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ממרתפי " ד

תוכן עניינים

■

יו"ר המועצה :הרב ישראל מאיר לאו
סגני יו"ר המועצה:
ד"ר יצחק ארד
פרופ' אלי ויזל
ד"ר ישראל זינגר
ד"ר משה קנטור
יו"ר ההנהלה :אבנר שלו
מנכ"ל :נתן איתן
ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה :פרופ' דן מכמן
ההיסטוריונית הראשית :פרופ' דינה פורת
יועצים אקדמיים:
פרופ' יהודה באואר
פרופ' ישראל גוטמן
חברי הנהלת יד ושם:
לינדה אולמרט ,עדנה בן-חורין ,פרופ' בולסלאו (בולק)
גולדמן ,אברהם דובדבני ,מתיתיהו דרובלס,
משה העליון ,עו"ד שושנה וינשל ,אלי זבורובסקי,
דודי זילברשלג ,יחיאל לקט ,עו"ד שלי (שלמה) מלכה,
נח פלוג ז"ל ,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:
יפעת בכרך-רון
דבורה ברמן
סינטיה וורוצלבסקי
סוזן ויסברג
אסתי יערי
רכזת מערכת :לילך תמיר-איטח
עריכת הלשון :פנינה לוי
תרגום :חבר מתרגמים בע"מ
סיוע:
אלכסנדר אברהם ,אנני אייזן ,שעיה בן יהודה,
רחל ברקאי ,רואי גרין ,אילה פרץ ,לימור קארו
צילום :יוסי בן דוד ,יצחק הררי
הפקה :מפעלי כתר בע"מ
עיצוב :סטפני ורותי עיצוב
כתב העת מתפרסם בסיוע קבוצת עזריאלי.
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ההרשמה נפתחה ■ 5
החופש שבדמיון ■ 7-6
ציוריה של ילדה יהודייה במחבוא
קטלוג הסרטים בלחיצת כפתור

■

9-8

"השפה מכילה את הכול" ■ 11-10
סדנה בין-לאומית על השימוש במילים
בתקופת השואה
האגודה האמריקנית מציינת  30שנה
של מחויבות לזיכרון השואה ■ 13-12
"לאסוף את השברים" ■ 14
"בבקשה אל תעזבוני בלא מכתב"
מכתבים אישיים נמסרו ליד ושם
חיפוש לפי הערך "גבורה" ■ 15
יד ושם מעלה לרשת אלפי סיפורי הצלה
"אושר מריר-מתוק" ■ 16
אח ואחות התאחדו מחדש בחיפוש אחר
שורשי המשפחה
חדשות

ד"ר דניאל עוזיאל

■

20-17

ידידים ברחבי העולם

■

■ את השבועון האנטישמי "דר שטירמר" (התוקף)
יסד ב 1923-בנירנברג יוליוס שטרייכר שהיה אז פעיל
מקומי ולא ידוע של המפלגה הנאצית .שטרייכר
טיפס בהייררכייה הנאצית והיה לגאולייטר (המנהיג
האזורי של מפלגת הנאצים) הידוע לשמצה של
מחוז פרנקוניה .עם זאת הוא המשיך להיות המוציא
לאור של השבועון ועורכו הראשי עד סוף מלחמת
העולם השנייה .הוא אף ניצל את מעמדו כדי לקדם
את השבועון שלו ולהגביר את תפוצתו .דר שטירמר
התבלט בתוכן האנטישמי הקיצוני והבוטה שלו .שלא
כמו עיתונים אחרים בעלי תוכן אנטישמי חזק כמו
עיתון האס-אס ( Das Schwarze Korpsהחַי ִל השחור)
אשר עסקו גם בנושאים אחרים והאנטישמיות
בהם הייתה מתוחכמת ,דר שטירמר פנה למכנים
המשותפים הנמוכים ביותר והעמיד את האנטישמיות
במרכז עיסוקו.

הבוטות הרבה של דר שטירמר
הייתה ידועה היטב גם מחוץ
לגרמניה ,והוא היה לשם נרדף
לאנטישמיות הנאצית

23-21

פרסומים חדשים של המכון הבין-לאומי
לחקר השואה ■ 24
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■ בשער :התזמורת הסימפונית ירושלים -
רשות השידור מנגנת את הקונצרט
"קדיש  -הנני כאן" בכיכר גטו ורשה.

