטחתו :החיפוש אחר קרובי המשפחה מסתיים אחרי  70שנה
■ מיד עם כיבוש פולין בפרוץ מלחמת העולם השנייה,
בערב ראש השנה ת"ש ( 13בספטמבר  ,)1939יצא
יעקב זילברשטיין בן ה ,15-בחור ישיבה מ"חכמי
לובלין" מהעיירה טומשוב מזובייצקי ,לדאוג למזון
למשפחתו לקראת חגי תשרי.
מכיוון שזילברשטיין היה חרדי ,עד מהרה נטפלו
אליו אנשי אס-אס והוא נעצר .לאחר כחודש בעבודות
כפייה ברחבי פולין הוא נשלח למחנה הריכוז בוכנוולד.
כאשר הגיע הנער המבוהל לבוכנוולד ,הוא פגש שם
באסיר מבוגר ממנו  -הרב פרנקפורטר  -והוא לקח
את הנער תחת חסותו .הרב פרנקפורטר וזילברשטיין
התפללו ולמדו תלמוד יחד בלילות .זילברשטיין סיפר
כי הרב פרנקפורטר היווה עבורו דמות אב והיה לו
משענת רוחנית ורגשית בזמנים הקשים במחנה.
יהודים דתיים היו מטרה מיוחדת להתעללות
של השומרים במחנה ,והם התעמרו בקביעות גם
ברב פרנקפורטר והלקו אותו בכל יום .לאחר ימי
הלקאות רבים גופו של הרב לא עמד עוד בעינויים,
והוא נפטר במחנה במרץ  .1942לפני מותו בירך
הרב את זילברשטיין בחיים ארוכים ,איחל לו שישרוד
מהמלחמה וביקש ממנו שימסור את אהבתו למשפחתו
ולשתי בנותיו ויספר לעולם את הזוועות שעברו.
חודשים ספורים לאחר מותו של הרב פרנקפורטר
נשלח יעקב זילברשטיין מבוכנוולד לאושוויץ ,שם
שרד כשנתיים .בפינוי אושוויץ הוצעד זילברשטיין
לבוכנוולד ושוב היה לאסיר המחנה .באפריל 1945
הוא שוחרר ממחנה המשנה אלטנבורג.
מאז מחפש זילברשטיין את בני משפחתו של
האדם שהעניק לו את הכוח לשרוד בתקופה קשה
כל כך .הוא לא זכר את שמו הפרטי של הרב ,אך

■ דף עד
לזכרו של הרב
ד״ר ארנולד
פרנקפורטר
שמסרה בתו
קיטי לואל

■ ( YIVOייוו"א :יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט
 המכון המדעי היהודי) נוסד בווילנה ב,1925-המוסד המרכזי לשימור ולטיפוח של התרבות היידית
במזרח אירופה ובמרכזה .עם פרוץ מלחמת העולם
השנייה עברו  YIVOוחלק מאוספיו לניו יורק ,וכיום
המכון מתמקד בחקר ובהנגשה של מורשת יהדות
מזרח אירופה ושל השפה והתרבות היידית ובחקר
השואה וחוויית ההגירה של היהודים ממזרח אירופה
לארצות הברית.
בזמן המלחמה הוחבא חלק מהאוסף גם במקומות
מסתור שונים ברחבי העיר וילנה ,ורק בעת האחרונה
התגלו כמה מהם בעקבות מחקר מחודש .את סיפור
ההצלה של אוספי וילנה ואת המאמצים לאתר ולשחזר
אותם הציג לעובדי יד ושם מנהל  YIVOד"ר יונתן ברנט
(בתמונה) בביקורו ביד ושם לא מכבר לרגל חתימת
הסכם שיתוף הפעולה עם אגף הארכיונים של יד ושם.
את ההרצאה פתח ד"ר ברנט בסוגיית הזהות
היהודית ובצורך ההולך וגובר בימינו בבניית זהות
כזאת .לדבריו הסמל הבולט ביותר למצבו של YIVO
בווילנה הוא שהמקום שבו עמד המבנה המרשים של

■ הרב פרנקפורטר במדי הצבא האוסטרו-הונגרי (במרכז),
לפני המלחמה

זכר שהיה מווינה וכי הגיע לבוכנוולד עם מגורשי
"ליל הבדולח".
לאחר שנים של חיפושים פנה יעקב זילברשטיין
ליד ושם .בחיפוש במאגר המרכזי של שמות קרבנות
השואה נמצא דף עד לזכרו של הרב ד"ר ארנולד
פרנקפורטר ,רב ומרצה בווינה ,שמילאה בתו קיטי
ב .1977-מידע נוסף על אודותיו נמצא במאגר שירות
האיתור הבין-לאומי בבד ארולסן (  )ITSשהעתק מלא
ממנו נמצא בארכיוני יד ושם .על פי מידע זה ,הרב
ד"ר ארנולד פרנקפורטר גורש לדכאו כבר בקיץ
 ,1938ולאחר חודשים מספר הועבר עם יהודים
אוסטרים לבוכנוולד.
עם הצלבת הנתונים משני המאגרים נמצאו
הפרטים ליצירת הקשר עם בנה של קיטי ,נכדו
של הרב פרנקפורטר ,ד"ר סטיבן לואל 74 .שנים
לאחר הירצחו של הרב פרנקפורטר ,שוחחו נכדו

שיתוף פעולה עם  YIVOבהנגשת "אוסף וילנה"

מיכל דרור

■

יעקב זילברשטיין (במרכז ,מחזיק את הדגל) ,אושוויץ-בירקנאו

ויעקב זילברשטיין בשיחת סקייפ ,וזילברשטיין קיים
את הבטחתו ומסר לד"ר לואל הנרגש את דבריו
האחרונים של סבו" .הרבי מסר את אהבתו ושלח
ברכה מסורתית של אבא ביידיש' :זייט געזונט און
שטארק'  -תהיו בריאים וחזקים".
הכותבת היא ארכיונאית יעץ במחלקת היעץ והמידע באגף
הארכיונים.

