יד ושם
ירושלים
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"קדיש  -הנני כאן"
קונצרט ייחודי בכיכר גטו ורשה

(עמ’ )17

האגודה האמריקנית מציינת  30שנה של מחויבות לזיכרון השואה
(עמ’ )13-12

עכשיו באינטרנטwww.yadvashem.org :

דנה פורת ויונה קובו

עקבותיהם נשארו" :ירושלים דליטא"
■ ערב השואה הייתה וילנה מרכז רוחני חשוב של
יהדות מזרח אירופה ,לבה של תנועת ההשכלה ,מרכז
חיים פוליטיים יהודיים ולב היצירה והחוויה היהודית
 קהילה עשירה בתנועות ובמפלגות ,בתרבות ובדת,במוסדות חינוך ,בספריות ובתאטראות .היו בה רבנים
ולמדני תלמוד מחוננים ,אינטלקטואלים ,משוררים,
סופרים ,אמנים ואנשי חינוך .בעולם היהודי נודעה
וילנה בהיותה "ירושלים דליטא".
ב 22-ביוני  1941פלשו הגרמנים לשטחי ברית
המועצות וב 24-ביוני נכנסו לווילנה .בווילנה חיו אז
כ 60,000-יהודים ,כ 30%-מתושבי העיר.
הקהילה היהודית של וילנה ששגשגה במשך
מאות שנים הושמדה כמעט לחלוטין בשואה.
בתערוכה המקוונת "וילנה :ירושלים דליטא" המוצגת
באתר יד ושם מסופר סיפורה של קהילת וילנה
באמצעות עדויות ,סרטים ,תצלומים ,מסמכים,
קטעי עיתונים ,חפצים ,יצירות אמנות ,קטעי ספרות
ושירה.
התערוכה מלמדת על תולדות הקהילה מראשית
התיישבות היהודים באזור והתפתחותה של וילנה
למרכז יהודי ,רוחני ותרבותי .קטעי הספרות המלווים
את סיפורה של הקהילה לפני השואה חושפים לפנינו
את חיי היום-יום ,את השוק ,את בעלי המלאכה
והרוכלים ,את בתי הכנסת ואת המנהגים .הפרק
שעוסק בווילנה בתקופת השואה מלמד על הכיבוש
הגרמני ועל בורות הירי בפונאר ,וכן על החיים והתרבות
בגטו ,על ההתנגדות ,על חיסול הגטו ועל הלחימה

בשורות הפרטיזנים ביערות .פרק זה מלווה בקטעי
יומן בני הזמן ובשירה שחלק ממנה נכתב בגטו.
בתחקיר לתערוכה נצפו עשרות עדויות של ניצולים
מווילנה .קטעים שנלקחו מהן נערכו לסרטים על פי
נושאים שונים .התוצאה היא יותר משעתיים של קטעי
וידאו ערוכים המגוללים את סיפורה של הקהילה בווילנה
מהיבטים שונים ומזווית ראייה אישית ומרגשת.
התערוכה הוקמה בזכות תרומתו הנדיבה של נחמיה בורגין,
לזכר הוריו האהובים ,ניצולי השואה זלטה (זהבה) בורגין
ויחיאל בורגין ז"ל.

ערוץ יוטיוב בגרמנית
בגרמנית באתר האינטרנט של יד ושם ומספקים
רקע והקשר היסטורי חשוב .על פי ההערכות ,הערוץ
הגרמני יעורר עניין רב בקרב הציבור הרחב וישמש
משאב יקר ערך למחנכים גרמנים.

■ בחודש ספטמבר  2011עלה לאינטרנט ערוץ
היוטיוב של יד ושם בגרמנית ,המצטרף לערוצים
הקיימים בשפות אנגלית ,עברית ,ספרדית ,רוסית,
ערבית ופרסית .בערוץ הגרמני יותר מ 100-סרטי
וידאו ,לרבות עדויות מפי ניצולים ,הרצאות וידאו מאת
היסטוריונים דוברי גרמנית וקטעי צילום ארכיוניים ,וכן
מצגת מולטימדיה של אלבום אושוויץ .כל קטעי הוידאו
מקושרים לטקסטים ולחומרים על אודות השואה

ערוץ יוטיוב של יד ושם בשפה הגרמנית פותח בסיוע קרן העתיד
של רפובליקת אוסטריה ,אגודת ידידי יד ושם באוסטריה ואגודת
ידידי יד ושם בשווייץ.

