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נח פלוג ,חיים צ'סלר ,ברוך שוב ,ד"ר שמשון שושני,
אפי שטנצלר ,אמירה שטרן ,ד"ר זהבה תנא
מערכת כתב העת
עורכת ראשית :איריס רוזנברג
עורכת בפועל :לאה גולדשטיין
חברי מערכת:
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רכזת מערכת :לילך תמיר-איטח
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אילה פרץ ,לימור קארו
צילום :יוסי בן דוד ,ישראל הדרי ,יצחק הררי
הפקה :מפעלי כתר בע"מ
עיצוב :סטפני ורותי עיצוב
כתב העת מתפרסם בסיוע קבוצת עזריאלי.

תוכן עניינים
שברי זיכרון ■ 3-2
הפנים מאחורי המסמכים ,החפצים והתצלומים
הנושא המרכזי ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"א
מדליקי המשואות תשע"א

הנושא המרכזי
ליום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"א

6-4

■

לאסוף את השברים ■ 7
מבצע לאומי להצלת פריטים אישיים
מתקופת השואה
לינק להנצחת השואה ■ 9-8
יד ושם ו Google -חוברים למען זיכרון השואה
"עמדי ניצבים כאן שישה מיליון קטגורים"
יד ושם מציין  50שנה למשפט אייכמן

■

11-10

זיכרונות משפט אייכמן ■ 12
רסטורציה לסרט של דוד פרלוב מ1979-
חינוך

■

15-13

מעצבים זיכרון ■ 13
תחרות לעיצוב הכרזה הממלכתית ליום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"א
זרקור על הבוגרים ■ 14
סנדרה קושטה ,פורטוגל
חומרי לימודים חדשים

■

14

חדש בבית הספר הווירטואלי
קונגרס תנועות הנוער השישי

■
■

15
15

"היחיד והיחד בשואה" ■ 15
כינוס המורים הארצי הרביעי 6-5 :ביולי 2011
 27בינואר ■ 16
אירועים לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה
חדשות

■

20-17

ידידים ברחבי העולם

■

23-21

יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"א
תכנית האירועים ביד ושם

■

24
■ "את הסידור הזה רכשתי באושוויץ תמורת חלק
ממנת הלחם היומית שלי .עם הסידור הזה עברתי את
כל מסע הייסורים במחנות המוות והריכוז בגרמניה.
את הסידור הזה אני תורם היום ליד ושם  -למזכרת
לדורות הבאים".

		

ISSN 0793-6974

©אפשר לצטט תוך ציון המקור.
רשות הזיכרון  -יד ושם
נתמכת בפעולותיה על ידי

ניצול השואה צבי קופולוביץ'

משרד החינוך
וועידת התביעות

■ בשער :הכרזה הזוכה בתחרות לעיצוב הכרזה
הממלכתית ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"א
שעיצבה אדוה לוטטי מתל אביב (עמ' )13

בשואה נופץ עולם שלם ,ורסיסיו התפזרו לכל עבר.
השברים המפוזרים שונים במאוד זה מזה בממדיהם,
בצורותיהם ובמרקמם  -מתעודות ועד יומנים,
מעדויות ועד חפצים ,מתצלומים ועד יצירות אמנות.
אף שהתפזרו לכיוונים רבים כל כך ,עדיין אפשר
למצוא עוד ועוד שברים במקומות רבים  -ארכיונים
ממשלתיים ופרטיים ,ספריות ואפילו ביתם של מי
שעברו את תופת השואה ושל בני משפחתם.

שברי זיכרון
הפנים מאחורי המסמכים ,החפצים והתצלומים
ד"ר רוברט רוזט

תיסרפה הפשב םשו די לש שדחה - ebuTuoYה ץורע

■

■

תצלומים ,חפצים ומסמכים אישיים שנמסרו ליד ושם .סיפוריהם מובאים בתערוכה המקוונת "עדים דוממים".

עכשיו ,יותר מבכל זמן ,כשדור
הניצולים הולך ומתמעט ,יש
להמשיך במאמצים לאסוף את
השברים ולחברם להקשרם
ההיסטורי
כל רסיס כזה חושף סיפור אישי מיוחד העובר
כחוט השני מהסוף להתחלה .חוטי המידע נשזרים
זה בזה ורוקמים מארג עשיר ורחב ידיים של סיפור
רב-פנים הפרוש על פני הזמן והמרחב .כך עולה
בידינו לצרף מחדש את שברי העולם היהודי המנופץ
ולשחזר ככל האפשר את האירועים אשר הולידו הרס
ואת החיים בצל האסון .משימתו היסודית של יד ושם

היא לאסוף שברים רבים ככל האפשר.
מאז היווסדו יד ושם שואף לאסוף את כל מקורות
המידע הקיימים בנושא השואה ואשר חושפים ,כל
אחד באורו המיוחד ,את פניהם של ששת מיליוני
היהודים שנרצחו ואת המיליונים שנרדפו והיו לקרבנות
בשואה .בה בעת עדיין יש שברים נסתרים שנעולים
בזיכרונם של מי שהיו שם ושעדיין ממתינים לחשיפה
באמצעות מילים או יצירה.
עכשיו ,יותר מבכל זמן ,כשדור הניצולים הולך
ומתמעט ,יש להמשיך במאמצים לאסוף את השברים
ולחברם להקשרם ההיסטורי .הטכנולוגיות של המאה
ה - 21-האינטרנט ,המחשוב ,הרשתות החברתיות
ושיתוף המידע הגלובלי  -נוטעים בנו את התקווה
שאכן נצליח להרחיב ולהעשיר את תמונת האירועים
של השואה.
www.yadvashem.org

 70שנים לאחר ראשית ההשמדה ההמונית
והשיטתית של היהודים במסגרת "הפתרון הסופי",
חשוב שאותו מארג עשיר והתובנות שנולדות ממנו
יעמדו תמיד לנגד עינינו.
יד ושם ממשיך ללא הרף  -באמצעות תערוכותיו
המקוונות והמוצגות ,פרסומיו ומחקריו ותכניותיו
החינוכיות  -לעשות כל שביכולתו כדי לספר לעולם
את סיפור השואה ,על שורשיה ההיסטוריים ותוצאותיה,
וללמד כיצד ומדוע היא תקֵפה לכל בני האדם .ככל
שנעמיק את ידיעותינו על השואה ונזכור אותה ,כך
יגברו הסיכויים שהעולם שאנו חיים בו יהיה חף מדעות
קדומות ,משנאה ומפשעים נגד האנושות.
הכותב הוא מנהל הספריות.

לתצלומים וסרטונים של האירועים שנערכו ביד ושם ביום הזיכרון
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מדליקי המשואות
תשע"א
אנדריי קאלאראשו
■ אנדריי קאלאראשו נולד בשנת  1922בבוטושאן
שברומניה בשם ברנרד גרופר להוריו זלמן ואתי .הוא
גדל ביאסי .אמו הלכה לעולמה בנעוריו.
ב 29-ביוני  ,1941עם פלישת גרמניה לברית
המועצות ,לקחו הרומנים את אנדריי ,את אביו ואת
אחיו פאול לחצר המשטרה ביאסי .באותו יום נעשה
טבח ביהודי יאסי .אלפי יהודים נרצחו בחצר המשטרה.
בחצות הלילה ,לאחר יום שלם בין המתים ,הובלו
אנדריי ,אביו ואחיו לתחנת הרכבת ,שם עקרו חיילים
רומנים וגרמנים שיני זהב מפיותיהם של אנשים וכרתו
אצבעות שהיו עליהן טבעות זהב.
אנדריי ,אביו ואחיו הוכנסו לקרון סגור ובו 120
איש ,והרכבת יצאה לנסיעה אטית של שמונה ימים.
חלק מהאנשים איבדו את שפיותם .אחרים שתו שתן
מרוב צמא .גופות המתים החלו להירקב ולהעלות
צחנה .גם אביו ואחיו של אנדריי היו במתים .אנדריי
ניצל בזכות התעקשותה של ויוריצ'ה אגאריץ' ,נציגת
הצלב האדום ברומניה ,לפתוח את הקרונות באחת
התחנות ,להוציא את הגופות ,לאוורר את הקרונות

ולתת לכלואים מים .יד ושם
הכיר באגאריץ' חסידת
אומות העולם.
הרכבת הגיעה לעיירה
קאלאראשי ,ושורדי המסע
הורדו מהקרונות .אנדריי
היה חולה בדלקת ריאות
והושכב על הרצפה בבית
הכנסת המקומי .גם בקאלאראשי המשיכו החיילים
הרומנים להרוג ביהודים ביריות .בפרעות יאסי נרצחו
כ 14,000-מיהודי העיר .לאחר כמה חודשים הוחזר
אנדריי ליאסי עם כמה מניצוליו המעטים של הטבח
ונשלח לעבודות פרך .הוא שוחרר עם הגעת הצבא
האדום לאזור בקיץ .1944
לאחר השחרור למד אנדריי באקדמיה לאמנות
התאטרון ביאסי ובבוקרשט וקיבל תעודת במאי .כדי
שלא יוגבלו אפשרויותיו המקצועיות תחת השלטון
הקומוניסטי ,שינה את שמו מברנרד גרופר לאנדריי
קאלאראשו .כשהיה במאי בתאטרון בבוקרשט ,ביים
אנדריי הצגות קלסיות רבות .בשנות ה 50-עבר

לעסוק בתחום הקולנוע .הוא ביים סרטים באורך
מלא וסרטיו זכו בפרסים .כמו כן הוא עסק בתחום
תסכיתי הרדיו והיה מרצה בפקולטה לטלוויזיה
ולקולנוע בבוקרשט.
בשנת  1965עלה אנדריי לישראל והחל לביים
בתאטרון "האוהל" ובבית צבי ,בית הספר לאמנויות
הבמה ,שם יסד את החוג לקולנוע וטלוויזיה .הוא
ביים גם תסכיתי רדיו בגלי צה"ל .אנדריי התקבל
לצוות ההקמה של הטלוויזיה הישראלית בתפקיד
של במאי ועבד ברשות השידור ,בטלוויזיה וברדיו
כ 30-שנה וביים מאות תכניות.
אנדריי היה שליח הטלוויזיה הישראלית ברומניה
וערך סרטי תעודה על חיי הקהילה היהודית ברומניה
ועל ביקוריהם של אמנים יהודים-רומנים בישראל.
סרטים אלו הופצו לקהילות יהודיות רבות בעולם.
"על אף שנות הסבל שעברו עליי ,הצלחתי לגרום
להרבה אנשים לצחוק מעט".
אנדריי ואשתו אולגה מתגוררים בתל אביב.

יונה (ינק) פוקס
■ יונה (ינק) פוקס נולד בשנת  1925בלבוב (כיום
באוקראינה) להוריו צילה ואהרון .יונה קיבל בביתו
חינוך ציוני והתחנך בבית ספר יהודי ,והוא ואחיו
הגדול משה (מונדק) למדו עברית בביתם.
ביוני  1941נכנסו הגרמנים ללבוב ורצחו אלפי
יהודים .בנובמבר הצטוו היהודים שרידי הטבח
להתרכז בגטו .יונה ,אביו ואחיו יצאו לעבודת כפייה
בשדה התעופה בלבוב .בזכות מראהו ה"ארי" של
יונה עודדוהו הוריו לנסות להימלט מהגטו .אביו
השיג עבורו תעודת לידה נוצרית ושלח אותו לידיד
נוצרי בעיירה מחוץ ללבוב .בתקופת שהותו של יונה
בעיירה נרצחו בירי כל היהודים שחיו בה.
יונה התגעגע למשפחתו ולאחר כמה שבועות
שב ללבוב .כשירד מהרכבת בלבוב ערכו הגרמנים
מצוד בתחנה אחר יהודים .יונה לקח על כתפו עץ
אשוח של חג המולד וכך יצא מהתחנה בלא שנבדק
ושב למשפחתו בגטו.
בגטו חלתה אמו של יונה ומתה .בקיץ  1942נשלחו
רוב יושביו של הגטו למחנה ההשמדה בלז'ץ .בעת
האקציות הסתתרו יונה ,אביו ואחיו במחבוא שבנו
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בעליית גג ,ובתום האקציות ,לאחר ימים ספורים ,יצאו
והועברו למחנה הריכוז לבוב-ינובסקה .יונה וחברו
מאריאן פרצל החליטו לברוח .הם התחזו לפולנים
בעזרת בגדים שבררו מערמה במחנה ,ובחג המולד
ניצלו את שכרותם של הזקיפים ,זחלו בשלג אל הגדר,
חפרו תחתיה והצליחו לברוח .הם הגיעו לקייב ,שם
התחזו לבעלי מקצוע והחלו לעבוד בחברה גרמנית
בזהויות בדויות של פולנים .בזכות הגרמנית הטובה
שבפיו של יונה הוא מונה למתורגמן בחברה .החברה
ביקשה לגייס עובדים ,ולשם כך נשלח יונה ברכבת
ללבוב .בשירותים של הרכבת מצא יונה אישור תנועה
של חייל גרמני .הוא הצליח להעביר מלבוב לקייב כ20-
יהודים ,בהם אביו ואחיו .כל היהודים שהביא יונה ניצלו,
ורק אביו ואחיו נרצחו בקייב בידי הגסטפו.
בשיחה עם אפסנאי צבאי במסעדה בקייב התחזה
יונה לחייל שמדיו התבלו ,וכך השיג מדי צבא גרמניים.
שותפו לבריחה מאריאן היה זייפן תעודות מומחה ,ועל
ידי זיוף טביעת החותמת שמצא יונה ברכבת התחזו
השניים לחיילים גרמנים .הם ברחו מאוקראינה,
וברכבת בדרך לבוקרשט עצר אותם הגסטפו .הם קפצו

www.yadvashem.org

מהרכבת והחלו לברוח .יונה
נפצע מירייה ,אך השניים
הצליחו להימלט .הם הגיעו
לבוקרשט ,שם קנה יונה
נשק בזהותו הבדויה ואימן
בנשק את צעירי תנועת
הנוער "גורדוניה" .יונה העיד
בבית משפט רומני בזהות
נוצרית ,תמך בגרסתם של ארבעה יהודים שטענו שהם
נוצרים וכך סייע בשחרורם .בעזרת המדים הגרמניים
עברו יונה ומאריאן לבודפשט ותוך סיכון חייהם הבריחו
צעירה יהודייה למשפחתה שברומניה.
בנובמבר  1944קיבלו יונה ומאריאן סרטיפיקטים
ועלו לארץ ישראל .יונה שירת בחיל השריון בחטיבה
שבע ונלחם במלחמות ישראל .את ביתו הקים
בחיפה.
יונה הוא איש עדות במסגרות חינוך וביטחון בארץ
ובחו"ל .הוא נשוי לד"ר אינה פוקס ,ולהם שלושה
ילדים ו 10-נכדים .ליונה יש גם ארבעה נכדים מאשתו
הראשונה חנה ז"ל.

לקטעי וידאו של סיפורי מדליקי המשואות שיעלו לאתר יד ושם מיד לאחר עצרת הפתיחה הממלכתית

לצווארה הצמידה פתק עם שמה של התינוקת ,תאריך לידתה
ושמות שתי קרובות המשפחה שאליהן יש להעביר את
התינוקת .הפתק שמור ביד ושם
אהוד אמיר

דינה ביכלר-חן
■ דינה ביכלר נולדה באפריל  1940בזגרב שביוגוסלוויה
(כיום קרואטיה) לדרגוטין ולבלנקה ביכלר .באפריל 1941
נשלח האב למחנה יאסנובאץ ,שם נרצח באוקטובר.
ביאסנובאץ נרצחו גם סבה של דינה ודודיה .דינה
התינוקת ,אמה וסבתה נשלחו למחנות שונים ולבסוף
למחנה לובורגרד הסמוך לזגרב.
בסוף  1941הייתה דינה על סף מוות מרעב
וממחלות ,והאם מצאה דרך להבריחה מהמחנה.
לצווארה הצמידה פתק עם שמה של התינוקת ,תאריך
לידתה ושמות שתי קרובות המשפחה שאליהן יש
להעבירה .מצדו האחר של הפתק רשמה את שמו
וכתובתו של רופא הילדים של דינה .הפתק שמור
ביד ושם.
אחד משומרי המחנה הבריח את הפעוטה בחבילה
סגורה אל מרכז הקהילה היהודית בזגרב .הוא הניח את
הצרור על שולחן ללא הסברים ,וחברי המרכז פתחו
את החבילה ומצאו בה את התינוקת דינה .לפי הפתק
ידעו להעבירה לידי בלנקה זיצר-פירסט ,בת דודתה
של האם .בלנקה טיפלה בדינה כמה חודשים ולאחר
מכן מסרה אותה ,מחשש לגורלה ,לאיכרה מהסביבה.