ד״ר ענת קוטנר

המוסד עד המלחמה הוא היום משטח ריק ,ואין זכר
למוסד ולפעילות שנעשתה בו .ד"ר ברנט תיאר גם
את תולדות האוספים שהצליחו להשתמר בדרכים
שונות בזמן המלחמה בעזרת פעילים ואנשי ציבור
בכנסיות ,בספריות ציבוריות ואף במרתפים של
אנשים פרטיים ודיבר על הצורך בשימור האוצרות
הללו ובהנגשתם לזכר המתים אבל בעיקר "למען
החיים המחפשים את הקשר לעברם".

 YIVOחנך בעת האחרונה את "פרויקט וילנה"
 פרויקט דגל רב-שנתי שמטרתו איתור ,שימור,דיגיטיזציה והנגשה של כל אוספי  YIVOעד פרוץ
מלחמת העולם השנייה" .הפרויקט הזה הוא דוגמה
מצוינת ליכולת שקיימת היום ליצור חיבור וירטואלי
מחודש בין אוספים שנמצאים במקומות שונים ,ובהם
הם יישארו" ,הסביר ד"ר חיים גרטנר ,מנהל אגף
הארכיונים וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה.
"ארכיוני יד ושם מפתחים מתודולוגיות פורצות דרך
בתחום זה ,ולכן החלטנו להיות שותפים בפרויקט".
ד"ר ברנט וד"ר לודמילה שולוחובה ,מנהלת
הארכיון והספרייה של  ,YIVOנפגשו במסגרת הביקור
ביד ושם עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,עם
מנכ"לית יד ושם דורית נובק ,וכן עם צוות בכיר באגף
הארכיונים .הם למדו את שיטות העבודה במחלקות
באגף ואף נפגשו עם צוותי אגפים אחרים ביד ושם
כדי לבדוק כיצד להרחיב את שיתוף הפעולה בין
הארגונים בעתיד.
הכותבת היא סגנית מנהלת מחלקת הרכש הארכיוני באגף
הארכיונים.
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חדשות
■ יד ושם אבל על מותו של אשר אוד ,ניצול השואה
ואיש עדות אהוב ,אשר הלך לעולמו בסוף אוגוסט
 2016בגיל .88
אשר נולד בשם אנשל שרצקי בשנת  ,1928בעיר
זדונסקה וולה שבפולין .אביו שמואל ,אמו יוכבד ואחיו
הצעיר גבריאל נרצחו בשואה .אחיו הגדול ברל עזר
לו לשרוד באושוויץ.
לאחר שחרורו אימצה אותו הבריגדה היהודית
והבריחה אותו לאיטליה .בנובמבר  1945עלה אשר
לארץ ישראל ונלחם במלחמת העצמאות .לאחר

אשר אוד ()2016-1928
פרישתו לגמלאות מתע"ש
סייע לניצולי שואה בתחומים
רבים.
בעקבות ביקורו בפולין
בשנת  1993החל אשר
לעסוק בהנצחת הקהילה
היהודית בזדונסקה וולה.
"כשהגענו לשם בפעם
הראשונה ,ראיתי שמכל הקהילה נשאר רק בית
קברות הרוס" ,הוא הסביר" .הזדעזעתי ,והחלטתי

"בקולם"  -זוכה פרס מפקד גלי צה"ל
■ 'אני זחלתי מתחת לגדר .חפרתי ונכנסתי והבאתי
לו את הדייסה .אבל זה לא עזר לו לשרוד .אבא שלי
נפטר שמה ,במחנה [ ]...אני מתרגשת ,אף פעם לא
התרגשתי כל כך".
מתוך ריאיון עם ניצולת השואה מרים בר-לב ,בתכנית
"בקולם" של גלי צה"ל

בחודש יולי העניק ירון דקל את פרס מפקד גלי צה"ל
לשנת  2016למיזם "בקולם :חיילי גל"צ מביאים את
סיפוריהם של הניצולים" שזכה במקום הראשון" .בקולם"
הוא פרויקט משותף ליד ושם וגלי צה"ל שבו עשרות
חיילי גלי צה"ל נפגשו עם ניצולי שואה מכל רחבי הארץ
וראיינו והקליטו אותם .חברי ועדת הפרס  -העיתונאי
דב גיל-הר ,הרב מאיר אזרי ותא"ל (במיל') אורית
אדאטו  -הסבירו בנימוקיהם להענקת הפרס כי זוהי

■ "אנו עומדים פה ,ביומו הראשון של המסע הראשון
שיוצא לפולין מטעם רכבת ישראל .באנו לפולין
המרושתת לאורכה ולרוחבה באלפי קילומטרים של
מסילות ברזל ,כמו היו נימים ,ורידים ועורקים החוצים
את גופה .מסילות ברזל מחלידות שלפני קצת יותר
מ 70-שנה הובילו מיליוני יהודים לגטאות ולמחנות
הריכוז וההשמדה .מסילות ברזל שחצו בינינו לבינם,
מסילות ברזל שיסמלו לעד את השיטה ,את הדיוק
ואת הקפדנות הגרמנית במכונת ההשמדה שיצרו
הגרמנים כדי לממש את תכניותיהם השטניות".
דברים מרגשים אלו אמר נציג המשלחת של
רכבת ישראל בטקס הפתיחה של מסעה לפולין בסוף
חודש יוני .מסע זה הוא המסע הראשון של "מסעות
מורשת" ,תחום חדש באגף הנצחה וקשרי קהילה

