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ידועים באירופה .את שנות המלחמה הראשונות
עבר בגטו פיוטרקוב-טריבונלסקי .באוקטובר 1942
גורשו אביו ואחיו עם מרבית יהודי העיר למחנה
ההשמדה טרבלינקה ,שם נספו .ישראל לאו הצליח
לחמוק עם אמו מהגירוש וכך ניצלו חייו .בסלקצייה
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בנובמבר  1944הצליחה
אמו להצמיד אותו לאחיו
הגדול נפתלי שהיה מיועד
להישלח לעבודת כפייה,
אך היא עצמה לא ניצלה.
עם נפתלי נשלח ישראל
למחנה לעבודת כפייה
■   הרב ישראל מאיר לאו
בעיר צ'נסטוחובה ,משם
הגיעו למחנה הריכוז בוכנוולד .כאשר שחררו חיילי
ארצות הברית את המחנה ,היה לאו (בכינויו לולק) בן
השמונה מהאסירים הצעירים ביותר במחנה .לאחר
השחרור עלה ארצה.
הרב לאו שימש בכמה תפקידים רבניים ,בהם
רב אזורי בצפון תל אביב ,רבה הראשי של נתניה
והרב הראשי האשכנזי לתל אביב-יפו .בשנת 1993
נבחר לרב הראשי לישראל ושימש בתפקיד זה עד
שנת  .2003בשנת  2005נבחר בפעם השנייה לרבה
של תל אביב-יפו .ביום העצמאות  2005זכה הרב
לאו בפרס ישראל על מפעל חיים — תרומה מיוחדת
לחברה ולמדינה.
במלאות  60שנה לשחרור מחנה בוכנוולד
התפרסם ספרו של הרב אל תשלח ידך אל הנער
המגולל את קורות חייו בשואה ומספר על נעוריו
בישראל ועל השפעת זיכרונות הילדות שלו על
דרכו כרב וכמנהיג.
"אני שמח על ההחלטה למנות לתפקיד איש
מהמעלה הראשונה שזכיתי להכיר היכרות אישית
במשך שנים רבות" ,אמר יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו" .נושא השואה קרוב ללבו של הרב לאו,
והוא רואה בקיום זיכרון השואה ערך יהודי ואוניברסלי.
לרב לאו קשרים אמיצים עם יד ושם ,והוא פועל רבות
למען הנצחת זיכרון השואה והנחלתו".
"בחרדת קודש קיבלתי את ההודעה בדבר בחירתי
ליושב ראש מועצת יד ושם ,ועל כך נתונה תודתי
לראש הממשלה אהוד אולמרט ולחברי הממשלה
אשר אישרו בחירה זו" ,אמר הרב לאו" .קורות חיי
ספונים בקירות יד ושם ובשלל המסמכים והמיצגים
המצויים בו .זכיתי ללוות את יד ושם בארץ ובתפוצות
שנים רבות ,ואני מלא הערכה ליושבי הראש של
המועצה ושל ההנהלה שקדמו לי .יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו הוא הבנאי הגדול של יד ושם ,ואני
משוכנע ,מתוך היכרות רבת שנים ,כי נפעל בצוותא
לרומם את המוסד שאין שני לו .אני רואה לעצמי
חובה להקדיש מעתותיי ומרחשי לבי לקיום מצוות
'זכור את אשר עשה לך עמלק' של דורנו".

למידע נוסף על אודות הרב ישראל מאיר לאו בתערוכה המקוונת "לבנות ולהיבנות"

 27בינואר

יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
■  לקראת יום הזיכרון הבין-לאומי השלישי לקרבנות
השואה ,ב 27-בינואר  ,2009יקיים יד ושם כמה אירועי
חינוך והנצחה בארץ ובעולם:
■  ב 27-בינואר יישא יושב ראש מועצת יד ושם הרב
ישראל מאיר לאו את הנאום המרכזי באספה הכללית
של האו"ם בניו יורק .כמו כן עותקים מפרויקט של
זיכרונות ניצולי שואה יועמדו לתצוגה בקומת הכניסה.
הפרויקט הוא פרי יוזמה משותפת של חתן פרס נובל
וה"שליח של שלום" מטעם האו"ם אלי ויזל ומנחם
רוזנזפט ,יושב ראש המערכת של הפרויקט ויושב
הראש המייסד של הרשת הבין-לאומית של ילדים
של ניצולי שואה יהודיים .יד ושם הצטרף לפרויקט
ב 2004-ופרסם עד כה  11ספרים ,ובהם זיכרונות
של  17ניצולים .השנה הזמינה קימברלי מאן ,מנהלת
תכנית השואה באו"ם ,שניים מהמחברים לחלוק את
סיפוריהם באירוע של חתימה על ספרים בחנות
הספרים של האו"ם.
■  ביום שלישי  27בינואר ייערך טקס רשמי לציון יום
הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה במרכז האו"ם
באירופה בז'נווה ,במעמד של יותר מ 1,000-איש.
מנכ"ל משרד האו"ם בז'נווה סרגיי אורדז'וניקידזה
והמנהלת הפדגוגית של בית הספר המרכזי להוראת
השואה ביד ושם שולמית אימבר יישאו דברים .הטקס
ייערך בשיתוף משרד החוץ של ישראל והמשלחת
של מדינת ישראל למשרד האו"ם בז'נווה בסיוע יד
ושם ,ויהיו בו גם קטעי וידאו ,עדויות של ניצולים,
סרטון המציג את קונגרס הנוער הבין-לאומי ביד
ושם שהיה בשנה שעברה ודבריו של משתתף
בקונגרס משווייץ.
■  יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ויושב ראש
מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו ישתתפו
בישיבת ממשלה מיוחדת ב 25-בינואר .אבנר שלו
ירצה לפני השרים על ציון יום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה והמאבק באנטישמיות.
■  בארץ תוצג תערוכת התצלומים הנודדת " ֶ .בסָה:
מילה של כבוד — מוסלמים אלבנים שהצילו יהודים
בשואה" (צלם :נורמן גרשמן) בעיר רמלה במעמד יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו וראש העיר רמלה יואל
לביא .התערוכה תוצג בכתוביות בערבית ובעברית,
ובה  17דיוקנאות של חסידי אומות עולם אלבניים
ומשפחותיהם שיצאו מגדרם להציל יהודים ואף התחרו
זה בזה על הזכות להצילם ,כל זאת מתוך אהבת

אנוש ורצון לעזור לבני תמותה הזקוקים לעזרה אף
שהם בני דת אחרת .במשך שלושה חודשים מפתיחת
התערוכה ברמלה ישתתפו תלמידים ערבים ויהודים
מהעיר בתכניות חינוך מיוחדות של בית הספר המרכזי
להוראת השואה ביד ושם.
■  התערוכה " .ב ֶָסה :מילה של כבוד" תיפתח גם בבית
הספר ליחסים בין-לאומיים באוניברסיטת קולומביה
שבניו יורק ב 20-בינואר.
התערוכה הנודדת "אלבום אושוויץ" תיפתח
במוזאון השואה בלוס אנג'לס ב 27-בינואר .התערוכה
מציגה את העדות החזותית היחידה שנותרה
ושמנציחה את תהליך הרצח ההמוני באושוויץ-
בירקנאו .את אלבום התצלומים גילתה אחת מאסירות
המחנה מיד לאחר השחרור.
■  התערוכה הנודדת של יד ושם "אושוויץ :ממעמקי
התהום" תיפתח ב 27-בינואר במטה בניין הפרלמנט
האירופי בבריסל .התערוכה מציגה תמונות מאלבום
אושוויץ — עדות מצולמת של תהליך הרצח ההמוני
באושוויץ-בירקנאו  -ורישומים מאת האמן היהודי
ז'ינובי טולקאצ'ב ,חייל בצבא האדום שהיה עד לשחרור
אושוויץ-בירקנאו ב 27-בינואר .1945
■   התערוכה הנודדת "אין משחקים ילדותיים"
תיפתח באולם העירוני בלינץ שבאוסטריה ב27-
בינואר .בתערוכה מוצגים צעצועים ,משחקים,
עבודות אמנות ושירים המספרים את סיפוריהם
האישיים של הילדים ומאפשרים להכיר מעט את
חייהם בשואה.
■  התערוכה הנודדת "מסע ומשא :שמואל בק — 60
שנות יצירה" תוצג באוניברסיטת מיינץ שבגרמניה מ19-
בינואר .התערוכה מציגה שישה עשורים של יצירות
שיצר האמן וניצול השואה המפורסם המתמודד עם
שאלות היסוד של שפת הציור ומתלבט בין הביטוי
המופשט לבין הביטוי הפיגורטיבי.
התערוכה הנודדת "טוראי טולקאצ'ב בשערי
הגיהינום" תיפתח בעיר נוסטרליץ שבגרמניה ב27-
בינואר .בתערוכה רישומיו של חייל בצבא האדום,
אמן ויהודי ,הטוראי ז'ינובי טולקאצ'ב שהגיע לשערי
מחנות המוות מיידנק ואושוויץ בעת שחרורם.
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יוזמות בקרב הנוער של אירופה
מאת רחל בד-קפלן ומתי סנקמן

"נוער מוביל נוער"
שנה לקונגרס הנוער הבין-לאומי ביד ושם
■ עברה כשנה מאז התאספו  116צעירים מ62-
מדינות בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם
לקונגרס הנוער הבין-לאומי הראשון מסוגו בעולם.
קונגרס הנוער פתח את יום הזיכרון הבין-לאומי,
 27בינואר  ,2008ונפרש על פני שלושה ימים גדושי
הרצאות ,סדנאות ,סיורים וטקסי זיכרון .הנושא המרכזי
שהוצב בלב הקונגרס היה לימוד נושא השואה ודיון
במשמעויותיה האוניוורסליות .בתום הקונגרס חתמו
כל נציגי המדינות על אמנה בין-לאומית ובה התחייבו,
בתוקף היותם מנהיגי העתיד ,לפעול במדינותיהם
נגד הכחשת השואה תוך לימוד ושימור של זיכרון
השואה והנחלתו לדורות הבאים.
בשנה האחרונה מרבית משתתפי קונגרס הנוער
הבין-לאומי פעלו וקידמו שורה ארוכה של פעילויות
חינוך שונות של זיכרון השואה ולימודה ,החל בלימוד
השואה בבתי ספר ובתנועות נוער ברחבי העולם
וכלה בטקסי זיכרון ובהרצאות בתוך קהילותיהם.
כדי לעודד יוזמה חינוכית זו ולהוסיף עוד ידע וכלים

להמשך הצלחתה והתפשטותה ,בית הספר המרכזי
להוראת השואה מקיים את הפרויקט "נוער מוביל
נוער" ,עבור משתתפי הקונגרס .בתכנית קיבל כל
אחד ממשתתפי הקונגרס את ספר העדות האם
העצים פורחים אצלכם? מאת שני ניצולי השואה
האחים מנחם מאיר ופרדריק ריימס .ספר זה עומד
השנה במוקד הפעילות החינוכית המוקדשת לציון יום
הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה .בתום קריאת
הספר שמעו הצעירים הרצאה על סדנה המבוססת
על הספר .ההרצאה ,מפי המנהלת הפדגוגית של
בית הספר המרכזי להוראת השואה שולמית אימבר,
הועברה באתר אינטרנט מיוחד שהוקם במיוחד לצורך
זה .בתום ההרצאה התקיים דיון ,ובו הוצגו שאלות
לשולמית אימבר באמצעות פורום האתר .משתתפי
הפרויקט עתידים להעביר את הסדנה לקהלים
צעירים במקומות הלימוד שלהם ובקהילותיהם כדי
להרחיב את העיסוק בנושא השואה ובמשמעויותיה
לדורות הבאים.

סמינר בין-לאומי
בספרד על
נשים בשואה
■ הסמינר הבין-לאומי הראשון בנושא נשים בשואה
נערך באוניברסיטת גרנדה בתחילת נובמבר .הסמינר
היה פרי היוזמה והתיאום של פרופ' אליסיה רמוס-
גונזלס ,ראש התחום ללימודי מגדר באוניברסיטת
גרנדה בספרד שעוסקת במחקר השואה ובהוראת
השואה בכלל ובגורלן של הנשים בשואה בפרט.
בסמינר השתתפו עשרות אנשים :ראשי מכונים
ומוזאונים שעוסקים בהנצחת זיכרון השואה והעולם
היהודי בספרד ומחוצה לה ,אנשי מחקר ואנשי אקדמיה
מספרד ,מצרפת ,מארגנטינה ומישראל ,סטודנטים,
אנשי תקשורת והקהל הרחב.
נושאי ההרצאות של הסמינר היו מגוונים :הוראת

יומן לתלמיד נלחם בגזענות ובשנאת הזרים
■ בית הספר המרכזי להוראת השואה והרשות
האירופית לזכויות יסוד ) (FRAחברו לשיתוף פעולה
ייחודי וראשון מסוגו להפקת  ,S'Cool Agendaיומן
לתלמיד שמטרתו לעורר מודעות בקרב בני נוער.
במסגרת "שנת הדיאלוג הבין-תרבותי" שהוכרזה
באירופה ,הופק יומן הנוער בשפות אנגלית ,צרפתית
וגרמנית כדי להגביר את מודעות התלמידים לגזענות,
לשנאת הזרים ולסוגי אפליה אחרים.
נוסף על חומרים חינוכיים בנושא יום הזיכרון
הבין-לאומי לקרבנות השואה ,יש בכל יומן שתי
גלויות מיוחדות שעניינן זיכרון השואה .גלויות אלו הן
מהפרויקט "תמרורים :גלויות מהקצה" שיצא לדרך
בשנה שעברה ביוזמת בית הספר המרכזי להוראת
השואה בשיתוף המחלקה לעיצוב גרפי והמחלקה
לתקשורת חזותית של המרכז האקדמי לעיצוב
ולחינוך ויצו חיפה על שם נרי בלומפילד.
רחל בד-קפלן היא מנהלת מדור יחסים בין-לאומיים,
ומתי סנקמן הוא רכז במגמת ההדרכה בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.
■   עמוד שעניינו זיכרון השואה מ ,S'Cool Agenda-יומן לתלמיד
לשנת  2009שחולק לאלפי תלמידים ברחבי אירופה
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השואה בספרד; העדות  -כלי בנרטיב השואה; השואה
בשירה של נשים ועל נשים (בלדינו ובספרדית); נשים
במחנות; נשים צועניות; תיעוד נשים שורדות בקולנוע;
נשים בקהילת סלוניקי (לפני השואה ובשואה);
זיכרונות השורדות  -מקור תיעודי; נשים בעמידה
ובהתנגדות; חסידות אומות העולם בספרד ועוד.
כמו כן ניתנו בסמינר עדויות של שתי נשים ששרדו
במחנות (יהודייה ולא יהודייה).
"הסמינר היווה הזדמנות לפגוש אנשים בעלי
מחויבות להוראת השואה שמכירים ומוקירים את
פועלו של יד ושם בכלל ושל בית הספר המרכזי
להוראת השואה בפרט" ,אמרה ד"ר פרומי שחורי,
מנהלת שלוחת בית הספר בגבעתיים שפרופ' רמוס-
גונזלס הזמינה להרצות בסמינר" .כמו כן הסמינר
היה הזדמנות מיוחדת עבורי  -אישה ,בת לניצולי
שואה ,אם וחוקרת  -להרצות על הנושא של נשים
מול הכיליון .נהניתי מהשיח המשותף עם הנוכחים
בנושאים של הנצחה ושל זיכרון .הסמינר הוא דרך
לחזק את קשרינו עם מוסדות שמחפשים עוד דרכים
להנחלת זיכרון השואה בספרד".