תערוכה חדשה" :עמדי ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון קטגורים"
■ תערוכה מקוונת חדשה מציגה באופן חזותי את
משפט אייכמן  -מסמכים ,תצלומים ,קטעי וידאו,
חפצים ,יצירות אמנות ועוד .פרקי התערוכה מציגים את
אייכמן הקצין הנאצי שהיה לתליין ואת אייכמן הפושע
הנמלט המסתתר בארגנטינה ,ובמוקד התערוכה
 אייכמן הנאשם בתא הזכוכית בירושלים .הפרקהאחרון של התערוכה שופך אור על ההשפעה ועל
התובנות שנולדו מן המשפט וחוללו שינוי בעמדות
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החברה הישראלית והעולם כלפי הניצולים וכלפי
השואה.
התערוכה המקוונת נבנתה בסיועה של ועידת
התביעות ומבוססת על תערוכה שיצר סגל אגף
המוזאונים ושממוקמת בימים אלו באולם הכניסה
של האודיטוריום ביד ושם.
דנה פורת היא מנהלת מחלקת האינטרנט ,ויונה קובו היא רכזת
פרויקט הקהילות באתר יד ושם.

ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ ב 23-ביוני נפתחה התערוכה הנודדת של יד ושם
"כתמים של אור  -להיות אישה בשואה" במוזאון
השואה והמרכז החינוכי באילינוי .באירוע הפתיחה
השתתפו כ 300-אורחים ,ובהם תומכי יד ושם דייב
ואסתר מאן (משמאל) ובטי ברסלאו (במרכז) .סגנית
מנהלת אגף המוזאונים יהודית שן-דר (שנייה מימין)
נשאה דברים לפני באי התערוכה .מימין :מנהל הפיתוח
של האגודה האמריקנית למען יד ושם שרגא מקל

■ בביקורו האחרון ביד ושם סייר סטיב פינקלמן
בתערוכה "עמדי ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון
קטגורים  50 -שנה למשפט אייכמן".

■ סיידל מילר ביקרה ביד ושם עם בתה ובעלה לורן
וסטיבן שפילמן ונכדיה.

■ משפחת פרנקו המורחבת סיירה ביד ושם וציינה
את בר המצווה של אהרון ודניאל פרנקו בטקס מרגש
בבית הכנסת.

■ שתי מצילותיה של מירה בקר ,מריה קזוצ'יק ומריאנה
קזוצ'יק ז"ל ,הוכרו חסידות אומות העולם בטקס
שנערך לכבוד כמה חסידי אומות העולם בוורשה
ב 22-באוגוסט .מירה ,ילידת ביאליסטוק ,קפצה
מרכבת שהייתה בדרכה לטרבלינקה .הוריה מוטל
ואלקה ואחותה הצעירה אידה נרצחו בטרבלינקה.
אחיה אברהם נרצח עם  5,000נערים בשנת ,1941
ביער פטרושה שבפאתי ביאליסטוק .מירה הצליחה
לחזור לביאליסטוק ,שם הסתירו אותה שתי הגיסות.
בתמונה ,מימין לשמאל :רגינה לווץ שקיבלה את
האות בשם מריאנה קזוצ'יק ,שגריר ישראל בפולין
צבי רב-נר ,דורוטה אורבן שקיבלה את האות בשם
מריה קזוצ'יק ,מירה בקר ואווה רודניק משגרירות
ישראל בפולין

■ ב 1-בספטמבר ,במשרדי האגודה האמריקנית למען
יד ושם ,תרמו יורשיו של האמן פליקס ציטרין למוזאון
לאמנות השואה ביד ושם  43ציורים שצייר ציטרין
 דיוקנאות מקוריים של אסירים יהודים בזקסנהאוזןשהועסקו בכפייה ב"מבצע ברנהרד" ,התכנית הנאצית
לזייף מיליוני שטרות של בנק אוף אינגלנד .בתמונה,
מימין לשמאל :בתן של מרשה קרינה שמידט ואריאל
סלייה ,מנהלת התרבות באגודה האמריקנית ד"ר
אליזבת מונדלק זבורובסקי ,התורמת מרשה פריידיי,
סגנית מנהלת אגף המוזאונים יהודית שן-דר ומנהל
הפיתוח של האגודה האמריקנית שרגא מקל

■ משפחת לפקו ביקרה ביד ושם לרגל בר המצווה
של הבן סלומון (מימין).