האיכרה ,אני בליץ' ,קיבלה
תשלום מהקהילה היהודית
בזגרב עבור הטיפול
בדינה אך לא טיפלה בה
כראוי .בלנקה ,שהצטרפה
לפרטיזנים ,שלחה שליחים
לדרוש בשלום התינוקת,
והם הודיעו לה שהיה עדיף
לילדה למות עם אמה וסבתה ולא לחיות בתנאים
שבהם היא חיה.
דינה הועברה לטיפולם של ג'ינה בריטיץ' ובנה
טיחומיל ,ידידיה של בלנקה .בני משפחת בריטיץ' טיפלו
בה כבבת משפחה ודאגו לכל מחסורה .הם הטבילו
אותה לנצרות וקראו לה מאיה (מריה) הקטנה.
אב הבית שבו התגוררה משפחת בריטיץ' איים
להסגיר את המשפחה מכיוון שהסתירה את דינה אך קיבל
מסר מהפרטיזנים כי הדבר יעלה לו בחייו והוא חזר בו.
דינה נשארה בבית משפחת בריטיץ' עד סוף המלחמה.
בשנת  1946שבה בלנקה משורות הפרטיזנים
ולקחה את דינה ,קרובתה היחידה ששרדה .היא

קיבלה אפוטרופסות על דינה ,טיפלה בה באהבה
ובמסירות והחזירה אותה ליהדות על אף הקושי הנפשי
שחוותה דינה עקב הניתוק הן מהוריה המאמצים הן
מהנצרות.
בדצמבר  1948עלו בלנקה ודינה ארצה ונשלחו
למחנה העלייה בעתלית .בלנקה עברה להתגורר
בבית החלוצות בחיפה ואת דינה מסרה לחסות עליית
הנוער .דינה למדה עברית במוסד אלונים על יד טבעון
ולאחר מכן נקלטה בקבוצת הילדים של קיבוץ שריד.
בגיל  16חזרה לגור עם בלנקה בחיפה ונשארה עמה
עד יומה האחרון.
דינה סיימה תואר שני במיקרוביולוגיה ובביוכימיה
באוניברסיטת בר אילן ,עברה להתגורר בירושלים
ועבדה בבית החולים הדסה בעין כרם .זה שנים היא
מתנדבת בארגון נשות הדסה ישראל.
דינה שמרה על קשר חם עם מציליה ושבה
ליוגוסלוויה לבקרם פעמים מספר .בשנת  1994הוכרו
ג'ינה בריטיץ' ובנה טיחומיל חסידי אומות העולם.
דינה הייתה נשואה לדורון ז"ל ,ולה שני ילדים
ושבעה נכדים.

אברהם אביאל
■ אברהם אביאל נולד בשנת  1929בדוגאלישוק,
כפר יהודי חקלאי (כיום בבלרוס) ,להוריו משה-דוד
ושרה-מינה ליפקונסקי .האב ,בן למשפחת חקלאים,
היה נפח במקצועו ,והאם הייתה בת למשפחת רבנים
מאיישישוק שבליטא .אברהם למד בישיבה הקטנה
ברדון הסמוכה.
בסוף  1941נשלחו יהודי דוגאלישוק לגטו רדון.
אביו של אברהם עבד כמסגר מחוץ לגטו .ב 10-במאי
 1942נלקחו אברהם ,אמו ואחיו ,עם תושבי הגטו,
אל בור המוות ליד בית הקברות ברדון ,שם נרצחו
בירי רוב תושבי הגטו ,ובהם אמו של אברהם ואחיו
הצעיר יקותיאל .אברהם הצליח להימלט עם אחיו
הבכור פנחס שהיה בקבוצת העבודה שחפרה את
בור המוות .שניהם חזרו לגטו רדון וכעבור יומיים
נמלטו אל היער הסמוך .ביער מצא אותם אביהם
שנמלט קודם לכן בהתקוממות כשהובל לחפור את
בור המוות עם קבוצת יהודים .במשך כמה חודשים
הסתתרו השלושה ביער ובבור באדמה .בדצמבר
 1942יצאו אברהם ואחיו פנחס לפגוש פרטיזנים
בכפרם דוגאלישוק ונקלעו למארב של גרמנים.
בהיתקלות נהרג פנחס.

אברהם ואביו מצאו מסתור במחבוא שהכין
למענם איכר פולני באסם בחוותו .באביב  1943עזבו
השניים את בית האיכר .האב שב ליער וביוני ,1943
ערב חג השבועות ,רצחו אותו פולנים .אברהם הצטרף
לפרטיזנים היהודים ביערות נצ'ה-גרודנו ונלחם
בשורותיהם עד שחרור האזור ביולי .1944
לאחר השחרור שב אברהם לרדון והלך לכפר
הולדתו דוגאלישוק .הוא איתר את מקום קבורתו של
אחיו הגדול פנחס והביאו לקבורה ליד בור המוות
בבית הקברות ברדון .לאחר מכן נסע לאיטליה ושהה
ב"בית הילדים" בסלבינו ,מוסד של עליית הנוער
שניהל משה זעירי ,חייל הבריגדה היהודית .ביולי
 1946עלה אברהם על אניית המעפילים "כתריאל
יפה" ,אך הבריטים תפסו אותה ,ונוסעיה נשלחו
למחנות מעצר בקפריסין .עוד באותה שנה שוחרר
אברהם מהמחנה .הוא הגיע ארצה ושהה בהכשרה
של עליית הנוער בקיבוץ משמר השרון.
בשנת  1948התגייס אברהם לגדוד השישי
של הפלמ"ח ולחם במלחמת העצמאות ,בקרבות
בדרך לירושלים .לאחר המלחמה התיישב בקיבוץ
צאלים ולימים עבר לתל אביב ,שם עבד בתעשייה

הצבאית ולמד כלכלה
וניהול משק .הוא ניהל
את המרכז לקורסים
ולסמינרים בסמינר אפעל,
עבד בהוצאות ספרים והקים
חברה להפצת ספרים" ,בית
עלים" ,הקיימת עד היום.
אברהם העיד במשפט
אייכמן ובעדותו גולל את פרשת חיסול יהודי רדון.
הוא פרסם שני ספרים על קורותיו בתקופת השואה
והשחרור :כפר ושמו דוגאלישוק והחופש והבדידות.
אברהם מדבר לפני קהלים מגוונים ומספר על
קורותיו בשואה .עדותו צולמה בפרויקט "עדים
וחינוך" המשותף ליד ושם ולמרכז למולטימדיה
באוניברסיטה העברית.
בסלבינו פגש אברהם את איילה ,גם היא ניצולת
שואה .בקפריסין העמיקו את היכרותם ולאחר שהגיעו
לארץ ישראל נישאו .לאברהם ולאיילה שלושה ילדים
ותשעה נכדים.
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שמחה אפלבאום
■ שמחה אפלבאום נולד
בשנת  1927בעיירה מלץ'
שבמחוז פרוז'ני (כיום
בלרוס) להוריו יעקב ורחל
ולאחותו אלה (עלק'ה).
ביתו היה מסורתי .האב היה
פעיל ציוני ששלח צעירים
להכשרה חקלאית ליד
ורשה ולארץ ישראל.
בנובמבר  1941גורשו שמחה ומשפחתו לברזה
קרטוסקה .כשנודע על רצח יהודי האזור ,הם נמלטו
לגטו פרוז'ני .במאי  1942הצטרף שמחה לקבוצת
נוער יהודי שיצאה ליערות כדי לחבור לפרטיזנים
יהודים ולחיילים סובייטים .בנובמבר  1942שב
לגטו עם כמה צעירים כדי להצטייד בבגדים ומזון.
הגרמנים ירו בהם ,ואחדים מחבריו נפגעו .שמחה
הצליח להימלט והגיע לבית הוריו .עם חיסול הגטו
בתחילת  1943נשלחו שמחה ומשפחתו לבירקנאו,
שם נספתה כל משפחתו .שמחה התחזה למבוגר
מגילו ונשלח לעבודות כפייה .על זרועו קועקע המספר

 .78524הוא הועסק בסחיבת לבנים לבניית משרפות
 4ו 5-ולהקמת מחנה הצוענים .באפריל  1943הועבר
לאושוויץ  1והועסק בהנחת מסילת ברזל ובבינוי.
בספטמבר  ,1943לאחר שורת סלקציות ,הועבר
למפעל התחמושת  D.A.V.ובאפריל  1944הועבר
למפעל סימנס במחנה בובריק הסמוך.
ב 18-בינואר  1945נשלח שמחה לצעדת המוות
לגלייביץ ומשם המשיך בקרון רכבת פתוח מערבה.
בצ'כיה קפץ מהרכבת ונמלט .במשך חמישה שבועות
הסתתר בעזרת איכרים מקומיים ,ואז תפס אותו
הגסטפו ,עינה אותו ושילח אותו למחנה בוכנוולד
ומשם לזקסנהאוזן .ב 22-באפריל הוצעד בצעדת
מוות לכיוון הים הבלטי תחת משמר אנשי אס-אס.
בעת המסע נדר שמחה שאם ישרוד יעלה לארץ
ישראל ויקים יישוב לזכר הוריו ובני משפחתו שנספו,
וכן שיצטרף לכוחות הביטחון של היישוב כדי לסייע
בהקמת המדינה .ב 3-במאי שחרר צבא ארצות
הברית את שרידי הצועדים ליד שוורין.
לאחר השחרור הצטרף שמחה לקיבוץ בוכנוולד
בגרמניה ובמרץ  1946הגיע לארץ באניית המעפילים

"תל חי" .בקיץ  1946עבר הכשרה בקיבוץ אפיקים
ונשלח לקורס מ"כים של ההגנה .במלחמת העצמאות
לחם בגזרת הדרום והנגב בחטיבות גבעתי והנגב.
ב 20-ביוני  ,1948בהפוגה הראשונה ,כשהוא מפקד
על  16חברי קיבוץ בוכנוולד ,עלה להתיישבות בחוות
שפון ליד באר יעקב ,שם הניחו את היסוד להקמת
קיבוץ בוכנוולד .עם סיום קורס קצינים בסוף 1948
התמנה שמחה למ"מ בחטיבת הנגב .בינואר  1950חזר
לקיבוצו ששמו שונה לנצר (כיום קיבוץ נצר סרני) ומילא
תפקידים בכירים בקיבוצו ובהתאחדות התעשיינים.
שמחה לחם במלחמות ישראל עד מלחמת
יום הכיפורים ,ובה השתתף בשיקום חטיבת ברק
( )188והגיע לדרגת אל"מ במילואים בשריון .הוא
היה מיוזמיו ומקימיו של אתר ההנצחה ללוחמי
החטיבה בלטרון.
שמחה שם לו למטרה להנחיל לנוער את קורות
השואה וממשיך לשמש איש עדות במשלחות בני נוער
לפולין ולספר על עברו בבתי ספר ובצה"ל.
שמחה נשוי לנעמי ,ולהם שלושה ילדים ותשעה
נכדים ,כולם שירתו או משרתים ביחידות קרביות.

כישרונות ובעל דמיון ,לצייר
ולכתוב סיפורים ומחזות,
כמה מהם בהשראת הסופר
האהוב עליו ז'ול ורן .הוא ערך
את עיתון הנוער החשאי בגטו
"( Vedemאנו מובילים") וכתב
בו .בספטמבר  1944נשלח
פטר לאושוויץ ונרצח .לפני
שיצאה הרכבת הצליחה חוה
להגיע אליה ולתת לפטר פרוסת לחם.
בפברואר  1945הגיע האב אוטו לטרזין .הוא היה
מאחרוני היהודים שגורשו מכיוון שהגרמנים נמנעו
במקרים רבים מגירוש יהודים שהיו נשואים לנוצרים.
חוה כתבה יומן ותיארה בו את חייה בגטו .רוב היומן יצא
לאור בספר ,)Yale University Press, 2002( Salvaged Pages
ובו אוגדו כתביהם של כותבים צעירים בשואה.
במאי  1945שחרר הצבא האדום את הגטו .חוה
ואביה חזרו לביתם בפראג וזמן רב חיכו עם האם לשובו
של פטר  -לשווא .צעיר ששרד בטרזין הסתיר את
יצירותיו של פטר ולאחר השחרור מסר אותן לאב.

בפראג החלה חוה בלימודי אמנות ובשנת
 1948עברה לווינה ולפריז עם אברהם פרסבורגר,
לימים בעלה ,שהיא פגשה כשהיה מדריך בתנועת
"השומר הצעיר" .בפריז המשיכה חוה בלימודי אמנות,
ובספטמבר  1949עלו השניים ארצה והגיעו לקיבוץ
שמרת .משם עברו לנהריה ולקריית ים .חוה הייתה
מסרטטת בסוכנות היהודית בחיפה ,ולאחר כמה
שנים הם עברו לבאר שבע ,שם המשיכה חוה לעסוק
באמנות ולימדה בסדנה ליצירת אמנות נייר במכללה
לאמנות חזותית בבאר שבע .בשנת  1993קיבלה חוה
את פרס זוסמן היוקרתי עבור יצירתה האמנותית
בנושא השואה.
יומנו של פטר התגלה בעזרת יד ושם אחרי 60
שנה .חוה ערכה את היומן ואת סיפורו של פטר ,והם
יצאו לאור ב 13-שפות.
האסטרונאוט אילן רמון ז"ל לקח עמו לחלל
פקסימיליה של ציורו של פטר גינז נוף ירח שבו נראה
כדור הארץ בעיני אדם העומד על הירח ,כפי שדמיין פטר.
לחוה ולאברהם שני ילדים ושלושה נכדים.

חוה פרסבורגר
■ חוה פרסבורגר נולדה בשנת  1930בפראג
שבצ'כוסלובקיה להוריה אוטו ומריה גינז .ההורים
הכירו בתנועת האספרנטו שהם היו פעילים בה .האב
היה מנהל מחלקת יצוא בבית חרושת לטקסטיל.
האם הייתה נוצרייה במוצאה ,ואף שהייתה בעלת
דעות חופשיות בצעירותה ,שרתה בביתה רוח יהודית
ונשמרה הכשרות .חוה ואחיה הגדול פטר גדלו בבית
יהודי ליברלי וציוני.
עם סיפוח צ'כיה (בוהמיה ומורביה) לגרמניה
במרץ  1939הוגדרו חוה ופטר בני תערובת מדרגה
ראשונה וחלו עליהם כל החוקים והמגבלות שחלו על
היהודים .האב נאלץ לעזוב את עבודתו והחל לשמש
שומר לילה במוסדות הקהילה היהודית ושוטף כלים
בבית יתומים יהודי.
בשנת  1942שולח פטר לגטו טרזין ,ובמאי 1944
נשלחה לשם גם חוה .היא שולחה למעון הבנות הבודדות
והוטל עליה לעבוד בקטיף ירקות ,במיון חלקי ברזל
ובעבודות אחרות .בטרזין נפגשו חוה ופטר .הוא ניסה
ללמד אותה אנגלית ,שיתף אותה בחומרים שקרא
ובדק את לימודיה .גם בטרזין המשיך פטר ,נער ברוך
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הכותב עובד באגף ההנצחה וההסברה.