סמינר בין-לאומי :השואה וזכויות האדם
■ בימים  10-8בנובמבר ערך בית הספר המרכזי
להוראת השואה ביד ושם סמינר בין-לאומי לבוגרים
בווינה ,חלק מיוזמה משותפת עם הסוכנות למען זכויות
האדם של האיחוד האירופי (  .)FRAבסמינר השתתפו
 23מחנכים ממדינות האיחוד האירופי ,בוגרי סמינרים
של יד ושם שהתקיימו במסגרת התכניות של הנציבות
הבין-לאומית לתביעות ביטוח על תקופת השואה
( .)ICHEIC
מטרת הסמינר המאומץ בן היומיים שנערך לציון
 70שנה לפוגרום "ליל הבדולח" הייתה לבסס את
הקשר בין הוראת זכויות האדם לחינוך על השואה.
נוסף על המצגות והדיונים ,ערכו המשתתפים
שיחות קבוצתיות להכנת תכניות שנתיות .התכניות
שהמשתתפים בחרו להכין היו פרויקטים לאומיים ורב-
לאומיים ,שכן פרויקטים מסוג זה הם חלק מהמאבק
של אירופה באנטישמיות ובהפרת זכויות האדם.
"לימוד ההיסטוריה חיוני מאוד" ,הדגישה לורה
פונטנה מאיטליה ,מהמשתתפות בסמינר'" .ליל
הבדולח' היה נקודת מפנה והביא לידי רצח העם של
יהודי אירופה בידי הנאצים .עלינו לזכור את הקרבנות
ואת מבצעי הפשעים ,וגם את המשקיפים מן הצד,

מאת ד"ר עירית אברמסקי וגלית אביטן

■ ביתן של יד ושם ב - "Diversity Day"-אירוע בווינה שהשתתפו
בו כ 2,000-בני נוער מאירופה

ולשאול את עצמנו אם גם אנחנו משקיפים מן הצד
בחיי היום-יום שלנו".
"הסמינר אפשר לסגל בית הספר ולאנשי הFRA -
לקיים דיונים פנים אל פנים לקידום הוראת השואה
ברחבי היבשת ולחזק את מחויבותנו המשותפת
לפרויקטים עתידיים" ,הסביר ד"ר דורון אברהם ,מנהל
מגמת אירופה בבית הספר המרכזי להוראת השואה.
"פרויקטים אלו יותאמו במיוחד לצורכי ההוראה
ולסביבה הלאומית של כל אחד מהמשתתפים".
ביום האחרון של הסמינר השתתף בית הספר
המרכזי להוראת השואה בפעם הראשונה באירוע
" "Diversity Dayבווינה .מארגני האירוע  -הסוכנות

חדש בבית הספר הווירטואלי
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פורטל ברוסית בתמיכת קרן
ג'נסיס
■ ב 1-בינואר  2009נחנך בתת-אתר של בית
הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם פורטל
בשפה הרוסית .הפורטל נבנה בתמיכתה הנדיבה
של קרן ג'נסיס ,ומטרתו להנגיש מידע על השואה
וחומרים חינוכיים עבור קהל דוברי הרוסית בארץ
ובעולם .החומרים ,ההיסטוריים והחינוכיים כאחד,
נבחרו בקפידה כדי שייתנו לגולשים תמונה רחבה על
השואה ,תוך הדגשת ההתרחשויות בברית המועצות
לשעבר .החומרים ההיסטוריים נלקחו מארכיון יד ושם
ומפרסומיו השונים ,ואילו את החומרים החינוכיים
כתב הצוות החינוכי של בית הספר.
בפורטל ערכי אנציקלופדיה ,תצלומים ,עדויות,
יומנים ומכתבים אחרונים ,מסמכים ושאלות נפוצות.
עוד יהיו בו מגוון חומרים חינוכיים ,ובהם מערכי שיעור
וסביבה חינוכית אינטראקטיבית " -ילדים בגטו".

"ילדים בגטו"  -עכשיו בגרמנית
■ בשבועות האחרונים עלתה הסביבה החינוכית
האינטראקטיבית "ילדים בגטו" לתת-האתר של
בית הספר המרכזי להוראת השואה גם בשפה
הגרמנית .הסביבה כבר קיימת בשפות עברית ,אנגלית
ורוסית.
הסביבה ,פרי שיתוף פעולה של עמותת סנונית
לקידום החינוך המתוקשב מיסוד האוניברסיטה
העברית ובית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם,
נבנתה על פי התפיסה הגילית של בית הספר.
"ילדים בגטו" היא סביבה חינוכית על ילדים
שנכתבה למען ילדים .היא מתארת את החיים
בתקופת השואה מנקודת מבטם של הילדים שחיו

מאת נעמה שי"ק

בגטו ומנסה להציג את החוויה המורכבת של החיים
בגטו בדרך שמתאימה גם לילדים בימינו .במרכז
הסביבה עומד שחזור דמיוני של רחוב בגטו .הילדים
מוזמנים "להתהלך" ברחוב ו"לבקר" באתרים שונים
בו .בכל אחד מהאתרים מוצגים מקוריים (עדויות
וידאו ,תצלומים ,חפצים ,ציורים ועוד) ,וכל מוצג מלווה
בפעילות אינטראקטיבית מעוררת מחשבה.
פיתוח התכנית האינטראקטיבית ותרגומה למגוון
השפות נעשו בזכות תמיכתה של ועידת התביעות.

הגיליון החדש של "זיקה"
מיוחד לעשרה בטבת
■ הגיליון החדש של העיתון זיקה ,העיתון המקוון
למורים ,עוסק באמונה נוכח משבר  -העולם הדתי
והתמודדותו עם השואה  -לציון עשרה בטבת,
יום הקדיש הכללי .במדורים השונים העיתון דן
בהתמודדותם של יחידים שניסו לקיים את אמונתם
בתוך מציאות של תוהו ובוהו ושל מנהיגים המנסים
לתת עוגן לקהילותיהם בתקופת השואה.
בגיליון ריאיון אישי עם אברהם אביאל ,ניצול
שואה מדוגאלישוק ,שפותח צוהר לעולמו הפנימי של
נער שהוא השריד היחיד מכל משפחתו; ריאיון עם
פרופ' אליעזר שבייד שבודק תגובות של הוגי דעות
שונים לנוכח השואה; ודיון בסרט המריבה שמציג
פולמוס אמוני בין שני חברים החוזרים ונפגשים
אחרי המלחמה .הכתבה המרכזית עוסקת בדיון על
קביעת יום תענית לדורות לזכר השואה .עוד בגיליון
טקס ומערך שיעור בנושא.
ועידת התביעות וקרן משפחת אדלסון תומכות בפיתוח חומרי
הלימוד בתת-האתר של בית הספר המרכזי להוראת השואה.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

למען זכויות האדם של האיחוד האירופי ,עיריית וינה
ומועצת בתי הספר של עיריית וינה  -יזמו פרויקט
משותף כדי להגביר בקרב בני הנוער את המודעות
לזכויות האדם ולהעמיק את ההיכרות עם מיעוטים
שונים באירופה .יותר מ 45-ארגונים לא ממשלתיים
השתתפו באירוע בססמה אחת ."Respect Unlimited" -
כ 2,000-תלמידים מאוסטריה ,מהונגריה ,מצ'כיה
ומסלובקיה ביקרו בביתני המידע ,ובכלל זה הביתן
של יד ושם שהציג חומרים חינוכיים בנושא לימוד
השואה .הציון של  70שנה לפוגרום "ליל הבדולח"
עמד במרכז מערך ההסברה של בית הספר .תלמידים
משני בתי ספר בווינה השתתפו בשתי הסדנאות של
דבורה הרטמן (ממגמת אירופה) "But the Story Didn’t
".End That Way
"השתתפות בית הספר באירוע זה היוותה שלב
חשוב בהידוק שיתוף הפעולה עם ה ,"FRA-אמרה רחל
בד-קפלן ,מנהלת מדור יחסים בין-לאומיים של בית
הספר" .היא פתחה עוד דרך לבניית קשרים חדשים
בתחום הוראת השואה באירופה".
ד"ר עירית אברמסקי היא ראש הדסק הרוסי ,וגלית אביטן
עובדת בדסק ההונגרי והרומני במדור אירופה בבית הספר
המרכזי להוראת השואה.

אירועי בית הספר
המרכזי להוראת השואה:
אוקטובר-דצמבר 2008
■ בשלושת החודשים האחרונים של  2008נפתחו
השתלמויות וימי עיון ייחודיים :ההשתלמות "שיח
בין-דורי באמצעות הרדיו" וימי עיון לצוות העובדים
של מוזאון בית לוחמי הגטאות ,להנהלת מרכז רחל
ינאית (יד בן צבי) ,למנהלי בתי ספר תיכוניים במחוז
חיפה ,למנהלי בתי ספר יסודיים מחדרה ,להנהלת
משרד החינוך במחוז חיפה ועוד.
בחודשים אוקטובר ונובמבר ביקרו ביד ושם
כ 13,000-בני נוער מחו"ל ,מרביתם בפרויקט "תגלית",
מגרמניה וממשלחות חילופי נוער מאירופה .בשבועות
אלו גם התקיימו ימי עיון והכנה למשלחות צה"ל
לפולין " -עדים במדים".
בחודש ספטמבר נפתח פרויקט של משרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה לבתי ספר ,זו השנה
השביעית .בפרויקט משתתפים בני נוער מבתי ספר
של משרד התמ"ת בארבעה ימי עיון  -שני ימי עיון
ביד ושם ,ביקור של הניידת "תהודת זהות" בבתי
הספר וסיור בירושלים בהדרכת יד בן צבי .נוסף על
כך ,בימים אלו החלה הכנת משלחת בתי הספר של
התמ"ת לפולין.
בשלושת החודשים האלה התקיימו במגמת
ההדרכה קורסים להכשרת מדריכים :קורס הכשרת
מדריכים בעברית ובשפות זרות לעבודה עם תלמידים
ועם הקבוצות החינוכיות השונות; קורס להכשרת
בנות שירות לאומי להדרכת ילדים ובני נוער; קורס
למש"קיות אשר ידריכו קבוצות מקורסי טירונים
וחיילי צה"ל ביד ושם; קורס הכשרת מדריכים
עצמאיים להדרכת תלמידי בתי ספר יסודיים
וחטיבות ביניים.
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רעה"
ראינו
"שנות
טקס חנוכת הסדרה על החיים הדתיים בתקופת השואה
■ "אנחנו מתנסים במעמדים מאוד מרגשים ,מיוחדים
ויוצאי דופן ,ובכל זאת אני מרגיש כרגע איזו הרגשה
מיוחדת"...
בדברים נרגשים אלו פתח אבנר שלו ,יושב ראש
הנהלת יד ושם ,את טקס ההשקה של סדרת הספרים
שנות ראינו רעה בכ"ז תשרי 26 ,באוקטובר ,בבית
הכנסת ביד ושם .הטקס התקיים במעמד מרדכי
טסלר מארצות הברית ,בנם של אדית ורודולף טסלר
שתרמו לפיתוח הסדרה (ראו למטה) ,הרב הראשי של
העיר מודיעין הרב דוד לאו ,ההיסטוריון הראשי של
יד ושם פרופ' דן מכמן ומנהלת בית הספר המרכזי
להוראת השואה ביד ושם דורית נובק .את הטקס כיבדו
בנוכחותם רבנים ואישי ציבור ,בהם רבה של סביון הרב
דוד ברודמן ,ראש עיריית אלעד הרב צביקה כהן ,ראש
עיריית ביתר עילית הרב מאיר רובינשטיין ,מנהלי אגפי
חינוך ברשויות החרדיות ואנשי חינוך רבים .הנחה את
הטקס הרב דודי זילברשלג ,חבר הנהלת יד ושם.
הסדרה ,שיצאה לאור גם בשפה האנגלית,
מספרת את סיפורם של היהודים שומרי המצוות
בשואה בהקשר היסטורי כללי ובמסגרת יהודית רחבה.
סדרה זו מנסה לבטא את ערכיהם ואת חוויותיהם
של היהודים הדתיים-חרדיים ולעמוד בקריטריונים
של היסטוריוגרפיה אקדמית .החומר העשיר נשען
על מקורות מגוונים ,בהם מסמכי ארכיון ,מקורות
רבניים-הלכתיים וספרות זיכרונות של ניצולים .שני
הכרכים הראשונים מלווים בתקליטורים ,ובהם לקט
קטעי עדויות המתאימים לכרך .ארבעת הכרכים
מתמקדים בנושאים מגוונים  -האורתודוקסייה

בגרמניה תחת השלטון הנאצי ,תקופת הגטאות ,הצלה
בתקופת השואה ו"הפתרון הסופי"  -על היבטיהם
ההיסטוריים ,המוסריים וההלכתיים.
"הסדרה מהווה את חוט השדרה בעבודה הענפה
הנעשית במדור החרדי בבית הספר המרכזי להוראת
השואה" ,מסבירה המנהלת הפדגוגית של בית הספר
שולמית אימבר" .המקורות המובאים בה מרבים לשמש
את אנשי החינוך בבית הספר גם בקבוצות לא חרדיות.
זה מפעל ראשון מסוגו שמטרתו להשלים חוליה חשובה
מאוד בתחום ושעד כה חסרה ברוב הספרות והמחקר".
לפני הטקס נערכו בבית הספר סדנאות דידקטיות

בסוגיות שונות מתוך סדרת הספרים ,והשתתפו בהן
אנשי חינוך חרדיים מרחבי הארץ.
פרופ' דן מכמן" :התרומה הזאת שאפשרה ליד
ושם לפעול ולחבר את הסדרה שנות ראינו רעה היא
השקעה מעבר לחיבור ספרים גרדא; היא הבאה
'ביחד' לא רק של קבוצות שונות בציבור שחי במדינת
ישראל אלא בציבור של העם היהודי בכלל .זה צירוף
מעניין ,מיוחד וחדשני [ ]...לכן הספר הזה אינו רק
ספר לימוד ,אין הוא רק ספר שאפשר לקרוא בו את
מה שכתבו אחרים ,אלא יש בו חידושים של ממש
ומקורות שאיש לא עסק בהם קודם".