יפעת בכרך-רון

תכנית ששמה לה למטרה להשמיע את קול הניצולים
ובכך נוצלה ההזדמנות ,הכמעט אחרונה ,להביא את
הסיפורים האנושיים של שורדי השואה" .המפגש בין
החיילים הצעירים ,שקולותיהם בוסריים ,ואף שחלקם
אינם שדרים או מגישים בתפקידם היום-יומי בגלי צה"ל,
לבין הניצולים הניב סדרת שיחות מרגשות ומעניינות",
נכתב בנימוקים לפרס.
המיזם נחנך בדצמבר  2015במעמד קצין חינוך
ראשי אבנר פז צוק ,מפקד גלי צה"ל ירון דקל ויושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו .לרגל האירוע ביד ושם
הגיעו חיילי התחנה לסיור מעמיק במכלול המוזאוני
ביד ושם ועברו הכשרה קצרה של גביית עדות משורדי
שואה והנחיה כיצד להאזין לסיפוריהם תוך שימת לב

מסע לפולין לעובדי רכבת ישראל

■

20

לפרטים משמעותיים .לאחר הביקור ראיינו חיילי גלי
צה"ל ,מכל המחלקות של התחנה ,כ 30-ניצולי שואה
וערכו את חומרי הראיונות לתכנית מיוחדת ששודרה
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ו ( 5במאי  .)2016את
התכנית ערך והגיש ליאור פרידמן ,והעורכת האחראית
הייתה מאיה להט-קרמן .כל חומרי הגלם מהראיונות
עם הניצולים הועברו לארכיון יד ושם.
"השואה היא נושא שמעולם לא עסקתי בו ,ולא
הכרתי אותו לעומק" ,אמר סמ"ל עדי אדגה ,חייל בגלי
צה"ל שהשתתף במיזם" .עכשיו יום הזיכרון לשואה
נהיה אישי יותר בשבילי" .רב"ט אלונה בלקין ,כתבת
גלי צה"ל ,הוסיפה" :זה מסוג הפרויקטים שאני בטוחה
שעד סוף השירות אזכור אותם".

רעיה דהן

חברי המשלחת של רכבת ישראל לפולין בטקס זיכרון בבירקנאו

ביד ושם שייעודו הכנה ,ליווי והדרכה של קבוצות
מבוגרים בפולין ,תוך התאמת תוכני המסע לאופיין
המיוחד של הקבוצות.
בשלושה מפגשי הכנה ביד ושם שמעו 39
משתתפי המסע הרצאות על העולם היהודי בין שתי

ביקור של אנשי ענף התיירות בישראל
■ "השואה היא נושא שאנו חייבים לשאת אתנו לאורך
כל הדרך .אנו שואפים שהתייר המבקר בישראל
ייחשף להיסטוריה של העם היהודי ולתקומה של
מדינת ישראל ,זהו הנושא המצוי בליבת זהותנו".
כך אמר יושב ראש התאחדות המלונות ירושלים
ישי ברנע במפגש מיוחד ביד ושם ב 21-בספטמבר
שהשתתפו בו עשרות אנשי ענף התיירות לגווניו.
מנכ"לים וסמנכ"לים של בתי מלון ושל סוכנויות

להקים מצבה לזכר היהודים שנרצחו .בטקס גילוי
המצבה סיפרתי בפעם הראשונה את הסיפור שלי".
אשר היה איש עדות מסור שסיפר את סיפור
חייו לפני קבוצות חינוכיות רבות ,בני נוער וחיילים
וגם ליווה עשרות משלחות של בני נוער ושל צה"ל
לפולין .ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע״ד הדליק
אשר את אחת המשואות ביד ושם.
לאשר ולאשתו חיה שלושה ילדים ו 13-נכדים.
יהי זכרו ברוך.

נסיעות הגיעו ליד ושם כדי לשמוע על מגוון התכניות
והפעילויות שפותחו עבור התייר כדי להפגיש אותו עם
זיכרון השואה ולהעצים את חוויית ביקורו בישראל.
הנציגים סיירו בסיור מיוחד של "מאחורי הקלעים"
של המוזאון ,הכירו את אפשרויות הסיור ברחבי
הקמפוס המותאמות לתייר ושמעו דברים מפי מנהלת
אגף הנצחה וקשרי קהילה עינבל קויתי בן-דב.

מלחמות העולם ,על מעשי הצלה של חסידי אומות
העולם ועל קהילת יהודי סלוניקי וגורלם במחנה
אושוויץ-בירקנאו .הם סיירו במוזאון לתולדות השואה,
ב"יד לילד" ובאתרים אחרים בהר הזיכרון ,ואף צפו
בסרט עדות ובסרט עלילתי בליווי הרצאות רקע ודיון.
בחמשת ימי המסע בפולין ביקרו חברי המשלחת
בערים ובעיירות שבעבר התקיימה בהן קהילה יהודית
פורחת ,ובהן ורשה ,לובלין וקרקוב ,וסיירו במחוזות
השואה והכאב  -בשרידי הגטאות ,בקברי אחים
ובמחנות המוות.
בימים אלו צוות תחום "מסעות מורשת" נערך למסעות בשנת .2017
למידע נוסףguiding@yadvashem.org.il ,02-6443415/769 :
הכותבת היא ראש תחום "מסעות מורשת" במחלקת ההדרכה
באגף הנצחה וקשרי קהילה.