תפוצת דר שטירמר הגיעה לשיאה בשנות ה,30-
לאחר עליית הנאצים לשלטון .במשפטו של שטרייכר
בנירנברג דובר על תפוצת שיא של כ 600,000-עותקים
בשנת  .1935על אף חוסר הפופולריות של שטרייכר
בקרב צמרת הרייך ,הוא זכה לתמיכה מהדרגות
הגבוהות ביותר ,והמשך פרסומו של דר שטירמר
אושר גם במהלך המלחמה ,כאשר עיתונים רבים
נסגרו בגלל מחסור בנייר .עם זאת תפוצתו הלכה
ופחתה במהלך המלחמה.
הבוטות הרבה של דר שטירמר הייתה ידועה
היטב גם מחוץ לגרמניה ,והוא היה לשם נרדף
לאנטישמיות הנאצית .לאחר סיום מלחמת העולם
השנייה העמידו בעלות הברית את שטרייכר לדין
במשפט נירנברג הראשי ,והוא הורשע בפשעים נגד
האנושות ונתלה.
לצורך עבודתם השוטפת הקימו אנשי מערכת דר
שטירמר ארכיון ,והוא נשמר במרתף בניין המערכת

דר שטירמר " לאתר יד ושם

■ דף הכנה להדפסה עם תצלום מרוטש של יהודי ,כתובית
אנטישמית והערת העורך" :למרטש :נא לטשטש בחזקה את
הרקע ואת קדמת התמונה"( .ארכיון התצלומים ,יד ושם)

■ תצלום ששלח חייל גרמני למערכת דר שטירמר עם הכתובית "ביאליסטוק ,רחוב מסחר יהודי .בחזית מימין :יהודייה טיפוסית"
(ארכיון התצלומים ,יד ושם)

ברחוב פננשמיד  19בנירנברג .חלק מהארכיון נאסף
ממקורות רשמיים שונים ,אבל חלק ניכר ממנו הגיע
מקוראים בתגובה לבקשות חוזרות ונשנות של
המערכת בדפי השבועון לשלוח לה חומרים מעניינים.
כך למשל שלחו חיילים שהוצבו בפולין תצלומים
של יהודים ושל מוסדות יהודיים .אנשים שבזזו בתי
יהודים שלחו ספרים ,יצירות אמנות ועוד .באוסף
גם קריקטורות רבות של הקריקטוריסט האנטישמי
פיליפ רופרכט אשר נודע בשם העט "פיפס" ( .)Fips
בחלק מן החומרים הגרפיים שבאוסף יש הערות של
המערכת וריטושים להכנה לפרסום.
עם סיום המלחמה תפסו שלטונות הכיבוש
האמריקניים את הארכיון .הוא אוחסן בבסיס צבאי
אמריקני בקרבת נירנברג עם אוצרות אמנות ותרבות
יהודיים שהנאצים שדדו .ספרים וחפצי יודאיקה שהיו
באוסף הוחזרו בתקופה זו לבעליהם .ב 1951-מסרו
האמריקנים את מה שנשאר מן האוסף לארכיון העיר
נירנברג ,ושם הוא נמצא מאז .על פי רישומי ארכיון

עושרו החזותי של האוסף מעורר את עניינם של
כותבים ,אוצרים וחוקרים .לכן הוא עבר דיגיטיזציה
וקטלוג מפורט כבר בשנות ה ,90-וב 2003-רכשו
ארכיוני יד ושם עותק דיגיטלי של האוסף עם אמצעי
החיפוש שלו .בעקבות העלאת מאגר התצלומים
של יד ושם לאינטרנט בתחילת השנה ,הציע ארכיון
העיר נירנברג להעלות לאתר תצלומים של יהודים
לא מזוהים מתוך ארכיון דר שטירמר ,אולי יימצא מי
שיזהה אותם.
"בפרויקט המשותף עם ארכיון העיר נירנברג
עלו באוקטובר למאגר התצלומים המקוון של יד ושם
 219תצלומים אשר נבחרו במיוחד מתוך האוסף",
מסביר מנהל אגף הארכיונים ד"ר חיים גרטנר" .יד
ושם יקבל בברכה כל הערה מועילה שתעזור לשחזר
את הזהות של האנשים שמופיעים בתמונות הללו
ובתמונות אחרות במאגר".