רודולף ואדית טסלר
■ רודולף טסלר נולד בעיר וישו דה סוס ברומניה שלפני
פרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בה כ 5,000-יהודים.
המשפחה וכיבוד הזולת עמדו במרכז חייו ,ומשפחתו
החסידית הקפידה על ציון כל החגים והמועדים.
חייו השלווים באו לקצם הפתאומי בשנת .1944
בחודשים אפריל ומאי הועמסו כל יהודי האזור (-8,000
 14,000נפש) על משאיות במסווה של העברתם לעבודה
במחנות עבודה בהונגריה ונשלחו לאושוויץ .בזיכרונותיו,
Letter to My Children: From Romania to America via

 ,Auschwitzרודולף כותב 67" :מבני משפחתי  -אמי,
אביה ,שלוש אחיותיי ,שלושה מאחיי ודודות ,דודים ובני
דודים רבים  -נרצחו באושוויץ" .רק טסלר ,אביו ושניים
מאחיו שרדו וזכו לראות את יום השחרור.
חינוכו של טסלר שם במוקד את המסירות לקהילה
ולמשפחה  -תכונות שלא נשכחו במחנות הריכוז ,שם
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הוא ואחרים מבני משפחתו הצילו פעמים רבות זה
את זה ממוות ודאי .אביו שהיה תמיד מקור של עוצמה
ומנהיגות עבור משפחתו ,ייעץ לאסירים רבים במחנות
ואף קיבל עליו למלא תפקיד של רב.
במקום שבו ניסו שוביהם להפכם ליצורים לא
אנושיים ,התעקשו בני משפחתו הנותרים של טסלר
ושבעה יהודים אחרים מווישו דה סוס לשמור על דתם.
תוך סיכון חייהם בהפרת חוקים ,הם שיתפו פעולה
כדי להבריח חיטה ,לטחון אותה לקמח ולאפות ממנו
מצות לחלוקה בפסח .הקבוצה גם התכנסה בחשאי
להתפלל בערב ראש השנה .השמירה על קיום המצוות
סיפקה להם מעט נחמה במחנות.
לאחר השחרור שהה רודולף במחנה פונק ,מחנה
עקורים זמני במינכן .בספטמבר  1947עבר לארצות
הברית וב 1950-פגש את אדית הופמן בניו יורק .אדית
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נולדה בפאפה שבהונגריה ,ומשפחתה חיה שם במשך
כמעט  200שנה .הסבא רבא שלה היה חת"ם סופר ,הרב
הנודע של ברטיסלווה .אדית הייתה הניצולה הצעירה
ביותר במשפחה של  10ילדים .הוריה ושבעה מאחיה
ואחיותיה נרצחו באושוויץ ,בברגן-בלזן ובמוהלדורף.
ביום השחרור מברגן-בלזן הייתה אדית בת  17בלבד.
במשך שלוש שנים אחרי המלחמה היא חיה בשוודיה
עד שהחלימה ולאחר מכן עברה לארצות הברית .בני
הזוג נישאו בשנת .1951
זמן קצר לאחר נישואיהם עקרו בני הזוג לשיקגו.
שם ,כשאדית לצדו ,היה רודולף לאיש עסקים מצליח.
רודולף ,שהעמיד תמיד את ערכי האנושיות ,המשפחה
והקהילה בראש סדר העדיפויות שלו בעבודתו ,החליט
בעצה אחת עם רעייתו להקדיש חלק מרכזי בחייהם
למען הציבור .בני הזוג תרמו בנדיבות למוסדות בריאות

לקטעי עדויות של ניצולים מתקליטורים של שנות ראינו רעה בתערוכה "בקדושה ובגבורה"

משאב חינוכי מקוון חדש בשיתוף מרכז שמעון ויזנטל

מאת נאוה וייס

■   ב 31-בדצמבר  ,2008לציון  100שנה להולדתו של שמעון ויזנטל ,השיקו יד ושם ומרכז שמעון ויזנטל משאב
חינוכי משותף חדש המבוסס על הספר שזכה בפרס הלאומי לספרים יהודיים ( )National Jewish Book Award
 "אנטישמיות :השנאה הגנרית" .את הספר פרסם מרכז ויזנטל בשנה שעברה בחסות אונסק"ו לזכר ויזנטל,ניצול השואה וצייד הנאצים הנודע שהלך לעולמו בשנת .2005
בתת-האתר "אסטרטגיות בהתמודדות עם האנטישמיות :מדריך עזר חינוכי" ()www1.yadvashem.org/education
מערך שיעור חדש שתכנן יד ושם ,כמה תקצירי מאמרים מהספר ,פרי עטם של חוקרים חשובים בנושאים
שונים ובהם שורשי האנטישמיות ,האתגרים השונים שהיא מציבה בכל רחבי אירופה ואנטישמיות באינטרנט,
וכן ביוגרפיה של שמעון ויזנטל עצמו.

חנוכת המרכז לשאלות הגדולות בשפה הרוסית

■ טקס חנוכת הסדרה החינוכית שנות ראינו רעה .מימין
לשמאל :מרדכי טסלר ,אבנר שלו ,הרב דודי זילברשלג ושעיה
בן יהודה

אבנר שלו דיבר על היות העם היהודי עם זוכר,
עם שמצא את הדרכים הנכונות לעצב את הזיכרון
ההיסטורי לאורך השנים" .אני חושב שכל התהליכים
האלה הם תהליכים חיוביים ,תהליכים שהועילו מאוד
לעם ישראל וירבו אחדות והבנה .עלינו להמשיך
ולהתפלל למען אחדות יתר ,למען ההבנה והשלמות
של החיים שלנו בארץ ישראל ומעבר לארץ ישראל
 ואני חושב שהתהליכים האלה מקיימים זאת".בסוף המעמד העניקו אבנר שלו ומנהל האגף
לקשרי חוץ שעיה בן יהודה את מפתח יד ושם למרדכי
טסלר" .הוריי רוצים להביע את הערכתם לכישרון
ולהתמדה של יד ושם עד השלמת פרויקט זה" ,אמר
טסלר" .בטוחני שתהיה לו השפעה מכרעת על חינוך
השואה ועל תלמידים ברחבי העולם".
הכותבת היא ראש המדור החרדי בבית הספר המרכזי להוראת
השואה.

■   ב 5-בנובמבר נערכה במרכז לשאלות הגדולות ביד ושם מסיבת עיתונאים לרגל חנוכת המרכז בשפה הרוסית
בנוכחות סגן שגריר רוסיה בישראל אנטולי יורקוב .נשאו דברים הרב הראשי של הקהילה היהודית של סן
פטרסבורג הרב מנדל פבזנר ,יועץ מיוחד ליושב ראש הנהלת יד ושם עורך הדין אריה צוקרמן ונציגי משלחת
התורמים מסן פטרסבורג  -איש העסקים יבגני קופסין ויושב ראש הקהילה היהודית של סן פטרסבורג מרק
גרובארג .התרגום של המרכז לרוסית נעשה בזכות תרומה של חברי חבר הנאמנים של הקהילה .אחרי מסיבת
העיתונאים והדגמה של המרכז על ידי מאשה פולק-רוזנברג מבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם,
נערכו טקס באוהל יזכור וטקס הסרת הלוט מעל שלט ההוקרה לתורמים בבניין ההנהלה.
מרכז השאלות הגדולות ביד ושם מבקש לתת מענה לשאלות אשר עלו בעקבות השואה בעניינים
היסטוריים ומוסריים כגון "מה קרה למושגי הטוב והרע אחרי השואה?" ו"כיצד נהפכו בני אדם לרוצחי המונים
בתקופת השואה?" השאלות מקבלות מענה מהיסטוריונים ומאנשי רוח והגות ידועים .קבוצות יכולות לצפות
ולדון בשאלות האלה באמצעות מצגות מולטימדיה ובהנחיית אנשי חינוך מיומנים מסגל בית הספר המרכזי
להוראת השואה.

כינוס מורים בקיץ " :2009בין שבר להמשכיות"
■    בימים  8-6ביולי  2009יערוך בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם את כינוס המורים הארצי
בכותרת "בין שבר להמשכיות ,הוראת השואה תחת הציווי :לזכור את העבר ,לחיות את ההווה ולהאמין
בעתיד" (אבא קובנר).
יומו הראשון של הכינוס ייוחד לנושא "חינוך ומחנכים אל מול השבר" ,ובו יידונו השאלות שהעמידה השואה
אל מול המחנכים ,פועלם של אנשי החינוך והתפיסות שהנחו את עשייתם החינוכית .הנושא ביומו השני של
הכינוס יהיה "לספר את סיפור השבר ללא משבר  -הוראת השואה היום"; זיכרון השואה הוא חוויה מכוננת
בזיכרון היהודי והישראלי  -כיצד הופכים זיכרון זה למרכיב בונה ולא משתק? אילו כלים עומדים היום לרשותם
של מחנכים הרוצים לספר את סיפור השבר למען ההמשכיות? "יצירה ומחשבה אחרי אושוויץ" הוא הנושא של
היום האחרון ,ומטרתו לבחון את המשבר שהשואה גרמה לו ובהשפעותיו על היצירה ,על האמנות ,על הפילוסופיה
וכו' .יום זה גם ייוחד לעתיד ,לשאלות הגדולות שעוררה השואה ולהתמודדות אתן בתחום המחשבה ,הספרות,
המשפט וכו'  -נושאים אלו יאפשרו לאנשי החינוך להתוות כיווני חשיבה לבנייה חינוכית עתידית.
בכינוס יהיו פנלים ,סדנאות ,הצגות ,סיורי ערב בירושלים ומפגש עם טובי החוקרים ועם העוסקים במלאכת
הוראת השואה.
לפרטים והרשמה :דניאלה שנהר ,המגמה להכשרת מורים ,טלפון 02-6443647

רות אליעז ז"ל

■

רודולף ואדית טסלר

וחינוך בישראל .לזוג שלושה ילדים  -פלורנס ,דיויד
ומרדכי  -והם סבים לנכדים רבים.
משפחת טסלר היא ידידה מסורה של יד ושם,
ולה מחויבות עמוקה לזיכרון השואה.

■   ב 12-באוקטובר  2008נפטרה רות אליעז ,ניצולת שואה אשר במשך שנים רבות הגיעה ליד ושם כדי לספר
את סיפורה האישי" .מרגע שיד ושם קם והתחלתי להגיע להרצות ולספר ,הוא היה לחלק בלתי נפרד מחיי",
אמרה רות בריאיון ליד ושם ירושלים בשנת " .2003בחיים היום-יומיים אנשים רבים אינם רוצים לשמוע על
השואה ,ואז אני שותקת .רק כשאני מגיעה אל יד ושם ,אני יכולה לדבר על הנושא בפתיחות ,בידיעה שרוצים
לשמוע אותי ,שזקוקים לי .זו הרגשה טובה שאפילו היום ,בגילי ,אני משתתפת בהנצחה ובחינוך".
רות אליעז נולדה בשנת  1922באוסטרובה שבצ'כוסלובקיה דאז .בשנת  1942הובלה לטרזיינשטט ומשם
גורשה ב 1943-לאושוויץ ,שם שימשו היא ובתה התינוקת שנולדה במחנה שפני ניסיונות של יוזף מנגלה .בעבור
רות חנוכת "יד לילד" ביד ושם היא שנגעה ללבה במיוחד ,ובעיניה היה מקום זיכרון לבתה התינוקת שנולדה
ומתה באושוויץ .בשנת  1945שוחררה רות ליד לייפציג ושבה לצ'כוסלובקיה .ב 1949-היא עלתה לישראל ומאז
התגוררה ביישוב בית יצחק .את זיכרונותיה פרסמה בספרה רוח חיים.
"אני מאמינה שיד ושם יהיה לנצח שם ומקום להנצחה ,חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של העם היהודי ושל
העולם" ,סיימה רות את ראיונה" .כשאני מגיעה היום לספר לחיילים צעירים את הסיפור שלי ואני רואה אותם
לומדים ומתעניינים וכואבים ,אני יודעת שיד ושם ימשיך באותה עבודה חשובה גם בעוד  100שנים".
יהי זכרה ברוך.
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חוקרים את השפעות השואה
הקמת מרכז מחקר חדש ביד ושם
מאת לאה גולדשטיין

■ במהלך הכינוס הבין-לאומי על השואה ,הניצולים
ומדינת ישראל שהתקיים בחודש דצמבר (ראו למטה),
הוכרזה הקמתו של המרכז החדש לחקר תוצאות
השואה והשלכותיה על שם דיאנה זבורובסקי .בריאיון
מיוחד ליד ושם ירושלים תיאר יושב ראש המרכז
החדש ד"ר זאב מנקוביץ' את התהליך שהוביל להקמת
המרכז ואת סדר העדיפויות שלו לשנים הקרובות.
בשנים שמיד לאחר השואה ,כיצד בחרו
הניצולים לזכור את הטראומה הנוראה
שהם חוו?
בספרו האתיקה של הזיכרון הפילוסוף פרופ' אבישי
מרגלית מספר על ויכוח בין הוריו הניצולים שהגיעו
לישראל אחרי המלחמה :אמו גרסה כי על הניצולים
מוטל התפקיד ,אפילו החובה ,של שימור הזיכרון
וסיפור סבלם של הניצולים ושעליהם לשמש כנרות
הזיכרון של חייהם .לעומתה בעלה החזיק בדעה כי
אי אפשר לשאת חיים שתכליתם היחידה היא לשמר
את זכר הנספים; מוטב לבנות קהילה שתשים בראש
מעייניה את העתיד ואת צורכי ההווה ,במקום להיות
נשלטים מרחוק על ידי קברי המונים.

בשנים שמיד לאחר השואה
התרחב מעגל העוסקים
בחשיבותה ,בהנצחת זיכרונה
ובהנחלתו לדורות הבאים.
יד ושם קיבל עליו למלא
תפקיד חשוב מאוד בכך ,ובעת
האחרונה הוא אפילו העמיק
את עיסוקו בהשפעות השואה

מה מטרותיו העיקריות של המרכז?
המרכז שם לו למטרה לקדם מחקר ופרויקטים בין-
לאומיים בכמה תחומים ,ובהם גורל ניצולי הקהילות
היהודיות במדינות אירופה ובמדינות שהיגרו אליהן,
תוצאות ההתמודדות עם השואה בישראל ובעולם
היהודי ,ההתמודדות המשפטית עם פושעי מלחמה
נאצים ועוזריהם ,המאבקים הכלכליים להשבת רכוש
■  ד"ר זאב מנקוביץ' נושא דברים בכינוס המחקר הבין-לאומי
על תרומתם של ניצולי השואה למדינת ישראל.