■ משפחת טנגיר ביקרה ביד ושם לרגל בת המצווה
של הבת תמר (שנייה מימין).
■ מתיו ברונפמן ובנו אלי סיירו בעת האחרונה במוזאון
לתולדות השואה והשתתפו בסיור של "מאחורי
הקלעים" בארכיונים.
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■ משפחת גואנון ביקרה ביד ושם לרגל בר המצווה
של הבן ג'ק (שני משמאל).

קנדה

שווייץ

■ תומכי יד ושם ג'יי וברברה הניק ובני משפחתם
השתתפו בטקס הסרת הלוט מעל שמות יקיריהם
שנספו בשואה ושמות יקיריהם ששרדו אך הלכו
מאז לעולמם .הטקס נערך ליד קיר הזיכרון לנספים
בשואה של אגודת ידידי יד ושם בקנדה בפארק ארל
ביילס שבטורנטו .בתמונה ,מימין לשמאל :ג'יי הניק,
אליסון הניק ,איירין גריי ,ברדלי הניק ,ג'ורי הניק
וברברה הניק

■ אגודת ידידי יד ושם בשווייץ בחרה מועצת מנהלים
חדשה באספה הכללית שלה בחודש יוני .ג'ואל הרצוג
מז'נווה הוא הנשיא הנבחר החדש ,ותיארי בולאג
מציריך נבחר לתפקיד סגן הנשיא .בתמונה ,מימין
לשמאל :חברי מועצת המנהלים אנדרה בולאג ,מנהל
דסק שווייץ וארצות דוברות גרמנית אריק רב-און,
ג'ואל הרצוג ,דניז שמיד ,תיארי בולאג וד"ר ג'וזף
בולאג .חברי המועצה האחרים הם גבריאל טאוס,
דוד וואלאך והרברט הרץ.

■ בביקורם ביד ושם הציגה סגנית המנהלת של
אגף המוזאונים והאוצרת הבכירה יהודית שן-דר
(עומדת) לאינגבורג ואיירה רנרט (משמאל) יצירות
אמנות הקשורות לשואה .לביקור הצטרפו מנהל
האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (במרכז) וסגנית
האגף שרי גרניצה (שנייה מימין).

■ באירוע שארגנה אגודת ידידי יד ושם בקנדה
בטורונטו ,התאחדו בני הדודים בן ואנה צבי (משמאל)
עם דודניהם הישראלים שהם לא הכירו עד כה חווה
ושרגא עברון (מימין) .בני המשפחה גילו אלו את
אלו בזכות פרויקט איסוף שמות הנספים בשואה
של יד ושם.
■ יד ושם אבל על מותו של הידיד היקר ויליאם
"ולאדק" מנדל ז"ל ,ממייסדי האגודה האמריקנית
למען יד ושם .מי ייתן ורעייתו פאולה ובנותיו ציפי
גראובר וחנה לופטוס ינוחמו בנחמת ציון.

בתפוצות
■ ליאוניד קוצ'מה (שני משמאל) ,לשעבר נשיא
אוקראינה וראש הקרן הנשיאותית של ליאוניד
קוצ'מה ,ביקר בהר הזיכרון בלוויית ויקטור פינצ'וק
(מימין) ,תומך יד ושם וראש קרן ויקטור פינצ'וק,
ובנו רומן פינצ'וק (שני מימין) ,בהדרכתה של ליזה
דוידוביץ' (משמאל).
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■ משלחת ממרקהם שבאונטריו ,בראשות ראש
העיר פרנק סקארפיטי ויושב הראש האזורי והמנכ"ל
ביל פיש ,ביקרו ביד ושם בסוף חודש מאי ,סיירו
במוזאון לתולדות השואה והשתתפו בטקס מרגש
באוהל יזכור.

