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הלחן האיטי והנוגה של הניגון
יי העיירה בוערת  ",שחיבר המשורר
היהודי מקרקוב מרדכי גבירטיג,

ק

וראים ועמיתים יקרים,

שלום !

" לחזור ולחיות " היה טימנו וציונו
של יום הזיכרון לשואה ולגבורה

מחלחל בחלל האוויר הדחוט  ,הכב,ד לקראת פתיחת
העצרת ליום הזיכרון לשואה ולגבורה .בצדה של

כיכר גטו ורשה  ,מעל מטך ו .ידאו ענק  ,מוקרנות

השנה .

תמונות תיעודיות המציגות את אימי הקיום היומיומי

" לחזור ולחיונו " הוא תמצית ביטויה

של יהדות אירופה לפני  51שנה בלבד  .אט אט

של תכונת ההישרדות  ,שאיפיינה

מתמלאת הרחבה משפחות שלמןת על דורותיהן .

אותנו בכל הדורות  .כוח הישרדות זה היה יצוק
מאז ומעולם בהוויה רוחנית של ח יי תרבות  ,משפחה

טבים מחבקים את ילדיהם ונכדיהם בעוצמה
שהאחרונים אינם מטוגלים להבין .קצינ י ם בכירים
בודקים את שעןניהם בציפי י ה מתוחה .זוגות

וקהילה  -שהם תמצית קיומנו כעם  .ששת מדליק י
המשואות בעצרת הממלכתית  ,שהתקיימה ביום

מבוגרים ,שעברם המשותף והנןרא רובץ עליהם

הזיכרון ביד ושם  ,העלו את טיפורו של הדור :

בשתיקה כבר שנים ארוכות  ,עומדים בדממה .כל

קורותיהם של מאות אלפי הניצולים ש " חזרו לחיות ",

אלה ממתינים לפתיחת הטקט.

שבחרו בחיים .

ניצולי השואה שבו ו"בחרו בחיים" והנחילו
את הדבקות והבחירה לילדיהם ולנכדיהם  .בני
הדור השלישי  ,הצברים הצעירים  ,תלמידי התיכון ,
בוחרים "להתחבר " אל מוראות השואה וקורותיה.
אנו מציגים בגיליון שלפניכם תופעה מעניינת:
בחירתם של הצעירים הללו להבין  ,ללמו,ד לכתוב
עבודות בנושא השואה  ,ובכך אולי " להתחבר " אל
זהותם שלהם .
הכתבה המרכזית מבקשת לקחת אתכם,

הקוראים  ,למטע של  24שעות מרתקות  ,מרגשות ,
לעתים לא קלות ,עם  22אלף המבקרים מכל רחבי

העולם  ,שחוו את היום הטמלי ורב המשמעות הזה
ביד ושם בירושלים.
המדור הקבוע יי תוכנית

האב -

יד ושם
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פורט בגיליון זה את התוכניות למחשובו ולשכלולו

של ארכיון יד ושם .
המדור יי בימה " יציג בכל פעם מחקר  ,פולמוס
אקדמי או היבט היטטורי מעניין הנוגע לשואה.
הפעם אנו מביאים משהו מן הפולמוט העולמי טביב
טפרו של דניאל יונה

גולדהגן.

כתב העת יי יד ושם ירושלים " הוא גיליון המידע

אשר יעדכן אתכם  ,עמיתינו  ,במעט ממגוון פעילויות

:יה.ה':

C'_'.'_'C

הקהל קם על רגליו עם כניטתם

של נשיא המדינה  ,עזר וייצמן,

" שקט  /קשט /אל בשער/

ושמעון פרט ,ראש הממשלה דאז.

משמר כבוד של צנחנים צעירים עומד בדום מתוח,

מביעי הלב!

יופיעו בכל גיליון כתבות וראיונות בנושא העולם

כשדגל ישראל מורד לחצי התורן כמחווה של כבוד

היהודי ,מורשת השואה ועניינים אקטואליים שעל

לקורבנות הנאצים .ייהטרגדיה של העם היהודי

עד אשר חומות ה~~פו.r

אנו תקווה  ,שהקריאה תעביר אליכם ןמ האווירה

בשואה נבעה מחוטר יכולתו להגן על עצמו"  ,אומר
הנשיא ןייצמן בנאומו .יי ששת המיליונים שנרצחו

והעשייה ביד ושם  ,המתמודד עם האתגר של הנחלת

והושמדו הם העדים להחלטה הנחרצת שלנו :לא

זיכרון השואה לקראת האלף השלישי.

עוד ,לא עוד .העם היהודי לא יהיה עוד סחר הגנה
בפני אויביו " לאחר נאומו של הנשיא שרות בנות

המחקר  ,החינוך וההנצחה של הרשות .לצד אלה ,

טדר היום שלנו.
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נאלם הכאב.

אל נא בני לי /אל תצחק נא!
לא עת צחוק עכשיו;
צר הפך את אביבנו

מקהלת מורן את השיר יי פונר  ",שהולחן ב 1943-
בידי הילד בן ה  11-אלכטנדר ןןלקובטקי-תמיר

לעלה בשתיו//

"

בגטו וילנה ,על-פי מלותיו של שמרק קצ'רגינטקי:

ושס
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ראש הממשלה  ,שמעון פרט  ,נושא

דברים :ייהאיחןר הטראגי בהקמתה

של מדיתנ ישראל  ,הרף עין הסיטורי ,

הוא שעשה את כל ההבדל בין עם חסר מגן ובן בלי

 :10 - 2001פנקטי הקהילות  :11 -בגרות אישית
 :13-12פולמוס גולדהגן  :14 -תגלית ,ידיעות

באור נןגה וטראגי מאוד את צדקתו של הרעיון

פרטומים חדשים ואירועים

הציונות השיבה לעם היהודי את כבודו

24 :6-2

:15

שעות

:7-6 -

ידידים

:16 -

דפי עד

:9-8 -

תוכנית האב

בית  ,שכל החופים חטומים בפניו ,ובין עם שיש לו
בית וכוח מגן וחוף מבטחים .אש המשרפות האירה

הציוני ...

ואת מקומו הלאומי  .העם שב ונטל את האחריות

2

לגורלו וחזר אל בימת ההיסטוריה כאומה משגשגת

אירגנה מקוומת מסתור בצד הראי ליהודים שהצליחו

ואיתנה"  .בעוד נאומו של פרס מהדהד באוזנ י

לברוח מן הגטו  .כשהחריבו הנאצים את ורשה ,

הנאספים  ,מציתים מדליקי המשואות את ששת

מצאה רוטנברג מחבוא ונשראה בו עד תום המלחמה.

לפידי התמיד לזכרם של הרנצחים גבטאות ובמחנות

הדבריס שהיא אומרת בטקס  ,בשמם של ניצולי

סבתו בעיירה וישיי  .לאחר השחרור הפך לתעשיין

הריכוז וההשמדה .יום הזיכרון לשואה ולגבורה

השואה  ,מרעידים את לבבות השומעים  .יי השואה

מוביל והקים את קונצרן ההיי-טק יי וישיי  ",הכולל

תשנ " ו הוקדש לנושא של " לחזור ולחיות !' כל אחד

בעיני היא תזכורת מתמדת לצדה האפל והמעוות

56

מפעלים ברחבי העולם  ,מהם שלושה בישראל .

מששת מדליקי המשואות ייגצ היבט שוהכ של יכולת

של נפש האדם  .השואה בעיני היא מופת לעמידה

זנדמן אומר קדיש וסוחף בהתרגשותו את הקהל

עמידה רוחנית ופיסית על רקע הפגיעה הנוראה

יהודית מופלאה ולגבורה שבאה לידי ביטוי ביכולת
להמשיך בשגרת היומיום  ,ביכולת להקים מערכת

כולו  .קולות בכי חנוק נשמעים בקרב מבוגרים

שספג העם היהודי בשואה .
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ד "ר פליסק זנדמן נולד בשנת 1928

בגרודנו  ,פולין  .הוא ניצל מהתופת
בנס  ,לאחר שהסתתר בבור בבית

וצעירים כחאד.

של לימודים חשאיים ושל עזרה הדדית ובכוח
להמשיך בקיומם של חיי תרבות עשירים גס במצב

ונדה רוטנברג ,סבתא לשלושה,

של פחד  ".עוד אומרת ונדה רוטנברג  ,כי מול עיניה

הגעיה לשירלא שבתכ  .1949תבקותפ

עומדת גבורתם של חסידי אומות העולם ושל חברי
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השואה היתה חברת המחתרת

והתחזתה לנוצרייה ,וכך הצליחה לקשר בין תושבי

הארוגן היהודי הלוחם .יי הכתובת החרוטה על קירות
המשרפות  ' -לזכור ולעולם לא לשכוח '  -היא היא

אין בכך סיוס להרהורים ולניסיונות ההתמודדות

גטו ורשה ובין הצד הארי .בזמן הכיבוש הגרמני

תמצית הלקח "  ,היא מסכמת .

של רבים עם הזיכרון האישי והקולקטיבי .
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משפחת גולמו.
ישארל

שירה חרישית של יי התקווה " נועלת
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את עצרת הפתיחה של אירועי יום
הזיכרון

ל

ל

ל

שואה ו גבורה  .ואו ם ,
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נפתח " ליל השימוריםיי  ,רב-שיח
העוסק בשואה כמרכיב בזהות

היהודית והישראלית  ,בהנחיית

''-ו-ו  .רך
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באוהל יזכור מתחיל טקס הקראת
השמות " לכל איש יש שם יי .על רצפת
האולם חרוטים שמות של מחנות

ישראל סגל ובהשתתפות ד יי ר אלה בלפר  ,ד יי ר אלי
בן-גל  ,פרופ י שלמה אבינרי והמשורר חיים גורי .

המוות ואתרי התופת האנושית  .קירות האולם
בנויים סלעי בזלת ענקיים המאזכרים את עבודות

הדיון מושך אליו מאות משתתפםי בני גילים שונים .

הכפייה  ,המכרות והמחצבות שבהם נאלצו היהודים

עולות שאלות הנוגעות למרכיבי הזהות הישראלית

עלבוד עד כלות נשתמם  .קרן אור וזרם אוויר חודרים
דרך תקרת האולם המחודדת  ,אותו אור ואותו

על מהותה ועל תוכני התנהגותה של החברה

אוויר שהיו כה חסרים בתאי הגזים במחנה

הישראלית ; חברה  ,שלדברי פרופ י אבינרי היא

אושוויץ-בירקנאו ובקרמטוריום במידיאנק  .מבוגרים

נורמלית במידה מדהימה בהתחשב בעובדה שחלק

וילדים קוראים את שמות משפחותיהם שהושדמו
שבואה  .שלהבת שא התמיד בוערת ברמכז  .הצעירים

העבר .

שבקהל בוכים בשומעם את השמות  ,כאילו הכירו

ולמידת השפעתם של מאורעות העבר על אופיה ,

גדול מאוכלוסייתה נושא צלקות כה כואבות מן

את הנספים אשיית  .פנינה שורוצמן  ,שנודלה עביירה
נובוסדריצה  ,בסרביה  ,באה עם נכדתה בת

כ IIח בניסו תשנIIון
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מיכל  .דמעה זולגת על לחיה כאשר הנכדה קוראת
בקול את שמות בני המשפחה  .פנינה ואביה היו
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הקמפוס הגדול של יד שום פותח

הניצולים היחידים ממשפחתם  ,שמנתה  23נפשות .

את שעריו למבקרים  ,המגיעים

בזמן המלחמה נכלאו פנינה ואביה במחנה לוזינז ,

בזרם הולך וגובר כדי לראות ,

ששימש במקור כחווה לגידול חזירים .סיום המלחמה

מצא את פנינה באפיסת כוחות  ,לאחר שחלתה

להרגיש ולהזדהות .

בטיפוס  .תגובתה הראשונית היתה  " :לא איכפת לי

כבר  ,ממילא אף אחד לא מחכה לי יי בשנת 1950

ו rו  . rו r
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טסק הנחת הזרים בכיכר גטו ורשה

עלו פנינה ואביה לישראל  ,ומאז היא מתגוררת

תמקיים בשהתתופת רשאי הדמינה,

בבנימינה  .את חוויות המלחמה חלקה רק לעתים

חברי הסגל הדיפלומטי  ,קציני

מרים  .יי בשנים האחרונות יי ,היא

צבא  ,מנהיגי התנועה הציונית  ,נציגי הלוחמים

רחוקות עם בתה ,

אומרת  ,יי חשתי צורך סלפר יי .יי את האובדן יי ,מספרת

בנאצים  ,מנהיגי יהדות התפוצות ומשלחות נוער

מיכל  ,יי אחנונ רמגשיים במיוחד בכיונסים משפחתיים ,

מרחבי הארץ  .הרחבה מלאה  .פסיפס אנושי של בני

כשבאים כל-ךכ מעט אנשים  .אני למדתי על השואה

כל הגילים  ,מכל העדות  ,פרטיזנים עטורים במדליות

מסיפוריה של סבתא  ,וקראתי הרבה על הנושא

גטרה  ,בני ניצולים  ,חיילים צעירים .שבקט ומומייה

בבית הספר ובבית  .אני רוצה לנסוע עם משלחת

הם מניחים זרי פרחים למרגלות אנדרטת מרד גטו

נוער לפולין ולבקר שם עם סבתא שלי בעיירת

ורשה של נתן רפופורט  ,המסמלת הן את הכאב

נעוריה  .היא ביקרה שם לפני שלוש שנים וראתה

והשמד והן את הגבורה של העם היהוד י בזמן

את ביתה יי.

וזרים רבים של בודדים ומשלחות  .דמויות שברחוב ,

משפחות נאספות  ...ניצולים מבקרים את
עוורת הודלםת בבקעת הקהילות ...משלחות

מקלבות כןא לפתע עוצמה על-אשונית כשהן עומדות

נוער...

השואה  .זר הנשיא  ,זר רשא הממשלה  ,זר יו יי ר הכנסת
במגפש אקראי  ,לא היו מעוררות תשותמ לב מיוחדת ,
לדקת דומייה מול אבוקת הזיכרון .