יש האומרים כי בטווח הקרוב היה הצדק עם
האב ,בהתחשב בצורכי השעה הדחופים ובמציאות
הלוחצת של החיים במדינה שזה עתה הוקמה ,על
שלל בעיותיה הבוערות ואתגריה הקשים .אך היום,
מקץ  60שנה ,יש המבכים את הניצחון לכאורה של
האם  -הזיכרון היה למרכיב מרכזי בחיינו.
מה ההצדקה להקמת מרכז חדש כעת?
בשנים שמיד לאחר השואה התרחב מעגל העוסקים
בחשיבותה ,בהנצחת זיכרונה ובהנחלתו לדורות
הבאים .יד ושם קיבל עליו למלא תפקיד חשוב מאוד
בכך ,ובעת האחרונה הוא אפילו העמיק את עיסוקו
בהשפעות השואה .לכן אין פלא שיוזמתו של אלי
זבורובסקי ,יושב ראש האגודה האמריקנית למען
יד ושם ,להקמת מרכז חדש לזכר רעייתו המנוחה
דיאנה נפלה על קרקע פורייה .וכפי שהסביר אלי:
"היבט חשוב במיוחד בסיפור ניצולי השואה הוא
המאבק שלנו לחזור לחיים .כיצד התקבלו הניצולים
בקרב החברה הקולטת? מה היה היחס כלפיהם
וכיצד ראו אותם? אני סבור ששאלות אלו חשובות
מאין כמוהן להבנה עמוקה יותר של השפעות השואה
בטווח הרחוק".

ההיסטוריון מתבונן מבחוץ,
ואילו נושא הזיכרון מספק
תובנה ייחודית מבפנים
יהודי ולקבלת פיצויים ,מלאכת ההנצחה על כל
צורותיה וההתמודדות עם השואה במחקר ,בפילוסופיה
ובתאולוגיה ,וכן ייצוגה האמנותי ובתחומי היצירה
השונים כמו ספרות ,שירה ,קולנוע וריקוד.
איזה תפקיד ממלאות עדויות הניצולים?
בשל החשיבות והדחיפות ,כל אחד מהיבטי המחקר
של ניצולי השואה עומד בראש סדר העדיפויות של
המרכז .כל מי שמצוי בנושא של עדויות ניצולי השואה
יודע היטב כי על פי רוב ,התיאורים המפורטים של
כל מה שהם חוו ,סבלו ואיבדו מסתיימים בתיאור
דחוס ,לקוני כמעט ,של תהליך השחרור ושל מה
שאירע בעקבותיו.
השאלה הראשונה שהיסטוריון עשוי לשאול היא:
מה קרה? אך אין זו השאלה היחידה עוד .כיום עלינו
לשאול גם :כיצד העבר מטיל את צלו על ההווה?
כיצד חווה אדם אירוע טראומטי ,וכיצד הוא זוכר
אותו? ההיסטוריון מתבונן מבחוץ ,ואילו נושא הזיכרון
מספק תובנה ייחודית מבפנים.

כינוס מחקר בין-לאומי" :השואה ,הניצולים ומדינת ישראל"
■    בימים  11-8בדצמבר  2008קיים המכון הבין-
לאומי לחקר השואה ביד ושם כינוס בין-לאומי לציון
 60שנה למדינת ישראל ולתרומת ניצולי השואה
למדינה .במשך שלושה ימים דנו חוקרים ,היסטוריונים,
עיתונאים ואמנים מהארץ ומחו"ל בסוגיות שונות:
השואה והקמת מדינת ישראל ,תפקיד הניצולים
בהקמת המדינה ,חייהם החדשים בישראל וגלגולי
זיכרון השואה בשישה עשורים של הנצחה.
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הכינוס התקיים בזכות תמיכתם הנדיבה של
מרכז גרטנר לכינוסים בין-לאומיים וקרן משפחת
גוטווירת .בנושאי הדברים בכינוס היו שר הרווחה
והשירותיים החברתיים והשר לענייני תפוצות,
חברה ומאבק באנטישמיות יצחק הרצוג ויושב
ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו .ראש
מכון המחקר פרופ' דוד בנקיר ויושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו השתתפו במושב הפתיחה ,ובו

נשא פרופ' יהודה באואר ,יועץ אקדמי ליד ושם ,את
ההרצאה המרכזית "האם השואה הובילה להקמת
מדינת ישראל?"
ביום האחרון של הכינוס התכנס מושב מיוחד
בשיתוף פרויקט תרומת הניצולים למדינת ישראל.
משה זנבר ,יושב ראש הנהלת הפרויקט ,ומיכה שגריר,
המפיק והבמאי של הסרט עופות החול ,השתתפו
במושב ,ונערכה בו הקרנה מיוחדת של הסרט.

קשר חי

בני מצווה :תאומים לקרבנות שואה
מאת סינטיה וורוצלבסקי

את הטלית של אחיו .טקס בר מצווה זה הוליד גם
איחוד מחודש ומיוחד במינו של ג'יונוביצ'י עם ג'ורג'
פרייס מווירג'יניה .בשנת  ,1942כשהיה נער צעיר,
שהה ג'ורג' עם ג'יונוביצ'י במסתור שהעניקו לו לואיז
ואדוארד קרטייה .
משאטו דּו לואר .לימים הכיר בהם
יד ושם חסידי אומות העולם" .איש מאתנו אינו יכול
להאמין שהדבר הזה אכן קרה  -זה מעבר למילים",
אמרה אמו של נתנאל ,לורה.
בני מצווה נקראים לעשות שימוש בדפי העד
כדי ללמוד ככל האפשר את סיפורו של הילד שהם
מנציחים .יד ושם מעמיד לרשות התלמידים מדריך
לימוד להעמקת המחקר של חיי הקרבנות ,על
מאבקיהם ועל מסורותיהם לפני המלחמה או במלחמה.
בסיום מחקרם התלמידים מקבלים תעודה ואת דף
העד של הילד שהם מבקשים לזכור.
זכרי והתר ניקול גרנט מניו ג'רזי בחרו בקרבנות
שהיו קרובי משפחה של ניצולים שהם ראיינו ולמדו
להכיר ולחבב .אמם רובין ,מנהלת בית אבות ומתנדבת
לסייע לניצולים במילוי דפי עד ,המליצה להם לבקר
ביד ושם בישראל בתום מחקרם .בסוכות האחרון הם
סיירו במוזאון לתולדות השואה בלוויית משפחתם
המורחבת ומסרו עותקים מפרויקט המחקר שלהם
לארכיון יד ושם .המשפחה חתמה את הביקור
בהיכל השמות ,שם קיבל כל אחד מבני המצווה
תעודה המעידה על תרומתם המיוחדת להנצחת
קרבנות השואה.

■ מעט לפני יום הולדתו ה 13-מצא מיכאל ריינגווירץ
סמרה ממונטראול נפש תאומה יוצאת דופן :יצחק
יעקב דרגון ,ילד מזורומין שבפולין שנרצח באושוויץ
ב ,1942-והוא בן  12בלבד" .אף שהיום הוא יום חג",
אמר מיכאל לאורחיו בטקס בר המצווה שלו" ,אני
מבקש מכם לזכור את יצחק ומיליוני נערים ונערות
כמוהו שמעולם לא ניתנה להם ההזדמנות להתבגר
ולתפוס את מקומם בעולם המבוגרים".
באמצעות היכרות עם קורותיהם של ילדים
שנרצחו בשואה בפרויקט של "בני מצווה תאומים",
נערים יהודים ובני משפחותיהם מחזקים את הזדהותם
עם העם היהודי .בחיפוש פעיל במאגר המרכזי
של שמות קרבנות השואה ( ,)www.yadvashem.org

באמצעות היכרות עם
קורותיהם של ילדים שנרצחו
בשואה בפרויקט של "בני
מצווה תאומים" ,נערים יהודים
ובני משפחותיהם מחזקים את
הזדהותם עם העם היהודי
בני מצווה מעיינים בדפי עד  -ובהם שמות ,סיפורי
חיים ולעתים גם תמונות  -שהגישו קרובי משפחה
או ידידים שניצלו לזכר הנספים .המשתתפים בתכנית
נוטים לבחור ילד שנושא את אותו שם יהודי או נולד
באותו החודש ,או לפי קשר משפחתי אחר .מיכאל
ריינגווירץ ביקש לבחור ילד בן עירו של הסבא רבא
שלו שעל שמו הוא נקרא ואשר נספה בשואה.
יש משפחות היוצרות קשר עם מגישי דפי העד,
על פי רוב קרובי משפחה או חברים קרובים חיים
של הנספים ,וכך מעצימות את תחושת הזיכרון .את
משפחת דרגון ריגש מאוד מעשה ההנצחה של יקירם
יצחק בידי מיכאל ריינגווירץ ,והיא שלחה לו מתנת
בר מצווה וקישרה אותו עם ניצולים אחרים מזורומין,
לרבות אנשים שהכירו היכרות אישית את הסבא רבא
של מיכאל .אחד הניצולים שלח לו מסמכים ותצלומים
של העיר מהתקופה שלפני המלחמה" .פרויקט ייחודי
זה מגשר בין יבשות ,דורות והזמן עצמו ומבטיח כי
תיעוד וזיכרונות ייהפכו לחלק מרקמת הכאן ועכשיו",
כתבה אמו של מיכאל שרה מיכאלה ריינגווירץ.
"המשפחה היהודית ממשיכה לחיות".

הכותבת היא מנהלת פרויקט איסוף שמות הנספים בשואה.
■   למעלה :נתנאל ז'אן (משמאל) עם הנרי ג'יונוביצ'י ,אחיו
של קרבן השואה אלברט ג'יונוביצ'י שנתנאל הוקיר בטקס
בר המצווה שלו
■   למטה :זכרי והתר ניקול גרנט שעשו מחקר על קרבנות
שואה לקראת טקס בר המצווה שלהם ,עם הוריהם רובין
וג'יי ביד ושם

בזכות הקשר עם הניצולים הקשר עם זכרו
של הנער הקרבן מוחשי יותר ,אך הוא גם יוצק
משמעות לחובה האישית והקולקטיבית של הדורות
הבאים לשאת את לפיד הזיכרון .נתנאל ז'אן הצעיר
ממסצ'וסטס הוקיר את זכרו של אלברט ג'יונוביצ'י
בטקס בר המצווה שלו .אחיו של אלברט ,ניצול השואה
הנרי ג'יונוביצ'י מפריז ,חלק עם ז'אן את זיכרונותיו מימי
המלחמה במשך כמה שבועות ואף החליט להשתתף
בטקס בר המצווה של ז'אן ולהעניק לו באופן סמלי

"פרויקט ייחודי זה מגשר
בין יבשות ,דורות והזמן עצמו
ומבטיח כי תיעוד וזיכרונות
ייהפכו לחלק מרקמת
הכאן ועכשיו .המשפחה
היהודית ממשיכה לחיות"
שרה מיכאלה ריינגווירץ
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 70שנה
לפוגרום "ליל הבדולח"
מאת לימור קארו ,אורי קלט ,מירית פישלר ודנה פורת

■     לפני  70שנה ,בלילה שבין  9ל 10-בנובמבר,
יצאו הנאצים בסדרה של התקפות שלוחות רסן על
היהודים בגרמניה ובאוסטריה .בתוך שעות מעטות
אלפי בתי כנסת ועסקים יהודיים ניזוקו או נהרסו
כליל .המוני יהודים נרצחו ,ואלפים נשלחו למחנות
ריכוז .פוגרום זה כונה "ליל הבדולח" ( )Kristallnacht
או "ליל הזכוכיות השבורות" בשל השמשות השבורות
שכיסו את רחובות גרמניה.
יד ושם ציין את יום השנה ה 70-לפוגרום "ליל
הבדולח" בישראל וברחבי העולם ,במסגרת מאמציו
הנמשכים לספר לעולם על אודות אירועי התקופה
ההיא וללמדו את החשיבות שלהם גם בימינו.

טקס בשיתוף ארגון יוצאי
מרכז אירופה
■   ב 9-בנובמבר נערך ביד ושם טקס זיכרון לציון
 70שנה ל"ליל הבדולח" בשיתוף ארגון יוצאי מרכז
אירופה .הטקס נערך במעמד שגריר גרמניה ושגריר
אוסטריה בישראל ,מנכ"ל יד ושם נתן איתן ,יושב ראש
ארגון יוצאי מרכז אירופה ראובן מרחב ,חברי הארגון
וחברי ארגון "אות הכפרה והשלום" .פרופ' יהודה
באואר הרצה על "השואה ומדינת ישראל" ,ולאחר
מכן נערכו טקס אזכרה באוהל יזכור וסיור בתערוכה
"כאן ביתי :ניצולי השואה בישראל".

■   פרופ' דוד בנקיר מדריך את ראש הממשלה אהוד אולמרט (במרכז) ואת השר רפי איתן (מימין)
בתערוכה של יד ושם על פוגרום "ליל הבדולח" שהוצגה במשרד ראש הממשלה.