בעקבות העלאת מאגר
התצלומים של יד ושם
לאינטרנט בתחילת השנה ,הציע
ארכיון העיר נירנברג להעלות
לאתר תצלומים של יהודים לא
מזוהים מתוך ארכיון דר שטירמר,
אולי יימצא מי שיזהה אותם
העיר נירנברג ,באוסף  15,600פריטים ב2,456-
תיקים .החומרים שבאוסף עוסקים בעיקר ביהדות
ובאנטישמיות ,אבל יש בו גם חומרים על הנצרות,
על הבונים החופשיים ועל עניינים בין-לאומיים
שונים .דעיכתו ההדרגתית של דר שטירמר במהלך
המלחמה משתקפת בכמות הקטנה למדי של חומר
מתקופה זו .רובו הגדול של הארכיון ( )41.8%נאסף
בשנים .1938-1933

הכותב הוא מנהל ארכיון התצלומים באגף הארכיונים.

3

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

■ ליליה סקוק ,מורה להיסטוריה בבית ספר תיכון ויועצת
בפורום המורים להיסטוריה בעיר סוראז' שברוסיה,
השתתפה במרץ  2011בסמינר להשתלמויות מורים בבית
הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם .הסמינר נערך
בשיתוף פעולה עם המרכז הרוסי לחקר השואה והוראת
השואה במוסקווה .לפני הסמינר התלבטה סקוק כיצד
עליה ללמד את תלמידיה על חיי היהודים בסוראז' לפני
מלחמת העולם השנייה ולעורר בהם מודעות לטרגדיה
שעברו היהודים במהלך השואה .באחד משיטוטיה בבית
הספר הבחינה בשלט" :בין השנים  ,1943-1941בין
כותלי מבנה זה ובסביבתו ,עינו ורצחו הפשיסטים 900
אזרחים סובייטים" .סקוק החליטה להטיל על תלמידיה
משימה :לחקור את משמעות השלט והאנדרטה שלידו
המנציחה את זכר הקרבנות.
התלמידים יצאו לראיין תושבים מקומיים שהיו
עדים למאורעות בזמן המלחמה .הם גם ביקרו
בארכיון המקומי ומצאו מידע מפתיע שרק מעטים
מהתושבים המקומיים ידעו או רצו לספר עליו במשך
שבעה עשורים :במקום שבו ניצב בית ספרם ,עמד
הגטו שאליו שולחו  2,000יהודי העיר בשואה .עוד
הם גילו שכל אחד מ" 900-האזרחים הסובייטים"
שהונצחו באנדרטה היו יהודים.
"חשפנו עוד ועוד פרטים על מה שבאמת קרה
לקהילה היהודית של סוראז'" ,מסבירה סקוק.
"התלמידים שלי היו נרעשים ,אבל הצלחתי לתעל את
זעמם לכיוון פעולה חיובי :החלטנו לקבל עלינו להכין

ליליה סקוק
רוסיה

ברמן
לאני
ליטל בר
והצטרף אל שורות הפרטיזנים ביערות אך נהרג זמן
קצר אחר כך .לאחר מותו קיבל את עיטור "המלחמה
הפטריוטית הגדולה" (מלחמת העולם השנייה).
"הפרויקט המיוחד שעשו ליליה ותלמידיה לא
רק הסב לה תחושת סיפוק רבה ברמה המקצועית,
הוא גם נגע בה ברמה האישית" ,מעידה ד"ר עירית
אברמסקי ,ראש דסק רוסיה במגמת אירופה בבית

■ ליליה סקוק (במרכז) ותלמידיה נפגשים עם החייל
הווטרן לאוניד רוגובוי כדי לגלות מידע על הקהילה היהודית
של סוראז'.

את הטקס ביום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
שחל ב 27-בינואר .הילדים השתמשו בסיפוריהם
האישיים של ניצולי השואה והתושבים המקומיים כדי
ליצור תערוכה שהציגה את סיפורו קורע הלב של הגטו
ואת זוועות הרצח ההמוני שהתבצע באזור".
דרך נוספת לחבר את תלמידיה אל העבר הייתה
להפגישם עם לאוניד רוגובוי ,חייל ווטרן אשר לחם
בצבא האדום במלחמת העולם השנייה ואחר כך היה
מורה בבית ספרם .רוגובוי הפנה את התלמידים אל
סרגיי פאנוס שהתגורר בסוראז' בזמן הכיבוש הנאצי,
והוא סיפר להם את סיפורו המצמרר של ישראל
ריינין ,צעיר שהצליח להסתתר באחד מבורות הירי,
בערמת גוויות של חבריו היהודים שנרצחו בדם קר
בידי הנאצים ועוזריהם המקומיים .ריינין ברח מן הבור