תערוכות  ready2printמוצגות ברחבי העולם
■ בחודשים האחרונים הוצגו בעולם תערוכות ready2print

(תערוכות להדפסה עצמית) שיצרה המחלקה לתערוכות
ניידות באגף המוזאונים והמערך למבקר .התערוכות
שמורות בקובץ גרפי כך שמציג התערוכה יוכל להפיקה
הפקה עצמית מהירה ,איכותית ולא יקרה .התערוכות
קיימות בכמה שפות ומותאמות לתצוגה במגוון רחב של
מקומות :בתי כנסת ,כנסיות ,בתי ספר ,אוניברסיטאות,
ספריות ,בתי עירייה ,מרכזים קהילתיים ועוד.
בחודש מאי הוצגה התערוכה "כאב השחרור" בבית
הכנסת "טמפל סיני" בסטמפורד שבקונטיקט (בתמונה).
מאות מבקרים ,ובהם סטודנטים ,בני נוער וקבוצות חינוך
אחרות ,ביקרו בתערוכה המציגה יצירות נבחרות מאוסף
האמנות של יד ושם שמבטאות מגוון דרכי התמודדות של
אמנים יהודים עם השחרור .התערוכה ,בשפה העברית,

הוצגה גם במשכן הכנסת לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
להנצחת קרבנות השואה ב 27-בינואר  ,2016וגם כאן
ביקרו בה מאות אנשים ,והיא זכתה לביקורות אוהדות.
התערוכה "שואה" סוקרת את האירועים המרכזיים
שהתרחשו באותה תקופה ואת גורל העם היהודי באירופה
בשנים  .1945-1933התערוכה מתאימה בעיקר לקהל
מבקרים שזהו המפגש הראשון שלו עם סיפור השואה,
ועל כן בחרה הקונסוליה הישראלית בבנגלור שבהודו
להציג אותה במקומות מרכזיים ביום הזיכרון לשואה
ולגבורה .בתחילת שנת  2017תוצג התערוכה בשפה
הפורטוגלית בערים בברזיל ,בשפה הגרמנית ברחבי
אוסטריה ובשפה האיטלקית ברחבי איטליה.
"בסָה :מילה
ב 5-בספטמבר נפתחה התערוכה ֶּ
של כבוד" בעיריית ז'נווה בשווייץ .התערוכה מציגה

באמצעות צילומים בשחור-לבן את סיפורם של חסידי
אומות העולם המוסלמים האלבניים שהצילו יהודים
בתקופת השואה ,והיא תוצג גם בחודש נובמבר במרש
אן פאמן שבבלגיה.
למידע נוסף על תערוכות  :ready2printטל רונן או רינת פביס,
traveling.exhibitions@yadvashem.org.il ,02-6443250

שנטל אקרמן ז"ל  -הזוכה ב״פרס יושב ראש יד ושם״ לשנת 2016
■ השנה הוענק פרס "אבנר שלו  -יושב ראש הנהלת
יד ושם" על מצוינות בקולנוע בנושא השואה לבמאית
הבלגית המנוחה עתירת הזכויות שנטל אקרמן ז"ל .לא
סרט ביתי ( ,)No Home Movieסרטה האחרון של אקרמן,
מתעד בעידון ובאיפוק את מערכת היחסים המיוחדת
בינה ובין אמה הקשישה ,שפרה-נטליה ,ניצולת אושוויץ.
ביצירה ,דירתה של האם בבריסל היא מרחב של בדידות,
עמוסה בחפצים אך חסרת חיים .הדו-שיח החיוני בין
האם לבין הבת ,פעם פנים מול פנים ופעם בסקייפ,
עומד בניגוד חריף למראה האם הבודדה המשוטטת
בדירתה .אקרמן נאבקת לאורך כל הסרט לשבור את
שתיקתה של האם באשר לעבר ,לשווא .לא סרט ביתי
הוא מבט נוגה אל השואה הנוכחת-נעדרת בשיח בין
אקרמן ובין אמה הגוססת לאטה.
הכותר לא סרט ביתי אינו רק הצהרה שיצירתה של
אקרמן אינה סרט ביתי שגרתי; ברובד עמוק יותר ,שם
הסרט מרמז על תחושה של תלישות קיומית .אמה

של אקרמן הלכה לעולמה זמן קצר לאחר השלמת
הצילומים לסרט ,ובתה שנטל הלכה בעקבותיה שנה
לאחר מכן (ב ,)2015-זמן קצר לאחר הקרנת הבכורה.
שנטל אקרמן ( )2015-1950הייתה יוצרת בעלת
שם בקולנוע האוונגרדי והפמיניסטי במשך יותר מ40-
שנה .סרטה הנודע ביותר הוא Jeanne Dielman, 23 quai
 ,)1975( du Commerce, 1080 Bruxelles,המתאר כמעט
בזמן אמת את חיי היום-יום מלאי הייאוש של עקרת
בית במשפחה חד-הורית .שמה של אקרמן מופיע
ברשימת הסרטים הטובים ביותר בכל הזמנים של
כתב העת החשוב  ,Sight and Soundויצירתה הייתה
תמיד נושא למחקר אקדמי וגם לכתיבה פופולרית.
הניכור הוא נושא מרכזי ביצירותיה של אקרמן,
במיוחד בהקשר של הזיכרון המודחק של השואה
כפי שהוא מועבר מדור לדור .בעשורים האחרונים
לחייה נגעה יצירתה של אקרמן בזהותה היהודית
של היוצרת יותר מבעבר.