ישיבת ממשלה מיוחדת
■   " 70שנים חלפו מאותו לילה שבו התנפצו  -עם
החלונות  -גם החלומות של יהודי אירופה על קבלתם
כשווים 70 .שנים ,ואנו כאן כדי להזכיר ולהיזכר".
כך אמר ראש הממשלה אהוד אולמרט בישיבת
ממשלה מיוחדת שנפתחה בציון  70שנה לפוגרום
"ליל הבדולח" .השר רפי איתן סקר את האירועים
לציון היום ,ד"ר מנחם מאיר מסר עדות אישית על
אירועי אותו לילה ,ופרופ' דוד בנקיר ,ראש המכון
הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם ,מסר סקירה
היסטורית קצרה על פוגרום נובמבר ועל התגובות
בעולם .טרם הישיבה צפו ראש הממשלה והשר רפי
איתן ,בהדרכתו של פרופ' בנקיר ,בתערוכה שהפיק יד
ושם ואשר הוצבה במקום ,ובה תמונות של הפוגרום
מארכיון יד ושם.
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ועורר סימני שאלה ונקודות לחשיבה בנושאים
מגוונים .חשוב להמשיך ולקיים ימי עיון ייחודיים
כמו היום הזה".
ב 4-בדצמבר הגיעו ליד ושם כ 350-תלמידי בתי
ספר תיכון מירושלים ליום עיון לציון  70שנה לאירועי
"ליל הבדולח" .התלמידים סיירו במוזאון לתולדות
השואה והתמקדו בפרקים על עליית המפלגה הנאצית
לשלטון ,על תהליכים מרכזיים בגרמניה לאורך שנות
השלטון הראשונות של המפלגה ועל העולם היהודי
בגרמניה לנוכח המציאות המשתנה ונקודת השבר
של "ליל הבדולח" .בתום הסיור ,בסדנה בכיתות בית

■    באוהל יזכור ביד ושם :יושב ראש סניף ירושלים של ארגון יוצאי מרכז אירופה ד"ר אורי
לובנטל ,יהודה שטראוס שהיה עד לפוגרום בהמבורג ,מרדכי סגל שהיה עד לפוגרום בברלין,
שגריר אוסטריה בישראל מיכאל רנדי ,שגריר גרמניה בישראל ד"ר הרלד קינדרמן ,יושב ראש
ארגון יוצאי מרכז אירופה ראובן מרחב ומנכ"ל יד ושם נתן איתן

ימי עיון בבית הספר המרכזי
להוראת השואה
■    ב 9-בנובמבר השתתפו חניכי קורס טיס ביום
עיון לציון  70שנה ל"ליל הבדולח" .את היום פתחו
חניכי הקורס בשיחה עם ד"ר אהוד לב ,איש עדות,
והוא סיפר את הקורות אותו אז בביהל ,כשהיה ילד.
בעדותו שולב סרט תעודה קצר של שרפת בית
הכנסת בביהל שצילם צלם גרמני חובב .בסיום
העדות שאלו החניכים שאלות רבות על ילדותו של
אהוד ,על החיים בגרמניה שלפני "ליל הבדולח" ועל
חייו כיום בישראל.
חניכי הקורס הקשיבו להרצאה מפי פרופ' יהודה
באואר ,סיירו במוזאון לתולדות השואה וערכו טקס
זיכרון באוהל יזכור .בשיחת הסיכום של יום העיון
ציין מפקד הקורס רס"ן ארנון כי היום היה "מעשיר

הספר ,למדו התלמידים את סיפורה של שרלוטה
סלומון כמשל למציאות שחוו יהודי גרמניה בשנות
ה ,30-תוך בחינת המשמעויות של "ליל הבדולח".
דורית נובק ,מנהלת בית הספר המרכזי להוראת
השואה ,ובנצי נמט ,מנהל מנח"י ירושלים ,שוחחו
עם התלמידים על חשיבות היום ועל משמעות לימוד
ההיסטוריה ושימור הזיכרון  70שנה אחרי האירוע
כתמרור אזהרה לבאות .אחד משיאי הפעילות היה
ההצגה מען לא ידוע על פי ספרה של קתרין קרסמן
טיילור שהתפרסם בארצות הברית ב .1938-היום
נחתם באוהל יזכור בטקס שערכו תלמידי בית הספר
התיכון זיו מרקס.

" 70שנים חלפו מאותו לילה שבו התנפצו -
עם החלונות  -גם החלומות של יהודי אירופה על קבלתם כשווים.
 70שנים ,ואנו כאן כדי להזכיר ולהיזכר".
ראש הממשלה אהוד אולמרט

לימור קארו היא עוזרת למנהלת אירועים באגף ההנצחה
וההסברה .אורי קלט הוא רכז תכנים ,ומירית פישלר היא
רכזת יחידת ההסברה של צה"ל במגמת ההדרכה בבית הספר
המרכזי להוראת השואה .דנה פורת היא מנהלת התוכן באתר
האינטרנט של יד ושם.

תערוכה מקוונת חדשה
■   לאתר האינטרנט של יד ושם הועלתה תערוכה
חדשה לרגל ציון  70שנה ל"ליל הבדולח" " -המכה
הנאצית באה מבפנים "...התערוכה מציגה באופן
אינטראקטיבי וחווייתי את האירועים של "ליל הבדולח"
מנקודת מבטם של הקרבנות היהודים .בתערוכה
מידע על הפוגרום ,תצלומים ,עדויות וידאו של ניצולי
שואה המתארים את זיכרונותיהם מ"ליל הבדולח"
ודפי עד ובהם שמותיהם וסיפוריהם של יהודים אשר
נספו ב"ליל הבדולח".

מתוך ארכיוני יד ושם :מכתב מווינה מתעד את פוגרום "ליל הבדולח"
■    "בשעות הבוקר המוקדמות נופצו בשיטתיות
חלונות של חנויות בבעלות יהודים ברחבי הרייך,
ובתי הכנסת העיקריים בברלין נשרפו" ,כתב ב10-
בנובמבר  1938שגריר ארצות הברית בגרמניה יו
וילסון במברק למשרד החוץ בוושינגטון" .משקיפים
ציינו כי לא נראו מדי ארגונים נאציים בקרב מבצעי
פעולה זו .עם זאת אין זה מתקבל על הדעת שכוח
משטרה מרשים זה היה מתיר הפרה כזו של הסדר,
אלמלא ניתנו הוראות כלליות לעניין".
ימים ספורים אחר כך כתב ארנולד (אהרון)
רוזנפלד מווינה לבנו חיים (רוברט) שבחיפה[" :בית
הכנסת] 'הבית המבורך' הותקף ,כל החלונות נופצו,
הספסלים נשברו ,הפרוכת נקרעה לחתיכות וספר
תורה הושלך החוצה .כמו כן כל תכולת בית הכנסת
נהרסה ,ספרי התורה הושלכו על האדמה ונקרעו,
ושלושה ספרים הוצאו עם ארון הקודש .לוחות הזיכרון
השחורים על הקירות נשברו" .גם את תקיפת היהודים
ורכושם הוא מתאר" :כל הלילה עד השעה אחת
נשמעו זעקות המותקפים .הלילה ביקרנו אצל אויגן
הס ,והסמטה נראתה כמו אחרי רדת השלג .כולה
הייתה מכוסה נוצות שהושלכו מתוך הדירה" .ועוד
הוא כותב" :האם יש סיכוי שווילסון יתערב בשמעו
על המתרחש? כיצד יש לצפות לעזרה אם הדבר
לא ייוודע ברבים?"
האם התכוון ארנולד רוזנפלד לשגריר ארצות
הברית בגרמניה? האם ניסה להעביר למשפחתו
מסר סמוי כלשהו? בקשה לפרסם את המידע? על
אף הצנזורה הנהוגה באותם ימים ,הגיע המכתב
ליעדו בשלמותו .ארנולד רוזנפלד השכיל להסוות את

מכתבו כמעטפת של עיתון ,וכך חמק המכתב מעיני
הצנזורה .הוא שלח את המכתב ימים ספורים לאחר
"ליל הבדולח" ,ורישומם של האירועים הטראומטיים
ניכר בכל שורה ושורה  -עדות שכתב בזמן אמת
מי שלא זכה לספר את סיפורו .בנו חיים מסר
את המכתב לארכיון יד ושם בשנת  ,1987זמן קצר
לפני פטירתו.

מאת ליטל בר

ארנולד רוזנפלד מסיים את המכתב במילים
אלו" :יהי רצון והקב"ה יעזור שנוכל לבשר בשורות
טובות יותר .אנחנו ב"ה בריאים ,ד"ש ונשיקות ,אביך".
כשנתיים לאחר מכן הוא גורש לטרזיינשטט ,שם מת
ככל הנראה בשנת .1943
הכותבת היא ראש מדור הנגשה באגף הארכיונים.
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פרויקט מחקר חדש:

"הסיפור שלא סופר"

אתרים של רצח יהודים בשטחים הכבושים של ברית המועצות לשעבר

מאת ד"ר לאה פרייס

■ ב ,1943-חמש שנים לאחר שביקר בפעם
הראשונה בעיירה ליאדי בביילורוסיה ,שב אליה
העיתונאי ולדימיר פֹומרנצב ,הפעם כשהוא קצין בצבא
האדום" .הרחובות ריקים ,אין אנשים ,אין בתים",
הוא כתב במאמר שפורסם במרס  .1944לשאלתו
היכן נמצאים תושבי ליאדי הצביע אחד המקומיים
לעבר נהר מֵריאה" :שם ,מעבר לנהר ,הם קבורים
מתחת לאדמה".

נפרסים קישורים ,מעין זרועות ,למשאבי תיעוד מגוונים
מסמכים ,תצלומים ,מכתבים ,מפות ,איורים ,עדויותוידאו ,קטעי סרטים ,דפי עד ,רשימות נספים וחסידי
אומות העולם  -והם מציירים תמונה היסטורית
ואנושית רב-ממדית .כך לדוגמה למידע הבסיסי על
רצח יהודי ליאדי מצורף מכתב מקורי שכתבה מוסיה
שולריכטר בדצמבר  1944לאחיה גרישה ,חייל בצבא
האדום ,ובו היא מספרת על רציחתם של אחותם
הקטנה ריבה ושל בני הדודים ו ֹֹו בָה ומאריק על גדת
הנהר .קישור אחר מציג את דפי העד ואת תצלומיהם
המנציחים את זכרם .מאמרו של פֹומרנצב מובא בפרק
מיוחד שעניינו פעולותיהם של יהודי ברית המועצות
ששרדו להנצחת הנרצחים .בתארו את חשיפת הגופות
באתר הרצח הוא כתב" :הגופות נערמו בגובה של
שלושה מטר ונקברו בבורות עמוקים [ ]...בנוכחותי
הוצאו גוויותיהם של ארבעה תינוקות ,בפיו של אחד
מהם עדיין היה מוצץ [ ."]...חיזוק לעדותו המחרידה
הוא שני תצלומים מקוריים.

הניתוק והסגירות שגזרו
השלטונות הסובייטיים דחקו
במשך שנים את סיפוריהם
לשולי ההיסטוריוגרפיה.
עתה הם רואים סוף-סוף אור
בליאדי ,ערש הולדתה ומרכזה של חסידות
חב"ד ,רוכזו בימי הכיבוש הנאצי כ 2,000-יהודים
מן העיירה ומסביבותיה .הם נורו בספטמבר 1941
ובאפריל  ,1942ליד הכפר פלאוני ועל גדת נהר מֵריאה
הסמוכים לעיירה .חמישה יהודים שרדו .מקומות אלו
הם שניים מ 101-אתרי רצח בשטחי ברית המועצות
לשעבר שעומדים במוקד פרויקט מחקר חדש:
"הסיפור שלא סופר" שמגולל את סיפור השמדתם
של יהודי ברית המועצות לשעבר .הפרויקט (בשפה
האנגלית) מועלה לאתר האינטרנט של יד ושם
( .)www.yadvashem.org
ראשיתו של פרויקט המחקר הייתה עבודת
האיסוף והרישום של אתרי הרצח בשטחים הסובייטיים
שעשו חוקרי המכון הבין-לאומי לחקר השואה ואגף
הארכיונים של יד ושם .מתוך המאגר שנאסף נבחרו
מקומות שנרצחו בהם יהודים תושבי  51יישובים -
באוקראינה ,בביילורוסיה ,בליטא ,בלטוויה וברוסיה.
בהמשך יתווסף מידע על אתרי רצח אחרים .המידע
ההיסטורי בתת-האתר משמש עמוד תיכון ,וממנו
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■ העיר ליאדי בביילורוסיה ,שנות ה .30-באדיבות העיתון
המשפחה (ויטבסק)

■ הזמנה לטקס הנצחה באתר הרצח במֵריאה שבליאדי.1980 ,
באדיבות סופי אפרוס

בתת-האתר היום  139קטעי וידאו ,יותר מ80-
מהם עדויות ורובם מאוסף "הקרן להיסטוריה ויזואלית"
מיסודו של סטיבן שפילברג .עוד באתר  1,459תצלומים,
חלק מהם סריקות של מסמכים מקוריים.

"מקום שם התבואה
ניזונה מגוויות"

■ אין לדעת בוודאות מתי ראה העולם בפעם
הראשונה את הסרט המתעד את הירי ביהודי
ליפאיה שבלטוויה .בישראל הוא הוצג בפומבי ב9-
ביוני  1961במשפטו של הפושע אדולף אייכמן.
חיים גורי ,משורר ועיתונאי שסיקר מדי יום את
המשפט ,תיאר במשפטים קצרים את התמונות:
"משאית נעצרת ,פורקת יהודים .הללו רצים []...
רואים גרמני ענק עומד בפישוק רגליים [ ."]...הסרט
מטושטש ורחוק ,כתב גורי ,אך "אתה מכפיל את
מספר היהודים הירויים בכך וכך ספרות ורואה
את קץ היהדות הרוסית והבלטית באזורי הכיבוש
ההם .מקום שם התבואה ניזונה מגוויות".
במשך השנים היה קטע הפילם האילם והיחיד
עד כה המתעד רצח יהודים לאחד ממייצגיה
המובהקים של השואה  -סרט של  67שניות
שכמעט כל מוזאון שואה בעולם או סרט תעודה
משתמש בו .איך הוא צולם? מתי? ומי צילמו? בסוף
ספטמבר  1981הגיע לישראל הצלם ,ריינהרד
וינר ,איש אס-אה וחייל בימייה של גרמניה בימי
מלחמת העולם השנייה .בעדותו המצולמת שגבו
חוקרי יד ושם ,הוא שופך אור על מועד הצילום
ונסיבותיו ,אבל בעיקר מתאר מנקודת מבט
גרמנית את קורותיו של מעשה רצח אחד ,קצר
אך המייצג את מהותה של השואה בשטחי ברית
המועצות לשעבר.
הסרט על רצח יהודי ליפאיה ,עדות הווידאו
של מי שצילם אותו ,עוד עשרות עדויות וידאו
של ניצולים ,בהם ניצולים שנמלטו מבורות הירי,
ועדויותיהם של המקומיים שעמדו מן הצד משולבים
בפרויקט שמוצג באתר האינטרנט של יד ושם.
אופן רציחתם של יהודי ליאדי אינו יוצא דופן.
כך קרה במרבית ערי השדה והעיירות ברחבי ברית
המועצות לשעבר .יהודים נרצחו במקום מגוריהם
ביריות ,באכזריות שאין לה שיעור .הניתוק והסגירות
שגזרו השלטונות הסובייטיים דחקו במשך שנים את
סיפוריהם לשולי ההיסטוריוגרפיה .עתה הם רואים
סוף-סוף אור.
הפרויקט "הסיפור שלא סופר" מתקיים בזכות התרומה הנדיבה
של נשיא הקונגרס היהודי של אירופה ד"ר משה קנטור.
הכותבת היא מנהלת הפרויקט "הסיפור שלא סופר" במכון
הבין-לאומי לחקר השואה.