חדש בבית הספר הווירטואלי

התלמידים מצאו מידע מפתיע
שרק מעטים מהתושבים
המקומיים ידעו או רצו לספר
עליו במשך שבעה עשורים:
במקום שבו ניצב בית ספרם,
עמד הגטו שאליו שולחו 2,000
יהודי העיר בשואה.
הספר המרכזי להוראת השואה" .אנחנו מקווים שליליה
תמשיך לעודד מחנכים אחרים באזור שלה לערוך
פרויקטים היסטוריים מקומיים עם תלמידיהם ולשמר
את זיכרון השואה ואת זיכרון הקרבן היחיד בתודעתם
ובלבם של האנשים ברחבי המדינה".
הכותבת עובדת במגמת אירופה בבית הספר המרכזי להוראת
השואה.

ד"ר נעמה שי"ק

גיליון חדש של העיתון המקוון "זיקה" בנושא הגירה
■ הגיליון החדש של העיתון המקוון למורים "זיקה"
עניינו הגירה ,עקירה וגלות  -נושאים שהעסיקו את
העם היהודי במשך אלפי שנים .התקופה שהגיליון
מתמקד בה היא המאה ה 19-עד סוף המאה ה.20-
עורכת העיתון מרב ז'נו מסבירה את בחירת הנושא:
"המילים הגירה ,עקירה וגלות מגלמות בתוכן את
החיפוש המתמיד אחר בית .הן מגלמות זרות ,כורח
וכאב .יש בהן תהליכים היסטוריים ,חברתיים ואישיים
מורכבים .ותמיד עומד במרכזן האדם הבוחר או הנאלץ
בעל כורחו להגר ,להתחיל מחדש ,לחפש בית".
הנושא המורכב נידון בגיליון מכמה זוויות :הגירת
היהודים הגדולה במאה ה 19-לארצות הברית והקהילה
היהודית שנוצרה שם; הגירת היהודים לארץ ישראל
בשנות ה ;30-הגירת היהודים לצרפת לפני המלחמה;
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הגלות של יהודים גרמנים לארצות אחרות ועוד .גם
הפן האמנותי נדון בגיליון  -מאמר על אודות היהודי
הנודד באמנות ומאמר בנושא "קולנוע של מהגרים
 הוליווד בשנות ה 30-וה "40-הבוחן את הקשר ביןההגירה ליצירה הקולנועית.
מאחר שאבדן המולדת קשור קשר בל יינתק
לאבדן שפת האם ,מובא בגיליון גם מאמר על אודות
הסופרת אווה הופמן .הופמן נולדה ב 1-ביולי ,1945
חודשיים לאחר תום מלחמת העולם השנייה ,בקרקוב
בפולין .היא בתם של הורים יהודים שהצליחו לברוח,
להסתתר ולשרוד בשואה .בהיותה בת  13היגרו הוריה
ואחותה לוונקובר שבקנדה .אף שבילדותה התגלו
בה כישרונות מוזיקליים והיא הועידה את עצמה
להיות פסנתרנית ,בסופו של דבר ,בעקבות ההגירה,

פנתה אל הספרות והכתיבה .הופמן למדה ספרות
אנגלית ועשתה את התואר השלישי באוניברסיטת
הרווארד .היא לימדה ספרות וכתיבה יצירתית בכמה
אוניברסיטאות ושנים אחדות הייתה עורכת וכותבת
בכירה בניו יורק טיימס .ספרה האוטוביוגרפי עורר
עניין רב וזכה להצלחה גדולה.
השפה עבור הופמן היא הדרך שבאמצעותה
חיים את העולם ,את הזהות ,את "הכוליות" של
החיים .השפה היא בית ,אהבה ,ילדות ,רגשות ונוף
נפשי .בלעדיה נעדרים כל אלה ונעלם ה"אני" .כדי
לשוב ולחיות יש למצוא מחדש את השפה ,להרגיש
בה בבית ,בית שהוא חיים.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