לאסוף את השברים

מבצע לאומי להצלת פריטים אישיים מתקופת השואה

ליטל בר

■ "עכשיו אני אדם חופשי שחי בתל אביב"  -במילים
אלו חתם דוד הורוביץ את היומן שהחל לכתוב
באוגוסט  1940באנטוורפן וחתם ב 3-בדצמבר
.1945
הורוביץ חי בלודז' והיה נשוי ליהודית .לזוג היו
שלושה ילדים  -רבקה-רחל ,חיה ואברהם-שלמה.
בקיץ  1939נסע הורוביץ לאנטוורפן כדי להכין את
הקרקע למעבר המשפחה לשם .כניסת הגרמנים
לפולין סיכלה את תכניותיהם .הורוביץ הצטרף לצבא
אנדרס בצרפת כדי להגיע לפולין אל משפחתו ,אך
יחידתו נשלחה לשווייץ.
ביומנו האישי תיאר הורוביץ את ימי המלחמה
הקשים ואת געגועיו למשפחתו .לאחר המלחמה
גילה כי כל משפחתו נרצחה בשואה .הוא נישא
מחדש ,אך לא נולדו לו ילדים .את יומנו מסרה ליד
ושם מרטה לומס ,אחייניתה של לוני ,אשתו השנייה.
לוני עצמה תרמה ליד ושם שנים קודם לכן את
התכתובות של הורוביץ בשווייץ עם משפחתו בלודז'
בשנים  .1942-1940המכתבים שנתרמו בעבר והיומן
שנתרם לא מכבר שופכים אור על סיפורם של דוד
הורוביץ ומשפחתו.
"החלטנו למסור את היומן ליד ושם מכל מיני
סיבות חשובות" ,הסביר יעקב ,בעלה של מרטה" .דוד
היה קשור מאוד ליד ושם ,והרגשנו שאנו ממשיכים
את הרצון שלו לשמור על היחסים האלה .אבל הסיבה
העיקרית הייתה שהאמנו שביומן שלו ,שנכתב כל
כך ברור ומפורט ,יש עניין רב לא רק למשפחה שלנו
אלא לכל עם ישראל .ביד ושם הוא נגיש לחוקרים,
להיסטוריונים ולציבור הרחב ,ועדיף כך משיישב
בארון סגור; הרי בעוד כמה דורות לא יבין איש את
המשמעות שלו".
בימים אלו יד ושם ,בשיתוף תוכנית מורשת במשרד
ראש הממשלה ,משרד החינוך והמשרד לאזרחים
ותיקים ,מכריז על מבצע לאומי לאיסוף מסמכים,
תעודות ,יומנים ,תצלומים ,חפצים ויצירות אמנות
מתקופת השואה אשר נמצאים בידיהם של אנשים
פרטיים בארץ" .לאסוף את השברים" הוא מבצע הצלה,
מירוץ נגד השעון ,מאמץ לקבץ את כל החומרים ואת
הסיפורים שמאחוריהם למשמרת לדורות.
זה עשורים רבים שיד ושם עוסק באיסוף
חומרים ומסמכים אישיים בארץ ובעולם .מטרת
המבצע "לאסוף את השברים" היא להאיץ את
האיסוף בישראל ולפעול להעברת מסמכים רבים
ככל האפשר ליד ושם .הכוונה היא לאסוף תצלומים,
מסמכים וחפצים מהניצולים עצמם ,מבני משפחתם

■

רחל אבירם מקיבוץ סעד מוסרת ליד ושם מכתבים ,תצלומים ותעודות של בני משפחתה מפולין.

"ביומן ,שנכתב כל כך ברור
ומפורט ,יש עניין רב לא רק
למשפחה שלנו אלא לכל
עם ישראל".
יעקב לומס
ומכל מי שברשותו חומרים הנוגעים לשואה .בידי
אנשים פרטיים החיים בארץ מצויים מסמכים אישיים
רבים שאינם מוכרים ואינם נגישים לציבור הרחב.
רבים מבעלי המסמכים אינם ערים לחשיבותם של
החומרים שברשותם ולצורך בשימורם המקצועי.
זאת ועוד ,איסוף חומרים מניצולי השואה ומבני
משפחותיהם חשוב במיוחד כדי שיהיה אפשר
לתעד מפיהם את הסיפור האישי הקשור לחומרים.
ברי לכול כי הזמן דוחק ,שכן בקרוב לא יהיו עוד
עדים אלו עמנו ,ועל כן הפרויקט הוא יזמה דחופה
מאוד.

המבצע יוצא לדרך לקראת יום הזיכרון לשואה
ולגבורה תשע"א בקמפיין פרסומי .יד ושם קורא
לכל מי שיש בידו פריטים מקוריים מהשנים שלפני
המלחמה ,מתקופת השואה ועד השחרור ,מהחיים
במחנות העקורים ומהקליטה בישראל ,למסור אותם
באחד מימי האיסוף שיתקיימו בכל רחבי הארץ כדי
לייעל את איסוף החומר.
המסמכים שייאספו יסייעו בשחזור גורלם של
היהודים בתקופת השואה ,ובעזרתם נמלא את החובה
ההיסטורית לשמר ולהנציח את קורותיהם של יהודים
בשואה לדורות הבאים .קליטתם של החומרים ביד
ושם ,שימורם ,קטלוגם והפיכתם לנגישים יאפשרו
לציבור החוקרים ,לאוצרי תערוכות ,לאנשי חינוך
ולקהל הרחב ללמוד מהם על קורות היחידים
והקהילות שנשמדו וששרדו ושלעולם לא יישכחו.
למידע נוסף ולתיאום מסירת חומר יש ליצור קשר בטלפון
 1800-25-77-77או בדוא"ל collect@yadvashem.org.il
הכותבת היא מנהלת הפרויקט "לאסוף את השברים" באגף
הארכיונים.
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לינק להנצחת השואה
לאה גולדשטיין

■ לרגל יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
הכריזו יד ושם ו Google -ב 26-בינואר  2011על
שיתוף פעולה ייחודי אשר יסייע לשמר את אוסף
התצלומים ההיסטורי הגדול ביותר של השואה
ולהנגישו לקהל הרחב.
בזכות הטכנולוגיה המתקדמת של Google
אפשר לצפות באיכות גבוהה בכ 130,000-תצלומים
המרכיבים את ארכיון התצלומים של יד ושם בכתובת
http://collections.yadvashem.org/photosarchive

"זה מדהים ממש [ ]...היכולת
לחפש תצלומים של היקירים
שאבדו מזמן [ ]...תודה לכל מי
שאחראי על כך".
אדוניה אלכסנדרה

לגולשים ניתנת האפשרות לחפש ולראות את
התצלומים ולחלוק עם אחרים את מחשבותיהם ואת
סיפוריהם האישיים .הפיתוח החדש הוא בעל ערך
רב לניצולי השואה ,לבני המשפחות של הקרבנות
ולמתעניינים בנושא השואה בכלל.
בחודש הראשון לאחר חנוכת המאגר נרשמו
כ 400,000-כניסות לאתר ,וגולשים מ 195-מדינות
ברחבי העולם  -מרביתם מפולין ,מארצות הברית,
מגרמניה ,מישראל ,מהולנד ומשוודיה  -צפו בכמעט
 12מיליון דפים .מכמעט  2,000תגובות אשר זרמו אל
צוות האתר מאז העלאת המאגר לרשת ,אפשר ללמוד
על קשרי משפחה רבים שנחשפו בזכותו ועל שאלות
וספקות שנפתרו בעקבות זיהויים חדשים.
"זו סבתי ,אלזה סלומון ,לפני השואה" ,כתב
מיכאל זנד על תצלום של אלזה סלומון מפריז.
"לאחר שכבשו הנאצים את צרפת ,היא גורשה
למחנה גירס בדרום צרפת .היא ברחה מגירס
חודשים ספורים לפני שאסירי המחנה ,ובהם חמיה,
נשלחו מזרחה אל מחנות ההשמדה .בסופו של דבר
היא היגרה לארצות הברית והתיישבה בניו יורק.
היא נולדה במאי  1911ומתה בשיבה טובה בינואר
 2011כשהיא מותירה אחריה שלושה ילדים10 ,
נכדים ו 19-נינים" .מבקרת אחרת בארכיון ,לוב
שמה ,ראתה את התמונה של ריטה לונדנר מבנדין
ורשמה את הפרטים האלה" :היא הייתה חברתו
של סבי והייתה ידועה בשם תרזה לונדנר ,אחותו
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של איסר לונדנר ובתו של הרש לייב לונדנר אשר
נרצח באושוויץ באוגוסט ."1943
אוסף התצלומים ההיסטוריים של יד ושם ,העומד
כיום על יותר מ 130,000-פריטים ,מאוחסן גם במערכת
המחשוב "הענן" של  - Googleדבר שתורם הן לשימור
האוסף הן לאיכות החיפוש בו .נוסף על כך שולבה
בתהליך החיפוש טכנולוגיה ניסיונית לזיהוי אותיות ()OCR
המאפשרת חיפוש מתוחכם בתצלומים באמצעות זיהוי
אופטי של הטקסט המופיע בהם .כך אפשר למצוא
ברשת תצלומים שקשה למצוא בדרך אחרת.

"זהו צעד ראשון וחשוב לקראת הנגשתם של
כל ארכיוני יד ושם באופן מקוון ברשת האינטרנט",
ציין יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו במסיבת
עיתונאים מיוחדת" .שיתוף הפעולה עם Google
מסייע ליד ושם לפתוח את הארכיונים שלו לקהלים
חדשים שטרם נחשפו אליהם ,במיוחד לקהל הצעיר,
באופן כמעט בלתי אמצעי ,תוך שהוא מאפשר
להם גם להיות מעורבים ופעילים ויוצר הזדמנויות
לאינטראקצייה".

יד ושם ו Google-חוברים למען זיכרון השואה
חנוכת ערוץ  YouTubeבפרסית
■ ב 23-בינואר חנך יד ושם ערוץ YouTube
חדש בשפה הפרסית וגרסה מורחבת של האתר
בפרסית.
בערוץ ה YouTube-בשפה הפרסית מובאים עדויות
ניצולים ,סרטים ,סרטי ארכיון והרצאות קצרות מפי
היסטוריונים של השואה בנושאים כגון האנטישמיות
בימינו וייחודיותה של השואה כמאורע היסטורי ,הכול
בליווי כותרות בפרסית .באתר המורחב מובא סיפור
השואה באופן כרונולוגי ותמטי ,והוא מלווה במבחר
עשיר של מקורות :קטעי וידאו ,תצלומים ,מסמכים,
חפצים ,שאלות נפוצות על השואה ,ערכי לקסיקון
ותערוכות מקוונות ,ובהן סרטון מיוחד על אלבום
אושוויץ המלווה בדברי קריינות בפרסית וסיפורים
על חסידי אומות העולם .את האתר המורחב תרגמה
חברת טרוג'נס וערך פרופ' דוד ירושלמי מהמרכז
ללימודי אירן באוניברסיטת תל אביב.
בברכה מיוחדת לרגל חנוכת הערוץ בפרסית
שהועלתה לערוץ בתרגום לפרסית ,אמר נשיא המדינה
שמעון פרס" :ההיסטוריה עשירה באירועים ,אולם יש
אירוע אחד יוצא דופן אשר מהווה נקודת מפנה .זוהי
השואה  -אירוע שבו רצחה אומה תרבותית באופן
שיטתי שישה מיליון בני אנוש בגלל היותם יהודים,

ובכללם מיליון וחצי תינוקות וילדים .אנו מציעים שכל
אחד ואחת מכם יתבונן בחומר ההיסטורי אשר מבוסס
על מסמכים ,תצלומים ורישומים כדי להבין מה אירע,
וכן כדי שתוכלו לומר לילדיכם להישמר ולא להניח
להיסטוריה ליפול שוב לכזו תהום ,לכזו בושה".
יעקב (ג'קי) הנדלי ,ניצול אושוויץ אשר עדותו
מובאת באתר ובערוץ ה ,YouTube-דיבר על החשיבות
הגדולה בכך שדוברי השפה הפרסית יוכלו להיכנס
■ הנשיא שמעון פרס מדבר למבקרים בערוץ ה YouTube -של
יד ושם בשפה הפרסית.

לאתר ,לקרוא ולשמוע על השואה בשפתם" .הכחשת
השואה במדינות השונות היא עובדה קיימת ,ולכן
חשוב מאוד שיראו אותנו ,ניצולי השואה ,יקשיבו
לעדות שלנו וילמדו את תולדות השואה  -גם
בשפה הפרסית".
■ עורך האתר בפרסית פרופ' דוד ירושלמי נושא דברים במסיבת
עיתונאים מיוחדת בחנוכת האתר המורחב וערוץ הYouTube -
החדש של יד ושם בשפה הפרסית.

זוכרים את קרבנות השואה בfacebook-
■ "זה ודאי האתר החשוב ביותר ב."facebook-
סטפן פרסון
ביום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה עלה בדף
ה facebook-של יד ושם קיר זיכרון וירטואלי " -אני
זוכר" .כאשר הגולש מאשר את השתתפותו ב"אירוע",
שמו מקושר באופן אוטומטי לשמו של קרבן שואה
מן המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה של יד
ושם ,והשם ותמונת הפרופיל של הגולש מופיעים על
קיר הזיכרון הווירטואלי בצד שמו של יהודי שנרצח
בשואה .יותר מ 3,000-איש נרשמו לאירוע .רבים מהם
חלקו את רגשותיהם ואת מחשבותיהם על דרך ייחודית
ומשמעותית זו להשתתף בפעילות חוצת גבולות
להנצחת קרבנות השואה .בהשראת היזמה בחרו
רבים לצרף תצלומים אישיים ואף לחקור וללמוד את
סיפורם האישי של הקרבנות שקושרו אליהם.

דנה פורת

ערוץ ה YouTube -בפרסית מתווסף לערוצים הקיימים של יד
ושם באנגלית ,בעברית ,ברוסית ,בספרדית ובערבית .התכנים
באתר יד ושם בפרסית וערוץ ה YouTube-בפרסית הוקמו בזכות
תרומתם של גרג רוסהנדלר ומשפחתו מאוסטרליה.

דנה פורת

"קיבלתי את השם זלטה פילץ" ,כתבה אניטה
וסטרניק" .חיפשתי וגיליתי שכאשר נספתה ,היא
הייתה מבוגרת ממני רק בשלוש שנים .באיזה עולם
שונה גדלתי [ ]...זלטה ,אני מקווה שאת נחה על
משכבך בשלום"" .גלשתי באתר יד ושם ,וחיפשתי
את האדם שקושרתי אליו" ,סיפר קייל רוטגב" .הניך
מכליס נולד בבזשץ ב 1894-והיה סוחר .בזמן
המלחמה הוא היה בלומזה בפולין .הניך נספה
ב 1942-בגטו לומזה .המידע הזה מבוסס על דף
עד .אני רוצה לגלות עוד פרטים על אודותיו .לכבוד
הוא לי להנציח את זכרו של אדם זה".
יזמה דומה נעשית לרגל יום הזיכרון לשואה
ולגבורה תשע"א.
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט.
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"עמדי ניצבים כאן שישה מיליון
יד ושם מציין  50שנה למשפט אייכמן
לאה גולדשטיין

יד ושם מעלה את
כל משפט אייכמן
לYouTube-
■ לקראת  11באפריל  2011עלו שני ערוצים חדשים
ב - YouTube-ערוץ עם פסקול מקורי וערוץ עם תרגום
סימולטני  -ובהם התיעוד המצולם של משפט אייכמן
באיכות גבוהה במיוחד .הפרויקט ההיסטורי הזה
משותף ליד ושם ולארכיון המדינה שבו הסרטונים
נשמרים עד היום .נוסף על הסרטים הועלו מידע על
המשפט ותיאור הישיבות בעברית ובאנגלית.
"הפרויקט הוא פרי המשך שיתוף הפעולה עם
גופים אחרים שעוסקים במחקר ובהנחלת מורשת
השואה" ,אמר מיכאל ליבר ,מנהל האגף למערכות
מידע ביד ושם" .כמו כן הוא מהווה נדבך נוסף
בהנגשת אוספי יד ושם לציבור הרחב באמצעות
האינטרנט".