מאירועי יד ושם :יוני-ספטמבר 2016

מימי אש

"סרטה של אקרמן דורש מהצופה להתמסר לחוויה
קולנועית הכופה עליו עיסוק בקשיים שביחסים בין בני
משפחה  -בניתוק ובשייכות ,בדו-שיח ובשתיקה",
דברי מנהלת מרכז הצפייה ביד ושם ליאת בן חביב.
"אקרמן אינה מספרת סיפור שגרתי של הזדקנות
ופרידה ,אלא עוסקת בזהות .בלא סרט ביתי היא
מצליחה לתת ביטוי קולנועי פיוטי לנושאים הבולטים
בסרטי השואה בדור השלישי" .יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו" :אקרמן היא בעלת יכולת יוצאת דופן
בתחום יצירת הקולנוע .אני שמח שסרטה האחרון
נבחר להיות ראוי לפרס חשוב זה".
השופטים בתחרות החוויה היהודית בפסטיבל הקולנוע הבין-
לאומי בירושלים היו הסופרת והעיתונאית הצרפתית הלן שומאן,
המנהלת לשעבר של אגף ההנצחה וההסברה ביד ושם רחל ברקאי
וד"ר טוביאס אברכט-הרטמן ,מרצה ללימודי קולנוע וללימודים
גרמניים באוניברסיטה העברית בירושלים.
הכותבת היא אחראית רכש ותחקיר סרטים במרכז הצפייה.

תהל פרוז

קונצרט הכליזמרים "משיב הרוח"

■ קלרנית ,אקורדיון ,סקסופון ,בנדוניאון ,כלי הקשה
ועוד חברו יחדיו בקונצרט "משיב הרוח" של מוזיקת
נשמה יהודית באנדרטת הלוחמים היהודים והפרטיזנים
ביד ושם ,בהשתתפות כליזמרים ותיקים וצעירים
מישראל ומרחבי העולם.
מאות ניצולי שואה ובני משפחותיהם ,ראשי
ארגונים וידידי יד ושם מהארץ ומהעולם מילאו את

רחבת האנדרטה המוארת .יצירות רבות נוגנו ,ובהן
ניגונים אהובים שליוו את העם היהודי לאורך הדורות,
בימי אבל ובימי חג ,והקונצרט הפיח חיים חדשים
ביצירה היהודית שביקשו הנאצים למחות ולבטל.
בקונצרט השתתפו כ 70-נגנים מישראל ,מארצות
הברית ,מגרמניה ,מצרפת ,מאיטליה ,מאוסטרליה
וממדינות אחרות ,וכן תלמידי כיתות האמן הבין-
לאומיות "קלרנית וכלי זמר ירושלים" ,עם המנהל
המוזיקלי חנן בר-סלע ויושב ראש שבוע כיתות האמן
פרופ' חיים קנובלר.
במסגרת הקונצרט הופיעה חמישיית הסקסופונים
הירושלמית הצעירה ,עם מורם פרופ' גרש גלר ,וניגנה
את היצירה שרלה .את היצירה המרגשת אקסודוס
שר החזן הראשי לצה"ל סא"ל שי אברמסון.
מנחה הערב גולן אזולאי הפליא לספר סיפורים
מבית אבא וחיבר את הקהל למורשת הכליזמרים

ממוצא ספרדי .אזולאי הפתיע את הקהל בשיר
המפורסם אברהם אבינו בלדינו ואף למד שיר ביידיש
מפיו של בר-סלע.
■■■

אירועים נוספים ביד ושם
 6ביוני ■ אזכרה שנתית ליהודי קרפטרוס
 29ביוני ■ אזכרה שנתית לקהילת גלנטה והסביבה
 19ביולי ■ עצרת לציון שואת יהודי רומניה
 27ביולי ■ אזכרה שנתית ליהודי רודוס וקוס
 8באוגוסט ■ יום עיון ואזכרה שנתית ליאנוש קורצ'אק,
סטפה וילצ'ינסקה וילדי בית היתומים בוורשה
 30באוגוסט ■ עצרת שנתית ליהודי יוון
 11בספטמבר ■ אזכרה שנתית ליהודי ליטא
 18בספטמבר ■ אזכרה שנתית ליהודי זדונסקה וולה
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ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ ב 6-ביוני ערכה האגודה האמריקנית למען יד ושם
ערב גאלה "מצדיעים להוליווד" בלוס אנג'לס .באירוע,
המוצלח ביותר עד כה ,השתתפו כ 350-ידידי יד ושם,
ובהם יושב ראש האגודה לאונרד וילף ,התורמים ליד
ושם שלדון וד"ר מרים אדלסון ,התורמת ליד ושם
פלה שאפל ובני משפחתה והתורמת ליד ושם סוזן
צוקר ובני משפחתה .יושבי ראש הערב היו אדוארד
ואליסה צוקר .בהשראת הכתבה פורצת הדרך של כתב
העת " ,The Hollywood Reporterהשורדים האחרונים
בהוליווד" ,העניק התורם ליד ושם ג'פרי קצנברג ,המייסד
והמנכ"ל של ״דרימוורקס אנימציה״ ,את פרס Vanguard