ו  rכ  .ו1r

-יו=י - .יון

רשה נלומן נודלה ב .1942-שנה לאחר
מכן הוברחה אל מחוץ לגטו בידי
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נהזריה זרתה  ,ליתדי רצתפ  ,חיה בשירלא
זה עשר שנים  .יי גיליתי עניין בשואה
עוד מילדותי  .אני לא יכולה להסביר

דודתה חנה .אמה ,אסתר  ,ואחותה

מה קירב אותי לנושא  .ייתכן שמקור ההתעניינות

הבכורה  ,פסיה ,נרצחו באושוויץ .במקום המסתור

שלי הוא בספר שנתקלתי בו בילדותי ,שהוזכרו בו

גדלה שרה כנוצרייה  .עם ניצחונן של בעלות הברית

היהודים  .עד אז לא פגשתי יהודים  .בגיל  15ראיתי

התאחדה עם אביה חיים  ,שניצל ממחנה המוות

סרט טלוויזיה על השואה  .מה שקראתי וראיתי
השפיע עלי עמוקות  .מאוחר יותר נודע לי שסבי

ב 1956-עלו לישראל .מאז נישאה שרה  ,ונולדו לה

הציל שכנים יהודים ממוות  .אני מרגישה שחובתי

בדכאו  ,ועם דודתה חנה  ,ששרדה את אושוויץ .

שלושה ילדים  .אילנית נולמן ,הבת  :יי אמי מעולם

כקתולית להילחם באנטישמיות ולעשות כל מה

אפריקאי ואחד יוצא אתיופיה  ,ניצבים מול הלוח

לא דיברה על העבר  ,וחץ מאשר בביקורים של דודתי

שביכולתי כדי לקרב בין הכנסייה הקתולית ליהודים .
השואה מסמלת גלות וסבל  .אסור לראות בה משהו

המנציח את גטו לודז .י טל  ,בן  :16יי אין לנו שום
קרובי משפחה באירופה ,ואף אחד ממשפחתנו לא

סבי לא יכולתי לשוחח  ,כי הוא דיבר יידיש בלבד .

שעובר ואיננו  .צריך לראות בה יד זיכרון חשובה

נפגע בשואה  .כל מה שידוע לנו על השואה הוא

בביתו היתה תלויה תמונה של דודתי פסיה  ,שרנצחה

נגד דעות קדומות הקיימות עד היום יי .

מבית הספר  ,וזה לא מספיק  .אף אחד לא אמר לנו

חנה  .בחיי היומיום העבר נראה מאוד מרוחק  .עם

להגיע היום ליד ושם  .נראה לנו שזה היום המתאים

באשווויץ  ,ותמונה מהגטו יי .כשגרונה חונק מהתרגשות
ומכאב היא מוסיפה  :יי יש הרבה פרטים מהעבר

שאינם ידועים לי  ,והייתי רוצה לדעת יותר  .יום

סב שהציל יהודים  ...לקרב בין יהודים
קלuוילם  ...השואה כשעיור דגנ עדות דקומות ..

את קיום השואה יי  .מיקי  :יי אם לא היה קיים מוסד

על הנושא  ,אבל בצורה מרוחקת  ,כאוסף של עובדות

שקט  ...זיכרונות...
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שילוב בין הרשמי

אלישי ...

הרבה על האנשים שהיו שם  .הידע חשוב לנו מאו,ד

במיוחד לנוכח התנועות הניאו-נאציות המכחישות

השואה כשלעצמו איננו נותן את הכל  .נאחנו ולמדים
ינשות  .בבית הכל נהיה יותר אישי ומוחשי יי.

ביותר להגיע  ,לחוש באווירה המיוחדת וללמוד

ו  rו  . rכ1
-יוו_ו  .ו_ן

שמש ישראלית חזקה יוקדת בשעת

כמו יד ושם  ,לא הייתי יודע כלום על השואה יי

הצהריים .שלשוה תלמדיים מפנימייה

חיים  ,שעלה מאתיופיה  ,לא ידע דבר על השואה

ירושלמית  ,שניים ממוצא צפון

לפני שהגיע לישראל  .יי זה קרה לעם שלנו יי ,הוא

זונ היפאנים ב י לה ששה שבועות בק י בוץ נלילי
והצליח לחוות מטח קטיושות שנחת על האזור .

היום  ,לפנ י עזיבתם את ישראל  ,הם במקרים ב י ד
ושם  .יוקה  ,סטודנטית מקיוטו  ,שמעה לראשונה

על השואה מאמה .מה שהשפיע עליה עמוקות היה
ההשוואה ביו הניסויים הרפואיים שערכו היפאנים

בקוריאנים וביו הנסיויים שערך ד " ר מגנלה ביהודים .
יי ההתנהנות האנושית במקרים קיצוניים מתאימה

את עצמה למציאות שמכתיבים התנאים בשטח .
איך אפשר להסביר כיצד איפשרו אנשים כה רבים
את הפצצת הירושימה וננאסקי! היום  ,במיוחד

ה י ום  ,כולנו צריכ י ם להיות קשובים לקול המצפון

שלנו ".

השוואה  ...לעמוד מהצד ולהתבונן .. .

הלקח האוניברסלי של השואה מביא אנשים רבים
למסקנה  ,שיש ללמד את הנושא בעולם כולו  ,בלי
להתעלם מהעובדה שהשואה היתה אירוע י הוד י
ייחוד י ; שהר י א י ו תקדים בהיסטור י ה האנושית

לניס י ונו של עם אחד להשמ י ד בצורה ש י טת י ת עם
אחר מבחינה פיסית ותרבות י ת .

10.1ך
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זונ שקיש י ם י וצא י תי ןמ  ,חיים עחרי

ואשתו הטרייה נעמי  ,אוחז י ם זה
בדיה של זו ותמקדמים לאטם עלבר

המוזיאון  .חיים עוזרי הניע למצרים במסע רנל י

מתימן עם אשתו הראשונה והמשיך משם לישראל ,
אליה הניע בשנת  .1935הוא השתקע בירושלים .
מקור המידע היחיד שלו על השואה היה העיתונות .

לפני שלושה חודשים נשא לאשה את נעמי  ,בת .83
לשניהם י ש יותר מ  20-נכדים ונינים רבים  .עוזרי
מדניש שזו אחר י ותו ללמד את אשתו החדשה על
השואה  .יי אני ח י באר ץ הקודש י ותר

מ 60-

שנה ,

ומעולם לא הפסקתי ללמד את ילדי  ,נכדי וניני מה

שעשו לנו באירופה ".

שותפות גולר ...אחריות אישית ...המשכיות ...

 . I-II-Iרן
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עצרת הנוער עומדת להיפתח  .קבוצות

של צעירים  3,500 ,תלמידים חברי
תנועות הנוער  ,לבושים כחול  -לבו

וחאקי  ,ממלאים את כיכר נטו ורשה  .השקט הכבד
מופר על  -ידי קולות הפטפוט והצחוק של הילדים ,
המעורר י ם תחושה של תקווה וחיות  .נוכחותם של
בנ י הונער ברחבה ונישתם הפתוחה לנושא מצביעות

אולי יותר מכל על כך שהשואה אינה עני י ו לדור
אומר  .יי זה לא רק נושא לימודי ".

הצמא לידע ...
השואה .. .

לצבור ידע כנגד הכחשת

אנשים י ודעים מעט מדי על השואה  .יש אפילו
אנשים שאינם מבינים את משמעות המלה ' שואה !

המסרג לבדב  .היא שייכת לטלם  ,לצעירים וסמלרגים
כאחד  .מבחינתם של דורון  ,אלון  ,טל ולי  ,חניכים

צריך להתחיל בהסברה ובחינוך כבר מניל צעיר ,

בתנועת הצופים בתל-אביב  ,השואה איננה נקודה

משום שלקחי השואה הם אוניברסליים ".

היסטורית מנותקת  .הם מתעניינים בנושא ואף

מנדירים את השאלות המעסיקות אותם  :האם

LI:OO

ן

רמי ,21 ,ילתדי לבומיגנטוו  ,אינדיאנה ,

ארצות הרבית ,הניעה לישראל לשנת

לימודים באוניברסיטה העברית .

להרגיש את הקשר היהףן  ...יש גאשים שאפיח
איגם מבינים את משמעות המלה 'שואה' .. .
זלכור ביחד בירושלים ...

באתמ הלכו היהודים כצאן לטבח! האם יכול מישהו
לשפוט את התנהנותם של אחרים באותם ימים !
כיצד יש לזכור את השואה  ,ומהי אחריותונ האישית !

יי בארצות הברית לא היה לי שום קשר עם הקהילה

פרופ ' אמונן רובינשטיין  ,אז עדי י ו שר החיונ,ן מסכם :

היהודי,ת ולא הלכתי לבית-ספר יהודי עד שהנעתי

יי הרמחק בזןמ נותן לונ את האפשרות לבחון מחדש

לאוניבסריטה בירושלים  .ביקרתי במוזיאון השואה
סושיגנטוו  ,אלב להיות היום בדי ושם  ,פה בירושלים ,
עם בני העם שלי  ,זה דבר אחר  .בארצות הברית

חרו.ז-ך

ו  Lו . Lכן

שני תיירים צעירים מיפאן עומדים

את הטרנד י ה הנוראה שקרתה לעם היהודי ולבחון

מול הספרייה העצומה של מיליוני

את העבר מתוך ראייה יהודית ומתוך המכלול

שמות הנספים ב " היכל השמות ".

ההיסטורי ".
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מאת מיכ!:ו מוריש קמי!:ו

ע

בור מרים לוין מרוצ ' טטר  ,ניו-יורק ,
יום מיוחד .

עולים עצמאיים  .הפרויקט ארך חמישה ימים ,

באותו יום שלחה מרים באינטרנט

והשתתפו בו כ  900-תלמידי תיכון מששה בתי-טפר

היה

19

בפברואר

1996

בקשה ליד ושם בירושלים  :לברר אם

בכל עיר ועיר  .התלמידים הגיעו אל הניצולים

קיים שם מיעד ב " דפי עד " על דודתה ,
טוניה לוין  ,שנטפתה בטרבלינקה .

בבתיהם  ,בבתי האבות שבהם שהו או במרכזים

אוטף דפי העד הנשמרים ביד ושם הוא תוצר

של זיכרון קולקטיבי  .רבים מבני הדור שהני  ,שהלשיי

ו  rו g .r

י

I_ . UU

יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשנ " ו
עומד בפני טיומו  .שנת
שונה

מ,1986-

1996

היתה

ובוודאי שתהיה שונה

מ  .Z006-לחלקנו קשה יותר משנה לשנה  ,כאשר
ההגנות נטדקות והצלקות הופכות לחשופות יותר .

לאחרים מבינינו  ,הופכת השואה לעובדה רחוקה
השייכת לעבר  .ואולם בני הדור השלישי והרביעי
שהגיעו ליד ושם ביום הזה ערים לבעיות הניצבות

ביד ושם  ,בשיתוף הרשויות המקומיות וארגוני

הקהילתיים  .פרויקט זה הניב תוטפת של 7,000
דפי עד.

שמעמותו של הרפויקט היתה נעוצה גם בשחיפה

והרביעי המחפשים קשר אל שורשיהם ממלאים

הבלתי אמצעית של התלמידים-המראיינים לנושא

דפים כאלה ובכך מקימים מצבת זיכרון מנייר לבני

השואה  .רבים מהם גפשו לראשונה בחייהם ניצולי

משפחותיהם  ,שקבר אין להם  .דפי העד מכילים
פרטים רבים :שם  ,מקום המגורים בעת המלחמה,

שואה  ,והמפגש עימת אותם עם הטרגדיה בעוצמה

שלא הכירו  .חלק מהניצולים נפתחו וחשפו עצמם

מקצוע  ,מצב משפחתי והתאריך המשוער של המוות .

בפני התלמידים ואף מטרו להם מזכרות אישיות
הקשורות לשואה  :תמונות  ,טידורי

יי היכל השמות " ביד ושם אוצר

בין כתליו מיליוני שמות של יהודים
שרנצחו בזןמ מלחתמ עהולם שהנייה .
תיעוד הנטפים החל כבר בשנות

ה ', 50-

עם גלי העלייה הגדולה של

דפי העד כתובים ב  6-נ

שפות שוגות ! אך מקוטלגי ם
באחידות

בעבריתi

הניצולים מאירופה  .העולים מילאו

!!הידעתם ! שאת השם

יייידלנו ,דהור הצעיר והמופאל הלדג בישארל,

לאפי דפי דע ,שהוואב לדיעית הציטר .
רבים מהניצולים ניטו לחפש אחר

שוורץ גיתו לכתוב בלועזית

הם סמל להשדחתות החיים היהידוים במוול.ת

קרוביהם באמצעות שידורי הרדיו ,

המרתחש פה אלחר

הצלב האדום  ,מחנות העקורים

בפני הדורות הבאים .

אםת שותפים וnrנם ל m

שנים רבות של גלות .אתם תעודת הביסוח

שלנו להצלחנתו ,אםת התקווה שלנו ...

אנחנו

מצפים מכם שתמשיכו במאלכת שיקום העם
היהודי באגווה ואבומץ ,עם הבהנ ורכישות,

ותמשיכו סלפר את סיפורנו ואתמרו צלעירים
מכם מה הוריכם וסביכם בערו"

)מדבר) נ)צוות השואה ונדה רוטנברג( .
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ב  S2-נ גרשאות שוגות! !!!

שולא מגהל !! היכ!;ן השמות!!

תפילה וחפצים ממחנות ההשמדה .
כל החפצים הועברו למשמרת נצח
ביד ושם  .לא כל הרמואיינים סהכימו
לפתוח את טגור לבם  .היו שהתקשו
לחשוף את טיפורם ואמרו רק כי
מה שהם יודעים ילווה אותם עד
לקבר .
אסיוף שהומת מפי דע תמבצע

עבולם כולו  .מדי חושד נסאפים קרוב
ל  3, 000-שמות מקרב תיירים

והארכיונים של מחסת שונים  .ואולם
רבים אחרים טירבו לקחת חלק בחיפוש האינטנטיבי

המבקרים ביד ושם  .ברחבי העולם מטפלים באיטוף

אחר בני המשפחה משום שלא היו מטוגלים לעמוד

ארגונים יהודיים שונים  ,כמו הוועד היהודי השוכן

במעמטה הרגשית הכבדה .