פעילויות חינוכיות
בנושא משפט אייכמן
■ בחודשים האחרונים קיים בית הספר המרכזי להוראת
השואה ביד ושם מגוון פעילויות חינוכיות בנושא משפט
אייכמן .מפגש אחד בכ 50-השתלמויות מורים הוקדש
למשפט והשפעותיו על החברה הישראלית ולעיצוב
זיכרון השואה ,ונערכו ימי עיון לקצינים בכירים ולכל
המפקחים המרכזיים במזכירות הפדגוגית .קונגרס
תנועות הנוער הציוניות התקיים השנה בסימן "50
שנה למשפט אייכמן  -עדות ,תודעה וזיכרון" (ראו
עמ'  ,)15והמרכז הקהילתי הפתוח שיקיים בית הספר
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ייערך השנה בסימן "50
שנה למשפט אייכמן" ,וישתתפו בו קבוצות תלמידים
וחיילים.
גיליון  7של כתב העת של בית הספר בשביל הזיכרון
יוחד כולו למשפט ולהשפעותיו ,וצורף לו תקליטור
של עדויות נבחרות מהמשפט 2,000 .עותקים של
הגיליון הופצו לבתי הספר ברחבי הארץ .גם בכתב
העת המקוון זיקה יוחד גיליון לנושא ,ובו ראיונות עם
דמויות מרכזיות במשפט וכתבות מחקריות על חנה
ארנדט ועל איורי המשפט .כמו כן פותחה ערכת לימוד
חדשה בנושא "משפט אייכמן והשלכותיו על החברה
הישראלית".
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■ שמואל כץ ,משפט אייכמן.1961 ,
גיר על נייר .המוזאון לאמנות השואה ,יד ושם .תרומת האמן

רב-שיח" :רישומו של משפט אייכמן :הערכה מחדש
לאחר  50שנה"
■ ב 11-באפריל ערך המכון הבין-לאומי לחקר
השואה בשיתוף יד יצחק בן-צבי רב-שיח לציון מלאות
 50שנה לפתיחת משפט אייכמן.

"משפט אייכמן יהיה משפט
נירנברג של העם היהודי".
ראש ממשלת ישראל דאז דוד בן גוריון
הרב-שיח " -רישומו של משפט אייכמן :הערכה
מחדש לאחר  50שנה"  -הורכב מארבעה מושבים
בנושאים שונים :ההיבטים ההיסטוריים של המשפט,
השפעותיו על החשיבה המשפטית ,ניצולי השואה
ומקומם בחברה הישראלית והשפעת המשפט על
התרבות הישראלית .ברב-שיח נשאו דברים מרצים
מומחים בנושא ,שופטים ועורכי דין מפורסמים ,ניצולי
שואה ,סופרים וחוקרים בכירים ,כמה מהם השתתפו
במשפט ,ובהם עורך הדין מיכאל שקד ,הקטגור
במשפט דמיאניוק .גם בתו של גדעון האוזנר עורכת
הדין תמי רווה השתתפה ברב-שיח.
למחרת הוצע לציבור סיור בעקבות המשפט
בירושלים ,בהדרכתו של אוריאל פיינרמן מיד יצחק

בן-צבי .הסיור היה במרכז ירושלים" :בתים מספרים"
על המשפט ועל האישים שהשתתפו בו  -חיים גורי,
ק.צטניק ,הנשיא יצחק בן-צבי ,גדעון האוזנר ועוד.
הסיור הסתיים בצריף הנשיא ביד יצחק בן-צבי ,ותמי
רווה סיפרה על "אבא בימי משפט אייכמן".
לקראת הרב-שיח הסביר היועץ האקדמי של
יד ושם פרופ' יהודה באואר מה הייתה המשמעות
של המשפט בזמנו ומה משמעותו גם בדור הזה:
"משפטו של אדולף אייכמן בירושלים היווה תפנית
בהתייחסותה של החברה היהודית-ישראלית בכלל,
ושל הדור הצעיר של שנות ה 60-בפרט ,לנושא
השואה .מצעד העדים שהעידו במשפט ועדויותיהם
המרשימות והמזעזעות המחישו לנוער מה באמת
אירע באירופה תחת שלטון הנאצים .בכל מקום
בישראל האזינו אנשים בטרנזיסטורים למהלך
המשפט .העובדה שהמשפט התנהל על פי עקרונות
משפטיים בין-לאומיים ברורים ונשמר בו איפוק רב
הגבירה עוד את הרושם .עד היום המסמכים הרבים
שהציגה הקטגוריה במשפט ודברי העדים משמשים
מקור למחקר ,להשראה לכתיבה של ספרות יפה
ולסרטים תיעודיים ואחרים ,ולא רק בישראל אלא
בעולם כולו".

לשני סרטונים של ראיונות עם דמויות מרכזיות במשפט אייכמן .הסרטונים הופקו בסיוע ועידת התביעות.

קטגורים"
גדעון האוזנר
תערוכה חדשה מציינת  50שנה למשפט אייכמן
יהודית שן-דר
■ ב 23-במאי  1960הודיע ראש הממשלה דוד בן
גוריון מעל בימת הכנסת על מציאתו ולכידתו של
אדולף אייכמן .הידיעה חשמלה והיממה את דעת
הקהל בארץ ובעולם .רוב אומות העולם ודעת הקהל
העולמית הכירו בצדקת המעשה של ממשלת ישראל
ובזכותה להביא את הצורר למשפט.
ישיבתו הראשונה של בית המשפט המחוזי בתיק
פלילי  - 40/61מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן -
כונסה בבית העם בירושלים ב 11-באפריל .1961
לצורך איסוף המסמכים המתאימים ,בחירת העדים
וגיבוש קו התביעה הוקמה במשטרת ישראל מחלקה
מיוחדת " -לשכה  ."06נבחרו כ 1,600-מסמכים,
ונקבעה הרשימה של יותר מ 100-עדים שנקראו
לפרוש את סיפורה השלם של השואה ששזורים בו
פשעיו של אייכמן  -המתאם ,המארגן והמנווט של
שילוחי היהודים לגטאות ולמחנות ההשמדה.
בכתב התביעה הואשם אייכמן ב 15-סעיפי
אישום ,בהם פשעים כנגד העם היהודי ופשעים

פסק הדין מ 13-בדצמבר  1961מצא את אייכמן
אשם ברוב סעיפי האישום ,וגזר דינו ניתן ב 15-באותו
חודש .בלילה שבין  31במאי ל 1-ביוני  1962נתלה
אייכמן בכלא רמלה .גופתו נשרפה ,ואפרו פוזר בלב
ים ,מחוץ למים הטריטוריאליים של מדינת ישראל.
משפטנים בעולם כולו ,גם מי שבשלבים הראשונים
כפרו בזכותה של מדינת ישראל לשפוט את אייכמן,
ציינו בסיום ההליכים את השמירה הקפדנית על עקרון
משפט הצדק שלפיו נוהל המשפט.
ב 11-באפריל ,במסגרת האירועים לציון  50שנה
למשפט אייכמן ובצד הרב-שיח לציון המשפט (ראו

"לאמתו של דבר ,רק בעקבות
משפט אייכמן הייתה השואה
מעניינם של הניצולים בייחוד,
לעניינו של עם ישראל כולו".
ההיסטוריונית פרופ' אניטה שפירא
■ אייכמן בחצר בית המעצר .1960 ,אוסף התצלומים ,ארכיון
יד ושם

■ קהל באולם בית המשפט .אוסף התצלומים ,ארכיון יד ושם

כנגד האנושות .כתב ההגנה הטעים את חוסר יכולתו
ההייררכית של אייכמן להפר את הוראות הממונים
עליו ואת העובדה שראשי המשטר הנאצי ,ולא הוא,
הם שקיבלו את ההחלטות הפליליות המכריעות .ברם,
התביעה הצליחה להוכיח בעזרת מסמכים ועדויות
כי הנאשם ,על אף דרגתו הנמוכה באופן יחסי ,היה
דמות בעלת השפעה ,יזמה ומוטיווציה לגרש את
היהודים לגטאות במזרח .יתרה מכך ,הוכחה אחריותו
האישית לשילוח מאות אלפי יהודים להירצח במחנות
ההשמדה ,במיוחד לאושוויץ.

עמ'  ,)10נפתחה התערוכה "עמדי ניצבים כאן שישה
מיליון קטגורים" באודיטוריום ביד ושם .התערוכה
מתמקדת בהיבטים החזותיים של המשפט ,בהתבסס
על אוספי פריטים ייחודיים ומקוריים מיד ושם ומגנזך
המדינה ואוסף התצלומים הלאומי :מסמכים ,תצלומים,
עיתונים ,חפצים ויצירות אמנות .תצלומי פוטג' מקורי
מהמשפט משולבים בהפקות מדיה המאפשרות
לקהל המבקרים להתרשם מהמשפט כפי שהתרחש
בבית העם .האלמנטים החזותיים מובילים את
המבקר בין הפרקים השונים המציגים את אייכמן,
הקצין הנאצי שהפך לתליין ,אייכמן הפושע הנמלט
למסתור בארגנטינה ,וללבה של התערוכה  -אייכמן
הנאשם בתא הזכוכית ,בירושלים .עיצוב התערוכה
מבקש להדגיש את האופי התיקי של פרקיה :תיקי
האחריות של אייכמן ,תיקי המעקב של המוסד ,תיקי
יחידת המשטרה  06ותיקי המשפט וסיקורו.
הפרק האחרון מאיר את הההשפעות והתובנות
של המשפט ואת התמורות שחלו בעקבותיו ביחס
החברה הישראלית והעולם לניצולים ולשואה.
הכותבת היא סגנית המנהלת באגף המוזאונים ,האוצרת
הבכירה לאמנות ביד ושם ואוצרת התערוכה "עמדי ניצבים כאן
שישה מיליון קטגורים :תערוכה לציון  50שנה למשפט אייכמן".
אוצרת המשנה של התערוכה היא טל קובו ,והיועץ האקדמי
הוא ד"ר גדעון גרייף.

מהדורה חדשה של
"משפט אייכמן בירושלים"
■ בחודש מרץ  2011הוציאו
לאור המכון הבין-לאומי לחקר
השואה ביד ושם ,הוצאת
הקיבוץ המאוחד והוצאת
בית לוחמי הגטאות מהדורה
חדשה של משפט אייכמן
בירושלים ,ספרו של גדעון
האוזנר ,התובע במשפט.
הספר המקורי  -משפט ירושלים  -ראה אור
בשפות רבות ועורר בזמנו הדים רבים משום
שמסופר בו כל סיפור המשפט על פי יותר מ100-
עדים ושלל המסמכים שהוצגו בו .המהדורה
החדשה יצאה לאור כדי שהדור הצעיר יכיר לא
רק את שם הנאשם אלא גם את פרטי המשפט,
וצורפו לו הקדמה של נשיא המדינה שמעון פרס
ואחרית דבר של ההיסטוריונית פרופ' אניטה
שפירא .כמו כן יש בו קונטרס תצלומים של
עדים ומסמכים.
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זיכרונות משפט אייכמן
רסטורציה לסרט של דוד פרלוב מ1979-
ליאת בן חביב

■

דוד פרלוב מבקש לחזור בסרט להתרשמויותיהם
של בני הדור השני מאותם ימים של המשפט ולבדוק
כיצד המשפט נטמע בזיכרון האישי והקולקטיבי.
במאמרה "על המאורע והתמונה :בין תצלומיי לזיכרונות
משפט אייכמן של דוד פרלוב" טוענת ענת זנגר שכמו
לנצמן בסרטו המאוחר יותר שואה ( ,)1985פרלוב
מבקש להתייחס ל"בלתי ניתן לייצוג" .עמדה אתית
ואסתטית זו מקבלת ביטוי נוקב אצל פרלוב כאשר הוא
מתעד את סטפניה והנריק רוס .רוס הוא צלם שהעיד
במשפט אייכמן .הנאצים דרשו ממנו לעבוד במחלקת
הסטטיסטיקה של גטו לודז' ,אך הוא הצליח בתוך כך
לצלם בחשאי ותוך סיכון חייו את מה שהנאצים ביקשו
להסתיר ,לרבות המשלוחים למחנות המוות .בשוט
אחד ארוך רוס ופרלוב משחזרים את שיטת הצילום
החשאית" :הרגע בו רוס מראה לפרלוב את התנועה
המהירה של שליפת מצלמתו מבעד למעיל והסתרתה
הוא בין הסצנות של הקולנוע הישראלי שנחרטו
בזיכרון" ,כתב אורי קליין ,מבקר הקולנוע בהארץ.
שכבות הזיכרון של אירועי גטו לודז' נבנות בעזרת

הנריק וסטפניה רוס ,תצלום מהסרט זיכרונות משפט אייכמן

■ ב 1955-ראו דוד ומירה פרלוב את סרטו של אלן
רנה "לילה וערפל" בבית קולנוע בפריז .מירה פרלוב
נזכרת שאז החליט דוד לעשות סרט על מה שרנה
נגע בו בעקיפין  -השואה .ב 1962-יצר פרלוב את
סרטו הפואטי בדמייך חיי ,והוא היה לסרט הישראלי
הראשון שזכה בפרס בפסטיבל ונציה 17 .שנים אחרי
משפט אייכמן ,פרלוב חוזר לעסוק בשואה מנקודת
מבט חדשה בסרטו זיכרונות משפט אייכמן.
שכבות של זיכרון נבנות בסרט ,ובו ראיונות
שקיים פרלוב בדירתו בתל אביב עם ניצולי שואה
ובני דורם ,עם צעירים ישראלים ועם בני הדור השני.
המרואיינים מספרים על השינוי שחולל המשפט ביחס
החברה הישראלית לשואה ולניצולים ועל השפעותיו
של המשפט על חייהם וחיי משפחתם.
רפי איתן אשר השתתף בלכידתו של אייכמן
מעלה זיכרונות בסרט" :באותו זמן גם כן הייתי קצין,
והסקרנות הייתה רבה ,לראות איזה מין דבר זה []...
קצין נאצי" .רבקה יוסלבסקה שהעידה במשפט היא
ניצולת בורות ההריגה של יהודי פובוסט ואיבדה שם
את כל משפחתה בקיץ  .1942פרלוב מצלם את
יוסלבסקה בביתה בעודה מקשיבה לעדותה ,ובה
היא מתארת כיצד בתה נקרעת מזרועותיה על שפת
הבור .לשאלתו של פרלוב "יש לך כוח לשמוע את זה?"
היא עונה" :תראה ,חיים [ ]...אני לא הייתי היחידה ,יש
הרבה כאלה".
רוב המרואיינים הם בני הדור השני .עולה צעיר
מרוסיה ,יצחק רבין ,מבחין בין תפיסת המלחמה ברוסיה
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של ילדותו ובין ההבנה המאוחרת שהתגבשה אצלו
בישראל .ילידי הארץ מספרים לפרלוב את רשמיהם,
ובהם שרה גורי-רוזנבליט ,לימים פרופסור לחינוך;
העיתונאי נתן ברון ,שסיקר את המשפט עבור ידיעות
אחרונות; ד"ר אריק כרמון ,כיום נשיא המכון לדמוקרטיה;
ומירה קני-פז ,עובדת רשות השידור .מרואיינת אחרת,
מרים איתן (אשתו של רפי איתן) ,מספרת שכאשר
התעלף ק.צטניק במשפט ,היא הבינה את הקושי של
מי שאינם ניצולים "ולא מסוגלים בשום אופן להקים
את המציאות הזאת בתוכם לתחייה".
זיכרונות משפט אייכמן שודר פעם אחת בטלווזיה
הישראלית ,ובמשך  32שנים היה המסמך הקולנועי
וההיסטורי הייחודי הזה שמור בארכיון הטלוויזיה .הסרט
צולם ב 16-מ"מ  -ריברסל ,פורמט שהיה בשימוש לפני
המעבר לצילום ולשידור בווידאו .ב 2011-עבר הסרט
רסטורציה ביזמת מרכז הצפייה ביד ושם ורשות השידור
 ערוץ  ,1בשיתוף משפחת פרלוב והפורום לשימורהזיכרון האודיו-ויזואלי בישראל .במעבדות  LTCבפריז
נוקה הפילם ,חודש והועבר בטלסינה לפורמט  .HDפס
הקול שוחזר ,ולבסוף נעשו שיפורים דיגיטליים לאיכות
מרבית של התמונה והסאונד" .במאמצי המשפחה
לשמר את יצירתו הקולנועית של אבי ,נחבא הסרט
הזה במשך שנים" ,אומרת יעל פרלוב ,עורכת ,מפיקה
ומרצה לקולנוע" ,הכרתי את הסרט בזכות קלטת VHS
שמצאנו בחדר העבודה של אבי ,ועליה נכתבה בטוש
אדום ,בכתב ידו ,המילה 'פגום' .החלטתי עם אמי שנעשה
כל מאמץ להביא את הסרט לקהל הרחב".