■

ד"ר מרים ושלדון אדלסון

לנשיאת כתב העת ג'ניס מין ולסגנית הנשיאה לין סיגל.
ניצולי השואה ומפיקי הקולנוע ברנקו לוסטיג ומאיר
גוטליב (שהוצג על ידי השחקן טוני גולדווין) זכו בפרס

■ ב 27-ביוני ערכה המנהיגות הצעירה של האגודה
האמריקנית את האירוע השנתי השלישי שלה" ,ערב
בסיטי פילד" ,בקווינס שבניו יורק .יושבת הראש של
האירוע הייתה דניאלה פומרנץ (מימין) .שבוי מלחמת
העולם השנייה לסטר טנר (משמאל) שיתף את 30
אנשי המקצוע הצעירים בחוויותיו  -הוא היה ב200-
היהודים שניצלו ממוות בזכות אומץ לבו של רב סמל
רודי אדמונדס במחנה שבויים נאצי בינואר .1945
לפני כמה חודשים נשא טנר דברים בטקס היסטורי
בוושינגטון לכבודו של אדמונדס ,החייל האמריקני
הראשון שהוכר חסיד אומות העולם.

■ יד ושם אבל על פטירתו
של ידידו היקר ג׳וזף וילף
ז"ל ,המייסד וסגן יושב
הראש לשעבר של האגודה
האמריקנית למען יד ושם .ג׳וזף,
ניצול שואה מירוסלב שבפולין,
היגר לארצות הברית ב1950-
והקים משפחה לתפארת עם אליזבת (סוזי) ,אשתו
במשך  67שנים .עם אחיו הארי ז"ל ייסד את גרדן
הומס ,חברת נדל"ן משגשגת בניו ג'רזי.
ג׳וזף הקדיש את חייו לשירות בני עמו ,ובני הזוג
היו ידידי יד ושם :הוא מילא תפקיד מכריע בבנייתו
מחדש של קמפוס יד ושם ועמד בראש הפרויקט
לבניית המוזאון לתולדות השואה .ג׳וזף העביר לכל
מכריו מסר של אמונה בערכי הנדיבות והאחריות
הציבורית ובחשיבות החינוך היהודי.
יד ושם שולח תנחומים מקרב לב לאשתו
האהובה אליזבת; לילדיו זיגי ואודרי ,מרק וג'יין;
לנכדיו ג'פרי ,ג'ייסון וקורי ,יונתן ורחל ,אלנה וברט,
סטפני ,סטיוון ,דניאל ,רחל ואנדרו; ולחמשת ניניו.
יהי זכרו ברוך.

■ יד ושם אבל על פטירתה
של ניצולת השואה והתורמת
ליד ושם רוז זרוקי ז"ל .רוז
נולדה בפולין ב 1930-ושרדה
מהשואה עם אמה .השתיים
חיו במסתור במשך 18
חודשים וכך ניצלו בזכות
מעשי הגבורה של חסידי אומות העולם יאנק
ומריה ברזט.
לאחר המלחמה היגרה רוז לארצות הברית
והקימה משפחה עם בעלה צ'רלס זרוקי ז"ל .יד
ושם שולח את תנחומיו לבנותיה של רוז ,בטסי
ויהודית זרוקי ,לנכדיה ולניניה.
יהי זכרה ברוך.

■ יד ושם אבל על פטירתה של
ניצולת השואה והתורמת ליד
ושם מילדרד (מילי) ורבר ז"ל.
מילי נולדה ברדום שבפולין
ושרדה מגטו רדום ,ממחנה
הריכוז אושוויץ וממפעל
לעבודת כפייה בגרמניה .בזמן
המלחמה נישאה להניאק גרינשפן ,שוטר יהודי ,אך
הוא לא שרד.
מילי הכירה את בעלה השני ג'ק ורבר ז"ל בשלהי
 ,1945ויחד הם היגרו לארצות הברית ב .1946-מילי
וג'ק גידלו את שני בניהם ,דוד ומרטין ,בקווינס שבניו
יורק והקימו יחד חברת נדל"ן .יד ושם שולח את
תנחומיו לדוד ומרטין ולבני משפחותיהם.
יהי זכרה ברוך.

22

■ מימין לשמאל :לאונרד וילף ,ג׳ניס מין,
ג׳פרי קצנברג ולין סיגל

ה .Legacy-הנדבן הנודע וניצול השואה דוד ויינר זכה
בפרס "מפעל חיים" מאת ידיד יד ושם אדם מילשטיין.
■ ב 30-באוגוסט ביקרו ביד ושם מרטין וברכה ורבר
עם בתם חווה אורנטר ונכדתם ליה ,לציון בת המצווה
של ליה .האירוע היה מרגש במיוחד לאחר פטירתה
בעת האחרונה של אמו של מרטין ,ידידת יד ושם
וניצולת השואה מילי ורבר ז"ל.

■ ב 26-ביוני סיירו יצחק דבח ובני משפחתו במוזאון
לתולדות השואה וב"יד לילד" .הם נפגשו עם מנהל
האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה וציינו את בר המצווה
של בנם מוריס דבח בבית הכנסת.

מיאמי
■ אל יעל וג'ו אקרמן הצטרפו בני משפחתם לרגל
בר המצווה של בנם אהרן לטקס הסרת הלוט מעל
שלט ההוקרה לכבוד רות וסלומון מרקוסשאמר בבניין
ההנהלה והמחקר.