בפריט  ,מוזיאונים יהודיים מטידני ועד

טורונטו,

גלי העלייה הגדולים לישראל מחבר המדינות

הקהילות היהודיות בניו-יורק  ,פרטוריה  ,קופנהגן

בשנות ה  ' 90-הביאו להחלטה לחדש את מטע

ועו,ד וגורמים רבים סונפים .רבור  ,כי שערות אלפים ,

החיפוש אחר עדויות של ניצולי שואה על קרוביהם

ואולי מאות אלפים  ,אינם ומעדים לרפויקט ההנצחה

שנרצחו  .הפרויקט הראשון נערך באופן ניטויי

הזה .

בריכוזי העולים בקריית-גת ובכרמיאל .את התוכנית

יי היכל השמות " מואר ברכות ,וקרני האור

ריכזה רלח רבקאי  ,מהנתל חמלקת הסהרבה וההנחצה

חודרות לאולם דרך חלונות הוויטראז ' הצבעוניים .

דפי

עד

!!אני מקב,ת את העזבזה שהמיית הזא ח,ק מהחיים! אב ,זפי העז
יהיז כאן 'תמיז!! .סיפזרם ש ,אזית זא,פרז פריזמן
דיו-עד

באולם מדפים ארוכים  ,שעליהם מונחים מיליוני

aוכ:וonזונסס>nrא=lי'"""'"_nוןnו...........,....,?r
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דפי עד שנאספו במשך השנים  .דפי העד מונחים

•.

בסדר אלפביתי עברי  .אלכס אברהם  ,מנהל יי היכל

...
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השמות  ",מסביר כי למרות שדפי העד כתובים 16

"

שפות שונות  ,שפת הקטלוג היא עברית ,ראשית

שבל היותה השפה הרשמית ,אך גם משום האחידות
בכתיב השמות  ,המייעלת את החיפוש  .יי האם אתם

מרים שפר  ,נולדה ב  27-באוגוסט  ,1939בקנז ' יצה

אווה פרידמן  ,נולדה ב  2-במאי  ,1941בקנז ' יצה

יוגוסלב י ה  .ב י וני  1944נרצחה  ,בגיל

י וגוסלביה  .ביוני  1944נרצחה  ,בגיל

יודעים ,למשל  ",הוא שואל ,יי שאת השם שוורץ

)(, Kanjiza

אפשר לכתוב באותיות לטיניןת ב  152-גרסאות! "

חמש  ,בתא י הגזים באושוויץ .הד י ווח נמסר ביד י

שלוש  ,בתאי הגז י ם באושוויץ  .הדיווח נמסר בידי

המקבץ עהצום של שהמות משקה על מי שמחפש
פרטים מוגדרים על משפחה מסוימת  .לשם ייעול ,

אמה  ,אד י ת פרידמן מירושל י ם  ,ישראל .

אביה  ,אלפרד פרידמן מירושלים  ,ישראל .

),(Kanjiza

נערך בימים אלה מבצע נרחב של מחשוב דפי העד
המוחזקים בהיכל  .פרויקט המחשוב הוא אדיר
בהיקפו ,ועם זאת הוא מתנהל בתנאים פיסיים
קשים יחסית  .מספר מצומצם של עובדים מופקד

אדית פרידמן  ,לשעבר שפר  ,שם נעור י ם קוך  ,נישאה לבעלה של גיסתה  ,אלפר,ד בשנת
 1946בקנז ' יצה  ,יוגוסלביה  .החתונה התקיימה שנה לאחר שחרורה ממחנה עבודה

על הפרויקט  ,כולם בעלי ידע רב-לשוני  ,ולצדם
עובדים תמנדבים  ,חיילים ואנשי מחשבים המסייעים
בהקלדת החומר הרב ובהכנסתו למחשב  .אלכס

אדית איבדה את בתה  ,את אמה  ,את אחותה ואת אחייניתה ברגע אח,ד בסלקציה .

אברהם  :יי אם אחד מהפרטים שמולאו בדפי העד

יי הזיכרון האחרון שלי מבני משפחתי  ",היא מספרת  ,יי הוא הרגע שבו מנגלה שולח

איננו ברור  ,אנחנו מנסים ליצור קשר עם ממלא

אותי ימינה ואת אמי  ,האוחזת בבתי מרים  ,שמאלה  .אחותי  ,שהיתה חולה בדלקת

הדף  .העןבדים שלנן מטפלים בכל דף ודף מתוך

ריאות והחזיקה את בתה שלה  ,הבטיחה לי אז שכולנו נשוב ונתאחד תוך כמה י מ י ם .

מודעות לכך שאלה הם דפים בספרי ההיסטוריה

זאת היתה הפעם האחרונה שראיתי אותה " .אלפרד ראה את אשתו ובתו  ,אווה  ,בפעם

שהדורות הבאים יקראו בהם "  .לדבריו  ,בקצב

האחרונה בחורף  ,1943כששוחרר לכמה ימים ממחנה הכפי י ה שבו הוחזק מאז י ול י .1942
על מותן של אשתו ובתו ביוני  1944נודע לאלפרד רק בסוף  ,1945מפיה של אדית  ,כאשר נפגשו בבית
הכנסת בקנז ' יצה  .היום  ,אלפרד )  (90ואדית )  (75הם הורים לשניים  ,ויש להם חמישה

העבודה הנוכחי ההנחה היא שתוך חמש

שנים יושלם תהליך המחשוב .
אברהם מבטא תחושה עזה של דחיפות  ,והוא

סמוך לאושוויץ  ,שבו הועסקה במפעל תחמושת של קרופ .אדית ואלפרד איבדו שניהם
בשואה את בן או בת זוגם ואת בתם היחידה.

נכדים  .יי זה מצחיק  ",אומרת אד י ת  " ,לפנ י המלחמה אלפרד היה עורך-דין מכוב,ד ואני

מעביר מסר ישיר :יי חייבים לגמור את מלאכת

עוד היית י נערה צע י רה  .הוא כמעט לא התייחס אלי " .

ויש חשיבות עצומה לכך שנגיע לניצולים רבים ככל

על פרויקט ההנצחה לא ידעה אדית מאומה עד לאחרונה  ,כשהגיעה ביום השואה
לביקורה השנתי ב י ד ושם  .יי ילד י הביאו אותי ל ' היכל השמות  ''',ה י א מספרת  .ה י א מילאה
את הטפסים לאחר שק י בצה את כל הפרטים הנוגעים למשפחתה ולמשפחתו של אלפרד .

התיעוד  ,כי העדים הולכים ומתבגרים  ,הזמן אוזל ,
האפשר  .אנו מקווים שבשנים הבאות נפגוש ב ' היכל

השמות' יותר ויותר צעירים שיבואו לחפש אחר

יי ב  50-השנים האחרונות לא היה לי יום הולדת אחד שבו לא התערבבה השמחה בעצב

היער של

על בנ י משפחתי  .אנ י מקבלת את העובדה שהמוות הוא חלק מהחי י ם  ,אבל דפי העד
י היו כאן לתמיד ".

שורשיהם  .אנו נוטעים היום יער
עצי המשפחה האבודים שלנו " .

שנעקר -

7

פיתוח יד ושם
בעידן מהפנת התקשורת
מאת אבנר שלו ,יו"ר ההנהלה

ש ני דורות ערבו מאז סיומה של מלחתמ

.1

העולם השנייה  ,ואנו מצוי י ם בע י צומו

של עידן המידע והתקשורת  .הברכה

ארכיונים

-

סבמ י נר י ם מרוכז י ם בשבע שפות  ,ויותר מ  70-אלף

מסד המידע והתיעוד:

ברגע י ם ההיסטורי י ם האחרונים של האיסוף

תלמיד י ם ילמדו ב י מי לימוד מרוכז י ם .

והתיעוד של דור העד י ם  ,אנו נערכים לסאוף ולהביא
לארכיוני יד ושם במהירות את התיעוד הנמצא

כיתות לימוד ומרכז לאמצעי הוראה  ,ובו מרכזייה

מגוון  ,המציף אותנו בזמן אמת  ,צופנת בחובה גם

באירופה והעלול להתפזר או להיעלם ; כן נעשים

פדגוגית  ,רמכז משחבים  ,אמצעי מולטימדיה סורפייה.

את קללת יי הזיכרון הקצר  ",המתמקד בהווה  .חלק

מאמצים לרכז כאן  ,במאגר הארכיוני  ,עדויות של

.4

מהצעירים העכשווים מתבוננים אל העבר לא

ניצולים המוקלטות בווידאו והמאפשרות להעביר

בבחינת יידע מנין באת  ",כמאגר של ניסיון אנושי

בצורה חיה ואישית את סיפור השואה .

הטמונה בזרימה חופשית של מ י דע

העשוי להדריכם לקראת העתי,ד אלא בבחינת זמן
שהיה ונחתם )  ,(pastושהם רואים עצמם כחיים
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מסדי תיעוד מודרניים וממוחשבים:

ארכיונ י יד ושם מכילים יותר מ  45-מיליון דפי
תיעוד וכמאה אלף תצלומים  .בספרייה יש יותר

מאמץ זה כרו,ך מצד אח,ד באיסוף מרוכז של

מ  70-אלף כותרים  .מדובר במסד התיעוד הנרחב

חומר מכל רחבי אירופה בכל דרך אפשרית  ,ומן

אוסף

והחשוב ביותר בעולם בתחום השואה

אחריו ) .(postעמדה זו גורמת בהכרח לניתוק  ,ולא
לחיפוש של נקודות חיבור אל רצף אנושי-היסטורי

הצד האחר בבניית בניין מודרני שיאחסן את

המחייב מערך מחשוב עדכני  ,שיישמר שנים רבות .

התעודות  ,התצלומים  ,החפצים  ,התמונות וסרטי

עידן התקשורת העמיד את המחשב והטלוויזיה

מצטבר  .העולם מתקדם לעבר סיום האלף השני

הווידאו בתנאי שימור נכונים ויעילים  ,שיתקיימו

במרכז ההוויה והעשייה .ארגון מערכות התיעוד

תחת השפעתם של סממני התרבות האוניברסלית

גם בדורות הבאים וישמשו אותם  .עדויות הווידאו ,

המאפיינת את כלכלת השוק הפתוח  ,מהפכת

למשל  ,ייאספו במשותף עם עמותת השואה שהקים

והידע והעמדתן לרשות החוקרים  ,הלומדים ,
המתעניינים והמבקרים חייב אותנו למחשב את

התקשורת העולמית וההיצף של תיירות עממית .

הבמאי סטיבן שפילברג ויאוחסנו בבניין הארכיון

מערך מסד המידע  .מערכת המחשוב והתקשוב

גבולות הולכים ומישטשטים  .עם כל אלה מתמוחות

החדש  .בניית הבניין החלה בימים אלה ותסתיים

)כולל שרת האינרטנט( תאשפר גנשיות טובה לחוקרים

התרבויות המקומיות ,המבקשות להביע ולפתח

בסוף

מהארץ ומכל קצות תבל.

.1998

את אופיים הייחודי של העמים והקהילות .החברה

תשומת לב מיוחדת מוקדשת לאיסוף שמות

תהליך המחשוב של מערכת התיעו,ד שהחל

הישראלית עוברת תהליכים דומים  .הדור שחווה

הנספים .לכל אדם היו שם ומשפחה ,ואנו מבקשים

לפני יותר משנה  ,מצוי עתה בשלב השני  .כבר בעוד

את השואה ונשא על כתפיו את משא הזיכרון הולך

לנצל את הרגע האחרון כדי לאסוף יידפי עד " מבני

כשנתיים תעמוד לרשות המשתמשים מערכת של

ועוזב אותנו  .נוכחותם של העדים  ,שארית הפליטה ,

המשפחות  ,ובסיוע מקורות נוספים להכניס את

אחזור מידע  .בסיכומו של התהלי,ך בעוד כשלוש

שראו את המראות וחוו את הא י רועים  ,העניקה

השמות והנתונים למאגר הממוחשב של יי היכל

שנים  ,תופעל ביד ושם מערכת אחזור מידע

לזיכרון תוקף מוסרי  .היעדרם ייצור חלל מצפוני ,

השמות יי

מהמשוכללות בעולם בתחום הארכיונים .

.2

תרבותי וחינוכי.

.S

מחקר:

המכלול המוזיאוני:

לנוכח תהליכים אלה  ,נראה שנגזר על זיכרון

מרכיב נוסף הוא המחקר  ,המתסבס על החומר

את האתר הכולל של יד ושם פוקדים מדי שנה
מבקרים  .חוויית הביקור ביד ושם

העבר לדהות ולאבד מתוקפו וממשמעותו  .אישים

הת י עודי שנאסף  .לשם כך נפתח באחרונה ביד ושם

כ 1,300,000-

ומאורעות היסטוריים מרכזיים ייעלמו מזיכרונם

מכון בינלאומי לחקר השואה  ,המאפשר לחוקרים

נובעת ממיקומו ומאופיו המיוחד של

של בני הדור הצעיר  .מה יהיה גורלו של זיכרון

בכירים מכל העולם להגיע ליד ושם  ,לבצע את
מחקריהם ולפרסמם .

הזיכרון ובו שורה של אתרים  ,מקצתם בתוך מבנים

מה יהיה מקומו של זיכרון זה בתרבות האנושית ,

.3

השואה בקרב בני הדור הרביעי  ,בני העם היהודי?

המקום -

הר

ומקצתם נטועים בונף  .ואולם  ,המרכיבים המרכזיים
בביקור הם ללא ספק המוזיאונים השונים  .הרחבת

חינון:

הנסחפת בזרמים עזים ומנוגדים בצומת האלף

יי חינוך " היא מלת המפתח לכל מי שמבקש

השלישי? האם יצליחו בני הדור הראשון והשני

להנחיל את מורשת הזיכרון .לפיכך מהווה החינוך

למסור לנכדיהם את הצורך לזכור? והאם יהיה זה

המכלול המוזיאוני וחידושו מהווים  ,איפוא  ,מרכיב
חשוב בתוכנית

.2001

בעצה אחת

אנו מתכננים חידוש של התערוכה ההיסטורית ,

זיכרון בעל משמעות בשטף החיים העכשוויים?