■

יעל פרלוב (משמאל) עובדת עם אוולין דלונל במעבדות LTC

בפריז על שימור הפילם של אביה.

עדותו של רוס עם צילומי הסטילס שלו ,ומאז צילם
אותם ,לא צילם אף לא תמונה אחת .בסרטו האחרון
תצלומיי ( )2003דוד פרלוב ,חתן פרס ישראל ,מספר
שהנריק רוס הוא אחד משלושת הצלמים המשפיעים
ביותר על עבודתו.
בפתיחת זיכרונות משפט אייכמן פרלוב מתייחס גם
לקושי בייצוג השואה" :זיכרונות שכבר החלו להיטשטש.
צלילים נחלשים מעבר הולך ומתרחק נאספו ,רוכזו
והוגברו כאן ,נשלחים בעצמה מחודשת לאנשים שעוד
לא שכחו ולכאלו שעוד לא הספיקו לזכור".
"זיכרונות משפט אייכמן" יוקרן בהקרנת בכורה בשיתוף
הטלוויזיה הישראלית ותאטרון ירושלים במוצאי יום השואה
ב 2-במאי השנה.
הכותבת היא מנהלת מרכז הצפייה.

מעצבים זיכרון
תחרות לעיצוב הכרזה הממלכתית ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"א
ענבל קויתי בן דב ודפנה גלילי

■

המקום השני :יעל בוברמן

■ "הדיון המרכזי שבכרזה עוסק בזיכרון הנוטה באופן
טבעי להתעמעם .הכרזה מציגה שתי מגמות של מחיקה:
זו שבכוונתם של הנאצים וזו שעושה הזמן".
כך אמרו השופטים כשהכריזו על הזוכה בתחרות
לעיצוב הכרזה הממלכתית לקראת יום הזיכרון לשואה
ולגבורה תשע"א  -אדוה לוטטי בת ה 29-מתל
אביב ,בוגרת בית הספר "חשיפה" של האוניברסיטה
הפתוחה.
במסגרת המאמץ לשמר את זיכרון השואה ולעורר
את העניין בו בקרב הקהל הישראלי הרחב הבוגר

■ הזוכה בתחרות לעיצוב הכרזה הממלכתית ליום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"א אדוה לוטטי עם יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו (משמאל) ושר ההסברה והתפוצות יולי
אדלשטיין (במרכז)

והצעיר ,התקיימה  -זו השנה השנייה  -תחרות
לעיצוב הכרזה הממלכתית בשיתוף משרד ההסברה
והתפוצות .השנה היה נושא התחרות "שברי זיכרון",

■

ציון לשבח :איילת כהן ונירית אלשיך

"כבת לדור שלישי של ניצולי
שואה שכבר אינם בין החיים,
ראיתי בתחרות זו זכות ואף
חובה".
רוית שוורץ
ומשתתפי התחרות נתבקשו להשתמש בחומרים מגוונים
שמזכירים את התקופה  -מסמכים ,תמונות וחפצים.
הם למדו ביום עיון אשר הוקדש לנושא והציג זוויות
חדשות ומאתגרות ,סיירו במוזאון לתולדות השואה,
השתתפו בסדנאות נושאיות והתמודדו עם שאלת
ההנצחה בהרצאות שנתנו אנשי מקצוע מיד ושם.
לוועדת השיפוט הוגשו  180כרזות ,ואת רובן
עיצבו אנשי מקצוע וסטודנטים מתחום התקשורת
החזותית .בראשות הוועדה ישבו שני חתני פרס
ישראל בתחום העיצוב  -פרופ' דן רייזינגר ודוד
טרטקובר .הוועדה התקשתה לבחור את הכרזות
הזוכות ורק בסופו של תהליך סוער הצליחה לבחור
את הכרזה שזכתה במקום הראשון .לקראת יום
הזיכרון הופצה הכרזה הזוכה לבתי ספר ,לבסיסי
צה"ל ,לסניפי תנועות הנוער ולמועצות מקומיות,
וביום הזיכרון עצמו היא תוצג בעיתונים ובמסכים
דיגיטליים בצמתים ברחבי הארץ.
למקום השני נבחרה הכרזה שיצרה יעל בוברמן
מירושלים .ישי פרידמן (בן  35מתל אביב) ,איילת

■

ציון לשבח :ישי פרידמן

כהן (בת  32מתל אביב) ונירית אלשיך (בת  36מתל
אביב) זכו בציון לשבח .הזוכים התכנסו בראשית
חודש פברואר בלשכת שר ההסברה והתפוצות יולי
אדלשטיין למעמד צנוע ומרגש ,ובו הוצגו עבודותיהם
והוענקו הפרסים .השר אדלשטיין בירך את הזוכה
ואת המשתתפים בתחרות ואמר" :השואה האכזרית
לימדה את כולנו שקיומו של העם היהודי אינו מובן
מאליו .בעוד הזמן מגביר את השכחה ודור השואה
הולך ונעלם ,מוטלות עלינו החובה המוסרית והאחריות
הלאומית לשמר את הזיכרון ולחנך באמצעותו את
הדורות הבאים .התרשמתי מאוד מהזווית היצירתית
והמקורית לזיכרון השואה שהפגינו המעצבים
שהשתתפו בתחרות".
"כבת לדור שלישי של ניצולי שואה שכבר אינם
בין החיים ,ראיתי בתחרות זו זכות ואף חובה" ,אמרה
רוית שוורץ ,אחת המשתתפות בתחרות" .רציתי להביע
לפניכם את הערכתי לעבודה החשובה שעשיתם
בהצגת כל הכרזות שהוגשו לתחרות באתר יד
ושם" ,הוסיפה משתתפת אחרת" .הכרזה ששלחתי
לתחרות מלווה סיפור אישי שלי  -מסמך שגיליתי
רק בעת האחרונה על אודות משפחתו הראשונה של
אבי .אשתו ובנו בן השבע נרצחו ביערות בוריסלב
בגליציה .הצגת הכרזה באתר יד ושם היא מבחינתי
הקמת מצבה לזכרם".
ענבל קויתי בן דב היא מנהלת מגמת ההדרכה ,ודפנה גלילי
היא ראש מדור החטיבה הצעירה והפרויקטים במגמת ההדרכה
בבית הספר המרכזי להוראת השואה.

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

סנדרה קושטה
פורטוגל

■ פרויקט " - N.O.M.E.S.פנים ושמות לזיכרון והוראת
השואה"  -הוא פרויקט מיוחד במינו שחנכה סנדרה
קושטה לאחר שהשלימה את לימודיה בסמינר
להשתלמויות מורים מפורטוגל בבית הספר המרכזי

להוראת השואה .קושטה אספה קבוצה של  37תלמידי
י"ב מתיכון ויללה בפארדש בפורטוגל כדי להנחיל
להם את המסר ש"הפתרון הסופי של בעיית היהודים"
לא עסק במספרים אלא בבני אדם.
"הכול החל בשירו של פאול צלאן פוגה למוות
( ,")1945מסבירה קושטה" .הבנתי שבמקרים מסוימים
אנו מביעים את עצמנו באמצעות שתיקה [ ]...והשאלה
שלא נתנה לי מנוח הייתה :כיצד הייתי נוהגת אני לו
חייתי באותה התקופה שבה אנשים רגילים הפכו
למפלצות או עומדים מהצד?"
התלמידים הפורטוגלים חולקו לארבע קבוצות
עבודה .הקבוצה הראשונה הפיקה פרויקט ששמו
"בסופו של דבר שרדנו" וחקרה את סיפור חייהם
של ניצולי שואה מארצות שונות .את ממצאיהם הם
אחסנו בקופסאות שהם בנו במיוחד ואשר ישמשו
את ספריית בית הספר .הקבוצה השנייה ,בפרויקט
ששמו "גם אנחנו חיינו את המלחמה" ,אספה עדויות
היסטוריות על השפעת מלחמת העולם השנייה על
החיים בפורטוגל .הם ערכו סקרים בקרב תושבים
שהתגוררו בתקופת המלחמה באזור בית הספר

חומרי לימוד חדשים

שלומית דונקלבלום-שטיינר

■ מהתערוכה "אירופה וזיכרון השואה" שיזמה בוגרת סמינר
יד ושם סנדרה קושטה

■ "כעת אנו משתדלים מאוד להגיע לאנגליה ,כדי
לחכות שם לאפשרות לעלות ל ֶארֶץ [ ]...תסלחו לי,
אם התוכן העיקרי של מכתב זה שוב מדבר כמעט
כולו רק עלינו ,אבל לאט-לאט אנו מתחילים לאבד
את אומץ הלב ,על אף כל הסבלנות .סוף-סוף זה
מוכרח ,כן מוכרח להצליח!" כך כתבו ארנסט וגרטל
ולר מגרמניה ב 2-באוגוסט  .1939בני הזוג לא הצליחו
להגר מחוץ לגרמניה ונרצחו בפולין.
בימים אלו יוצאת לאור תכנית לימודים חדשה:
בינות לשברים  -שמונה שיעורים שעניינם סוגיות
בתולדות השואה ושמזמנים התבוננות בפיסות החיים
הנגלות אלינו מתוך השבר הגדול.
תכנית בין-תחומית זו מביאה את קולם של
ניצולי השואה ושל קרבנותיה ומשלבת בתוכה
קטעי יומנים ,זיכרונות ,קטעי ספרות ויצירות אמנות
שמטרתם להעשיר את לימודי השואה ולצקת בהם
תוכן נוסף ומשמעות ייחודית .בצד המקורות הוצבו
שאלות חינוכות וערכיות המנסות להתמודד עם
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האסון הגדול ,וכל שיעור בנוי ממוטיב מרכזי ומתהליך
למידה המחדד מוטיב זה.
בשיעור על האידאולוגיה והחברה הנאצית למשל,
התלמידים מתבקשים לבחון את מצבה של החברה
הגרמנית ואת הצורך שלה בנאציזם כגואל; בשיעור
על יהודי גרמניה ,על התלמידים לגלות מיהו הפליט
היהודי הגרמני באמצעות יומנים ,מכתבים ותצלומים
בני התקופה .את מרבית השיעורים מקדימה עדות
של ניצולי שואה הפותחת פתח לאותם מוקדי דיון
חינוכיים ערכיים .העדויות פותחות את הדיון ובעקיפין
תובעות מהתלמידים לבחון את המשמעויות של
התקופה לעומק.
■■■

■ "אני מספר את זה מפני שאני נושא את זה עמי".
כך מבטא את תחושותיו העד שמוליק שילה מלוצק
בעדותו ב"אתם עדי" ,תקליטור עדויות שמיועד ללוות
את לימודי השואה בחטיבה העליונה .בתקליטור קטעים

ובאזור אחר בפורטוגל .הקבוצה השלישית פנתה אל
תלמידי תיכון מכל העולם ,בפנייה ישירה או באמצעות
האינטרנט ,ובחנה בצורה השוואתית נרטיבים שונים
של השואה ברחבי העולם .הקבוצה הרביעית ,בפרויקט
"למצוא שישה מתוך שישה מיליון" ,יצרה קשר עם
משפחות יהודיות בפורטוגל כדי לגלות פרטים על
אודות שישה אנשים אשר נספו בשואה .מהמידע
שאספו  -מיומנים אישיים ,מתצלומים וממסמכים
 בנו התלמידים תערוכה של  20כרזות אשר חשפוטפח מחייהם של הנספים.
"מעולם לא שיערתי שאהיה מעורב כל כך בנקודה
ספציפית זו בהיסטוריה" ,אמר התלמיד ז'ואו רושה.
"כדברי אדמונד ברק' :כדי שהרוע ינצח די שהטובים
יישבו בשקט' .זו האחריות שחשנו שהיא מונחת על
כתפינו .צריך לראות בעבר עתיד אפשרי .עתיד שצריך
למנוע"" .בזכות הפרויקט ,שאני מתאמת כבר שנה
שלישית ברציפות ,אני מורה אחרת להיסטוריה",
מסכמת קושטה" .בזכות יד ושם רכשתי מיומנויות
טובות יותר להוראת השואה ,ואני יודעת שלפחות
חלק מתלמידיי לא ישכחו את השואה לעולם".

על נושאים שונים המותאמים לתכנית הלימודים
בהיסטוריה לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים
דתיים .העדים מהווים קשר בלתי אמצעי בין אירועי
התקופה לבין הכתוב בספרי ההיסטוריה .באמצעות
מבט ,קול ושפת גוף קמים לנגד עינינו אירועים שהיו
מקופלים בין דפים ונייר ונהיים לאמת המוחשית
שחוו הקרבנות והניצולים .הצפייה בעדויות הניצולים
מזמנת גם התבוננות בתובנות המעמיקות שהם
מנסים להעביר דרך עדותם.
לתקליטור מצורפת חוברת ,ובה הצעות לנושאים
עיקריים ולדיונים חינוכיים ערכיים בעקבות הצפייה.
מטרת התקליטור היא לאפשר למורים להעשיר את
לימודי ההיסטוריה ולאפשר לתלמידים להכיר ולשמוע
באופן אישי יותר את ניצולי השואה ואת סיפורם כשכל
אחד מהם מהווה חלק מפסיפס הזיכרון .העדויות
בתקליטור לקוחות מהארכיון של יד ושם.
הכותבת עובדת במדור הפיתוח של המגמה להכשרת מורים
בבית הספר המרכזי להוראת השואה.

חדש בבית הספר הווירטואלי
נעמה שי"ק

תת-אתר ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"א
■ "אני נתתי נדר באושוויץ שאני מוכרח לצאת
מכאן .הנדר נמשך .לצאת מפה ,לספר לעולם מה
שבגיהינום הזה הלך .רק לספר ,מכיוון שאנשים
היו אומרים אחד לשני' :מי שיישאר בחיים ,שיספר
בחוץ מה שבפלנטה הזאת הלך' .זה מה שהשאיר
אותנו בחיים".
כך אמר עובדיה ברוך ז"ל ,יליד סלוניקי וניצול
המחנות אושוויץ ומאוטהאוזן ,בסרט יהי זכרך אהבה
בעמדו בכניסה למחנה הריכוז מאוטהאוזן .תת-

האתר המיוחד שנבנה לקראת יום הזיכרון לשואה
ולגבורה תשע"א מתמקד בקהילת סלוניקי ונקרא
"סלוניקי :קהילה יהודית שנכחדה .כיצד ללמוד וללמד
על השואה באמצעות הפנים שמאחורי תצלומים,
עדויות ,סרטים וחפצים  -מקרה מבחן".
על פי התפיסה החינוכית של בית הספר המרכזי
להוראת השואה ביד ושם ,תת-האתר מציג את קהילת
יהודי העיר לפני השואה ,בשואה ואחרי השואה.
הרציונל שמצורף לאתר ינחה מורים ומחנכים

לעשות שימוש חינוכי בתצלומים ,בסרטים ,בעדויות
ובחפצים כדי שיוכלו להשתמש בהם בכיתותיהם.
נוסף על כך ,בתת-האתר מובאים טקסים ומערכי
שיעור לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה .תת-האתר
מבקש לממש את דבריו של ברוך ואת רצונם של
קרבנות ושל ניצולים רבים אחרים לספר ולזכור.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

קונגרס תנועות הנוער
השישי
אוסנת דדון
■ קונגרס תנועות הנוער השישי ביד ושם התקיים
השנה בסימן " 50שנה למשפט אייכמן  -עדות,
תודעה וזיכרון" .בקונגרס השתתפו  400חניכים
ומדריכים מ 14-תנועות הנוער הציוניות החברות
במועצת תנועות הנוער בישראל .בפרויקט
"ותיקים בתנועה" של מועצת תנועות הנוער ילוו
חניכי התנועות ניצולי שואה מכל הארץ וישמשו
בשבילם אנשי קשר במבצע "לאסוף את השברים"
(ראו עמ' .)7
הקונגרס התקיים בסיוע ועידת התביעות.
הכותבת היא ראש מדור צה"ל והחינוך הבלתי פורמלי במגמת
הדרכה בבית הספר המרכזי להוראת השואה.