הדסק הנוצרי
■ משלחת של מנהלי ארצות בDerek Prince Ministries-

) (DPMביקרה בהר הזיכרון לרגל התרומה שהעניק
 DPMבעת האחרונה למימון סמינרים עבור מנהיגים
נוצרים ביד ושם .מימין לשמאל :מנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן-יהודה; אנה סלבי ,בתו של דרק פרינס
ז"ל; המנהל הבין-לאומי של  DPMדויד סלבי; מנהלת
הדסק הנוצרי ביד ושם ד"ר סוזנה קוקונן; ניל קורניק
(בריטניה); פיי ואלכס ג'נובז (אוסטרליה); רוזנה וורן
סמית (אסיה-פסיפיק); כריסטין ורוס פטרסון (סין)

■ ראש מיניסטריון בין-לאומי והמורה לתנ"ך ראבי
זכאריאס ביקר ביד ושם בלוויית בני משפחתו ומכובדים
אחרים ממדינות שונות .לרוב חברי הקבוצה היה זה
הביקור הראשון ביד ושם .בתמונה :בכיכר גטו ורשה,
בשורה הקדמית (משמאל) :ראבי זכאריאס ,מנהל
האגף לקשרי חוץ שעיה בן-יהודה ומנהלת הדסק
הנוצרי ד"ר סוזנה קוקונן

■ הרב ג'ונתן מילר מברמינגהם שבאלבמה (בתמונה,
מימין לעץ) וקבוצה של אנשי כמורה נוצרים הגיעו
לביקור בישראל וסיירו ביד ושם .המשלחת הבין-דתית
סיירה במוזאון לתולדות השואה ולמדה על חסידי
אומות העולם .מנהלת הדסק הנוצרי ד"ר סוזנה קוקונן
התלוותה אל חברי הקבוצה בביקורה.

■ המשפחות קרבזוב ווייסר ביקרו ביד ושם לרגל
בר המצווה של בנם אלחנדרו ובת המצווה של בתם
שרון (בחזית).

■ פאולינה אפלויג אלטאראס ומרסל אפלויג ביקרו
ביד ושם עם בני משפחתם וחבריהם לרגל טקס
הסרת הלוט מעל השלט לזכר הוריהם של פאולינה
ומרסל ולהענקת התרגום לספרדית של "הספר
השחור" שכתבו איליה ארנבורג ווסילי גרוסמן על
מעללי הנאצים ביהודים בשטחי הכיבוש בברית
המועצות ובפולין.

■ סלומון גלסקי (עומד ,שלישי מימין) ובני משפחתו
ביקרו ביד ושם לרגל טקס הסרת הלוט מעל השלט
לזכר הוריו בלה ואברהם גלסקי ז"ל ולרגל בר המצווה
של הנכד קלאודיו (יושב ,מימין).

■ משפחת ווייץ' ביקרה ביד ושם לרגל בר המצווה
של הבן יצחק.

הצטרפו לחוג ידידי יד ושם היום!

ונצואלה
מקסיקו
■ איבון וסמואל גלר (במרכז) ,בניהם וכלתם ביקרו
ביד ושם .התלווה אליהם בביקורם מנהל האגף לקשרי
חוץ ביד ושם שעיה בן-יהודה (משמאל).

■ לונה סולטן אסראף (חמישית מימין) ,אחייניה
לאופולדו לארס (חמישי משמאל) וסעדי סולטן
(שלישי משמאל) הגיעו ליד ושם לטקס הסרת הלוט
מעל השלט לזכר אביה סעדיה סולטן ז"ל ולכבוד
אמה פרלה אסראף סולטן .הצטרפו אל המשפחה
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו (שלישי מימין)
ומנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד ופורטוגל פרלה
חזן (מימין).

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

*התרומה ליד ושם מוכרת לצורכי מס על פי סעיף
 64א' לפקודת המס.
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פרסומים חדשים של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
יהודי ורשה1943-1939 ,
גטו ,מחתרת ,מרד
ישראל גוטמן
מהדורה מחודשת ומורחבת
 98ש"ח  68ש"ח
■ ורשה הייתה מרכז החיים היהודיים במזרח
אירופה .הציבור היהודי שישב בה היה הגדול
והמגוון ביותר באירופה ,ורבה הייתה השפעתו
בכל תחום מתחומי החיים .במחקר נפרשים
חיי היום-יום ,המעבר לגטו ומאבק הקיום
בו ,פעילות היודנרט והמוסדות היהודיים,
התארגנות המחתרת בגטו וצמיחתה למחתרת
לוחמת ,ומשולב בו דיון מעמיק במדיניות
הגרמנים וביחסה של החברה הפולנית ליהודים.
דגש מיוחד מושם בניתוח הארגונים הפוליטיים
ובעיקר תנועות הנוער ,הגוף היוזם והפעיל
בהכנות למרד ובלחימה .המחקר מתבסס על
תיעוד עשיר ומתאר את קורות יהודי ורשה ואת מאבקם מאז פרוץ מלחמת
העולם השנייה ועד הפרק האחרון והטרגי בדרכה של הקהילה  -המרד
היהודי ,הריסת הגטו והשמדת אחרוני הקהילה.