עם שר החינוך והתרבות לשעבר  ,פרופ י אמנון

שתציג את שואת העם היהודי על היבטיה הייחודיים

האם הוא יתקשר לזהות העצמית ולרצף התרבותי

רובינשטיין  ,הוחלט להקים ביד ושם בית ספר מרכזי

ועל משמעויותיה האוניברסליות  .היא תתבסס על

שעל-פיהם יחיו  ,יפעלו וייצרו הצעירים במאה

מרכיב מרכזי בתוכנית יי יד ושם

." 2001

ה ?21-

להוראת השואה  .בית הספר יתרכז בהכשרת מורים

מוצגים מקוריים ותעוצב עיצוב מודרני  .המוזיאון

כיצד יש להיערך לקראת פרשת הדרכים ההסיטורית

ומחנכים ובפיתוח חומרי הוראה המותאמים סלבי ffi

יכלול גם תצוגה של אוסף אמנות השואה הגדול

-

והחשוב ביותר הקיים בעולם .יוצגו תערוכות

שאלות יסודיות אלה עומדות בפני יד ושם

המחשב  ,אמצעים ויזואליים ותוכניות מולטימדיה ,

אמנותיות והיסטוריות שיבחנו באוךפ מעמיק תחום

בהיערכות הרשות לקראת האתגרים של שנות

שינסו להתמודד עם שאלותיהם ולבטיהם של בני

מוגדר  .תהליך תכנון המוזיאון הושלם

האלפיים  .תוכנית הפיתוח יי יד ושם  ", 2001שגושבה
באחרונה  ,נועדה לתת מענה לצרכים ולאתגרים

הדור הבא.

הבנייה תחל ב.1997-

הזאת ?

הלימוד הטבעית של התלמיד בשנות האלפיים

בית סהפר החל לפעול שבנת הלימודים תשנ " ה .

העכשווים והעתידיים .

בשנת הלימודים תשנ " ו יסיימו יותר מ  500-מורים

בתוכנית ששה מרכיבים מרכזיים:

השתלמות שנתית  .מאות משנ:נלמים מחו " ל ילמדו

T

בי ת הספר

והארכיו) הנבנים

' .....

-

~__

בית
מבנה

מ

חזיש

)אר כ יון

ה ש ו א ה

חדש
הגזו )

ב עו )ם

מתקופת השואה .המאמץ הזה נעשה בכל רחבי

מספרים  ,כי בעת חנוכת ספרייה

ציבורית גדולה בבריטניה נזרקה פעם

לחלל האוויר ארמה שהפכה מאז מוטו

מ וק ם

בירוש)י ם

איד שומרים מסמכים!

אירופה )למעט אלבניה והוותיקן( ובמדינות חבר
העמים ומזרח אירופה  ,שבהן מצוי חומר ארכיוני

לספרנים ולאנשי ארכיון  :יי ספרייה

רב וחשוב שלא היה נגיש בפנינו עד כה ; עלותו

גדולה מכילה את היומן של המין האנושי י! אמרה

הכספית גבוהה ביותר  .יי מר בית ההנהלות של

זו קולעת  ,בוודאי  ,גם לאופיים ודלמותם של הראכיון

הארכיונים באירופה משתפות איתנו פעולה יי ,מספר

והספרייה הגדולים של יד ושם  .ארכיון יד ושם

יעקב לזוביק  ,מנהל ארכיון יד ושם  .יי במיוחד אפשר

מאחסן כ  45-מיליון דפי תיעו,ד המגוללים עדויות
אישיות והיסטוריות מתקופת השואה  ,ו  100-אלף

לציין את הארכיונים בציכיה ובסלובקיה  .ייקח לנו
עוד כעשר שנים עד שנסיים את הסריקה והאיסוף

תצלומים  .היקף החומר הוא כה עצום  ,עד כי ניתן

בארכיונים ברחבי העולם י!

לערוך מסע של  25ק יי מ על גבי מסמכי הארכיון

בניין הארכיון החשד של יד ושם ייבנה על שטח
של כ  2,700-מ יי ר  ,שמתוכם יוקדשו כ  1,400 -מ יי ר

המבנה הנוכחי של הארכיון איננו עונה עוד על

לאחסון התיעוד .בבניין תותקן מערכת משוכללת

אם ייפרשו זה בצד זה .

הצרכים המרובים  .במסגרת תוכנית  2001לקמפוס

יד ושם  ,הוחלט על בניית מבנה חשד לארכיון  .הנחת
אבן הפינה למבנה החדש התקיימה באחרונה ,

בהשתתפות הר ב ד יי ר ישר אל מילר  ,יו י; ר ועדת

רכישה ואחזקה של מסמכים הסיטוריים איננה
דבר קל ערך  .קטלוג ושימור ברמה גבוהה הם תנאי
הכרחי לראכיון המכס תא עצומ  .סממכים הומבאים

של בקרת אקלים  ,שתעניק את התנאים הטובים
ביותר לשימור מיליוני הסממכים והתצלומים שכבר
נסאפו  .הראכיון יצויד במכשור החדשי ביותר בתחום

לארכיון יד ושם עוברים תהליך ארוך של קליטה ,

הקטלוג והשימור .בבניין תוקם מעבדה משוכללת
לשימור ולשיקום של תעודות מתקופת השואה .

רישום המסמך בידי צוות הארכיון .

אגף אחר יאחסן את סרטי העדויות המוקלטות של

לאחר הרשיום  ,נשלח הסמךמ למעסה לצורך שיקום

הניצולים  .באגף זה יישמרו גם העדויות המצולמות ,

כאחד  .שיתוף הפעולה ב י ן ארכיון יד ושם ובין

ושימור  ,המבוצע בידי צוות מקצועי  .עם סיום שלב

המוקלטות בימים אלה במסגרת פרויקט התיעוד

ארכיונים שונים בעולם הביא לכך שבארכיון

קליטה זה  ,מצולם המסמך ונכרך · לאחר מכן נעשה

התבעיות סשיעיה גביסו השמאב י ם הסכפ יי ם לרפויקט .
 70איש עובדים היום בארכיון  .הם מקטלגים
סממכים הגמעי י ם ממקורות שונים  ,רפטיים וסומדיים

הירושלמי נאגר אוצר בלום של מידע על תקופת
השואה  .בין המוסדות שמהם מגיעים מסמכים

לארכיון די ושם מצוי גם שירות האיתור הבינלאומי
של הצלב האדום  ,שנוסד ב  1944-במטרה לספק

עזרה לעשרת מיליון הפליטים שהתגלגלו בדרכי
אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה .היה צפוי

שראשיתו

-

רישום מתומצת של תוכנו  ,וזה משולב באינדקס

שיזם הבמאי סטיבן שפילברג  .במסגרת פרויקט זה
מראיינים צוותים מיוחדים ניצולים ומתעדים את
הראיונות בווידאו.

הכללי הממוחשב של הארכיון .
בארכיון יד ושם מצויים מסמכים רבים בעלי
ערך היסטורי  ,ובכלל זה מצויים כרגע בתהליך
שיקום ושימור במעבדה יומנים ואלבומי תמונות

לרשות הציבור הרחב יוצבו באולם הקריאה
עמדות ממוחשבות  ,שייצרו גישה נוחה אל המידע
האצור במחסני הארכ י ון ויאפשרו איתור מהיר של
מסמכים על-פי דרישה מוגדרת  .באולם הקריאה

ממחנה טרזיינשטאט וגמטאות שונ;םי תיעוד מצולם

ייבנו תאי קריאה  ,שיבטיחו פרטיות ושקט מרבי .

של הקמת מחנה אושוויץ-בירקנאו ,שנעשה בידי

פינות אחרות יהיו מיועדות לעבודה קבוצתית .

אלף שבנה( שהגיע למשרדי הארגון מנע את סגירתו .

הבונים עצמם ; אלבום תמונות מקיץ  ,1944המתאר

אולם הקריאה המרווח שבבניין הארכיון יהיה

מרבית המכתבים המופנים לארגון עוסקים בבקשות

את גירוש יהודי הונגריה לאושוויץ ,לרבות הערות

משותף לארכיון  ,לספריית יד ושם ול יי היכל השמות יי

לסיוע באיתור קרובי משפחה נעדרים ובשאלות

אישיות  ,וכן כרכי היומן שכתב אוטו קומוי ,מנהיג

ויעניק לקהל שירותים ממאגר מידע ממוחשב .

עוד

במבנה יוקמו המעבדות החדישות והמשוכללות

שארגון זה יסיים את תפקידו עם יישובם מחדש

של מיליוני הפליטים ; אלא שזרם המכתבים )כ 200-

הנוגעות לפיצויים כספיים  .עד שנת  1956ישב

בהנהלת הארגון נציג של משרד החוץ הישראלי ,
שדאג לשכפול התיעוד שנאסף  :רשימות משלוחים ,
מפקדי אוכלוסייה ביישובים יהודיים באירופה
וכדומה  .כמות החומר שנאספה שם היתה גדולה

במיוחד והגיעה להיקף של כ  20-מיליון מסמכים .

מאז 1989

עשתה רשות די ושם מאמץ אינטנסיבי

לאתר מסמכים שיוכלו לחשוף עוד פינות אפלות

בתנועה הציונית ההונגרית שנרצח

ב .1944-

מצויים בארכיון מסמכים מקוריים המתארים את

שחרור מחנה דכאו בידי האמריקאים וכן אוסף של

וישוכנו משרדי הארכיון וחדרי העבודה של צוות
חוקריו .

כרזות שהודפסו לאחר המלחמה וקראו לניצולים

ז תכנונו שו הארכ'וו החדש  ,המשתרע עו פנ' 2,700

למסור עדויות על המחנות  ,כדי שהניסיון היהודי

מ" ר  ,הופקד ב'ד' האדר'כו ה'רושומ' דנ'או ונסק'

לא יישכח לעולם .

בש'תוף עם אדר ' כו' תוכנ'ת האב ופ' תוח קמפוס 'ד
ושם  ,דו צור ודוד רזנ'ק

~L.

פנקסי הקהילות :מבט אל עולם שחוב
הכרד

הופיע

ה S -ג

ש;

המפע;

האנציק;ופזי

ע;

הקהי;ות

שהושמזו

מאת גלית אברג'יל

ע

ד לרפוץ מלחתמ עהולם שהנייה,

למדו עשרות ילדים מקהילת
מליט  ,ליטא ,בבתי הספר

יטא :תיעוד ש

העבריים של רשת יי תרבות יי.

ה מיוחדת במינה

רשת זו הקנתה לילדים את
לקראת יום הזיכרון

האחת  ,מאז רשאית ההתישיבות

לשואה ולנבורה תשנייו יצא

היהודית שם ועד תום מלחמת

פלישת הנרמנים לליטא  ,ב 26-ביוני ,1941

לאור ביד ושם פנקס קהילות

עהולם רהשאונה ,כולל תהראנטת

שמה קץ לתוכניותיהם ולתקוותיהם של

בסדרה ,

היהודים בקהילה  ,חיי הכלכלה

עקרונות הציונות  ,השפה העברית ואהבת

ארץ-ישראל .

הילדים  .ב 29-

באונוסט אותה שנה הוציאו

הנאצים ועוזריהם את היהודים שנותרו

בעיירה  ,נשים וילדים ברובם  ,הובילו אותם

לקרחת יער מרחק קילומטר אחד ממליט ,
ושם רצחו אותם והשליכו אותם לקבר אחים.

ליטא .כרך זה ,ה15-
כולל כ  300-ערכים .כמסנרת

והחברה  ,החיים הרוחניים

ההתייחסות הניאו-פוליטית

והפעילות הפוליטית  .התקופה

של הפנקס הזה נקבעה ליטא

השנייה היא בין שתי מלחמות

העצמאית שבין שתי מלחמות

העולם  ,כאשר ליטא התקיימה

העולם ,שבירתה קובנה

כמדינה

עצמאית ) (. 1940-1918

מקלט אצל ליטאים  ,אולם משתפי פעולה
מקומיים סהנירו אותם לדיי הכוחות הרגמניים.

ונבולותיה המדיניים הם

התקופה

הנבולות ביום פרוץ מלחמת

העולם השנייה ואחריה ,תוך

מן הקהילה היהודית במל יט  ,שהתקיימה

העולם השנייה  1 ,בספטמבר

הבחנה בין שתי תקופות משנה :

.1939

שנת השלטון הסובייטי

יהודים מספר ניסו להימלט ןמ הטבח ולמצוא

מאז המאה

ה ,18-

נותר רק קומץ יהודים ,

שניצלו הודות לעזרתם של ליטאים בודדים .
יי פנקסי הקהילות יי הוא אחד המפעלים
האדירים של הנצחת השואה המתבצעים

ביד ושם  .בשנת 1973

זכה המפעל בפרס

ישראל על מחקרים שעסקו בקהילות רומניה
ונרמניה  .ה יי פנקסים יי הם סדרת ספרים

אנציקלופדיים הנכתבים מאז שנות ה ' 50-
וומקשדים להנצחת החיים היהודיים בתפוצות
אירופה לפני ימי השואה והחור בן  .המפעל
כולו תנמך בדיי יי קרן הזיכרון לתרמת יהודית יי
בראשותו של ד יי ר נרי הוכבאום .
הפנקסים מהווים מקור מידע רב היקף

) (1941-1940

עוד משכבר הימים נודע

היישוב היהודי בליטא כמרכז

ושנות הכיבוש

הנאצי והשואה

) (. 1944-1941

תורני-תרבותי בעל מעמד מיוחד במינו בעולם
היהודי  .היהדות הליטאית נועדה באופיה שהכלתני

והרציונליסטי  ,שהביא להתפתחותם של תנועות

השבר ביהזות ליטא:

מוסר  ,לימוד תורה וטיפוח הציונות  .כמו -כן נערכה
בקהילה היהודית בליטא פעילות ענפה למען שיפור
חיי הפרט ורווחתו.

על הכנת הפנקס והוצאתו לאור הופקד צוות
חוקרים ועובדים  ,ובראשם פרופי דב לוין  ,מוותיקי
החוקרים ב יד ושם .