"היחיד והיחד בשואה"
■ בימים  6-5ביולי יקיים בית הספר המרכזי להוראת
השואה את כינוס המורים הארצי הרביעי בכותרת
"היחיד והיחד בשואה" .בכינוס ישתתפו המחנכים
בפאנלים עם מיטב החוקרים ביותר מ 100-סנדאות
שיוצגו בהן גם כלים חינוכיים ,בקבוצות דיון ,בסיורים
ביד ושם ובמופעים מיוחדים.
ביומו הראשון יעסוק הכינוס בהתמודדות היחיד
עם השבר שיצרה השואה ועם הניסיונות לשמר את
הזהות האישית על מרכיביה השונים ויבחן את קיומן
של קבוצות ואת התהוותן של קבוצות חדשות בעולם
ששלל את עצם קיומן .נושא זה הוא בעל משמעות

כינוס המורים הארצי הרביעי 6-5 :ביולי 2011
חינוכית ומאפשר לקיים דיון בכוחות הטמונים ביחיד
ובמשמעות של הקבוצה שקיבלו משמעות ייחודית
בשואה ,זאת תוך העמקה במהותם של ערכים כמו
נתינה ,מסירות ואחווה.
היום השני יעסוק בתהליך החינוכי הכרוך
בהגדרת מקומה של השואה בזהות של היחיד והיחד
ויתמקד בשאלות ובסוגיות הקשורות לתפקידם של
הפרט ושל המערכות החברתיות השונות בתהליך
של יצירת מארג זיכרון ומורשת שיש בהם כדי לתת
משמעות לדורות הבאים.
הכינוס מיועד לכל העוסקים בתחום הוראת

שני לוריא

השואה בבתי הספר ,בגנים ,במוסדות להכשרת
מורים ובחינוך הלא פורמלי ,לרבות מורי היסטוריה,
אזרחות ,ספרות ,מחשבת ישראל ,אמנות ,מוזיקה,
תקשורת וכדומה ,וכן למפקחים ,למנהלים ,למחנכים,
לרכזי מקצוע ,לרכזים חברתיים ועוד.
לפרטים נוספים ולהרשמה :יעל או רונית ;02-6443647
kenes.morim@yadvashem.org.il

הכינוס יתקיים בסיוע ועידת התביעות וקרן משפחת אדלסון
ובשיתוף משרד החינוך וארגון המורים.
הכותבת היא ראש מדור השתלמויות המורים בבית הספר
המרכזי להוראת השואה.

חינוך
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 27בינואר
אירועים לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
לאה גולדשטיין

■ משלחת בכירה מהאו"ם ביקרה ביד ושם ב27-
בינואר .המתאם המיוחד לשלום במזרח התיכון
מטעם האו"ם רוברט סרי עמד בראש משלחת של
ראשי סוכנויות ונציגי סוכנויות שונות של האו"ם
לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה.
בהדרכתו של מנהל הספריות ביד ושם ד"ר רוברט
רוזט ביקרה המשלחת במוזאון לתולדות השואה,
וסרי וסגנו מקסוול גיילרד הניחו זר באוהל יזכור.
לביקורם התלוו סגן שר החוץ דני איילון ויושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו.

סרי ציין שהביקור ביד ושם טבע בו "רושם חזק
מאוד" ויצא כנגד הניסיונות להכחיש את השואה.
"הכחשת השואה מחללת את זכרם של שישה מיליון
יהודים [ ]...ופותחת פתח למעשי זוועה דומים בעתיד.
אסור לנו ,באו"ם ,לחסוך שום מאמץ במאבק הבלתי
פוסק למען זכויות אדם ונגד שנאה ,הסתה וחוסר
סבלנות מכל מקור שהוא ,כדי שהרוע לא ישוב
לשלוט בעולמנו".
■ טקס יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
שנערך בבניין האו"ם בניו יורק הוקדש השנה לנושא
"נשים בשואה :אומץ וחמלה" .הטקס נערך ב10-

בפברואר  2011באולם העצרת הכללית וציין את
עצמתן וגבורתן של נשים יהודיות בתקופת השואה ואת
דרכי התמודדותן עם הקשיים והאתגרים שממשיכים
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לעורר השראה אצל נשים בעולם עד היום .בטקס
הוצגו תצלומיהן של נשים והוקראו קטעי מכתבים
ויומנים של פלה שפס ,אלי קולקא וגניה יודסקי
מתוך תערוכת יד ושם "כתמים של אור :להיות אישה
בשואה" (אוצרת :מנהלת אגף המוזאונים ביד ושם
יהודית ענבר) שהוצגה ביד ושם ובעולם.

■ ב 24-בינואר נערך קונצרט מיוחד בבית הכנסת
רייקסטריט בברלין במעמד נשיא גרמניה כריסטיאן
וולף ויושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו.

■ תערוכת התצלומים הנודדת "בסה  -מילה של
כבוד :מוסלמים אלבנים שהצילו יהודים בשואה"
(אוצרת :יהודית שן-דר ,צלם :נורמן גרשמן) בגרסתה
האנגלית נפתחה ב 17-בינואר בבית הנבחרים הבריטי.
התערוכה מורכבת מ 17-תצלומי דיוקן של חסידי
אומות העולם האלבנים ובני משפחתם אשר בחרו
לעשות מעשה וסיכנו את חייהם כדי להציל יהודים
בשואה .התערוכה בלונדון הוצגה בחסות חבר
הפרלמנט ריצ'רד הרינגטון ,וארגנו אותה אגודת ידידי
יד ושם בבריטניה והקרן לחקר האסלאם.

■ ב 24-בינואר נערך באשדוד קונצרט הנוער השנתי
"מו-זיקה" בחסות משרד ההסברה והתפוצות והשר
הממונה יולי אדלשטיין ובשיתוף עיריית אשדוד.
המוזיקאים הצעירים ,כולם תלמידי בתי הספר בעיר,
התכוננו לאירוע במשך חודשים רבים  -הם סיירו
ביד ושם ,נפגשו עם ניצולי שואה והשתתפו בסדנאות
הכנה ובדיונים קבוצתיים .האירוע נערך מדי שנה,
והוא פרי יזמה חדשנית שמטרתה לקרב את בני
הנוער אל זיכרון השואה ולאפשר להם להביע את
תחושותיהם בדרכם הייחודית.

■ מאות מבני דורות ההמשך בישראל ציינו את 27
בינואר בערב מיוחד " -עתידו של העבר :המאבק
על זיכרון השואה"  -שארגנה עמותת "דורות ההמשך
 נושאי מורשת השואה והגבורה" בבית התפוצותבתל אביב .במשתתפים היו יושב ראש העמותה
שמוליק סורק וסגנית השר לאזרחים ותיקים חברת
הכנסת ד"ר לאה נס (בתצלום) ,בעצמה בת לניצולי

שואה .עמותת דורות ההמשך רואה עצמה מחויבת
להמשיך ולשאת את מורשת השואה והגבורה ולפעול
לכך שיזכרו וילמדו את השואה גם לאחר לכתם
של העדים.

חדשות
 5בינואר ■ יום עיון לרגל ההוצאה לאור של שני
כרכים של "יד ושם  -קובץ מחקרים" שראו אור בשפה
הרוסית ,בהשתתפות יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,מנכ"ל קרן ג'נסיס בישראל סאנה בריטבסקי
(בתמונה) ,העורך הראשי של יד ושם  -קובץ
מחקרים ד"ר דוד זילברקלנג ,עורך הקובץ בשפה
הרוסית דניאל רומנובסקי מהאוניברסיטה העברית,
ד"ר מיכאל גרינברג מההוצאה לאור "גשרי תרבות"
ומאשה יונין מארכיון יד ושם .ד"ר ארקדי זלצר ,מנהל
המרכז לחקר תולדות יהודי ברית המועצות בתקופת
השואה ביד ושם ,הנחה את יום העיון.

 23בינואר ■ עצרת זיכרון לציון  70שנה לפוגרום
בוקרשט התקיימה בבית הכנסת והמרכז הקהילתי
של יוצאי רומניה בתל אביב בהשתתפות פרופ'
משה ארנס ,שגריר רומניה בישראל אדוארד יוסיפר,
רב קהילת יוצאי רומניה אפרים גוטמן ,יושב ראש
פדרציית הקהילות ברומניה ד"ר אאורל ויינר ,מנהל
היכל השמות ביד ושם אלכסנדר אברהם ,יושב
ראש התאחדות יוצאי רומניה זאב שוורץ ,יושב
ראש א.מ.י.ר מיכה חריש ועשרות ניצולי שואה ובני
משפחותיהם.
 25בינואר ■ טקס מסירת אוסף המאמרים המלא
של פרופ' דב לוין לאוסף ספריית יד ושם בהשתתפות
פרופ' דב לוין ,מנהל הספריות ביד ושם ד"ר רוברט
רוזט ,עמיתי מחקר וסטודנטים

אירועי ינואר-מרץ 2011
ובדיונים .מימין לשמאל :יושב ראש הסוכנות היהודית
נתן שרנסקי ,שר ההסברה והתפוצות יולי אדלשטיין,
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו וסגן נשיא ועידת
התביעות בישראל עורך הדין שלמה גור
 21בפברואר ■ מושב בנושא "אישים ביישוב
הארץ-ישראלי בזמן השואה" בבנייני האומה
במסגרת יריד הספרים הבין-לאומי ובשיתוף הוצאת
"עם עובד"
 1במרץ ■ חברת הכנסת ד"ר מרינה סולודקין
(בתמונה) השתתפה בטקס הסרת הלוט מעל לוח
הזיכרון ובטקס התייחדות עם יהודי לנינגרד שנספו
במצור בשנים  .1944-1941עוד השתתפו סגנית
ראש העיר ירושלים מאשה נוביקוב ,יושבת ראש
התאחדות ניצולי מצור לנינגרד סוניה ברולה ומאות
ניצולי שואה.

 13במרץ ■ עצרת שנתית במלאות  68שנים
לגירוש יהודי מקדוניה בהשתתפות שגריר מקדוניה
בישראל פאיו אבירוביץ' ,יושב ראש דור ההמשך של
יהודי מקדוניה משה טסטה (בתמונה) ,מרים אביעזר
מהתאחדות עולי יוגוסלוויה לשעבר ועשרות ניצולי
שואה ובני דורות ההמשך

 16-13בפברואר ■ משרד ההסברה והתפוצות
וועידת התביעות סייעו בקיום הכינוס הבין-לאומי
לציון עשור לפעילות הברית הבין-לאומית של
יהודים ניצולי שואה בשיתוף עמותת ניצולי המחנות
והגטאות בישראל שבראשות יושבת הראש גיטה
קויפמן וסגנה ד"ר סרגיי סושון .בשלושת ימי הכינוס
שמעו המשתתפים הרצאות והשתתפו בסיורים

 20במרץ ■ בשושן פורים נערכה קריאת מגילת
אסתר בבית הכנסת ביד ושם בשיתוף ארגון יוצאי
קרקוב בישראל בראשות לילי הבר ובהשתתפות
עשרות ניצולי שואה ,חניכי תנועת הצופים ותלמידי
אורט חולון .עוד נכחה סוני בירנבאום שהוריה
הני ויהושע הקימו בתי ילדים בתקופת השואה

במחנה וסטרבורק שבהולנד ובמחנה ברגן-בלזן
ואחרי השחרור באמסטרדם .לטקס הגיעו גם כמה
מהילדים שתועדו בצילום כשהם מחופשים וחוגגים
את חג הפורים בבית הילדים באמסטרדם במרץ
 .1946את המגילה הקריא מנהל בית החולים "שערי
צדק" בירושלים פרופ' יונתן הלוי (מימין) ,והרב
שחר רחמני (משמאל) הנחה את האירוע .בבית
הכנסת הוצגה מגילת אסתר עתיקה שנמצאה בזמן
המלחמה בתוך ערמת פסולת בחצר בית ספר יהודי
ברובע קז'ימייש בקרקוב ושתרם ברל שור למשמרת
באוסף החפצים של יד ושם.
 23במרץ ■ טקס חנוכת התערוכה הנודדת
"סלוניקי :פרח הבלקן  -בין תהילה לשואה" המגוללת
את סיפורה של העיר סלוניקי באמצעות תצלומים,
מסמכים ,שירה ,קטעי עדויות ויצירות אמנות .בתמונה,
מימין לשמאל :יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו,
יושב ראש ארגון ניצולי השואה יוצאי יוון בישראל משה
העליון ושגריר יוון בישראל קיריאקוס לוקאקיס .עוד
נכחו באירוע שגריר מלטה בישראל אבּרהם בּּורְג,
ראש המרכז לחקר הלאדינו באוניברסיטת בר אילן
והיועץ האקדמי לתערוכה פרופ' שמואל רפאל,
מנהלת אגף המוזאונים ביד ושם יהודית ענבר ,מנהל
האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה ,מנהלת דסק
איברו-אמריקה ,ספרד ופורטוגל פרלה חזן ,אוצרת
התערוכה טל קובו ומאות ניצולי שואה יוצאי יוון .את
הטקס הנחתה סגנית מנהלת אגף המוזאונים ביד
ושם והאוצרת הבכירה לאמנות יהודית שן-דר.

 13במרץ ■ עצרת זיכרון במלאות  69שנים
לטביעת  769מעפילים באנייה "סטרומה" התקיימה
בבאר שבע במוזאון ובית הכנסת על שם סטרומה
בהשתתפות יושב הראש אריה רייטר וסגנו ברוך
טרקטין ,שגריר רומניה בישראל אדוארד יוסיפר,
ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ ויושב
ראש א.מ.י.ר מיכה חריש .פרופ' טוביה פרילינגר
מאוניברסיטת בן גוריון בנגב נשא הרצאה.
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מבקרים ביד ושם :ינואר-מרץ 2011

■ בחודשים ינואר ,פברואר ומרץ  2011ערך יד ושם כ 200-סיורים מודרכים ל 2,450-מבקרים רשמיים מישראל ומהעולם .במבקרים היו ראשי ממשלות ,שרים ,שגרירים,
מושלים ,ראשי ערים וסופרים .להלן מבחר קטן מן המבקרים המכובדים הרבים שביקרו ביד ושם בחודשים אלו.
■ ב 6-במרץ ביקר ביד ושם נשיא צ'ילה סבסטיאן
פיניירה (שני מימין) מלווה ברעייתו ססיליה מורל
דה פיניירה (במרכז) .בטקס באוהל יזכור השתתפו
גם יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר
לאו (מימין) והתורם ליד ושם דוד פוירשטיין (שני
משמאל).

■ נשיא מזרח תימור חוזה ראמוס-הורטה סייר
במוזאון לתולדות השואה והשתתף בטקס אזכרה
באוהל יזכור ב 13-בפברואר.

■ ראש ממשלת צפון ריין וסטפליה ונשיאת הבונדסרט
(הבית העליון של בית הנבחרים הגרמני) הנלורה
קראפט ביקרה ביד ושם ב 6-במרץ.
■ ראש ממשלת אוקראינה מיקולה אזארוב (משמאל)
סייר ביד ושם ב 16-במרץ ,מלווה במנכ"ל יד ושם נתן
איתן (מימין) ובהדרכתו של מארק שרברמן (במרכז)
מאגף הארכיונים.

■ ב 9-בפברואר ביקר שר החוץ של הולנד אורי
רוזנטל (משמאל) ביד ושם וסייר במוזאון לתולדות
השואה בהדרכתה של נני בקמן ממחלקת חסידי
אומות העולם.

■ שרת החוץ של ספרד טרינידאד חימנס (מימין)
ביקרה ב 9-בפברואר ביד ושם .מנהל היכל השמות
אלכסנדר אברהם (משמאל) הדריך את השרה בסיורה
במוזאון לתולדות השואה.
■ מנהל הספריות ביד ושם ד"ר רוברט רוזט הדריך
את נציבת זכויות האדם של האו"ם נאווי פילאי בסיורה
במוזאון לתולדות השואה ב 8-בפברואר.
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■ ב 14-במרץ סייר נשיא קפריסין דמיטריס
כריסטופיאס במוזאון לתולדות השואה בהדרכתו של
מנהל הספריות ביד ושם ד"ר רוברט רוזט .לאחר הסיור
השתתף הנשיא בטקס אזכרה באוהל יזכור.

■ ב 28-בפברואר סייר שר החוץ של רומניה תאודור
בקונסקי (משמאל) סיור מיוחד במוזאון לתולדות
השואה ביד ושם ואחר כך השתתף בטקס אזכרה
באוהל יזכור.