היכון לקראת חירות!
רשימות מגטו קובנה וממחנה קאופרינג :אלמנך גדוד
מעפילים והביטאון ניצוץ
עורך :זאב מנקוביץ
 78ש"ח  62ש"ח
■ שני מסמכים נדירים שנכתבו בעצם ימי
השואה בעברית בידי חברי ארגון ברית ציון
שרדו מתלאות המלחמה והשחרור והופקדו
בארכיון יד ושם .האחד הוא אלמנך שכתבו
בגטו קובנה חברי גדוד מעפילים ,נערים ונערות
כבני  ,16והאחר הוא ביטאון שכתבו חברי
הארגון שנכלאו במחנה קאופרינג  .1ארגון ברית
ציון קם בקובנה עוד בימי הכיבוש הסובייטי
של העיר ,והוא חרת על דגלו את השאיפה
לאחדות ציונית ,את המאבק לכינונה של מדינה
יהודית ואת בכורתה של העברית .לעיני הקורא
ב"ניצוץ" ובאלמנך נגלים חיי הרוח של צעירים וצעירות הנתונים בצבת הברזל
הנאצית אבל ססמתם היא "היכון לקראת חירות!"

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

חיים במתנה
מאבק הישרדות בגטאות ורשה ולודז' ובמחנות
רָוונסבריק ,קֵניגס-וּוסטֶרהאוזן וז ַקסֶנהאוזן
אברהם מיכרובסקי
 68ש"ח  54ש"ח
■ אברהם מיכרובסקי ברח מעירו לודז'
לוורשה עם אמו ,סבו ,סבתו ודודו מפני
הגרמנים המתקרבים אל העיר .כחצי שנה אחר
כך הצליחה אמו לשוב ללודז' ,ואילו אברהם
נותר בגטו ורשה .תוך ניצול קשריה עם מרדכי
חיים רומקובסקי הצליחה האם להבריח את
אברהם לגטו לודז' באביב  .1941בית ההבראה
במָרישין ,חיי התרבות בגטו ,אקציות הגירוש
למחנות ההשמדה ולבסוף חיסולו הסופי של
גטו לודז' בקיץ  - 1944כל אלה מתוארים
בספר בכתיבה רגישה ,כנה ושקולה .לאחר
חיסול הגטו הועברו אברהם ואמו למחנות רָוונסבריק ,קֵניגס-וּוסטֶרהאוזן
וז ַקסֶנהאוזן ,שם שחרר אותם הצבא האדום.

האביב יגיע בעל כורחו
נדודיה של משפחה יהודית מוורשה ברחבי ברית-המועצות
יואל נץ
 68ש"ח  54ש"ח
■ סיפור מסעותיה ותלאותיה של משפחת
ווליניץ בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה,
בזמן המלחמה ואחריה ,מסופר ביד אמן דרך
עיניו של אחד מבניה .קורותיה של המשפחה
הענפה שעיקר פרנסתה מעסקי הצילום
מתחילים בעיר פינסק ,עם צאתו של הנער
לייב'לה ווליניץ לחיי עבודה עצמאיים ,והמשכם
בעסק המשגשג שהקים בוורשה ,באילוץ
לנטוש לברית המועצות ,בחזרה לפולין ,בשהות
במחנה עקורים בגרמניה ,בעלייה לארץ ישראל
ובניסיונות להשתלב בחיי העבודה והחברה בה.

למידע נוסף על המגוון המקיף של ספרי יד ושם ולהזמנת ספרים:
טלפון  ,02-6443511פקס 02-6443509
www.yadvashem.org
publications.marketing@yadvashem.org.il