על מצבן ונורלן של הקהילות היהודיות

פנסק קהילות ליטא עוקב אחר תודלות הקהילה

באירופה ובצפון אפריקה  .הם מעניקים לקורא

היהודית לאורך שלוש תקופות עיקריות :

מידע מקיף על מצבן הכלכלי ,החברתי

שהלשיית -

ימי מלחתמ

והתרבותי של הקהילות השונות ; על הארנונים

שפעלו בהן ; ועל יחסם של השלטון ושל
האוכלוסייה הלא-יהודית ליהודים .בנוסף לחומר
העיוני כוללים הפנקסים נם צילומים  ,תעודות
ומפות נדירות  ,המספקים לקורא הצצה לעולם
שחרב .

במסנרת פנקסי הקהילות עתיד לראות אור נם
לקסיקון באננלית  ,שיכלול את תמצית קורותיהן
של הקהילות היהודיות .
על התהליך של ליקוט המידע  ,עריכתו והצלבתו
עם מקורות אחרים אחראים אנשי מחלקת פנקסי
הקהילות ביד ושם  ,בראשותו של ד יי ר שמואל

הוא המידע הרב שנאסף לאחר המלחמה ביד י

לדלות מידע על קהילות שנעלמו כליל מעל פני

הוועדה ההיסטורית של שארית הפליטה  ,אשר
פעלה במחנות העקורים במינכן ודאנה לאיסופן

האדמה ולא הותירו כל זכר מהחיים ומהתרבות

ולשימורן של העדויות  ,כדי להנציח את קורות
הקהילות היהודיות שחרבו בשואה .

מקור נוסף לאיסוף המידע הוא

45

אלף הדפים

המתעדים את חקירת הפושעים הנאצים  ,כפי

שנאספו בידי המשטר הסובייטי במהלך משפטי
נירנברנ

ב .1946-

עם הזןמ התרחב מעפל פנסקי הקהילות  ,עבקבות

ספקטור  .בחלק מן המקרים  ,כמו בעבודה על כרך

פתיחתם של ארכיונים בברית המועצות לשעבר

יי פנקסי נרמניה יי ,מסייעים בא יסוף החומר ובתר נומו

ובמזרח ברלין ונילוי חומר שנצבר במוסדות יהודיים

מתנדבים צעירים של ארנון יי אות כפרה ושלום יי

שונים שפעלו בנרמנ יה בתקופת השואה .

הנרמני  ,המנלים עניין מיוחד ביד ושם.
אנש י מחלקת פנסקי הקהילות נעזרים עבבודתם

עד כה ראו אור

15

כרכים  ,המתארים את

קורותיהן של קהילות פולי,ן נרמניה  ,רומניה  ,הוגנריה ,

במקורות שונים  ,דונמת המפקדים הממשלתיים

הולנד  ,יונוסלביה ,

שנעשו ברוסיה ובמזרח אירופה  .מקור מרכזי נוסף

בינתיים  ,ליטא  .הפנקסים מאפשרים לקורא י ם

10

היהודית הענפה שהתקיימו בהן .

לטביה-אסטוניה -

והאחרונה
ת.למ)ד)ם ומור ) ם בב)ת-ספר ש.לרשת יי תרבות  ",מ.ל ) ט

בגוות אישית בזוו ה·זזז
מגמה:

תכמיזי

תיכוו

מחפשים

את שודשיהם

היהוזיים

בתקופת השואה

מאת מיכל מוריס קמיל

ב

ני הנוער הניגשים כיוס לבחינות

מכיוונים גמוונים  ,המשקפים צמא רב לידע  .הכתיבה

אומר שלומאי .רביס מהס סיפרו לו כי הלימוד הפך

הרגבות תמלבטים בין שתי אשפרויות .

מביאה בעקבותיה  ,פעמים רבות  ,גם מעורבות

אצלס לחוויה משפחתית משותפת  ,במידה רבה

לעבור את הבחינה

אישית גבוהה של הכותביס  .הנה כמה דוגמאות

לכתוב עבודת

לנושאים של עבודות שהוגשו בשנה האקדמית

הודות לעובדה שרק לאחר העלייה לארץ נפתח
סגור לכס של בני המשפחה שעברו את השואה ,

גמר בנושא המעניין אותם ,בתיאום

יי עיתונות מבוגרים בזמן השואה "  ,יי גורל

האחת

-

המסורתית ,

והשנייה -

:1995-6

והס החלו לספר על חוויותיהס הקשות .

יהודי לודמיר בין שתי מלחמות העולם ובזמן

בבית הספר המרכזי להוראת השואה מצייניס

השואה  ",יי יחס הישראלים לניצולי שואה לפני

גורם נוסף  :העלייה הגדולה במספרם של בני הנוער

השנים האחרונות  .התלמיד הבוחר במסלול

ואחרי משפט אייכמן  ",יי השואה מפרספקטיבה של

הנוסעים לפולין .הנסיעה הזאת והביקור במחנות

של כתיבת עבודה אישית צריך להתמודד עם מטלה

עם מוריהם  .אפשרות הבחירה הזאת היא מפירות

הליברליזציה שהונהגה במערך בחינות הבגרות
ב 20-
רצינית ולהגיש עבודה בעלת צביון אקדמי.

עבודות הגמר נמצאות תחת פיקוח קפדני של
משרד החינוך  .התלמידים נדרשים לכתוב עבודה

יהודי דתי " ועוד  .חלק מהתלמידים בחרו להתמודד

ההשמדה מהווים  ,מבחינת הצעירים  ,את שיאם

עם הנושא מזווית אישית ותיעדו זיכרונות של

של לימודי השואה ותורמים להבנה מלאה יותר

ניצולים  ,בני משפחה ואחרים .

של מהות הציונות בקרב בני הנוער .

אשר שלומאי  ,המרכז את הנושא בבית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם  ,מספר כי מורגש

מכתיבת עבודת גמר מסוג זה  .יי העבודה האישית

ביבליוגרפית  .תלמיד הבוחר במסלול העבודה

גידול ניכר במספר העבודות הנכתבות בתחום

מפתחת אצל בני הנוער כישורים אקדמיים  .הכתיבה

האישית מחליט על הנושא בעזרת מרכז המקצוע

השואה  .יי צעירים רבים  ,שלא היה להם שום קשר

ומוצא לעצמו מנחה  ,שהוא בדרך-כל ל א י ש אקדמיה

ישיר לשואה  ,מתחברים כיום לנושא באמצעות

מחייבת פיתוח של יכולת לסכם ולתמצת נושאים
ולשלב בין חומרים היסטוריוגרפיים כמו מסמכים ,

קריאה והאזנה לעדויות של ניצולים .תוך כדי עבודה

תמונות  ,עדויות וראיונות  ,וגס מאפשרת להציג את

הם מגל י ם תחומ י ענ יי ן חדש י ס  ,והדבר מב י א אותם

הנושא בצורה שקולה ומאוזנת  ,תוך ביטו י של תובנה

בעלת מתודולוגיה אקדמית מוכרת ולצרף לה רשימה

המתמחה בנושא הנבחר .

בשניס האחרונות מסתמנת בקרב תלמ י דים

הכותבים עבודות גמר מגמה של התמודדות עם
נושא השואה  .בני הנוער בוחריס לעסוק בנושא

למעורבות עמוקה ".

אישית ".

צעירים אחרים  ,הוא אומר  ,מגיעים לכתיבת

שרוו שמש כ " {: lS

הזדהיתי

רגשית עם הנשים במחנות"

שלומאי מדגיש את התועלת הרבה שניתן להפיק

לא רק הצעירים יוצאים נשכרים מכתיבת

עבודות

בתחום

העבודה  .עבודות גמר רבות הפכו לנכסים חשוביס

בעקבות

נסיבות

ביד ושם  .ספירה רפופורט  ,מנהלת המרכזייה

הם

הפדגוגית של יד ושס  ,מוסיפה  :יי מקצת העבודות

שומעים על השואה

שנכתבו בידי בני ונער הן רבתמ סומךמ באוניסרביטה ,

מסיפוריהם של בני

והן תורמות לספיספ היעד שלנו על שהואה  ,שלצערנו

משפחה ניצולי שואה ,

הרב יש בו לא מעט חורים שחורים  .לעבודות הללו

משפחתיות.

תלמידת גימנסיה רחביה בירושלים,

שכיום  ,לאחר שנות

יש חשיבות רבה  ,בשל היותן כל י עזר נוסף בתיעוד

היא בת למשפחה שלא עברה את השואה .במקום

שתיקה

רבות ,

לעבור בחינת בגרות על הנושא ,היא בחרה לכתוב

מבקשים לדבר על

ובשל העובדה שהן מסייעות להעמקת הידע על
השואה  .זוהי לבנה נוספת במאגר הידע שאנו בונים

עבודה אשיית ,שסעקה בחיי נשים באושוויץ-בירקנאו .

העבר .

למען הדורות הבאים  .עבודותיהם של הצעירים

שרון שמש,

,18

יי הרגשתי הזדהות רגשית עם מצבן של הנשים

שלומאי מציין כ י

במחנות" ,היא מסבירה .ייהיה לי צורך עז להיכנס

כתיבת עבודות גמר

לנעליהן ,להבין את שגרת יומן ,לקלוט את האימה

על השואה רווחת

שעמה התומדדו מדי יום .היה בי צורך פנימי להתחבר

באוןפ בולט אצל ילידי

לניסיון האנושי המיוחד והנורא הזה .

רוסיה  ,שעלו לארץ

יייד ושס סיפק לי את הכלים הבסיסיים ,שאיפשרו

בשני . 1991-20

לי להיכנס לתוך עהולם האחר הזה .הראכיון וסהרפייה
של יד ושם העמידו לרשותי אנציקלופדיות ,ספריס ,עדויות של ניצולים ,סרטי
וידאו ותוכניות טלוויזיה  .זה היה הבסיס לעבודתי .את החסר השלמתי באמצעות

בישראל ניתנת להם

ראיונות שקיימתי עם ניצולות שואה .

האפשרות לעהריך את
מלחמת

העולם

השנייה בצורה שונה

מקבלות מקום מרכזי על מדפי התיעוד ביד ושם ".

פרסי יד ןשם על שם יןבילר

לתלמידים מצטיינים

יד ושם מעניק מדי שנה פרסים ומלגות לתלמידי
תיכוו שכתבו עבודות-גמר בנושא השואה  .הפרסים,

הניתנים למצטיינים שבכותבי העבודות  ,מחולקים מטעם

הקרו על שם מארק יובילר ז " ל ורעייתו ליובה יובילר
תלדב יי א  .התחרות ונעדה עלודד כתיבה  ,מחקר והתמודדות
של בני נוער עם נושא השואה .

ייבשלב מסוים נסעתי לסיור בפולין .שס ראיתי בצורה בלתי אמצעית את

מכפי שהורגלו  .בעוד

המחנות  ,את העובדות הקשות שהוסיפו לי ממד נוסף של הבנה  .זה היה ממד

שברוסיה לומדים על

לתחרות  .השנה הגיעו לשלב הגמר  28עבודות מעולות ,

חווייתי ,שהלימוד העיוני לבדו לא יכול לספק .השהות בפולין נתנה לי אפשרות

התקופה

וחמש מתוכו זכו בפרסים .

בכל שנה עולה מספר התלמידים המגישים עבודות

מהפרספקטיבה

מרטה שמותתפ לןו שום ולרמכז יובילר היא הבטחת

"לאחר הביקור בפולין תפסתי  ,שאת עדויות הניצוליס צריך לפענח בקונטקסט

האידיאולוגית של

רמה גבוהה של מחקר וכתיבה בעבודות הגמר .לשם כד

שונה אלה מאלה ,כלומר ברמה האישית והייחודית לכל אחד מהם  .כל אחד

המאבק בין הפשאיזם

נערכות הכשרות מורים מיוחדות  ,ולתלמידים ניתנת

מהניצולים חווה את אותה חוויה ,אבל כל אחד עבר אותה בצורה שונה ומזווית

והנאציזם לבין

להבין ולפענח טוב יותר את עדויותיהם ורגשותיהם של הניצולים .

ראייה האופיינית לו .

הקומוניזם  ,בארץ

אפשרות להיעזר במנחים .
הטקס האחרוו של חלוקת פרסי יובילר נערן ביד
ושם ב 30-במאי  ,1996במעמד הגב ' ליובה יובילר ; יוחןנ

יי ככל שיחלוף הזמן יעמיק הפער שכבר קיים כיום בכל הקשור לידע ולהבנה

מגיעים התלמידים
לונשא מנקודת המבט

של מידע ותחושות של ניצולים ,למען הדורות הבאים .אני  ,באופן אישי ,מתכננת

היהודית  .לעולים יש

להפוך את חקר השואה לעיסוק העתידי שלי".

בכך משום גילוי של

אמר שלם לתלמידים  :יי אתם העתודה של מדינת ישראל

ההיסטוריה מחדש ,

בתחום חקר השואה" .

של מה שקרה עבולם ההוא .עלינו מוטלת החובה לסאוף את הכמות הגדולה ביותר

בייו  ,סגו יו " ר הנהלת יד ושם ; מוטי שלם  ,מנהל בית
הספר המרכזי להוראת השואה ; ותרצה לב-ציוו  ,מנהלת
מרכז יובילר באוניסרביטה העברית  .במלות סהיום לטסק

11

נכתב ב-

גךמנים IIךגיייםןן והיסטוךיונים איזיאנווגים
מאת ועקב חיבוק

11

הגרמנים רצחן את יהןדי אירןפה כי הם הזדהן עם הרעיןן  ".כ,ך

במשפט אח,ד ניתן לסכם את ספרן מעןרר המחלןקת של דניאל

יןנה גן לד הגן  ,תיליניו מרצוו לש תיטלר  ,גרמנים רגילים ותשואת

)  s Willing Executioners, Ordinary Germans andו Hitler
 .(the Holocaust. Alfred A. Knopf, 1996ןשמא יש לדייק  :ספרן
מעןרר הסערה  ,שכן התגןבה לספר מאז הןפעתן היא חסרת תקדים  .גןלדהגן ,
מרצה צעיר באןניברס יטת הרןןארד  ,מציג את התיזה כ:ן האנטישמיןת עתיקת

היןמין התחזקה בגרמניה של המאה ה 19-

ןהגיעה לדרגה של יסןד תרבןתי ,

מרכזי  ,קןנסנזןס כמעט  .המפלגה הנאצית נבנתה משנאה זאת  ,ןכשאר עלתה
לשלטןן היה ברןר שכןןנןתיה לפגןע ביהןדים נהנןת מתמיכה ציבןרית רחבה .