■ אל דפנה ואריאל בנטטה הצטרפו בני משפחתם
לביקור ביד ושם לרגל בר המצווה של בנם לאונרדו
(במרכז) .נתלוו אליהם מנהלת דסק איברו-אמריקה,
ספרד ,פורטוגל ודוברי ספרדית במיאמי פרלה חזן
ומנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה.

אוסטרליה
■ ב 29-באוגוסט ביקרו כמה מבני משפחת בכרך
במוזאון לתולדות השואה לפני נסיעתם לגרמניה
להסרת הלוט מעל לוח הזיכרון (  )stolpersteineלזכר
סביהם .בביקורם ביד ושם הם נפגשו גם עם ליטל
בר ,מנהלת מחלקת יעץ ומידע באגף הארכיונים,
וקיבלו העתקי מסמכים הנוגעים לגורלם של בני
משפחתם בזמן השואה.

ברזיל
■ יד ושם אבל על פטירתו
של התורם ליד ושם והתומך
הוותיק אדמונדו ספדי ז"ל
בגיל  .87אדמונדו היה מייסד
בנקו סידדה ,חלוץ בתחום
הבנקאות הברזילאית היהודית-
לבנונית ויושב ראש ועד מועצת
המסחר ברזיל-ישראל בשנים
 .2012-2000הוא תרם לאוניברסיטת בר אילן לחקר
סרטן ,איידס ואימונולוגיה ולמרכז לארכאולוגיה
באוניברסיטה העברית בירושלים.
אדמונדו היה לוחם למען הנצחת קרבנות
השואה .יהי זכרו ברוך.

ישראל
■ לפני כשנה הלך לעולמו
הידיד הנאמן של יד ושם
אבא-יעקב מנילביץ ז"ל ,והוא
בן  .97סיפור חייו של אבא
מנילביץ קשור בעבותות
לגורלם המר של יהודי פולין
בשואה .הוא נולד ברדושיץ
שבפולין בשנת  .1918עם פרוץ המלחמה ,והוא בן
 ,21הופצץ ונהרס בית מגוריו ,ואמו רחל מנילביץ
(לבית קופל) נמלטה ללודז' כשרק כותונת הלילה
שלה לעורה .תמונה זו עמדה לנגד עיניו של אבא
עד יומו האחרון ומעוררת בו רגשות אשם על שלא
עלה בידו להציל את בני משפחתו שנרצחו בידי
הגרמנים הנאצים ועוזריהם.
בהיותו השריד היחיד מכל בני משפחתו ,מילוי
צוואתם הלא כתובה של בני משפחתו "לזכור ולא
לשכוח" בער בעצמותיו כל חייו .הוא בחר להנציח
ביד ושם את הוריו חנוך ורחל ,את אחותו שרה ואת
שלושת אחיו אליעזר ,יחיאל ומשה שנרצחו בשואה
בגטאות לודז' וורשה ובמחנות ההשמדה אושוויץ,
חלמנו וטרבלינקה.
לאחר המלחמה נשא לאישה את צילה ,ויחד הם
עלו לארץ וקבעו את מקום מגורם בירושלים .לזוג
נולדו שני ילדים ,משה ורחל .אבא היה גאה מאוד
בילדיו ,ועצם לידתם הייתה בעיניו המשך שרשרת
הדורות של המשפחה שהגרמנים הנאצים ניסו
לקטוע בשואה .לאחר שהלכה אשתו לעולמה ,דאג
אבא להנציח ביד ושם גם את זכרה  -היא ניצלה
בשואה על ידי משפחת חסידי אומות העולם  -ואת
זכר בני משפחתה שנרצחו בשואה.
אחד הפסוקים שהיו נר לרגליו של אבא לקוח
מספר תהלים (נא ,יג)" :אל תשליכני מלפניך ורוח
קדשך אל תקח ממני" .אבא האמין ש"רוח קדשך" היא
הזיכרון ,וכל מה שאדם זקוק לו בחייו הוא הזיכרון;
כשאין זיכרון ,אין תוחלת לחיים .כך שימור זיכרון
השואה והנחלתו לדורות הבאים באופן משמעותי
הנחו אותו תמיד ,יד ביד עם מחויבותו העזה והבלתי
מתפשרת ,לכל אורך חייו ,להנצחת זכרם של קרבנות
השואה למען ידעו דור אחרון.
יהי זכרו ברוך.

מקסיקו
■ יד ושם אבל על פטירתו של
התורם ליד ושם והידיד הוותיק,
ניצול השואה מרכוס כץ ז"ל.
מרכוס נולד בקרקוב בפולין
ב .1927-הוא קיבל אזרחות
מקסיקנית וזכה בפרסים,
ובהם "כתר שם טוב" ,הפרס
היוקרתי ביותר מטעם איגוד הקהילות האורתודוקסיות
באמריקה ומדליית ורמיי מטעם האקדמיה הצרפתית
לאמנות ומדעים ולגיון הכבוד .מרכוס הוא בוגר תואר
במשפטים מאוניברסיטת איברו-אמריקנה ,היה חבר
בכמה דירקטוריונים וייסד את חברות הנדל"ן ארסרז,
פרומוטורה דינמו איירליינס מרכוס ,כימיה אפולו
וקונסטרוקטורה רנודלס לטינו אמריקנה .עוד הוא
ייסד את בית המסחר מקסיקו-ישראל וקידם את
הסכם הסחר החופשי בין שתי המדינות.
מרכוס ואשתו עדינה תרמו להצלת חייהם של
חולי סרטן בתמיכתם בהשתלת תאי גזע באמצעות
מאגר תורמי מוח עצם של עזר מציון ( .)BMDRמשפחת
כץ תומכת גם בחקר מעמיק בלימודי היהדות ותרמה
להכשרת רבנים יותר מ 40-שנה .אוניברסיטת בר
אילן העניקה למרכוס תואר דוקטור של כבוד על
תרומתו לעם ישראל ועל מאמציו לחיזוק הזהות
היהודית ,מורשתה ותרבותה.
יהי זכרו ברוך.