■ שר החוץ של אלבניה אדמונד החינאסטו סייר
במוזאון לתולדות השואה ב 13-במרץ.

■ שר החוץ של אל סלוודור הוגו מרטינז (במרכז) ביקר
ביד ושם ב 1-במרץ והסיר את הלוט מעל לוח הנושא
את שמו של חסיד אומות העולם בן ארצו חוזה ארתורו
קסטלנוס בגן חסידי אומות העולם .קסטלנוס היה קונסול
בז'נווה בזמן המלחמה והציל את חייהם של אלפי יהודים,
והוא האדם הראשון והיחיד עד כה מאל סלוודור אשר
הוכרז חסיד אומות העולם .אל שר החוץ הצטרפו
שגרירת אל סלוודור בישראל סוזנה גון דה-הסנסון
(משמאל) ושגריר ישראל באל סלוודור מתניה כהן (מימין).

חדשות מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה
פרס בין-לאומי חדש לספר מחקר בנושא השואה
■ המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם שמח
להכריז על פרס בין-לאומי חדש שיוענק לספר מחקר
בנושא השואה .המכון מזמין חוקרים ברחבי העולם
להגיש את מועמדותם לפרס שמטרתו לעודד מחקר
וכתיבה מעמיקה בנושא השואה.
אפשר להגיש ספרים העוסקים במחקר חדש על
השואה ,על התקופה שלפני עליית הנאציזם לשלטון
ועל התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה .דיוק
המחקר ,המתודולוגיה ,המקוריות ,חשיבות נושא
המחקר ואיכות כתיבתו יהוו בסיס לשיפוט .הפרס

מוענק בתמיכתה האדיבה של סבינה שוורצבאום
לזכר אביה ,ניצול השואה אברהם-מאיר שוורצבאום,
ובני משפחתו שנרצחו בשואה.
מחקרים אשר ראו אור בכריכה קשה או רכה בין
 1בינואר  2009ל 31-בדצמבר  2010יכולים להתמודד
על הפרס .יש להגיש את החומר הדרוש לא יאוחר
מ 1-במאי  .2011הזוכה בפרס ,סך של  8,000דולר,
יוכרז באוקטובר .2011
למידע נוסף על הגשת מועמדות לפרס אנא בקרו באתר יד ושם
.www.yadvashem.org

■ סבינה שוורצבאום (משמאל) עם מנהלת המכון הבין-לאומי
לחקר השואה ד"ר בלה גוטרמן

יום עיון בנושא יומנים לזכרו של פרופ' דוד בנקיר
■ ב 22-בפברואר נערך ביד ושם יום עיון לזכרו של
פרופ' דוד בנקיר ,לשעבר ראש המכון הבין-לאומי לחקר
השואה ,במלאות שנה לפטירתו .יום העיון ,בנושא "הכתב
והקול :יומנים מימי השואה ומשמעותם ההיסטורית",
גם ציין את צאתם לאור של היומנים יומן עדות
 1943-1940מאת ריימון-ראול למבר ו 13-מחברות
 יומנו של יעקב פוזננסקי מגטו לודז'1945-1941 ,(עורכת :מיכל אונגר) בהוצאת יד ושם והאוניברסיטה
העברית בירושלים .מהמרצים המכובדים שדיברו היו
פרופ' ירחמיאל (ריצ'י) כהן מהקתדרה לחקר יהדות
צרפת ויצירתה על שם פולט וקלוד קלמן באוניברסיטה
העברית ,בנושא "הרהורים על חקר השואה באספקלריה

של ההיסטוריה היהודית בעת החדשה" ,ופרופ' רנה
פוזננסקי (בתמונה ,משמאל) מאוניברסיטת בן גוריון
בנגב ,בנושא "הקול האנושי בסיפור ההיסטורי :יומני
יהודים בצרפת בתקופת השואה" .העורכת הראשית
של הוצאת יד ושם יעל נידם-אורביטו נשאה דברים
בנושא "סוגיות של זהות ושייכות בראי יומנים
מאיטליה" ,וד"ר מיכל אונגר ממכללת אשקלון דיברה
על "התמודדותו של יעקב פוזננסקי עם הידיעה על
גורל היהודים המגורשים מהגטו" .פרופ' דניאל בלטמן
מהמכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית וד"ר
דוד זילברקלנג ,חוקר בכיר במכון הבין-לאומי לחקר
השואה ,הנחו את המושבים.

יום עיון" :השואה והמזרחים"
■ ב 10-במרץ התכנסו ביד ושם חוקרים בכירים
ליום עיון בנושא "השואה והמזרחים :ההקשר
ההיסטורי וההקשר הישראלי העכשווי" .ביום העיון
צפו המשתתפים בעדות מוקלטת של ניצולת השואה
איריס מוצרי ושמעו הרצאות מד"ר דניאל עוזיאל,
מנהל ארכיון התצלומים ביד ושם ,בנושא "המערכה
בצפון אפריקה והאסטרטגיה של מדינות הציר
ובעלות הברית"; מהזמר קובי אוז (בתמונה) ,מחבר

הספר עבריין צעצוע; ומהרב חיים סבתו על ספרו
בואי הרוח .ד"ר דוד נמרוד דיבר על "המפגש בין בני
הנוער ניצולי השואה לבין ילדי עליית הנוער" ,ופרופ'
חנה יבלונקה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב הרצתה על
ספרה הרחק מהמסילה :השואה והמזרחים .ד"ר חיים
סעדון מהאוניברסיטה הפתוחה ומיד יצחק בן-צבי
ומנהלת המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם
ד"ר בלה גוטרמן הנחו את יום העיון.

ישראל מסיימת שנה בראשות כוח המשימה הבין-לאומי
■ במרץ  2011הסתיימה כהונתה של מדינת ישראל
בתפקיד יושבת ראש כוח המשימה הבין-לאומי לשיתוף
פעולה בתחום ההוראה ,ההנצחה והזיכרון של השואה
( .)ITFבטקס שנערך בברלין העביר יושב הראש היוצא
דן תיכון את התפקיד לשגריר הולנד קארל דה ביר.
העמידה בראש כוח המשימה בשנה האחרונה
העניקה לישראל הזדמנות נדירה להוביל את הארגון
הבין-לאומי היוקרתי לשיאים חדשים .בין היתר
נרשמו הצלחות בקידום מחקר על מגמות עכשוויות
באנטישמיות ובהכחשת השואה ,בהעמקת הדו-שיח
עם הוותיקן ,בפיתוח תכנית אסטרטגית שיווקית
ותקשורתית להעלאת המודעות לכוח המשימה

ברחבי העולם ובקבלתה של פינלנד לחברה ה28-
בכוח המשימה.
בייחוד בלטו השנה שני מיזמים פורצי דרך של בית
הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם ב"פרויקט
יושב הראש" .הראשון הוא תת-אתר אשר מציג
הרצאות אורח מפי חוקרים חשובים ,דיונים וחומרים
חינוכיים שנועדו לתת כלים פדגוגיים להוראת השואה
בארץ ובעולם .השני הוא צוותי ההכשרה הבין-לאומיים:
צוותי עבודה שהורכבו ממומחים בתחום השואה נשלחו
למדינות המשקיפות והעמיתות בכוח המשימה כדי
לקיים הכשרות ברמה גבוהה ובתפוצה כלל ארצית
רחבה לרגל יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה

ג'יין ג'ייקובס-קימלמן
שחל ב 27-בינואר .כך נסללו דרכים חדשות בתחום
הדיפלומטי ,הממשלתי ,החינוכי והתקשורתי בפורטוגל,
בסלובניה ובמקדוניה.
בדברים שנשא במעמד העברת תפקיד יושב
הראש ,אמר דן תיכון כי הוא "גאה שיושבת הראש
הישראלית יכולה לזקוף לזכותה מיזם שביכולתו
לחזק את המודעות ואת החינוך בנושא השואה
כעת ובעתיד".
את צוותי ההכשרה הבין-לאומיים מימן משרד החוץ .פעילויות
נוספות של יד ושם ושל כוח המשימה ב 2010-התקיימו בנדיבותה
של קרן אספר.
הכותבת היא מנהלת קשרי חוץ בבית הספר המרכזי להוראת
השואה.
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הקרן לזיכרון השואה בצרפת תתמוך בפרויקטים
מירי גרוס
מרכזיים עד סוף 2012
■ הקרן לזיכרון השואה בצרפת הודיעה בעת
האחרונה על החלטתה לתמוך בשניים מהפרויקטים
המרכזיים של יד ושם בשנים  :2012-2011מפעל
ההכרה בחסידי אומות העולם ופרויקט איסוף שמות
הנספים מפולין.
התמיכה תאפשר למחלקת חסידי אומות העולם
להגביר את עבודת המחקר והתיעוד של מעשי ההצלה
בשואה ולהכיר בלא יהודים אשר סיכנו את חייהם
בשואה כדי להציל יהודים .כמו כן היא תסייע בהקמתו
של מאגר מידע מקוון לחסידי אומות העולם .בכך
יושגו שתי מטרות :סיוע לניצולים להכיר במציליהם
ולהביע את תודתו של העם היהודי והנצחת זכרם
של מי שנהגו באנושיות בזמנים אפלים ,לטובת
הדורות הבאים.

 65שנים לאחר סיום המלחמה ,כמחצית
משמותיהם של יהודי פולין שנספו בשואה עדיין
אינם ידועים .התמיכה תאפשר ליד ושם להמשיך
לאסוף תיעוד ,להקליד מתוכו שמות ולהעלותם
למאגר המרכזי של שמות הנספים בשואה כדי
להבטיח שהקרבנות לא ייוותרו אלמונים .בתמיכתו
בפרויקט איסוף שמות הנספים מפולין ממשיך
נשיא הקרן לזיכרון השואה בצרפת ,הברון דוד דה
רוטשילד ,את המאמצים של קודמתו בתפקיד סימון
וייל אשר סייעה ליד ושם במאמציו לאסוף שמות של
קרבנות שואה.
הכותבת היא מנהלת דסק צרפת ,בנלוקס ואיטליה באגף
לקשרי חוץ.

ברונקה קליבנסקי ז"ל
■ יד ושם אבל על מותה של ברונקה קליבנסקי (לבית
ויניצקי) ז"ל ששימשה קשרית בגטו ביאליסטוק.
ברונקה נולדה בשנת  1923בגרודנו שבפולין .היא
למדה בבית הספר "תרבות" בגרודנו והייתה חברה
בתנועת הנוער הציונית "דרור" .בתקופת השואה
הייתה ברונקה חברת המחתרת היהודית בגרודנו .היא
עברה לביאליסטוק ,שם התחזתה לפולנייה ,ועם עוד
קשריות הבריחה נשק ,ידיעות ,תעודות ,מזון ותרופות
לגטאות ורשה ,ביאליסטוק וגרודנו .לאחר האקצייה
הגדולה בגטו ביאליסטוק המשיכה ברונקה לסייע
לפרטיזנים עד שחרור האזור ביולי .1944
בשנת  1949עלתה ברונקה לישראל .באמצע שנות
ה 50-החלה לעבוד ולהתנדב ביד ושם .היא פרסמה
וערכה ספרים ומאמרים רבים ,בהם אוספי תעודות,

מונוגרפיות וזיכרונות אישיים.
"אני מרגישה מזוהה מאוד
עם יד ושם" ,אמרה בריאיון
ליד ושם  -ירושלים ב.2003-
"יד ושם חרת על דגלו את
הנצחת השואה ואת זיכרונה,
ואני גאה להיות חלק מזה
[ ]...בעיניי יד ושם הוא גם ■ ברונקה קליבנסקי ז"ל
מפעל החיים שלי".
אפשר לצפות בסיפור המלא של ברונקה
קליבנסקי ז"ל ובקטע וידאו שבו היא מספרת על
אספת המחתרת בגטו ביאליסטוק בתערוכה המקוונת
באתר האינטרנט של יד ושם "ברחנו בחיים :ניצולי
השואה ומדינת ישראל".

איסוף השמות :קרבן שואה מוצא מנוחה נכונה
■ יהושע רבהון ,חייט מהעיר פשמישל בפולין ,היה
בן  31כאשר עונה ונרצח באכזריות במחנה הריכוז
זקסנהאוזן ב .1939-אביו מרדכי היה עד לזוועה
והורשה לקבל את שרידי האפר של בנו לאחר
שהסכים לשלם בעבורם לרוצחים .מרדכי הצליח
לשמור על כד האפר במשך כל שנות המלחמה
ולבסוף הביא את בנו למנוחות וקבר אותו באדמת
ישראל.
בפרויקט איסוף שמות הנספים בשואה נאסף
מידע על שמות קרבנות השואה בדרכים מגוונות,
לרבות צילום שיטתי של לוחות זיכרון אישיים בבתי
כנסת ,בבתי קברות ובבתי מדרש ברחבי הארץ.
הקדשות אלו כתובות במקומות שונים ,החל בשלטי
הנצחה ובחפצי יהדות מסורתיים בבתי כנסת וכלה
במצבות של ניצולי שואה ובהקדשות עם שמות
הנספים בספרים תורניים.
כשיצא אחד מאנשי הצוות של פרויקט איסוף
שמות הנספים בשואה ביד ושם לצלם מצבות
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דבורה ברמן

המנציחות קרבנות שואה בהר הזיתים בירושלים,
נודע לו משומרי בית הקברות שקברו של יהושע רבהון
נושא עמו סיפור ייחודי .המידע החקוק על המצבה
מתאים לכתוב בדף העד חסר התאריך שמסר ליד
ושם אחיו של יהושע ולאזכור ארכיוני ברשימת גירוש
מברלין .אך על המצבה כתובים גם פרטים שטרם
תועדו במאגרי יד ושם :תאריך מותו העברי של יהושע
ושם נעוריה של אמו  -צינץ.
"מציאת הקדשות אישיות ושילובן אל תוך המאגר
המרכזי של שמות קרבנות השואה מעשירים מאוד
את הידע שלנו על משפחות הקרבנות וקהילותיהם",
אומרת שרה ברקוביץ ,מנהלת קשרי קהילות בפרויקט
איסוף שמות הנספים בשואה" .עד היום צולמו יותר
מ 400,000-שמות מ 1,000-בתי כנסת ,מ 4,500-ספרי
תורה ומ 39,000-מצבות .רבים משמות אלו לא היו
ידועים לנו קודם לכן .עוד הישג חשוב הוא 18,755
דפי עד שנאספו מקהילות חרדיות בארץ ובארצות
הברית בארבע השנים מאז החל הפרויקט".

חדש ב-
www.yadvashem.org
דנה פורת

תת-אתר ליום הזיכרון
לשואה ולגבורה
■ נוסף על תצלומים וסרטונים מאירועי יום הזיכרון
תשע"א ,הועלו לתת-אתר מיוחד גם מקורות שימושיים
כגון שמות להקראה בטקסי הקראת שמות ,מידע
על הפרויקט "לכל איש יש שם" ,קישורים לתערוכות
מקוונות ועוד .חלק מתת-האתר יוקדש למיזם החדש
של יד ושם "לאסוף את השברים" ,לרבות עדכונים
מהפרויקט וסיפורים נבחרים.

ארכיון כתב העת
"יד ושם  -ירושלים" באתר
■ את כל גיליונותיו של כתב העת הרבעוני "יד ושם
 ירושלים" אפשר לקרוא כעת באתר האינטרנט שליד ושם .הגיליונות מוצגים בקובצי  ,PDFואפשר להגיע
אליהם גם באמצעות  Googleומנועי חיפוש אחרים.
הגיליון הראשון של כתב העת יצא לאור באפריל
 .1996מגיליון ( 53אביב  )2009אפשר לעיין בכתב
העת גם באמצעות .Adobe Flash
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט.