הפרקים החשןבים סבפר עןסקים גבדןדי משטרה שרצחן יהןדים  ,בעיקר בפןלין .
אנשי היחידןת הין דברך-כלל בעלי משחפןת גדןלןת  ,גברים גביל מתקדם יחסית

אן בעלי פטןר מגיןס לצבא  .המפןרסמת שביחידןת האלה  ,גדןד 101

של שןטרי

מילןאים מהמבןרג ,שימשה לפני שנים אחדןת כנןשא ספרן החשןב של כרסיטןפר
בראןנינג ,

.Ordinary Men

גןלדהגן מסתמך בע יקרן על אןתן התיעןד  .הןא

מראה שהשוטרים  ,אנשים מן השורה בגרמניה הנאצית  ,רצחו בברוטאליןת
רבבות יהודים תןך שהם מצטלמים  ,מביאים את נשותיהם לביקורים ומתנדבים
למשימות סר יקה לצורך גילוי יהודים מסתתרים  .אחר-כך הוא מקדיש מקןם

למה שנקראן מחנןת עבןדה ,אך הין למעשה אתרים לרצח יהודים  .לקראת
סןף הספר הוא דן בצעדות המוות שאיפיינו את החודשים האחרןנים של
המלחמה  .הוא מתמקד בצעדה בודדת של אסירןת יהןדיות שהוצעדו אל מןתן

בימים האחרונים של המלחמה  .ההסבר היחיד להתנהגות המצעידים  ,כך
גולדהגן  ,הוא הזדהותם המלאה עם הצןרך להרןג יהודים כל עןד הדבר אפשרי .
המחבר עצמן סיפק נשק רב ביןתר למבקריו  .ראשית לכל ,בשחצנותן  .הוא

מבטל את כל קודמין  :מי שלא ראן את הדברים כמןהן  ,טען ; אם הין אחרים
שקדמו לן בת יזה )ןבאןפן חלקי אכן הין כאלה( הוא נמנע מלהזכירם .יי יש צורך

ברב יזיה של מה שנכתב עד כה בניסיןן להסביר את השואה  .ספר זה הןא
הרביזיה הזאת ".

כיום נזהרים ההיסטוריונים מציןר ההיסטןריה במכחןל גס  ,ומעדיפים
התמקדות בתןפעןת מןגדרןת  ,שניתן לשלוט בהן מבחינה מחקרית  .גןלדהגן

עמודים כדי לסקןר את מקןמה של האנטישמיןת בחברה

נזקק לפחןת מ 40-
הגרמנ י ת מסןף המאה ה 18-

ןעד עליית הנאצים לשלטון  .התוצאה היא תיאןר

שטחי  ,מגמתי  ,מבוסס על מקורות משניים

בלבד -

ןמביך  .כדי שהיסטוריון

יוכל לשכנע בצדקת התיזה שלו  ,עליו לנסןת להפריך אותה בעצמן  .רק במ ידה
שבה הןא נכשל  ,מןתר לן לטעןן לצדקתן  .במלים פשוטות יןתר  ,הןא חיי ב

להשוות ב י ן הממצאים שלו לבין ממצאים אחרים  ,שיכןלים הין להפריך אןתם ,

ולשכנע שאיו הפרכה כזאת .גולדהגו עושה זאת מפעם לפעם  :כאילו כפאו שד
וכדי לצאת ידי חובה  .כך זה גם נראה .

אנשי אקדמיה חולקים על עמיתיהם

-

זאת הרי נשמת אפו של השיח

האקדמי  .דווקא לכו חשוב שהכבוד ההדדי יישמר  .התקפתו של גולדהגו על
כריסטופר בראונינג היא בלתי נסלחת  .שניהם קראו את אותם המסמכים בענייו
השוטרים שרצחו יהודים בפוליו  ,ושניהם נחרדו מעוצמת שיתוף הפעולה של
השוטרים בפשעי המשטר .בראונינג הסביר זאת בגורמים אוניברסליים ,כגוו

לחץ חברתי; גולדהגו ראה בהתנהגותם ביטוי להסכמה אידיאולוגית עמוקה
ופירט את התנגדותו לבראונינג בעשרות מראי מקומות קטנוניים.

הסברים

מונוקאוזליים -

כאלה המוצאים סיבה יחידה לתופעה היסטורית

כלשהי  -מוטעים תמיד .בני האדם מורכבים מכדי שניתו יהיה להסביר את
מעשיהם על מישור בודד  .גולדהגו אומר במפורש שהסברו איננו מונוקאוזלי ,
אך המסר של הספר הוא בדיוק זה .
ועל אף כל זאת :מה אם הוא צודק! האם לא ייתכו שהיה קשר ביו מאפייו
תרבותי גרמני לביו מעשי הגרמנים! ומדוע שלא נחפש קשר ביו יחסם ליהודים
לביו הנכונות להביא למותם! לוגית  ,איו לפסול את האפשרות שהאינטואיציה
שלו טובה  ,גם אם הסבריו לקויים  .מה עוד שעל אף הביקורת ,הספר מעלה
שאלות חשובות  .האנטישמיות היתה תופעה נפוצה בגרמניה זמו רב לפני עלות

הנאצים לשלטוו .האם יש הוכחות כלשהו לדעיכת כוחה אחרי מלחמת העולם
הראשונה! בניגוד לדימוי השגור ,כאילו מנע המשטר הנאצי מהאוכלוסייה הבעת
דעות  ,ידוע שרבים בציבור לא חששו להתבטא בעניינים עקרוניים ,כולל השמעת

ביקורת על המשטר  .הדוגמה הבולטת היא ההתנגדות לרצח החוסים במוסדות
לנפגעי נפש  ,מדיניות שכונתה יי המתת חסד"  .לאחר שקמה סערה ,הסכימה
ההנהגה הנאצית לחדול מכ,ך לפחות למראית עיו  .מדוע לא היתה התנגדות
ציבורית לרצח היהודים! מה משמעות העובדה שאפילו רבים מו המתנגדים
למשטר )והם לא היו רבים( היו נגועים באנטישמיות ! גולדהךג טועה באומרו
שהוא מצא את ההסבר לשואה  ,אך שאלותיו מדגישות שוב את העובדה שגם
קודמיו טרם הצליחו .

כל מה שנאמר כאו איו בו כדי לסהביר את הסערה העצומה שמעורר הספר .
לו היה מדובר בהצגה שטחית וחד-ממדית של ההיסטוריה בלבד ,מדוע היה
צורך בקול צעקה! מאימתי מתייצבים חשובי ההיסטוריונים כדי להוקיע ספר
שלומיאלי! האם ייתכו הסבר עמוק יותר להתנגדות! את הניסוח הברור ביותר
של ההתנגדות ניתו למצוא בביקורתה של ד " ר גולי נאמו-ער,ד ייהפשטנות הבלתי
נסבלת של הפרשנות " )ייהארץ  .(8.5.96 ",היא מסכמת את התנגדותה לתיזה
של גולד הגו  :יי בגישה זו יש יותר מאשר תזכורת לתפיסת הנאצים את היהודים
כיצורים לא אנושיים  ,ש ' השכל הישר ' דוחה את הגדרתם כבני אדם  .גרוע מכ,ך
הכותב דוחה מכל וכל את האמת ההיסטורית המוכחת  ,שלפיה קנאות  ,חוסר

סובלנות ושנאה אינו אופי לאומי כי אם חלק מהטבע

האנושי ...

השואה היתה

מעשה ידי בני אדם ".

במלים אחרות  :גולד הגו  ,כאשר הוא מנסה לומר שהיה גורם מסורתי-גרמני
לשואה ,נגוע בעצמו במודל החשיבה שאיפשר לנאצים לרצוח ,הרי הוא המודל

המייחס רוע לעם מסוים  .כדי להישמר מכל משמר מפני חשיבה כזאת מעדיפה

נאמו-ערד  ,כמו רבים מעמיתיה  ,להשליך את היכולת לבצע שואה ~ל כל בני

האדם  .אסור לחלק את האנושות לקבוצות טובות יותר וטובות פחות ; כדי

להימנע מכ,ך יש להקפיד לראות את כל האנושות כשווה וכבעלת פוטנציאל
שווה הו לטוב והו לרע  .קו מחשבה תמוה זה הגיע זה מכבר לדרגת עיקר אמונה ,
ואדם כגולדהגו שיעז לערער עליו  ,יש להשליכו מו המחנה ולהוקיעו על דמיונו
לנאצים עצמם  .עד כדי כך  .ניתו להמחיש את החולשה הלוגית של העמדה הזאת
בעזרת משל מתחום הפרט  .אבות המכים באכזריות את ילדיהם  ,כך מספרים
לנו הסוציולוגים  ,הם תופעה הקיימת בכל חברה אנושית  ,ובכל המגזרים.
ואף-על-פי-כו  ,איו מי שטועו ברצינות שכל אב הוא מכה פוטנציאלי של ילדו.
יתרה מזאת  :חוקרי התופעה משוכנעים שיש קשר אמיתי  ,גם אם לא חד-ערכי ,
ביו נסיבות ילדותו של האב להתנהגותו כהורה  .כלומר  ,משפחות מסוימות
מועדות לפורענות יותר מאחרות .אמנם אבהות היא תופעה אוניברסלית  ,אך
הנסיבות המיוחדות שעיצבו את זהות האב הו הקובעות אם יכה את ילדיו.

גולדהגו מרגיז את מבקריו כשהוא טועו כי הגרמנים היו אנטישמים  :הרי זאת
פשטנןת ! תחת זאת  ,הם מספרים לנו ש " הטבע האנושי " מכיל קנאות  ,חוסר
סובלנות ושנאה  .לזאת לא נקרא פשטנות! האם מי שמתריעים מפני אדייאולוגיה
אצל גולדהגו נקיים ממנה בעצמם! היו שטענו שגולדהגו מחזיר את המחקר
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שנה אחורנית  ,להסברים מיןשנים על יי דרך

מיוחדת " )(Sonderweg

שבה

צעדה ההיסטוריה הגרמנית .אילו היו ההסברים שבאו מאז טובים יותר  ,ניחא .

כיווו שלא  ,ועדייו איננו יודעים להסביר מדוע היתה השואה  ,ראוי להתייחס
ברצינות לניסיוו הזה  .אם יש משהו ברור שניתו ללמוד מו הסיפור על הנאצים ,
הרי זה שאיו להעדיף אידיאולוגיה על חיפוש האמת.
הכותב הוא מנהו ארכ)ון )ד ושם

סביב הפןלמןס העןלמי :קטעים
מדיןו על הספר
ב 24-

ביוני התקיים ביד ושם כינוס רב משתתפים  ,שבו דנו כמה

מבכירי החוקרים הישראלים בתחום השואה סבפרו החדש של דניאל

יונה גולדהגו ,תלייניו מרצון של היטלר .
פרופ' לשמה אהרונסון  ,יו"ר צוות הדיוו ,פתח סבקירה קצרה על
הספר  .עיקר הפולמוס סביב הספר ,צייו ,נןבע מו הרגישות לטענתו
המרכזית של גולדהגו ,כי מאות אלפי גרמנים מו השןרה הין תומכים
ושןתפים לרעיןו של חיסול היהודים ,ואיו זה נכןו כי רק היטלר ועמיתיו
הנאצים ,אנשי המנגנוו של האס-אס ואנטישמים רדיקלים מארצות
שונות הם שנתנו יד בפועל לביצוע הפיתרוו הסופי .
צוות הדנים  -ד"ר דוד בנקיר ,פרופ' ישראל גוטמן ופרופ' דן דינר
 הבהירו ןהציגן את עמדתם ביחס לטענןתין של גולדהגו והתייחסולסערת הרוחות שפרצה בעולם בעקבות הוצאת הספר  .ד " ר בנקיר ,
מהמכןו ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית  ,גרס כי איו בספר כל
חידוש  .הןא צייו שסהפריןת מלאןת סבפרות בנושא המוטיבציה לרצוח .

בנקיר הטיל ספק בטיעוו של גולדהגו ,כי מאחר שברצח היו מעורבים ,
לפי חישוביו ,כחצי מיליוו גרמנים  ,יש בכך הוכחה ברורה לכך שהעם
הגרמני כולן תמך ביחס הברןטאלי כלפי היהודים וברצח ההמוני.
" לא היה עוד ספר תיעןד בנושא השואה שעורר הדים וסערה
בממדים בינלאומיים כאלה ,ולפיכך חייבים להתייחס לנקודות שהועלו
בו ,למרות שבנושאים מסוימים שגולדהגו עוסק בהם ,כמן שורשי
האנטישמיות המסןרתית הגרמנית ,הןא נעדר אבחנה מחייבת  ",אמר

פרופ ' ישראל גוטמו מהמכוו הבינלאןמי לחקר השואה ומומחה בעל
שם עולמי בתחום  .הןא צייו כי הספר אמנם לוקה בנטייה להתבססות
על מןדלים חד-ממדיים והגדרות טוטאליות בדבר חשיבות עוצמתה
של האנטישמיות ותוצאותיה  ,אןלם יש לראות את התרומה של הספר
בהכוונת הוויכוח לנושאים חשובים ומרכזיים באמת  ,כגוו האנטישמיות

ומשקלה ,ידיעת השןאה בגרמניה ומעורבות פעילה של גרמנים מו
השורה במבצע הרצח .