להרכיב את הפאזל

ארכיוני יד ושם חושפים את גורל משפחתו של הרב דוד הלבני
מאת שלום ברונשטיין

במשך שנים רבות אינו מדויק .בספרו ,הלבני מספר
שאביו גורש לאושוויץ ב" .1944-נאמר לי שמאושוויץ
הוא הועבר לוורשה לנקות את ההריסות ,ומשם ,בדרך
לדכאו ,הוא ירד מהצד הלא נכון של הרכבת ,הותקף
בידי כלבי האס-אס ומת" .על פי "יומן הכניסה המקורי
לדכאו" הנמצא באוסף של שירות האיתור הבין-לאומי
(  )ITSבבד-ארולסן ושהעתק ממנו נמצא בארכיוני יד
ושם ,אביו אכן צעד בצעדת המוות מוורשה לדכאו .על
פי רשימת הנכנסים ,הוא הגיע לדכאו ב 6-באוגוסט
 1944ומת שם ב 11-במרס .1945

"התיעוד שמצאנו מעניק מעט
נחמה .שמותיהם מתועדים
לדורות הבאים"
הרב דוד הלבני

■   הרב לייב וייס מטצ'ובו (במרכז) ,בנו שלמה וייס (מימין) ואיצו
איינהורן (משמאל) בקבוצת גברים יהודיים בסלקצייה בהגיעם
למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו ,מאי 1944

■ בארכיוני יד ושם חבויות תשובות לשאלות שרבים
אינם מעלים בדעתם שאפשר להשיב עליהן .בספרו
משנת The Book and the Sword – A Life of ,1996
( Learning in the Shadow of Destructionהספר תורגם
לעברית ב :1999-עלה לא נידף) ,מורי ,רבי וחברי,
חתן פרס ישראל לשנת  2008פרופ' דוד וייס הלבני,

כבר בהתחלה גיליתי כי הסיפור
שסופר לו על אודות אביו זאלר
(בצלאל) וידרמן ואשר בו הוא
האמין במשך שנים רבות אינו
מדויק
כותב" :אינני אומר קדיש אחרי אחותי חנה יטה או
אחרי אבי מכיוון שאינני יודע מתי נפטרו .אך אני זוכר
אותם בתפילת 'יזכור'" .לאחר שקראתי את הספר,
שאלתי את הרב הלבני אם פנה ליד ושם לקבלת
מידע נוסף על גורל משפחתו .לאחר שקיבלתי את
רשותו ,יצאתי למסע חיפוש ,והוא נמשך עד עצם
היום הזה.
כבר בהתחלה גיליתי כי הסיפור שסופר לו על
אודות אביו זאלר (בצלאל) וידרמן ואשר בו הוא האמין

פרופ' הלבני מזכיר גם את אחיו של סבו ,הרב
לייב וייס מטצ'ובו" ,שתמונתו על הכבש באושוויץ
שועתקה ,בלתי מזוהה ,בספרים רבים על השואה,
לרבות באנציקלופדיה יודאיקה (כרך  ,8עמ' .")880
בדקתי את התמונה באנציקלופדיה יודאיקה :שם
לא היה כתוב מי האנשים בתמונה ,אך היה מצוין
שהתמונה לקוחה מיד ושם .חיילים גרמנים צילמו
את התמונה בסתר ,והיות שלעתים קרובות הם
צילמו תמונות כאלה כדי להציג ברבים את השפלת
היהודים ,זיהוי המצולמים בהן נדיר מאוד .לעובדי
אגף הארכיונים ביד ושם הראיתי כי על פי הציטוט
של הלבני ,אחד האנשים בתמונה הוא הרב לייב וייס.
בעקבות זאת הלבני ציין גם את שמותיהם של אנשים
אחרים בתמונה ,ועם אשתו ציפורה ז"ל ציין שמות
של אנשים בתמונות אחרות ,וכך נתגלתה זהותם
של יהודים שעד כה היו אנונימיים .התמונה מוצגת
במוזאון לתולדות השואה ,ובצדה שמם וזהותם של
כל המצולמים בה.
כשהוא מתאר את חווייתו האישית ,הלבני כותב
שכאשר הוא קפץ מן הרכבת עם הגיעה לאושוויץ,
קראה אליו דודתו באידיש" :הלוואי שהתורה ששקדת
עליה בחריצות כה רבה תגן עליך!" הלבני ידע שיוזף
מנגלה שלח את אמו ואת סבו לשמאל ,למוות בתאי
הגזים ,אך לא ידע מה אירע לאחותו בת ה 20-ולדודתו
בת ה 29-אתל .כאשר עוד חומר מהאוסף בבד-ארולסן
הגיע ליד ושם בראשית  ,2008גיליתי באחד התיקים
מסמך ובו פרטים אישיים של דודתו בצד חתימתה.
היא נשלחה מאושוויץ לסטוטהוף.

בפברואר  ,1945כשהרוסים כבשו וחיסלו את
מחנה גרוס-רוזן ,הועבר הלבני לאבנסי ,במכלול
מאוטהאוזן באוסטריה עילית .כרטיסי הכניסה
המקוריים למחנה מאוטהאוזן נמצאים ביד ושם.
צילמתי עבורו את הכרטיס שלו ואת כרטיסי הכניסה
למחנה של הוריו ,ובהם גם שמות הסבים( .עדיין
לא נמצא שום זכר לאחותו חנה יטה ).כרטיסים
אלו מתעדים את מסלולו של פרופ' הלבני ממחנה
וולפסברג שבגרוס-רוזן לאבנסי ,ומשם למינכן
לאחר השחרור .במחזור מחנה העבודה וולפסברג,
בהוצאה לאור של יד ושם ,כלול מאמרו המרגש על
התפילה.
לאחר שהצגתי לפניו את כל המידע שאספתי,
קבע הרב דוד הלבני" :הזכות על כל מה שגילינו שייכת
בראש ובראשונה ליד ושם .לולא יד ושם ,לעולם לא
הייתי יודע את מה שאני יודע היום .איבדתי את כל
משפחתי ,ומ 1944-ועד שנישאתי לציפורה ב,1953-
הייתי לגמרי לבד .התיעוד שמצאנו מעניק מעט נחמה.
שמותיהם מתועדים לדורות הבאים".
הכותב ,מוסמך בית מדרש לרבנים בניו יורק ,הוא תושב
ירושלים ,חוקר וסגן מנהל מרכז יעקבי של המכון הבין-לאומי
לגנאולוגיה יהודית.
גרסה ארוכה יותר של מאמר זה פורסמה בשפה האנגלית בגיליון
קיץ  2008של אבותינו .השימוש במאמר נעשה ברשות.

■   כרטיסי כניסת אסירים למאוטהאוזן ולדכאו של פרופ' דוד
וייס הלבני ואביו זאלר (בצלאל) וידרמן ,הנמצאים בארכיוני
יד ושם
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מאת עמיר וולף
■ בחודשים האחרונים הועלו לאתר האינטרנט של
יד ושם שלוש תערוכות מקוונת:

"עדים דוממים" :סיפורי חפצים
מאוסף מוזאון יד ושם
התערוכה היא מבט אל כמה חפצים ממאות החפצים
השמורים ביד ושם ואשר אינם מוצגים במוזאון
לתולדות השואה .התערוכה תורחב בעתיד ותאפשר
לגולשים גישה ישירה לאוסף העשיר הזה.

"אלבום אושוויץ" בפרסית
בתערוכה של אלבום אושוויץ הסבר על מחנה
ההשמדה ועל האלבום ,כ 60-תצלומים מן האלבום
מלווים בהסברים ממנו ,תצלומי אוויר של המחנה
שצילמו בעלות הברית בסוף המלחמה ועדויות של
ניצולים מן המחנה  -כולם בתרגום לפרסית.

"כאן ביתי :ניצולי השואה בישראל"
גרסה מקוונת של התערוכה "כאן ביתי :ניצולי השואה
בישראל" המוצגת ביד ושם .התערוכה מספרת
באמצעות תצלומים ,חפצים וסיפורים על תרומתם
של הניצולים להקמתה של המדינה ולעיצוב זהותה.
אפשר גם לצפות בסיור וירטואלי מצולם בתערוכה
בהדרכתה של אוצרת התערוכה יהודית שן-דר.

הכותב הוא עורך אתר האינטרנט בעברית.
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מדינת ישראל מונתה לראשות ה ITF-בשנת 2010
מאת רחל בד-קפלן
■   מדינת ישראל מונתה בעת האחרונה לעמוד
בראש כוח המשימה לשיתוף פעולה בין-לאומי
להוראה ,לזיכרון ולמחקר על השואה (  )ITFבשנת
.2010
ה ITF-נוסד במאי  ,1998פועל יוצא של יוזמת ראש
ממשלת שוודיה לשעבר גוראן פרסון ,והוא "ארגון
מטרייה" בין-לאומי המורכב מנציגי ממשלה וארגונים
ממשלתיים ולא ממשלתיים ששם לו למטרה להעמיד
את התמיכה של מנהיגים פוליטיים וחברתיים מאחורי
הצורך בחינוך ,בזיכרון ובמחקר על השואה במישור
הלאומי ובמישור הבין-לאומי גם יחד.

הITF -

מדינת ישראל שימשה יושבת הראש של
בפעם האחרונה בשנת  ,1999ובעשור האחרון מילאה
המשלחת הישראלית ,שיושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו הוא מראשיה וחברים בה נציגים מיד ושם
וממשרד החוץ ,תפקיד פעיל ומוביל בארגון .פרופ'
יהודה באואר ,יועץ אקדמי ליד ושם ,משמש יושב
ראש לשם כבוד של הארגון .בעשור האחרון התרחב
הארגון ,והוא מאגד  26מדינות חברות .עד 2010
צפויות להתקבל לשורותיו מדינות נוספות.
הכותבת היא מנהלת מדור יחסים בין-לאומיים בבית הספר
המרכזי להוראת השואה.

שני ענפי משפחה התאחדו בזכות מאגר השמות
מאת סינטיה וורוצלבסקי
■   מאגר שמות קרבנות השואה של יד ושם הביא לידי
איחודם של שני ענפי משפחה  -משפחת דיימונד
מארצות הברית ומשפחת דאשוט מישראל  -בפעם
הראשונה .ננסי דיימונד (במרכז) ביקרה בהיכל
השמות ביד ושם באוקטובר עם בני דודיה ,ניצול
השואה אבשלום דייגי דאשוט (משמאל) ובתו יונה
כהנוביץ' (מימין).
בעזרת ניצולי שואה ,קרובי משפחה וחברים
ברחבי העולם יד ושם פועל ללא לאות לאסוף ולהנציח
את שמותיהם של כל קרבנות השואה בדפי עד .כיום
מתועדים  3.3מיליון שמות במאגר המרכזי של שמות
קרבנות השואה הממוחשב באתר האינטרנט של יד
ושם (  .)www.yadvashem.orgכשני שלישים מהשמות
תיעדו קרובי משפחה ומכרים של הנספים בדפי עד,
בטפסים מיוחדים ובהם שם הנספה ופרטיו הביוגרפיים.
השמות האחרים נלקחו מרשימות.

שמות של מיליוני קרבנות עדיין חסרים .אפשר
למלא דפי עד במגוון שפות ולהוריד דפים מאתר יד
ושם או למלא טופס מקוון במאגר השמות באתר.
הכותבת היא מנהלת פרויקט איסוף שמות הנספים בשואה.

ד"ר אסתר רוזן ז"ל
■  בחודש אוקטובר הלכה לעולמה ד"ר אסתר רוזן והיא בת  .98עד ימיה האחרונים תרגמה ד"ר רוזן מסמכים
עבור יד ושם  -בעיקר מפולנית אך גם משפות אחרות  -לעברית.
אסתר רוזן נולדה בלודז' שבפולין למשפחה אמידה בעלת בית חרושת לטקסטיל .היא זכתה לחינוך מעולה
ובבגרותה החליטה ללמוד רפואה  -דבר חריג לנשים באותם זמנים .היא למדה בגרמניה ועלתה לארץ ממש
לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה ,אך כל משפחתה נספתה בשואה.
בארץ פיתחה ד"ר רוזן קריירה של רופאת משפחה ,תחילה בעבודה בעמק הירדן הלוהט בצריף של פח
ואחר כך בכפר סבא ,עם עולים חדשים ועם כלל האוכלוסייה .היא התאלמנה בגיל צעיר וגידלה לבד שני ילדים
(בנה נעשה רופא אף הוא) ,תוך שהיא ממשיכה בקריירה שלה .היא פרשה לגמלאות בגיל .83
"אסתר הייתה אישה פעילה מאוד שידעה ליצוק תוכן לחייה ולעניין את הסובבים אותה גם בגילה המתקדם",
אמרה עפרה ונקרט ,רכזת התרבות בדיור המוגן "בית בכפר" בכפר סבא" .היא הביאה פעמים רבות מן הסיפורים
האישיים שתרגמה עבור יד ושם ,ואותם שיבצנו בטקסי יום השואה שאנו עורכים מדי שנה .כפי שד"ר רוזן אמרה
לא פעם[" :פעילותי עבור יד ושם היא] המעט שיכולתי לעשות לזכר קרוביי שנספו כולם ויתר בני עמי".
יהי זכרה ברוך.