הצטרפו היום לחוג ידידי יד ושם!
■ בתקופה זו של מעשי אנטישמיות גוברים ברחבי
העולם ,יד ושם מגביר 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 9103401
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 של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
אהבת הגורל :שבעה חיבורים על ברגן-בלזן
אבל הרצברג
בשיתוף המרכז לחקר יהדות הולנד

התעוררתי משריקת הקטר:
קורותיו של נער יהודי בגטו לבוב ובמסתור בוורשה
דב ויסברג
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■ שבעת החיבורים המובאים בספר נכתבו במהלך
השנה הראשונה מסוף מלחמת העולם השנייה .המחבר
מוסר תיאור נאמן של החיים במחנה ברגן-בלזן ,והוא
מיטיב לאפיין טיפוסים אנושיים מן הצד הגרמני ומן הצד
היהודי אגב התייחסות לאנשים שפגש במחנה .האסיר מן
המניין אבל הרצברג  -שעוד לפני המלחמה היה עורך
דין ,עיתונאי ,פובליציסט והוגה דעות מפורסם  -מנתח
את אופיים של אנשי האס-אס ושל הנאציזם בכלל.
הוא אף סבר שמעשים מעין אלו שנעשו תחת השלטון
הנאצי עלולים להתרחש בכל חברה .הרצברג משתף
את הקורא בהגותו הייחודית על אודות גורלו של העם היהודי בתקופת השואה
ולאורך ההיסטוריה כולה.
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■ ב 22-בדצמבר  ,1942והוא בן  ,13השתנו שמו וזהותו
של דב כשקיבל תעודות מזויפות על שם נער פולני ,והוא
יצא למסע של בריחה והישרדות .חייו ניצלו בזכות תושייתו,
אומץ לבו ומסירותה של משפחתו ובסיוע פולנים שמצאו
לו מקומות מסתור .באוקטובר  1944גורש דב מוורשה
עם תושבי העיר .הוא נשלח למחנה המעבר בפרּושקֹוב
שהיה תחנתו הראשונה בתור פליט פולני .במשך שנה
נוספת חי דב בבתי פולנים עד המקלט האחרון בבית
חסידת אומות העולם סטניסלווה ויאֶצ'ורֶק .הספר נכתב
עשרות שנים לאחר האירועים ,אך זיכרונו יוצא הדופן
של המספר מוליך אותנו ברחובות ובשכונות ,בערים ,בעיירות ובכפרים של פולין
שבהם חי ,נדד ,התחבא ושרד.

בארץ יער וצלמוות :נערה יהודייה בשורות הפרטיזנים
שרה (לוסטיגמן) אומלינסקי

שתי טבעות :מר ַדום לאושוויץ  -סיפור על אהבה ומלחמה
מילי ורבר ואיב קלר
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■ כבת  15הייתה שרה כשכבשו הנאצים את עיירתה
ולודווה שבלובלין .ארבע שנים לאחר מכן ,לאחר שאיבדה
את כל משפחתה באקציות ,לאחר עבודת הכפייה ומחנה
העבודה ,קבוצת הפרטיזנים היהודים ממערב לנהר בּוג
ויחידת הפרטיזנים הסובייטים ביערות פֹולסיה ולאחר
השחרור בוֹולין ותלאות השיבה הממושכת הביתה -
לאחר כל אלה יצאה שרה והיא אישה צעירה ,בוגרת בעל
כורחה ,נשואה ,אוהבת וכל עתידה לפניה .על סיפורה
של שרה נוסף סיפורו של בעלה מיכאל אֹומֶלינסקי ,יליד
ברסט ליטֹובסק ,אשר ניצל גם הוא בדרך נס מן ההשמדה ועשה כל שביכולתו
כדי להגיע אל הפרטיזנים שביערות ,שם נפגשו שני הצעירים ושם נקשר גורלם.

■ מילי איבדה את אהובה ,האיש שהייתה נשואה לו להרף
עין במחנה הריכוז ברדום ושהעניק לנערה הצעירה בת
ה 16-כמה רגעי אושר בלב האופל .אחר כך ,באושוויץ,
סבלה מילי מההשפלות הפיזיות והנפשיות ,מאימת
המוות ומההידרדרות הנוראה של הגוף והנפש .היא
הייתה באושוויץ עם דודתה מימה ,וחוויותיה ותובנותיה
מנקודת מבט נשית קורעות צוהר למצבה של האישה
במחנה המוות .מילי ניצלה אבל איבדה בשואה את בעלה
הראשון ,את אמה האהובה ואת אחִיה ורבים מקרובי
משפחתה .תיאור מסע השיקום שלה אחרי המלחמה
שופך אור על מאבקם של ניצולי השואה להתנער מעפר ולבנות להם חיים חדשים.

אירוע לקהל הרחב
ב 9-בנובמבר בשעה  17:00יתקיים באולם ההרצאות על שם אדמונד י׳ ספרא שביד ושם ערב לציון  78שנים לפוגרום "ליל הבדולח".
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