המתדייו האחרוו ,פרופ' דו דינר מאוניברסיטת תל-אביב ,התמקד
בשבירת הטאבן שביצע גןלדהגו בכך שמצד אחד דיבר על הגרמנים ,

ולא רק על הנאצים או על מערכות בירוקרטיות אנונימיות ,ןמצד שני
התייחס לקורבו בשמו  :העם היהןדי  .לדברי דינר ,ייחודו של הספר
בדרך שבה הציג גולדהגו את ההיסטוריה באור אחר ,דרך נראטיב
יהודי  -ומשום כך גם דרך רנאטיב כעוס וזועם .גודלהגו מחזיר למציאות
המןחשית את מלאכת הרצח היומיומית ןתוקף את ההיסטוריונים
המחפשים הסברים מןפשטים ומנןתקים ,כדי להסביר יי תופעות "  .לפי

דירנ ,הדיוו העלה עביה עקרונית הנוגעת שלילוב ביו רנאטיב להיסטוריה .
האם קיימת היסטוריה יהודית! גרמנית! ואם כו  ,האם מסןגל אדם
לכתוב היסטןריה ללא מעורבות אישית ןעל-פי רקע אישי! ןאילו לפי

גוטמו ,ייהאבחנה האלמנטרית ביו טוב לרע היא תכונה אנושית ,ולכו
נוצרת שפה היסטןרית כללית" .
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מפות גרמניות נדירות
באוסף ספריית יד ושם

לא יוקם סופרמרקט באושוויץ
מ

ל

פני  55שנה ,ב 22-

ביוני

,1941

פלשו

כוחות הצאב הרגמני לרבית הומעצות
והחלו במסע הרג המוני ושיסתי של
םידוהי רענםי ורפכבםי רשבכש.כההmנ

m

חאות מכל רחבי העולם נשמעות כבר תקופה ראוכה בעקבות הכוונה להקים מרכז קניות )סופררמקט(
סמוך למחנה המוות אושוויץ-בירקנאו  .המחאה התעצמה בעקבות הפננה שקיימו במקום נלוחי
ראש אנטישמים  ,שהביעו תמיכה בבניית המרכז המסחרי .

בעקבות ה י ד י עות בנושא פנה י ו " ר הנהלת יד ושם  ,אבנר שלו  ,אל ראש ממשלת פול י ו  ,ולודז ' מ יי ז '
צימושביץ  ',ואל יו " ר המועצה הבינלאומית של מוזיאוו אושוויץ  ,פרופ ' ולדיסלב ברטושבסק י ,והביע את

לפלישה ,שכו ה "מבצע בר ברוסה" ,
כללו גם הפקת מפות סופוגרפיות וספרי הדרכה

פרופ ' ישראל נוטמן  ,ראש המכון לחקר השואה ביד ושם וסנו יו " ר המועצה הבינלאומית של מוזיאוו

מחאתו על הבנייה המתוכננת באתר .

על אזורי היעד .המפות הוכנו בידי המחלקה

אושוויץ  ,חזר באחרונה מישיבת חירום של נשיאות המועצה  ,שנערכה בוורשה בראשות פרופ ' ברטושבסקי

הקרסוגרפית של הצבא הגרמני  .ספרי ההדרכה
והמפות כללו ,בנוסף לתיאור הכבישים ומסילות

ודנה בתוכניות הבנייה .פרופ ' נוטמן ,שייצנ את יד ושם  ,הציע למועצה להקפיד על שמירת חנורת חיץ של
כ  500-מטר סביב המחנה  .בשטח זה לא תבוצע כל בנייה  ,וכך יימנע חילול זכרם של הקורבנות.

סרפיית די שרם ,שהיא ה  mלה עבוםל התממחה

בפרוטוקול הרשמי של ישיבת הנשיאות  ,שהניע לידי יד ושם  ,נקבע כי הנשיאות מאשרת אך ורק הקמה
של מזנון וחנות לממכר נלויות וספרים בנושאים הקשורים למחנה  .בפרוטוקול מופיעה נם דרישה להקים

הברזל ,מפות עירוניות של האזורים שיועדו לכיבוש.
באסיוף חומר כתוב מתקופת שהואה ,אוצרת כיום

ארנון ממוסד  ,שיטפל בנושאים הנונעים לפיתוח ולשינויים בעיר אושוויץ  ,בשל החשיבות הכלל אנושית

כותרים  .באחרונה רכשה אוסף

שנודעת לאתר .הארנון יכלול את נציני השלטון המרכזי והמוניציפלי ומומחים מן האקדמיה.

מפות נאציות ששימשו את הצבא הנרמני בעת

שלו ונוטמן הביעו את ביטחונם בכך שהמועצה הבינלאומית  ,שהיתה לעזר רב בשימור האתר במהלך

יותר

מ 70,000-

יימבצע ברברוסה "  .האוסף כולל מפות מפורסות

השנים  ,תשכיל למנוע כל בנייה שאין לה קשר להנצחה.

של בלרוס ,לרבות הערים ביאליססוק  ,בובריסק,

נם ממשלת פולין הודיעה  ,כי התחייבה בפני אונסק " ו לשמור על מחנה אושוויץ ועל חנורת החיץ שסביבו ,

נרודנו ומינסק ,שבהו חיו מאות אלפי יהודים לפני

בשל היותו יי המקום המשמעותי ביותר לזיכרון האנושי-ההיסטורי של המין האנושי "  .בעקבות הסערה

השואה .רכישה זו היא

שחוללה הפרשה  ,הוצע בפולין תיקון לחוק הנונע לחופש המחאה  ,ולפיו ייאסר קיום אסיפות והפננות שאין

תרומה חשובה ביותר

להן קשר להנצחת הקורבנות ליד מחנות ההשמדה.

לאוסף המקורות
הניואנרפיים שכרב קיים

הכנס הבינלאומי הראשוו בישראל על הוראת השואה,

סבפרייה.
ד"ר רוברס רוזס,

מנהל ספריית יד ושם:
יימפות אלה הופקו לשם

 17-14באוקטובר 1996

הקלת ההתמצאות של

ש נים של עשייה חינוכית בנושא השואה הניבו מספר רב של תוכניות לימוד  .במקביל  ,צצו ועלו

mחוכה צאנהיםי םיNכשב

שנכשבו .הו הייי כלי עזר

שאלות רבות וסבוכות  .סוניות החינוך והוראת השואה תעמודנה במרכז הכנס הבינלאומי הראשון

לאיתור היהודים והשמדתם .לימוד מפות אלה

שייערך בישראל  ,ביד ושם  ,בנושא יי חינוך והוראת השואה  ",בין  14ל  17-באוקטובר .1996

הוא כלי עזר חשוב בידי חוקרי השואה".

מטרות הכנס  ,כפי שהונדרו בידי המארננים  ,הן העמקת הקשר בין המרכזים העוסקים בהוראת

עוד מסויף ד"ר רוזס ,כי לאוסף המפות יש נם

השואה ברחבי העולם ; הצנת תמונת מצב עדכנית של הוראת השואה  ,ובכלל זה בחינת תוכניות לימודים ,

ערך שעמי סונסימנלטי עמר ניוצלי שואה שהתנוררו

סביבה לימודית  ,סנלי ההוראה וציבורי הלומדים ; חשיפת נ י שות וחומרי למידה שונים הקשורים בהוראת

באזורים אלה .ייבעזרת המפות הם יכולים לעקוב
אחר המיקום הניאונרפי של יישובים שכבר נעלמו

השואה ; הצעת כיווני מחשבה ופעולה לנוכח האתנרים שמזמן העתיד בתחום הוראת השואה לאור
ההתפתחויות בארץ  ,בעולם היהודי ובעולם כולו בשנים הקרובות ; וכן הכרת יד

מהמפה ,שבהם נרו קרוביהם ומהם נלקחו אל

והמערך החינוכי שלו .

ושם -

ייעודו  ,תפקידיו

מותם בידי הנאצים ומשתפי הפעולה המקומיים" .

בכנס יוצנו עבודות מחקר ותוכניות לימוד מתחומים שונים :היסטוריה  ,סוציולוניה  ,אמנות וכן סרטי

סברפיית יד ושם מצויים כיום כ SO -ססים של

קולנוע  ,סרטי וידאו  ,מחשבים ותוכניות מולטימדיה  .תוכנית הכנס  ,הנתמך בידי המכון לחקר השואה ביד
ושם  ,כוללת בדיקה לעומק של הוראת השואה ב י שראל  ,בארצות הברית ובאירופה  ,באמצעות הצנת עבודות

המפות מאותה התקופה .

שנעשו במרכזי מחקר שונים בעולם .
שפות הכנס  :אננלית ועברית  .למידע נוסף אפשר לפנות אל לאה רושקובסקי  ,מתאמת הכנס  ,יד ושם ,

פיתיח יד ישם )המשך מעמ' (8

.6

ש יפו

,

השי

,

ו ת ל מ ב ק ,ים באת

:,

אנו עוסקים כעת בארנון מכלול השירותים
באתר  .תוכנית הפיתוח כוללת מערך כנ י סה  :כיכר
ומבנה מבואה  ,שיקשרו ביו החוליו של הרחוב

העירוני לב י ו מקדש המעט של הר הז י כרון .

עמידה באתנרי תוכנית 2001

תסייע לנו לעצב

את מורשת הז י כר ו ן של הצעירים באלף השלישי
לא רק מתוך לימוד ספרי ההיסטוריה אלא נם

מתוך מפנש מוחשי עם חומרי העדות 45 .

מיליון

דולר הוקצבו לביצוע התוכנית  .חלקה של ממשלת
ישראל יהיה כשליש מהעלות  .יתר ההוצאות יכוסו

ת.ד  3477 .ירושלים  ,91034טל .02-751612 / 13 / 93 .

!!לכל איש יש

י

שם!! -

הנצחה

ב 168-

קהילות בארה!!ב

ו " ר הקוננרס האמר י קאי  ,ניוט ניננריץ  ',העניק השנה את חסותו למעמד הקראת שמותיהם של

קורבנות השואה ב 168-

קהילות יהודיות בכל רחבי ארצות הברית  .המפעל נערך זו השנה השביעית

ביום הזיכרון לשואה ולנבורה ברחבי ישראל ובתפוצות.
מפעל ההנצחה הזה  ,הקרוי " לכל איש יש שם  ",נועד להשיב לנספים את שמותיהם ולהנציחם

כיחידים בני אנוש ובעלי זהות .מעמד הקראת השמות בארץ התקיים בכנסת וביד ושם  ,במעמד ראשי
המדינה  ,וכן בכל רחבי ישראל  :בבתי הספר  ,במוסדות ההנצחה  ,במחנות צה " ל ועוד .

בוועדה הבינלאומית של " לכל איש יש שם " חברים הונה הרעיון  ,חיים רוט  ,ונציני יד ושם  ,ההסתדרות

בידי ועדת התביעה  ,שהשתתפה בהקמת יד ושם .

הציונית העולמית  ,הקוננרס היהודי העולמי  ,בני-ברית  ,המועצה למען יהודי ברית המועצות ומשרד החוץ .

זו תהיה שותפה מרכזית במימוש התוכנ י ת .כן

הוועדה  ,הפועלת בחסותו של יו " ר הכנסת  ,אירננה נם השנה את מעמד הקראת שמותיהם של הנספים

שיתתפו גאדוות הדידיים של די שום עבולם ובשיראל .

במאות קהילות בתפוצות .

,

,בעי'מפירייה
שז בארץנ :שגה
ל
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,שמ
ביליין

"!fJ...ם

הצלת אמנית השיאה

Yad VasIIfm

נ שיא המדינה ,עזר וייצמו ,ורעייתו ראומה ערכו באחרונה קבלת פנים

רשות הזיכרון לשואה לונברוה

שבה לקחו חלק אנשי חברה וכלכלה בכירים  ,לרנל הקמת אגודת הידידים

הישרלאית של יד ושם  ,שתפעל במסנרת קרו יד ושם  .בראש אנודת הידידים
עומד שלמה להט (/ץי/צ)  .שמחה צאלח  ,העומדת בראש מחלקת הפיתוח

של יד ושם ,משמשת מנכ " ל הקרן  .שלמה להט  :יי הצבנו לעצמנו מטרה לנייס שלושה

, 2-J.

אב

שכמה כהט בב>ת הנש>א

יור" הוב.עוצה

הביגאלוימת:

מיליון דולר בשלוש השנים הבאות  ,כדי להציל מרחבי תבל יצירות אמנות מתקופת השואה ולהביאן לישראל
ברנע ים האחרונים שנותרו  ".הצלת יצירות האמנות היא הפרויקט הראשון שלקחה על עצמה אנודת הידידים .
למשימה זו נודעת חשיבות רבה הן בשל ערכן האמנותי וההיסטורי הרב של היצירות והן בשל היותן נדבך
משמעותי במאבק במכחישי השואה  .הציורים והפסלים שנוצרו בזמן השואה יכולים לשמש כלי נוסף ,
שבעזרתו אפשר לחוש את המצוקות והקשיים שהעיקו על היהודים תחת הלחץ והאימה הנאציים  ,בתקופה

שאין דומה לה בהיסטוריה האנושית  .להצנת יצירות אמנות אלה ביד ושם יש חשיבות לאומית והיסטורית.
" ליד ושם יש תפקיד חשוב ביותר באחדות הלאומית שלנו  ",אמר הנשיא וייצמן בקבלת הפנים .

שP

ד  /lר יסוף בורנ

יור" ההתלחנ:

אברכ שלו

ויר" :תלחנחח

יוחךכ ביין

ובזכיר ללכי:

ישי עמרמי

חרבי הלחנת
יד וםש:

אגו  1ת '  l ' ' 1 ' 1ושם בישרא!ן

מאז ההכרזה על ייסוד האגודה הישראלית  ,שחברים בה בכירים במשק ובכלכלה הישראלית  ,אישים

ידועים וכל מי שמורשת השואה ויד ושם קרובים ללבו ,נאספו במשך ששה חודשים תרומות של כרבע מיליון
שקל המיועדות למבצע הצלת אמנות השואה  .מלבד זאת ניתנו התחייבויות לתרומות בשנים הבאות  .מדובר
בכמה עשרות תורמים ,הראשונים שנענו לקריאה  ,והם רק חיל החלוץ לבאים .

•

תשנ"ד,

יולי

.1.996

חברת דיגיטל אקוויפמנט )דק( בע"מ תרמה להפקה של ערכת לימוד לתלמידי בתי הספר בארץ.