ד"ר משה קנטור מונה לסגן
יושב ראש מועצת יד ושם
■ בישיבת המועצה האחרונה
מונה נשיא הקונגרס היהודי
האירופי ד"ר משה קנטור לסגן
יושב ראש מועצת יד ושם לצד
ד"ר יצחק ארד ,פרופ' אלי ויזל
וד"ר ישראל זינגר.
יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו אמר בישיבה" :אני
■ ד"ר משה קנטור
מברך על ההחלטה למנות
לתפקיד איש ציבור הרואה בקיום זיכרון השואה ערך
חשוב ומרכזי בהמשכיות הזהות היהודית" .עוד אמר
שלו" :זו שותפות חשובה של נשיא הקונגרס היהודי
האירופי ויד ושם ,ואני מאמין שפעילותו תוסיף נדבך
חשוב בעשייה של יד ושם".
יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר
לאו ציין בישיבה כי הוא נפגש עם ד"ר קנטור בפעם
הראשונה בעצרת הראשונה שארגן קנטור לציון 60
שנה לשחרור אושוויץ" .זו הייתה יזמה מבורכת של
ד"ר קנטור  -הוא החל לציין את יום השחרור עוד
לפני שהאו"ם החליט באופן רשמי שיום שחרור אושוויץ
יהיה יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה".

ידידים ברחבי העולם
ישראל
■ יד ושם מודה לנאמניו הוותיקים והחדשים אשר
נענו לקריאה והעלו תרומה למען שימור זיכרון השואה
והנחלתו לדורות הבאים.

■ סקוט ברי ופטרישה ווילנס ציינו את בר המצווה
של בנם נוח בטקס מרגש בבית הכנסת ביד ושם.
התלוו אליהם חברים ובני משפחה.

■ משתתפי הצוות של האגודה האמריקנית למען יד
ושם והארגון "הכרטיס הכחול" שהשתתפו במרתון
ירושלים הראשון סיירו ביד ושם ב 24-במרץ .נושא
הצוות היה "רצים ,דואגים ,זוכרים" ,ומטרתו הייתה
לגייס כספים לשני הארגונים ולפרסמם.

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

ארצות הברית
■ משפחת מלכין הגיעה ליד ושם מלווה בחברים
ובקרובי משפחה לרגל הגעתם למצוות של בן סאקס,
אלי מלכין ,פיבי סאקס וסמנתה קראפט .בתמונה עם
בני המצווה :מיכאל וקארי סאקס ,בארי מלכין וג'ודי
בלוק ,קן וג'ולי סאקס ופאטי ברטלסטיין

■ ג'ו קרול ורונלד לאודר סיירו במוזאון לתולדות
השואה בביקורם האחרון בהר הזיכרון.
■ תומך יד ושם מיכאל קסין סייר ביד ושם בזמן
ביקורו לאחרונה בארץ.

■ בביקורה האחרון ביד ושם סיירה דורין הרמלין
(מימין) בתערוכה "סגולות של זיכרון 65 :שנות יצירה
של ניצולי שואה" בהדרכתה של דבי ספרו.

■ פורן ופרביז נזריאן ,ילדיהם ונכדיהם ציינו את בר
המצווה של איתן ססוני ובת המצווה של גבריאלה
סלימפור בבית הכנסת ביד ושם.

אוסטרליה
■ בביקורם ביד ושם בחודש ינואר סיירו נינה ובוב
בסאט (משמאל) ,הוריהם של התורמים ליד ושם פול
ושרון בסאט ממלבורן ,סיור מיוחד בארכיון .מארק
שרברמן (מימין) ,מחוקרי הארכיון ,הציג לפניהם
ממצאים מרתקים על קורותיה של נינה בשואה.

■ בסיור בהר הזיכרון ביקרו ידידת יד ושם סלמה
גרודר הורוביץ (משמאל) ואחותה פרל פילד (במרכז)
באתר הבנייה של אגף הסמינרים הבין-לאומיים
של בית הספר המרכזי להוראת השואה שגרודר
הורוביץ תרמה לו תרומה נדיבה .סגנית המנהל
של האגף לקשרי חוץ שרי גרניצה (מימין) ליוותה
את המבקרות.

■ בביקורם ביד ושם בחודש מרץ האחרון סיירו נציגי
הפדרציה היהודית של יוסטון במוזאון לתולדות השואה
ובבקעת הקהילות (בתמונה) וזכו להכיר מקרוב את
העבודה הנעשית ברחבי אתר יד ושם.
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ידידים ברחבי העולם
קנדה

גרמניה

ספרד

■ הנדבן ואיש העסקים הקנדי אליס ג'ייקוב (במרכז),
חבר באגודת ידידי יד ושם בקנדה ,ביקר ביד ושם
עם (מימין לשמאל) ג'ו ואן ג'ייקוב ,רסה ג'ייקוב ,שרין
ג'ייקוב ,לורן ג'ייקוב ומיכאל שדלצקי.

■ ב 24-בינואר התקיים אירוע לציון יום הזיכרון הבין-
לאומי לקרבנות השואה בבית הכנסת רייקסטריט
שבברלין (ראו עמ'  )16בנוכחות (מימין לשמאל)
אשת שגריר ישראל בגרמניה איריס בן זאב ,מנהל
דסק שווייץ וארצות דוברות גרמנית באגף לקשרי
חוץ אריק רב-און ,נשיאת הפרלמנט הגרמני לשעבר
פרופ' ריטה זיסמוט ,נשיאת הקהילה היהודית בברלין
לאלה זיסקינד ,שגריר ישראל בגרמניה יורם בן-זאב,
נשיאת הקהילה היהודית במינכן שרלוטה קנובלוך,
נשיא גרמניה כריסטיאן וולף ,יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו ,יושבת הראש של אגודת ידידי יד ושם
בגרמניה הילדגרד מולר ,מנהל תזמורת ברנדנבורג
פטר זאוורבאום ,נשיא הקהילה היהודית בציריך ד"ר
אנדריי בולאג וסגן יושב הראש של אגודת ידידי יד
ושם בגרמניה הברון כריסטופר פון אופנהיים.

■ מונטסרט קאסאלפרים ,ג'וזפ קמפני ,ג'וזפ לואיס
קארוד רובירה ,נוריה מארטי רובירה ,ג'וזפ קולומר,
טרזה קומאס וג'ורדי קניילאס ביקרו ביד ושם .הצטרפה
אליהם מנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד ופורטוגל
פרלה חזן (מימין).

■ ברוס קנט (במרכז) ,סגן הנשיא והמנכ"ל של
קבוצת ברוס קנט בחברת ההשקעות
 Securitiesוחבר דירקטוריון בקרן הקהילה היהודית
במונטריאול ,ביקר בבקעת הקהילות עם אשתו ג'ואל
(שנייה מימין) ,עם בנותיו קתרין וויקטוריה (משמאל)
אשר השתתפו בפרויקט בת המצווה ועם קרובת
משפחה מישראל (מימין).

■ חורחה וריחילי מיידיקה (במרכז) ואשתו אנחלה
מסקולו (מימין) נפגשו עם מנהלת דסק איברו-
אמריקה ,ספרד ופורטוגל פרלה חזן (משמאל)
בביקורם ביד ושם.

RBC Dominion

הונג קונג
בריטניה
■ התורמים ליד ושם סקוט וסאלי סונדרס (מימין) זכו
להוקרה מיוחדת בטקס פתיחת הסמינר השנתי עבור
מחנכים מבריטניה שהם מעניקים לו את חסותם .לאות
הערכה על נדיבותם העניק להם מנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה את מדליית יד ושם.
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■ בביקורם ביד ושם חלקו סבין וסילביין גילברט כבוד
לסטפאני דגולן שהוכרזה חסידת אומות העולם על
חלקה בהצלתו של סילבן בשואה .הם התכנסו עם
חבריהם הקרובים ובני משפחתם בגן חסידי אומות
העולם כדי להביע את תודתם.

■ מנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד ופורטוגל פרלה
חזן (משמאל) נשאה דברים בפרלמנט הקטלני בטקס
לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה.

ונצואלה

אוסטריה

■ המשפחות קריגר-אזרק מקראקס השתתפו בטקס
בר המצווה של בנם אדוארדו קריגר-אזרק (שישי
מימין) .הצטרפה אליהם מנהלת דסק איברו-אמריקה,
ספרד ופורטוגל פרלה חזן (מימין).

■ ב 21-במרץ נערכה האספה הכללית השנתית של
אגודת ידידי יד ושם באוסטריה בפעם הראשונה בווינה.
נשיאת הפרלמנט של אוסטריה ונשיאת הכבוד של
האגודה ברברה פראמר אירחה את האירוע בפרלמנט
בווינה .בתמונה :מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן
יהודה ,חברי האגודה אורסולה וגוסטב ארטופר,
אולריקה שוסטר ,יושב ראש האגודה גינטר שוסטר,
שגריר ישראל באוסטריה אביב שיר-און ,חברת הכנסת
רוחמה אברהם בלילא והנשיא השני של הפרלמנט
של אוסטריה פריץ נויגבאואר

■ בביקורו האחרון בישראל סייר מייק האקבי ,המועמד
לשעבר לנשיאות מטעם המפלגה הרפובליקנית בארצות
הברית וידיד אמת של ישראל לאורך שנים ,ביד ושם
עם אשתו ומשלחת של  200מחבריו ומתומכיו.

ברזיל
■ תרזה וגוסטבו הלברייך (שלישית מימין ושני משמאל)
היו נוכחים בטקס הסרת הלוט מעל הלוחית הנושאת
את שמם ,עם בני משפחתם דניאל ודניאלה הלברייך
(משמאל ושלישית משמאל) ,יושב ראש הסוכנות
היהודית נתן שרנסקי (שני מימין) ,יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו (מימין) ומנהלת דסק איברו-אמריקה,
ספרד ופורטוגל פרלה חזן (רביעית משמאל).

צרפת
■ יד ושם מביע את צערו
על מותה של ידידה יקרה,
ניצולת השואה לוסי סיטרין
ביאלר ז"ל .לוסי הייתה
אישה יוצאת דופן ,מסורה
למדינת ישראל ונדבנית
פעילה אשר תרמה רבות
ליד ושם ולפועלו.

שווייץ
■ ריטה בריינין ,אחייניתו של דנק גרטנר ז"ל ,ביקרה
ביד ושם לרגל ההרצאה השנתית בטקס הענקת מלגת
המחקר על שם דנק גרטנר .לאחר ההרצאה סיירו
ריטה (מימין) וחברתה אנט בולאג-רוטשילד (במרכז)
בתערוכה "סגולות של זיכרון 65 :שנות יצירה של
ניצולי שואה" המוצגת כעת בביתן לתערוכות.

בחוגים הנוצריים כדי להגביר את חינוך השואה ואת
הנצחת השואה.

כל משפחתה של לוסי נספתה בפולין בשואה,
והיא הניצולה היחידה ממשפחתה .היא פעלה ללא
לאות להבטיח כי השירים והסיפורים שכתב אחיה
אברהם ציטרין כשהיה בגטו לודז' יתפרסמו באין-ספור
שפות; המהדורות בעברית ובאנגלית ראו אור בהוצאת
יד ושם .תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

הדסק הנוצרי
■ ב 11-בינואר  2011אירח הדסק הנוצרי מנהלים
של ארגונים נוצריים ומנהיגים בולטים בקרב הכמורה
בארצות הברית שהגיעו ליד ושם באמצעות "כנפי
נשרים" ,ארגון אמריקני שבראשו עומד הכומר רוברט
סטירנס המביא מנהיגים לישראל דרך קבע .חברי
הקבוצה חוו ביקור מרגש מאוד ,ובו שמעו עדות מפי
ניצול השואה אליעזר אילון וסיירו סיור מודרך במוזאון
לתולדות השואה .הם התחייבו להמשיך ולפעול

הצטרפו לחוג ידידי יד ושם היום!
■ בתקופה זו של חוסר ודאות כלכלית ומעשי
אנטישמיות גוברים ברחבי העולם ,יד ושם מכפיל
את מאמציו להנציח את זיכרון השואה ולהנחיל את
משמעותה האוניברסלית .יד ושם מודה לכם על
תרומתכם לפעילויות ההנצחה ,התיעוד ,המחקר
והחינוך שהוא מקיים ומקדם בברכה את התומכים
החדשים מהארץ ומהעולם המצטרפים לחוג
ידידיו.
■ כדי לתרום* באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות
המחאה ,יש לפנות לכתובת זו:
אגודת נאמני יד ושם בישראל
יד ושם  -רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
ת"ד  3477ירושלים 91034
טלפון02-6443417/8 :
פקס02-6443419 :
אתר יד ושםwww.yadvashem.org :
דואר אלקטרוניIsrael.society@yadvashem.org.il :

*התרומה ליד ושם מוכרת לצורכי מס על פי סעיף
 64א' לפקודת המס.
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יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"א
תכנית האירועים ביד ושם
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה :יום א’ 1 ,במאי
20:00

עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה במעמד נשיא המדינה ,ראש הממשלה ,יושב ראש
הכנסת ונשיאת בית המשפט העליון  -כיכר גטו ורשה
העצרת משודרת בשידור ישיר בערוצי הטלוויזיה וברדיו .הכניסה לעצרת הפתיחה בהזמנות אישיות בלבד.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה :יום ב’ 2 ,במאי
10:00

צפירת דומייה

10:02

טקס הנחת הזרים בהשתתפות נשיא המדינה ,ראש הממשלה ,סגן יושב ראש הכנסת ,נשיאת בית המשפט
העליון ,יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית ,יושב ראש הסוכנות היהודית ,הרמטכ"ל ,המפכ"ל ,זקן הסגל
הדיפלומטי ,ראש העיר ירושלים ,אישי ציבור ,ארגוני הניצולים והלוחמים ,תלמידים ומשלחות מרחבי הארץ
 -כיכר גטו ורשה

12:30-10:30

“לכל איש יש שם” :מעמד הקראת שמות קרבנות השואה על ידי הציבור הרחב  -אוהל יזכור

11:00

“לכל איש יש שם” :מעמד הקראת שמות קרבנות השואה בחסות יושב ראש הכנסת ובמעמד ראשי מדינה ואישי
ציבור  -משכן הכנסת

13:00

טקס האזכרה המרכזי  -אוהל יזכור

15:00

סיור ואזכרה של התאחדות הונגריה בישראל  -בית הכנסת

16:00

עצרת זיכרון של ארגון ותיקי המחתרת היהודית בצרפת  -אודיטוריום

17:30

עצרת תנועות הנוער בהשתתפות מנכ”ל משרד החינוך ,מאות חברי תנועות הנוער ,ניצולי שואה ובני משפחתם
ובשיתוף מינהל חברה ונוער ומועצת תנועות הנוער במשרד החינוך  -כיכר גטו ורשה
"לאסוף את השברים" :איסוף פריטים מתקופת השואה מהציבור  -כיתת ההדרכה ,כיכר גטו ורשה
במשך היום יפעיל בית הספר המרכזי להוראת השואה מרכז קהילתי פתוח ברחבי הארץ ,לרבות מפגשים עם
אנשי עדות ,לקבוצות חינוכיות מהארץ ומחו”ל בבתי ספר ,במרכזי קליטה ובמתנ”סים.
לפרטים נוספים02-6443773/618/854/441 :
■■■

18:30

כינוס עמותת דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה בהשתתפות מנכ"ל יד ושם נתן איתן .בתכנית:
"ואלה שמות  -בעקבות זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדת מוות"  -הרצאה מאת מנהלת מחלקת ההדרכה
ביד ושם נעמה גליל ומופע אמנותי  -בית ווהלין ,גבעתיים
לפרטים ולהרשמה02-6443822 ,dorot.hahemshech@gmail.com :

20:30

הקרנת בכורה לרסטורציה של הסרט זיכרונות משפט אייכמן ( ,1979במאי :דוד פרלוב) בשיתוף מרכז הצפייה
ביד ושם ורשות השידור  -הטלוויזיה הישראלית ובהשתתפות יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו .דברי פתיחה:
רפי איתן ,אחד משוביו של אייכמן שהתראיין לסרט; ויעל פרלוב ,בתו של הבמאי .מנחה :מנהלת מרכז הצפייה
ליאת בן חביב-תאטרון שרובר ,תאטרון ירושלים לאמניות הבמה
לרכישת כרטיסים (מספר המקומות מוגבל)02-5605755 :

יד ושם
רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
■

כתב העת יד ושם ירושלים
ת"ד  3477ירושלים 91034
טלפון  ,02-6443400פקס 02-6443409
yv.magazine@yadvashem.org.il
www.yadvashem.org