אירועי אוקטובר-דצמבר 2008
 5באוקטובר ■     64שנה לחיסול גטו לודז' צוינו
בעצרת של ארגון יוצאי לודז' בישראל במוזאון תל
אביב לאמנות.
 5באוקטובר ■    עשרות אנשי עדות ביד ושם
התכנסו למפגש הוקרה מיוחד .המברכים במפגש
היו יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ומנהלת בית
הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם דורית נובק.
בתמונה :ניצולת השואה מקובנה מאשה גרינבאום

 6באוקטובר ■   מאות ניצולי שואה חברי התאחדות
יוצאי אוקראינה בישראל השתתפו בעצרת השנתית
לציון  67שנים לרצח היהודים בידי הנאצים על אדמת
אוקראינה .בתמונה :טקס אזכרה באוהל יזכור במעמד
יושב ראש התאחדות יוצאי אוקראינה בישראל דוד
לוין ,מנכ"ל יד ושם נתן איתן ,מנכ"ל משרד הקליטה
ארז חלפון ,גזבר הסוכנות היהודית חגי מירום ושגריר
אוקראינה בישראל איגור טימופייב

 12באוקטובר ■   בטקס הענקת אות חסיד אומות
העולם לוולאדיסלב פנצ'ישין המנוח מפולין הוענקו
האות והמדליה לבתו אירנה גורניאק.
 23באוקטובר ■   מקהלת "קולות בת ים" בניהולו
המוזיקלי של המנצח יאיר קלינגר ומקהלת "ניו
טון" מגרמניה בניהולו של המנצח היינריך הרלין
שרו בקונצרט משותף ביד ושם שירים מהפולקלור
היהודי האידי.
 26באוקטובר ■   כינוס בין-לאומי בנושא "חוקי
הגזע של  1938והחינוך היהודי באיטליה" נפתח בעצרת
באודיטוריום במעמד יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,שגריר איטליה בישראל לואיג'י מאטיולו ,יושבת
ראש ארגון עולי איטליה קלאודיה אמטי ,יושב ראש
חברת יהודי איטליה פרופ' דוד קאסוטו ,פרופ' סרג'יו
דלה פרגולה מהמכון ליהדות זמננו באוניברסיטה
העברית ,ראש מכון יד בן צבי בירושלים פרופ' יום טוב
עסיס ומנהלת המכון האיטלקי לתרבות ד"ר סימונטה
דלה סטה .בתמונה (מימין לשמאל) :מושב בכינוס

בהשתתפות ניצולי השואה ברונו פורטלאונה ,עדה
ניסים ,לואיזה פאנקטי נאור ,נורה בולאפיו אביעד
והמנחה פרופ' דוד קאסוטו

 3בנובמבר ■   חברי ארגון "עלומים" הגיעו ליד ושם
לסיור בתערוכה "כאן ביתי :ניצולי השואה בישראל"
ולאספה הכללית של הארגון באודיטוריום .בתום
האספה הושק הספר אדז'יה יקירתי ,ילדים יקרים:
משפחת רוטגולד  -מכתבים ( 1944-1940הוצאת
יד ושם) ,ובו חליפת המכתבים בין מרדכי רוטגולד
השבוי במחנה בון לה רולנד לאשתו שבפריז .את
המכתבים ליקט וערך בנו סרז' שלמה רוטגולד.
בתמונה (מימין) :מנהלת ההוצאת לאור ביד ושם
גבי הדר ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,יושב
ראש ארגון "עלומים" ד"ר ישראל ליכטנשטיין ועורך
הספר סרז' שלמה רוטגולד

 23בדצמבר ■   בטקס הענקת אות חסיד אומות
העולם לבני הזוג יוזף וברוניסלבה יאשצ'וק המנוחים
מפולין הוענקו האות והמדליה לבתם גניה בן עזרא.
 25בדצמבר ■   יום עיון לרגל הוצאתם לאור של
הספרים "סוגיות בחקר השואה :ביקורת ותרומה"
מאת פרופ' ישראל גוטמן (הוצאת יד ושם ומרכז זלמן
שזר לתולדות השואה) והרהורים על השואה מאת
פרופ' יהודה באואר (הוצאת יד ושם ומכון בן גוריון
לחקר ישראל ,הציונות ומורשת בן גוריון) .ביום העיון
השתתפו יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,פרופ'
דוד בנקיר ,פרופ' מרדכי אלטשולר ,צבי יקותיאל,
ד"ר חוי דרייפוס (בן ששון) ,פרופ' דינה פורת ,פרופ'
חנה יבלונקה ,פרופ' דליה עופר ,פרופ' ישראל גוטמן
ופרופ' יהודה באואר.
 29בדצמבר ■   ערב עיון לרגל השקת הספר ימי
אפלה ,רגעי חסד :פרקים בחיי ישראל גוטמן מאת
עדה פגיס (הוצאת יד ושם והקיבוץ המאוחד) התקיים
בבית מאירסדורף באוניברסיטה העברית בירושלים
בהשתתפות פרופ' חנוך גוטפרוינד ,אבנר שלו,
פרופ' דינה פורת ,ד"ר נילי קרן ,פרופ' דליה עופר,
פרופ' ישראל גוטמן ועדה פגיס.
עוד אירועים וביקורים ביד ושם

 11בנובמבר ■   בטקס הענקת אות חסיד אומות
העולם לסטניסלבה סלבינסקה המנוחה מפולין
הוענקו האות והמדליה לאחיינה רומן סלבינסקי.
בטקס נכחו הניצולה אספירה מימן לבית רפפורט
עם ילדיה מישל ינקלביץ מימן ואיש העסקים יוסי
מימן ,בני משפחה ,נציגי קרן ראול ולנברג בישראל
ומשתתפי סמינר של בית הספר המרכזי להוראת
השואה ביד ושם מפולין.
 16בנובמבר ■   התכנסות מיוחדת בכיכר גטו ורשה
ביד ושם של  800צעירים נציגי דור ההמשך שהשתתפו
בעצרת הכללית (  )GAשל ה UJC -בישראל.
 26בנובמבר ■    הקרנה חגיגית של הסרט
"התעלומה במכולה הירוקה" ,זוכה פרס אבנר שלו
בפסטיבל הקולנוע הבין-לאומי בירושלים .2008
בתמונה :הסופר אמיר גוטפרוינד (מימין) ובמאי
הסרט טל חיים יופה

 29באוקטובר ■    כ 100-מחברי עמותת דורות
ההמשך ויושב הראש של העמותה שמוליק סורק
הגיעו לכינוס בנושא "יידיש במאה ה "21-בבית
שלום עליכם בתל אביב .הכינוס החל במפגש עם
הזמרת והשחקנית ענת עצמון ,הרצאה מפי ד"ר
מרדכי יושקובסקי על תרבות היידיש ושירה מפי
הזמר ג'ימי לויד.
 12בנובמבר ■   העצרת השנתית של ארגון יוצאי
אוסטריה בישראל בראשותו של גדעון אקהאוז.
בעצרת שמעו המשתתפים הרצאה על פוגרום "ליל
הבדולח" מפי ד"ר דניאל עוזיאל מיד ושם.
 12בנובמבר ■    ביקור חברי אגודת הסופרים
העברים במוזאון לתולדות השואה והרצאה מפי פרופ'
יהודה באואר בנושא "השואה וג'נוסייד אחרים" .לאחר
ההרצאה הקריאו המשוררים שהשתתפו באירוע
שירים שכתבו על השואה.
 25בנובמבר ■   העצרת השנתית של ארגון יוצאי
לבוב והסביבה .בעצרת שמעו המשתתפים הרצאה
מפי נעמה גליל מיד ושם על גטו לבוב.
 26בנובמבר ■   העצרת השנתית של ארגון יהודי
שדליץ בישראל בראשותו של הרצל קווה בבית
הכנסת "קהילת רענן" ברעננה .במהלך העצרת
שמעו המשתתפים הרצאה מפי נעמה גליל מיד
ושם על גטו שדליץ.
 15בדצמבר ■    העצרת השנתית של עמותת
ניצולי מחנות הריכוז והגטאות בישראל בראשות
גיטה קויפמן והרצאה מפי ד"ר עירית אברמסקי מיד
ושם בנושא "תרומתם של ניצולי השואה להקמת
מדינת ישראל".
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חדשות
■ נשיא אוסטריה היינץ פישר (שני מימין) ורעייתו
מרגיט ביקרו ביד ושם ב 15-בדצמבר בלוויית נשיא
המדינה שמעון פרס (משמאל) ויושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו .את הנשיא ליוותה משלחת גדולה ,ובה
שר החוץ ,שר ההגנה ושר החינוך ,האמנות והתרבות
של אוסטריה .הרב הראשי של קהילת יהודי וינה הרב
פאול חיים אייזנברג אמר "אל מלא רחמים" בטקס
אזכרה באוהל יזכור .בסוף הביקור קיבל הנשיא את
פניהם של סטודנטים אוסטריים המתנדבים בארץ.

מבקרים ביד ושם
■ בביקורו ביד ושם ב 23-באוקטובר מסר השר
לענייני תרבות של גרמניה ברנד נוימן (במרכז) ליד
ושם העתק דיגיטלי של "רשימת תושבי גרמניה
היהודים ."1945-1933 ,ברשימה פרטיהם האישיים
של  600,000תושבי גרמניה היהודים באותן שנים
אשר ידעו אפליה ורדיפות .את הרשימה הכין במשך
ארבע שנים הארכיב הגרמני-הפדרלי עבור הקרן
הגרמנית "זיכרון ,אחריות ,עתיד" ובהתייעצות עם
מומחים מהארכיון ומהיכל השמות של יד ושם.
נוסף על שמות התושבים ,יש ברשימה מידע רב על
הגירתם ,מעצרם וגירושם ,וכן מידע על הזמן והמקום
של מותם או רציחתם של רבים מהם.

■ נשיא איטליה ג'ורג'יו נפוליטנו (מימין) ביקר ביד
ושם ב 25-בנובמבר .נשיא המדינה שמעון פרס,
שר החוץ של איטליה פרנקו פראטיני ויושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו ליוו את הנשיא ,וד"ר יעל
נידם אורביטו (משמאל) הדריכה אותם.

■ שר החוץ של צ'כיה קארל שוורזנברג ביקר ביד
ושם ב 1-בדצמבר.

■ שר ההגנה של טורקיה וג'דת גונאל ביקר ביד
ושם ב 30-באוקטובר וסייר בהיכל השמות.

■ שרת החוץ של אקוודור מריה איזבל סלבדור
(משמאל) סיירה במוזאון לתולדות השואה ב19-
בנובמבר בהדרכתו של ד"ר אברהם מילגרם (מימין).

■   מושלת מישיגן ג'ניפר גרנהולם (במרכז) ביקרה
במוזאון לתולדות השואה ב 17-בנובמבר בהדרכתה
של סגנית מנהלת אגף המוזאונים יהודית שן-דר
(משמאל).

■ השחקנים בן סטילר ,כריס רוק וג'אדה פינקט
סמית והבמאי ג'פרי קצנברג ביקרו ביד ושם ב23-
בנובמבר .המשלחת ההוליוודית הגיעה לישראל
להשתתף בהקרנת הבכורה החגיגית של הסרט
"מדגסקר  ."2הקבוצה סיירה במוזאון לתולדות
השואה ,בהיכל השמות ו"ביד לילד".

■ שרת החוץ של אל סלבדור מריסול ארגטה דה
בריליאס ביקרה ביד ושם ב 24-בנובמבר.
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■ מושל מינסוטה טים פאולנטי סייר במוזאון לתולדות
השואה ב 14-בדצמבר.

חדשות ממרכז הצפייה
מאת ליאת בן חביב

סרטים חדשים בספריית הסרטים
הדיגיטלית
■   בשנה האחרונה נרכשו והופקדו במרכז הצפייה
סרטים חשובים בעיקר משנות ה 80-וה ,90-וכן סרטים
חדשים משפע היצירה הקולנועית בנושא השואה
שהופקה בשנת .2008
אחד הסרטים שהופקדו לא מכבר בספריית
הסרטים הדיגיטלית של מרכז הצפייה הוא בית
אהבה של איילת ברגור ,וכן סרטים שיצאו זה עתה
להפצה מסחרית בדי-וי-די מתורגם לעברית  -הסרט
סוד באדיבות "עדן סינמה" והסרט הזייפנים שביים
סטפן רוזוויצקי .הזייפנים ,זוכה פרס האוסקר לסרט
הזר בשנת  ,2008הופקד באדיבות המפיצים "סרטי
נחשון" ,ובהפצה הישראלית של הסרט הם כללו
גם ראיונות מיוחדים עם ניצולי זקסנהאוזן אברהם
זוננפלד ואדולף בורגר שהסרט מבוסס על הביוגרפיה
שלו סדנת השטן.
בעת האחרונה הופקד אוסף סרטים ישראליים
בהפצת  Go2Filmsאשר מביאים נקודות מבט אישיות.

וסרמן ,איש הגשם של הבמאית עידית שחורי והסרט
של מנוחה שביים אליעזר שפירא הם מהסרטים
הבולטים באוסף של חברת ההפצה הירושלמית.
כיום רשומים בקטלוג הסרטים של מרכז הצפייה
כ 5,200-סרטים ,ואפשר לצפות ביותר מ3,400-
מהם .עוד אפשר לצפות באוספי העדויות בווידאו
 כ 52,000-עדויות של מכון הקרן להיסטוריהחזותית באוניברסיטת דרום קליפורניה (מיסודו
של סטיבן שפילברג) וכ 10,000-עדויות הווידאו
של יד ושם.

סרטים שהוקרנו בעת האחרונה
בחסות מרכז הצפייה
■   בשנת  2008יצאו לאקרנים סרטים רבים בנושא
השואה  -עדות לעושר היצירה ההולך ומתגבר .מרכז
הצפייה קיים הקרנות מיוחדות לסרטים תיעודיים
ועלילתיים:
ברבעון האחרון של השנה החולפת פרש מרכז
הצפייה את חסותו על הקרנת סרט בפסטיבל הקולנוע

"עין יהודית" באשקלון .הקרנת הסרט לוותה בהרצאתו
של ד"ר חיים פיירברג מהמכון לחקר האנטישמיות
באוניברסיטת תל אביב.
הסרט מנחם ופרד ,שמבוסס על הספר האם
העצים פורחים אצלכם? בהוצאת יד ושם ,הוקרן
בהקרנת טרום בכורה לפני שידורו בערוץ  8של הוט,
באירוע לציון  70שנים ל"ליל הבדולח" בסינמטק
ירושלים .בהקרנה צפו יותר מ 500-איש ,בנוכחות
הבמאיות רונית קרצנר ועפרה טבת וגיבור הסרט
ד"ר מנחם מאיר.
ב 27-בדצמבר נערכה על מסך ענק בתאטרון
ירושלים הקרנת טרום בכורה של הסרט הישראלי-
הוליוודי אדם בן-כלב המבוסס על ספרו של יורם
קניוק .גיבור הסרט ג'ף גולדבלום ביקר במרכז הצפייה
לצורך תחקיר לקראת צילומי הסרט.
חלק מהפעילויות של מרכז הצפייה מתקיימות בזכות תרומתה
הנדיבה של קרן חסידי אומות העולם ,ארצות הברית.
הכותבת היא מנהלת מרכז הצפייה.

עדויות מעולם הדממה

בתערוכה חדשה :כתובה מקורית ששוחזרה מהזיכרון
מאת ליטל בר
במחנה ברגן-בלזן

■    כיצד שרד בשואה מי שנולד חירש? כיצד תקשר
עם סביבתו? השאלות הללו אינן תאורטיות עבור כמה
עשרות ניצולים כבדי שמיעה החיים היום בישראל .עד
לפני כמה שנים הם התקשו למסור עדות מצולמת
בשל הקשיים הטכניים הכרוכים בכך .מדור גביית
העדויות בארכיון יד ושם יזם כבר ב 2005-פרויקט
מיוחד בשיתוף המכון לקידום החירש וחוה סביר
העומדת בראשו ,ועד כה רואיינו  20ניצולי שואה
חירשים מלידה.
בימים אלו יחל חלקו השני של הפרויקט  -תיעוד
סיפוריהם של  25ניצולים נוספים (מרביתם ממדינות
חבר העמים) .הראיונות הייחודיים הללו מאירים זווית
לא מוכרת בסיפור הגורל היהודי בשואה ומעמידים
אתגרים מקצועיים חדשים .התיעוד יוצא הדופן נעשה
בסיוע מתורגמנית לשפת סימנים ,והיא משתתפת
בריאיון עם המראיינת של יד ושם.
לאחר הקלטת הראיונות הם יימסרו לתמלול,
והתקווה היא שבכך ייפתח צוהר לחוקרים ולציבור
הרחב לעולמם של ניצולים שסיפורם הוא סיפור
השואה ועם זאת הוא סיפור אחר.