לינדה לוארמט  ,ד"ר יבא רקב ,
ד  /lר יולא רבומי  ,חןונ רבוט,ב
פרופ ' ישראל גוטןמ  ,סטןפ
גרווק ,ארבהם דודבנבי ,אילי
זטרוסבקי ,שלמה להט ,רואל
ספורטה ,דב פודר  ,יוסי פל,ד
חנ ולפ,גיחםי וקקסדטי ,יחםי
ןיילקr ,זז נילי ןרקr ,זז שושמן
שושני  ,שרה שטרן-קטן

הערכה  ,בנושא יי ילדי טהרן  ",מבוססת על יומנו של מילק ומנוללת את סיפור המבצע להצלתם של הילדים
היתומים מפולין והעלאתם ארצה בתקופת השואה ב ידי מחלקת הנוער והחלוץ של הסוכנות היהודית .

כרעמת בתנ עהת:

• עו " ד משה פורת תרם תרומה נכבדה ביותר לפרויקט איסופם ומחשובם של שמות ששת מיליון הנספים
בשואה  ,שיונצחו ב " היכל השמות " ביד ושם .

אבילט רב

• ארגוו עולי אוסטרוב-מזובייץ  ,באמצעות הנב ' שושנה קושניץ והגב' לאה שושני  ,תרם להקמתה של
קרן מלגות  ,שבאמצעותה יוענקו מלנות לתלמידי תיכון שיכתבו עבודות נמר בנושא השואה.
• חברת ייקר-גל" העניקה את חסותה להפקת הגיליון הראשון של המגזין יי י ד ושם ירושלי ם  ",המופיע

בשפה האננלית ומופץ ב 12-

•

מדינות בקרב

כ 10,OOO -איש.

ב 28-במארס  1996התקיימה קבלת פנים וארוחת ערב בבית משפחת צ/ייטו וסנהלי מהטה בתל-אביב .

ב קבלת הפנים השתתפו אישים  ,אנשי עסקים וחברים  ,שהביעו את הסכמתם להצטרף לאנודת ידידי יד

ושס בישראל  .יו " ר קרן יד ושס  ,שלמה להט  ,ויו " ר הנהלת יד ושס  ,אבנר שלו  ,הצינו את מטרות האנודה
וסיפרו על המבצע שקיבלה על עצמה  :הצלת אמנות השואה .במהלך הערב הוצנו יצירות אמנות מקוריות
מהמוזיאון לאמנות ביד ושם  ,המהוות דונמה ליצירות שיירכשו בכספי התרומות שייאספו בישראל .

'  l ' ' 1 ' 1ושם בעו!ןם
•

המחצית הראשונה של שנת

1996

היתה תקופה פורייה באגודות ידידי יד ושם ברחב י העולס .

ערוכת:

רכזת העמכרת:
כתבת ראישת:
חבר ובערכת:

רתגםו:

עכרות יושגית:
י.עוץ ובעדי:

ייעץו סוי.עו:

שמעון ביגלמן

גליה ערבון
פרופ ' ישראל גוטמן

רחל ברקאי

ד  /lר

רורבט רוזט

שמחה צאלח
מוטי שלם

מםו:

חלק מתוכנית האב ייי ד ושס ". 2001

•

ישראל כהן

יעקב לזוביק

יו " ר האגודה הפעיל מאוד לטובת יד ושס  ,שתמיכתו ותמיכת רעייתו  ,אדית  ,סייעה בהקמת אתר ההנצחה

הארכיון החדש של יד ושס ולסייע ברכ ישת ציוד ובשדרונ מערכת המחשוב הכוללת של יד ושס  ,שהיא

מיכל מוריס קמיל

אפרים קוו

אגודת ידידי יד ושם בארצות הברית  ,בראשות היו " ר אילי זבורובסקי ן חידשה באחרונה את פעילותה
בלוס אננ ' לס ובחוף המערבי  .בראשית חודש יוני התקייס מפנש חגיגי במעמד אברהם )אייב( שפיגל  ,סנן
יי יד לילד " ביד ושס  .כן נכחו בא ירוע ריטה שפיגל ונציני הדור השני לניצולי השואה .
• אירוע מיוחד נערך באחוזתו של משולם ריקליס בלוס אננ ' לס במטרה לתמוך בהשלמת בנייתו של

גלית אברג ' יל

יצחק הררי
ששון

טירם -

תו-אור

בפנישת ההנהלה של אגודת הידידים האמריקאית הוחלט לתמוך בפרויקטים נוספים ולהנביר את
לב לוינסון

המעורבות בפעילותו הכללית של יד ושם  ,לרבות הקמת סניפיס נוספ י ס ברחב י ארצות הברית  .דוו אדלמו ,
שסייס באחרונה השתלמות ביד ושס  ,מונה למנהל המשרד הראשי בנ יו-יורק .

•

סיועס הנדיב של רות וד " ר פליקס זנדמו  ,הנשיא והמייסד של קונצרן האלקטרוניקה הבינלאומי יי וישיי "

ורעייתו  ,איפשר את הקמתה של יי כיכר המשפחה " ב יד ושס  .הכיכר תשמש כניסה נאה ומרווחת לציבור

התלמידיס  ,החוקריס והמבקרים שיבואו בשערי בית הספר המרכזי להוראת השואה ובניין הארכיון .

•

אגודת הידידים בפנמה חידשה באחרונה את פעילותה  .האנודה ממקדת את פעילותה בנושא החינוך

למורשת השואה בפנמה .

• מרכז חינוך על שס הילו וקלרה אוסטפלד נחנך בבקעת הקהילות ביד ושם  .מרכז החינוך החדש יספק
מכלול פעילויות חינוכיות הקשורות בלימוד השואה לתלמידי בתי הספר  ,קבוצות מבקרים וחייליס .
• חדר הקריאה והעיון בארכיון החדש יוק  0בס יועה הנדיב של משפחת שוורץ .
• הרסט ניסט,ד ממנהלי יי כריסטי " באירופה  ,שהוא ניצול שואה וידיד ותיק של יד ושס  ,מנהל משא
ומתן בעזרת אגודת הידידים ההולנדית  ,בראשות אב קרנסה  ,על רכישת  63רישומיס של האמן היהודי
אדולף אאוסנברג בעבור מוזיאון יד ושס .

הקפה:
עציוב:
התספד:

ראיאלה שני
מינה פורטטב-שמךע

.

דפסו ע  .ר עב  /lמ

כתובת המערכת:

כתב העת די ושם ,ירושלים
ת  .ד 3477 .ירשולים 91034
לטופו ,02-751666 :פסק02-433511 :

15

פרטומים ,תערוכות ואירועים
פרטומום

חדשום

תמורות יטוד בעם היהויד

עברJבזת השואה -

הוncות

בכיסט הביאלנומי השתיעי
של חוקרי השואה.
עורר :פרופ' ישארל גוסמן,
הואצת יד ושם ,ירושל·ם,

•

שצולמ ו בגסו בידי צלמיס יהודיס  ,שהנציחו את

יי שואה " בחברה ה י שראלית וברבד י ם השונים של

מצוקת חיי היומיוס  ,מתועדיס בקסלוג  .התמונות

השפה הערבית  ,המנהינות הדתית שכסחיס הכטשיס

הקשות מציגות את העבודה במפעליס ובסדנאות ,

בידי הנאציס וחקר יומני שואה כז י אנר ספרותי .

את עליבות הח י יס ואת הסו ף
למחנות

הסראג י -

הג י רוש י ם

יולן-אוגוסט ' 96

המוות.

הקסלוג הנלווה לתערוכת "הגטו הארחון

-

החיים

בגטו לודז "' מתמקד בתגובה ה י הודית למשסר

•

ב 29-

בילוי ייערך בבקעת הקה י לות ב י ד ושס

קונצרט חזנות ושירים מן הקהילות ומן הגטאות .

הנאצי  ,בחייס היהודיים הפעיליס ובניסיוו

תשנ"ו.

להמשיך ולשרוד על אף האימה .

בקונרצס ישתתופ שנייס ןמ החזנים הונעדיס עבולס :

הספר עומד על השינויים

התערוכה מוצגת במוזיאון לאמנות ביד ושם,

ניצול השואה יצחק גוטפרוינד ולואיס דנטו.

היסודיים העמוקים  ,שחלו

חודש.

ופוקדיס אותה עשרות אלפי מבקריס מדי

•

בS-

באוגסוט יתקייס טקס האזכרה השנתי

בעם היהודי בעקבות השואה  .מאחר שלא ניתו

שכל ההצלחה הרבה שהיא זוכה לה  ,הוחלס להשמךי

ליאנוש קורצ'אק  ,המחנך היהודי שליווה את

להצביע על עומקה ומשמעותה של התמורה שחלה

ולהציגה עד הסתיו .

תלמידיו בדרכס האחרונה ונספה בסרבלינקה .
הסקס  ,שכיתוף גאודת קורצ י אק  ,ייערך ליד אנדרסת

בלי להצינ את מצב היהודים לפני המלחמה  ,מקד י ש

אירועום

הספר מקום נרחב למד י למצב ה י הודים בדורות
האחרונים לפני

השואה -

באירופה  ,בארצות הברית

קורצ י אק ב י ד ושס .

I

• ב14-

באוגסוט יופ י ע ביד ושס החזו המפורסס ,

ובישראל .

ססק

ילדים ונוער ע"ש ברונו

י ל י ד י ווו  ,אלברטו מזרחי  ,דור שני לשואה  .הוא

חלק נכבד מו הספר עוסק בנושא הזיכרוו  :כיצד

ברנד ז"ל וחלוקת המלגות לתלמידי מחקר על

י גיש ערב חזנות ושירים יהודיים ביידיש ובלדינו

הפנימו היהודים את זכר השואה וכיצד נתנו לו

מחקריס בתחוס השואה נערך ביד ושס בחודש יוני .

בחסות הרב הראשי לישראל  ,הרב ישראל מאיר

ביסוי מבחינה דתית ובמישור של חיי היומיום.

המלגות ניתנו על מחקריס היססורייס  ,הבוחנים

לאו.

בספר נכלליס נס פרקים הסוקרים את השתקפות

סוגיות מרכזיות בתולדות השואה  ,ובכלל זה גם

הציבור מוזמן .פרטים במלחקת ההסברה וההנצחה ,

הנושא ביצירותיהס של סופריס בנ י הארץ .

עבודות בונשאיס בי ו -תחומיים  ,גכוו משמעות המלה

טל02- 751614/ 5 .

הענקת פרס לספרm

במתו ההרצאות המופיעות בספר נסלו חלק
היססוריוניס בולסיס מהארץ ומחו " ל  ,המתמח י ם
בקשת רנחבת של תחומיס הנוגעיס לתקופת השואה

יום

ה

ניצח

ביד

I

I

שם

ולהיבסיה .

למען חירוגתו וחירותכם
 הובדג בפוילן . 1949-1939מתא ינדאל לבסמן ,הותאצ
יד ושם ,ירושל·ם ,תשנ"ו

. 1996
הספר עוסק בתולדותיה של
תנועת הבונד בפוליו בתקופת

הטקס הרשמי לציון הנוצחון על
גרמניה הצאנית נערך בדי ושם ב8-
במאי .לארשונה צוין האתירך אכירוע
ממלכתי ,על-פי החלטת הוועדה
לענייני טקסים וסמלים

השואה ואחר י ה .הוא בוחו ,

מתוך התבססות על תיעוד

יום ניצחונו של

רחב  ,בחלקו בלתי דיוע עד כה  ,את דרכה של המפלגה

עבלות הרבית על

במחתרת  ,את האידיאולוגיה המפלגתית העומדת

גרמניה הנאצית

בפני שמרב  ,תא פע י לותה של הנהגת המפלגה בפול י ו ,

צויו

בסקס

בארצות הברית ובבריסניה ואת ניסיונות השיקום

תכלממי ב 8-יאמב

של הבונד בפוליו לאחר השואה  .זהו ניסיוו ראשוו

, 1996

להסויף תא 8
החל משתנ .1996

להביא את קורותיה של אחת התנועות החשובות

שליד אנדרסת

את הססק כידנ בנוכחותו רשא הממשלה באותה

בתולדות מזרח אירופה  ,בשניס האחרונות לקיומה

סהמnים קבסןפמ

עת ,שמעוו פרס ,ובמהלכו הועלה זכרם של מיליוו

כגורס פול י ס י רב השפעה בציבור היהודי .

יד ושם  .בסקס

וחצי החיילים היהודים שלחמו בצבאות ענלות

2,000

הברית ,הצבא האדום וכוחות ההתננדות לצבא

ברחבה

תתשהןפ כ-
הגסו האחרון

-

החיים

במאי ללוח האירועים הממלכתיים

חיילים ותיקים ,

הנאצי.

רפסיזנים יהודים

דברים לזכר הלוחמים נשאו יו"ר הנהלת יד ושם,

ומתנדבים

תת-לאוף )מילי( רנבא שלו ,נצינ ראנוו נכי הלמחמה ,

מהישיוב שלחמו שכורות הצבא הרביסי והרבינדה

אברהם כהו ,ונצינ לוחמי הברינדה היהודית ,ד"ר

התידוהי  .הסקט רואןג בדיי ראוגו סהחמםי אנבצים,

תנלאנ לוךר  .תבום הסקט הוחנו לרמלגות הנארדהט

נציני ראנוו הפרסיזנים ,נכי המלחמה בנאצים וןו

זרי רפחים מעטם סחןוי ואומת עהולם ,הדור שהני

ההיססוריה הסראג י ת של

ושם.

לניצולי השואה  ,יד ושם ,צה"ל וממשלת ישראל .

נסו לודז י  ,הגסו האחרוו

הודעוה עלנייני ססקים סומלים של משמתל שירלא,

הסקס הסתיים בשירת התקווה ,שלוותה בננינת

ששרד באירופה  .מסמכיס  ,יומניס ותמונות נדירות

בראשות שר התיירות שלעבר עוזי ברעם ,החליסה

תזמורת צה " ל .
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בגסו לוזז' 1944-1940
בעריכת מיכל אוגגר,
הוצאת יד ושם,

עמ'

193
ואנגל·ת(.

, 1995

)עברית
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את