■    מרים אליזבט הרבסט ומשה לדיסלב סרבשי
נפגשו במחנה העקורים ברגן-בלזן כחודשיים לאחר
שחרורו .היא ,צעירה סלובקית ששרדה שלוש שנים
במחנה אושוויץ ,נפרדה באותו יום מאחותה שנישאה
ועזבה את המחנה .הוא ,קצין יוגוסלווי צעיר שהיה
שבוי מלחמה ארבע שנים בגרמניה ,הגיע למחנה
המשוחרר בתקווה למצוא קרובי משפחה.
ב 3-באוגוסט  ,1945כחודש לאחר היכרותם ,נישאו
מרים ומשה .את טקס החתונה ערך חברו לשבי של
החתן ,הרב ד"ר הרמן הלפגוט .הרב שחזר מזיכרונו
את נוסח הכתובה (משמאל) ,והיא כתובה בכתב ידו.
לימים הגיע הרב ד"ר הלפגוט לארץ וביקר את בני הזוג
סרבשי בביתם בקריית שמונה .הוא ביקש לוודא שזכר
נכונה את הנוסח ומצא שהכתובה אכן כשרה.
את הכתובה מסרה מרים לארכיון יד ושם לרגל
שר" שנפתחה במבואה
ּומ ַב ֵ
עד ְ
התערוכה "להיות ֵ
של בניין הארכיונים .התערוכה מוקדשת לסיפורו
של הרב ד"ר צבי עזריה הרמן הלפגוט ז"ל ,והיא
מבוססת על ארכיונו האישי :תעודות ומסמכים אישיים,
יומן ,מכתבים ,נאומים ודרשות ,דיוקנאות ותצלומים
המלווים את מסלול חייו .התערוכה תישאר פתוחה
לקהל עד אוגוסט .2009

הכותבת היא מנהלת מדור העדויות באגף הארכיונים.

הכותבת היא ראש מדור הנגשה באגף הארכיונים.

מאת מלכה תור

פרויקט זה מתקיים בזכות תרומתם הנדיבה של אגודת ידידי יד
ושם בהולנד ובטי ומרקוס שוורץ ממקסיקו.
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ארצות הברית
■   יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו הוא זוכה פרס
המנהיגות למצוינות מטעם האגודה האמריקנית למען
יד ושם .הפרס הוענק לו באירוע ההוקרה השנתי של
האגודה לשנה זו .מנהיגת הקהילה וניצולת השואה
סלמה גרודר הורוביץ ויושב ראש המוזאון האמריקני
לזכר השואה פרד זיידמן קיבלו את פרסי הזיכרון
מטעם האגודה .יושבי הראש של האירוע ,ב 9-בנובמבר
 2008במלון שרתון בניו יורק ,היו התורמים ליד ושם
איירה מיצנר ודויד הלפרן .הנואמת האורחת הייתה
מרגרט ספלינגס ,שרת החינוך של ארצות הברית,
ויותר מ 800-האורחים באירוע קיבלו אותה בחום.
עוד נכחו באירוע יותר מ 100-מכובדים :שגרירים,
קונסולים כלליים ,ראשי ארגונים יהודיים ומנהיגים
קהילתיים.
בתגובה לדברי ההקדמה של נכדתו רות צוריה
לא הסתיר אבנר שלו את גאוותו בה ובנכונות של בני
דורה לקבל עליהם את התפקיד לשאת את זיכרון
השואה .הוא נזכר שבילדותו שמע את אמו מדברת
על אחותה ועל הוריה שנרצחו בשואה" :בהדרגה
הבנתי שאינני יכול להשאיר את אחותה שיינדלה
ואת הוריה שם בפולין .זו הייתה גם האחריות שלי:

להפוך את קיומם לחלק מקיומי ,מישותי ומזהותי.
תחושת אחריות זו הובילה אותי ליד ושם ,כדי ללמד
אחרים ,בדרכים שונות ומגוונות ,על אחריותם ,למען
ההמשכיות היהודית ,ערכים אנושיים אוניוורסליים
והנחלת המסר לדורות הבאים".

■   מימין לשמאל :אלי זבורובסקי ,דויד הלפרן ,סלמה גרודר
הורוביץ ואבנר שלו

■   מימין לשמאל :יושב ראש האגודה האמריקנית למען יד ושם
אלי זבורובסקי ,נכדתו של אבנר שלו רות צוריה ,התורם ליד
ושם ג'וזף ווילף ואבנר שלו

■   מימין לשמאל :איירה מיצנר ,אלי זבורובסקי ,פרד זיידמן,
קיי זיידמן ,ג'יי זיידמן ואבנר שלו

קנדה
■ יושבי הראש של "סעודת הנסים" הרביעית של
אגודת ידידי יד ושם בקנדה היו שרי רוטשטיין ושונה
שפיגלמן מהאגף למנהיגות צעירה של האגודה.
האירוע מומן והופק בשיתוף קרן עזריאלי" .סעודת
הנסים" מאפשרת שיח וקשר אישי בין ניצולי שואה
לצעירים יהודים ולא יהודים מכל רחבי קנדה .באירוע
השתתפו יותר מ 550-איש ,לרבות כ 150-ניצולי שואה
ולמעלה מ 280-צעירים ,בהם בפעם הראשונה 50
צעירים נוצרים מהשגרירות הנוצרית הבין-לאומית
ירושלים-קנדה ,תחת שרביטן של המנהלת הכללית
הארצית דונה הולברוק ומנהלת מינסטוריון הנוער
אנדריאה ווילדון.
דבריה של יושבת הראש והמנהלת הכללית של
קרן עזריאלי ד"ר נעמי עזריאלי בסעודה על מחויבותה
האישית העמוקה ועל מחויבותה של הקרן לזיכרון
השואה השאירו רושם עז .רנאטה קרקאואר ,בתו
של ניצול השואה וויליאם טננזף ,קראה קטע מרגש
מספר הזיכרונות של אביה ,מהסדרה השנייה של
ספרי זיכרונות של ניצולי השואה של קרן עזריאלי.
פראן סונשיין ,יושבת הראש הארצית הנכנסת של
האגודה הקנדית ,הביעה את רגשי הכבוד שהיא
חשה עם כניסתה לתפקידה החדש .היא שיבחה
את האגודה על "מסירותה הבלתי נלאית לזיכרון
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השואה ולחינוך על השואה" .ניצול השואה והתורם
לאגף החדש של בית הספר המרכזי להוראת השואה
ביד ושם ג'וזף גוטדנקר נשא נאום מרשים ,ובו הדגיש
את גאוותו הרבה בהצטרפותו למנהיגות החדשה של
האגודה הקנדית ואת התפקיד החשוב של הישגי יד
ושם בחינוך על השואה לקידום הסובלנות וההבנה
ברחבי העולם.

■   יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו עם יושבות הראש
המשותפות של האירוע שרי רוטשטיין (משמאל) ושונה שפיגלמן,
שזכו להוקרה על מסירותן ומאמציהן

■  מימין לשמאל :יושב הראש הארצי של אגודת ידידי יד ושם
בקנדה הנק רוזנבאום ,אבנר שלו ,ד"ר נעמי עזריאלי והמנהל
הכללי של האגודה ירון אשכנזי

■   יושבת הראש הארצית הנכנסת
של האגודה הקנדית פראן סונשיין
נושאת דברים ב"סעודת הנסים".

■   ג'וזף גוטדנקר (מימין) ויושב הראש הארצי היוצא וגזבר
אגודת ידיד יד ושם בקנדה ד"ר ג'ואל דימיטרי

■ רחל סלינגר ביקרה ביד ושם ב 2007-בלוויית
הוריה אריק ורנדי סלינגר ,סבה וסבתה וורן ומיצי
אייזנברג ,לילה סלינגר ובני המשפחה המורחבת.
הסיור ביד ושם טבע ברחל בת ה 12-רושם עז כל
כך ,שהיא ביקשה מחבריה וממשפחתה לתרום כסף
ליד ושם במקום מתנות לבת המצווה שלה .רחל
החליטה לייעד את הכסף לתמיכה בהקלטה של
 40עדויות של ניצולי שואה.
בתמונה :רחל מגישה  45המחאות לשרגא
מקל ,מנהל הפיתוח של האגודה האמריקנית למען
יד ושם ,מוקפת בהוריה רנדי ואריק ,אחותה מלני
ואחיה נוח.

בריטניה

רוסיה

■ קבוצה של אנשי עסקים בריטיים התלוותה לראש
ממשלת בריטניה גורדון בראון בביקורו ביד ושם בעת
האחרונה .הקבוצה סיירה ביד ושם והצטרפה לראש
הממשלה בטקס מרגש של הנחת זר באוהל יזכור.
בתמונה ,במוזאון לתולדות השואה :סר טרוור צ'ין
(מימין) וסר ויקטור בלנק (משמאל)

■ בסיורו ביד ושם שתל תורם יד ושם אלכסנדר
קירשנב (במרכז) עץ לזכר הנספים בשואה .מנהל
האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה העניק לקירשנב
עותק של "למען יידעו" ,אלבום יד ושם ,בשפה הרוסית.
דינה מסלוב ,מרכזת תחום פיתוח ומעקב במחלקה
לענייני תפוצות (מימין) הצטרפה לביקור.

ישראל
■ ב 19-בנובמבר נערך טקס הסרת הלוט מעל אבן
ההנצחה ליקיריה של פלה בלומנברג ,ידידה נאמנה
של יד ושם.

ברזיל
■    סטלה (משמאל) וחיים בליי (שני מימין) סיירו
ביד ושם בלוויית משלחת של הקהילה היהודית של
סן-פאולו ,ונפגשו עם שעיה בן יהודה ופרלה חזן.

■  יד ושם מביע את הערכתו לתומכיו  -תרומתם
מסייעת לנו להמשיך במשימה ההיסטורית של הנצחת
זכר הנספים בשואה ,של הרחבת הידע על השואה
באמצעות מחקר ופרסומים ושל העמקת החינוך
בקרב הדור הצעיר.

■ ב 30-באוקטובר ביקרו זאב ילון וקבוצת חבריו
מחיפה בתערוכה "כאן ביתי :ניצולי השואה בישראל"
 -תערוכה שזאב ילון תומך בה בנדיבותו.

המשלחת השתתפה בטקס באוהל יזכור.

יד ושם יודה לך על החלטתך לתמוך בפעילותו .יחד
נוכל להמשיך לצקת תוכן בזיכרון השואה ולהעמיקו,
להכין את הדורות הבאים ולספק להם כלים לשמירה
על המשך קיומו של העם היהודי ועל ערכי היסוד
המקודשים לחברה האנושית.
■   כדי לתרום* באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות
המחאה ,יש לפנות לכתובת זו:
אגודת נאמני יד ושם בישראל
יד ושם  -רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
ת"ד  3477ירושלים 91034
טלפון02-6443417/8 :
פקס02-6443419 :
דואר אלקטרוניIsrael.society@yadvashem.org.il :

*התרומה ליד ושם מוכרת לצורכי מס על פי סעיף
 64א' לפקודת המס.
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חדש על המדף
יד ושם  -קובץ מחקרים ל”ו ()2
הכרך החדש של יד ושם  -קובץ מחקרים שם דגש ב"ליל הבדולח" ,והמאמר
העיקרי בו הוא המאמר המרגש והעדותי של חוי דרייפוס (בן ששון) "'השאול
עלה [אל פני] האדמה' :יומנה של אלמונית ממרד גטו ורשה" .עוד בכרך:
"מצוקתם של יהודים בברית-המועצות בעקבות הסכם מולוטוב-ריבנטרופ"
מאת מרדכי אלטשולר ו"עיתוני שוודיה וליל הבדולח :אדישות מכוונת"
מאת גראן לת.

"עיון וחקר" :שני כרכים חדשים מבליטים את הנושא של הצלת
יהודים בפולין
סדרת עיון וחקר ,מספינות הדגל של פרסומי המכון הבין-לאומי לחקר
השואה ביד ושם ,יוצאת לאור מאז  .2001מטרת הסדרה היא לפרסם
מחקרים חדשניים ופורצי דרך ,מאמרים מעוררי מחשבה וסקירות סיכום
במגוון נושאים .רובם נחשפים בפעם הראשונה בסדנאות ,בימי עיון ובסמינרי
מחקר ביד ושם .בכל שנה יוצאים לאור שניים עד ארבעה כרכים.
שני הכרכים האחרונים עניינם שני היבטים של הצלת יהודים בפולין
בזמן המלחמה :הצלה תמורת כסף וזיכרונות מלאחר המלחמה של ילדים
יהודים שניצלו על ידי פולנים לא יהודים .בהצלה תמורת כסף  -עוזרים
בתשלום בפולין 1945-1939 ,פרופ' יאן גרבובסקי מאוניברסיטת אוטווה
מניח לסיפוריהם של חסידי אומות העולם ובמקומם חוקר את התופעה
שאינה חד-משמעית של האנשים הרבים שבעבורם היה הסיוע ליהודים
פעולה ששכרה בצדה ,אם כי מסוכנת .אמנם בעיני רוב החוקרים" ,העוזרים
בתשלום" היו בדרך כלל שוליים ,והם הוזכרו אך מעט במחקרים ובספרות,
אבל למעשה חשיבותם הייתה רבה הן בהצלת יהודים הן בהסגרת יהודים
לשלטונות.
מי היו הילדים השורדים? מה הרקע החברתי ,ההשכלתי ,התרבותי
והגאוגרפי שלהם? כיצד שרדו ,ואילו גורמים השפיעו על ההישרדות שלהם?
כיצד הם ראו את היחסים בין פולנים ליהודים? במחקר החדש והמרתק שלה,
ילדים יהודים בפולין הכבושה :זיכרונות הישרדות בעקבות המלחמה ויחסי
פולנים-יהודים בתקופת השואה ,פרופ' יואנה ביאטה מיכליץ מאוניברסיטת
ליהיי (ארצות הברית) דנה בשימוש בעדויות ,הן שנכתבו במלחמה הן שנכתבו
אחריה ,לצורך שחזורים היסטוריים של מאפייני הילדות העיקריים בזמן המלחמה .בעזרת עדויות של
ילדים ששרדו ,מיכליץ בוחנת את אתגרי חייהם של ילדים בצד הארי במקומות שונים בפולין הכבושה.
המאמר גם בודק את היחסים האישיים בין הפולנים והיהודים בעיניהם של הילדים היהודים ,הוריהם,
מציליהם ועוזריהם הפולנים הנוצרים.
למידע נוסף על המגוון המקיף של ספרי יד ושם ולהזמנת ספרים:
טלפון  ,02-6443511פקס 02-6443509
publications.marketing@yadvashem.org.il
www.yadvashem.org
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■

כתב העת יד ושם ירושלים
ת"ד  3477ירושלים 91034
טלפון  ,02-6443413פקס 02-6443409
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