הנצחה וחינוך בפלונגה שבליטא
■ בימים  17-15ביולי  1941רצחו האיינזצגרופן (יחידות
רצח גרמניות ניידות) ומשתפי פעולה מקומיים כ1,800-
יהודים ,כמחצית מתושבי העיירה פלונגה שבליטא .כדי
להנציח את זכר הנספים ,החליטו אבל וגלנדה לוויט,
בני זוג מדרום אפריקה אשר עוסקים בהנצחת הקהילה
היהודית בפלונגה שקרוביהם גרו בה ,להקים אנדרטה
במקום .בשמונה השנים האחרונות בני הזוג לוויט נמצאים
בקשר הדוק עם בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד
ושם בהפעלת תכניות חינוכיות בליטא .לפיכך הוחלט
כי טקס חנוכת האנדרטה בפלונגה ישולב בהשתלמות
חינוכית בת שלושה ימים למחנכים ליטאים.
 45מחנכים ליטאים הגיעו להשתלמות  -הרצאות
על חיי הקהילה היהודית בפלונגה לפני השואה ,סיורים
באתרים יהודיים בעיר העתיקה של פלונגה וסדנאות

ד"ר עירית אברמסקי

שבהן הוצגו החומרים החינוכיים של יד ושם .חלק מן
המשתתפים הגיעו מהמרכז לסובלנות ,תכנית מחוץ
לשעות הלימודים שמארגנת דנוטה סרפיניין ,מורה בתיכון
בפלונגה ובוגרת בית הספר המרכזי להוראת השואה.
המרכז מלמד על השואה ועל הקהילה היהודית בפלונגה,
תוך הדגשת נקודת המבט היהודית בתוך ההיסטוריה
הליטאית והתמקדות בנושאים כמו סובלנות וכבוד .כל
המשתתפים הוזמנו להשתלמות חינוכית מלאה שתיערך
בקרוב בבית הספר המרכזי להוראת השואה.
במשתתפים היה יעקב בונקה ,היהודי האחרון שנותר
בפלונגה ופסל בעל שם .ד"ר אברמסקי העניקה לו תעודת
הוקרה מבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם
על תרומתו לשימור זכר השואה ותודעתה.
טקס חנוכת האנדרטה נערך ביער קאוסנאי

כינוסי "בין המצרים" של המדור החרדי
■ "ראויים הימים הללו ,ימי 'בין המצרים' ,שיבקרו כאן
ביד ושם המחנכים והמורים כדי להכיר מקרוב את הנושא
ולהנחילו לצעירי הצאן" ,אמר הרב אליעזר מנחם מוזס,
סגן שר החינוך ,בטקס פתיחת הכינוס הראשון בסדרת
הכינוסים המרכזיים לאנשי חינוך חרדיים שנערך ביד
ושם זו שנה החמישית בתשעת הימים.
ְ נְחֵה
ָּה ֵלך
נושא הכינוסים השנה עמד בסימן "וְעַת
אֶתָהָעם"  -הנהגה ומנהיגים בתקופת השואה.
כמעט  1,500אנשי מפתח בחינוך החרדי השתתפו
בכינוס  -מנהלי אגפי חינוך ורשתות חינוכיות ,אנשי
חינוך ,מלמדים בתלמודי תורה ,מורות בבתי ספר,
תלמידות סמינרים להוראה ועוד.
הרב מוזס ,עדיין נרגש מהסיור שנערך לו קודם
הכינוס במוזאון לתולדות השואה ,סיפר שזו לו הפעם
הראשונה שביקר ביד ושם ,ושיתף את הקהל הרב
בתחושותיו האישיות ובהתפעלותו מהעבודה הרבה
המושקעת בנושא זה ביד ושם תוך התאמה לציבור
החרדי .בהמשך התכנית ביקרו המשתתפים במוזאון
לתולדות השואה והשתתפו בסדנאות דידקטיות
המותאמות לנושא היום.
את הנאום המרכזי במושב המליאה נשא הרב
ישראל מאיר לאו ,יושב ראש מועצת יד ושם והרב
הראשי לתל אביב .הרב לאו דיבר על החובה המוטלת
על כל אב ומחנך להנחיל את הלקח הנלמד מסיפור
השואה " -עבורכם ועבור תלמידיכם ,לדור הזה ולדורות
הבאים אחריהם".
הרב איתמר ברעזר ,מנהל האגף לחינוך חרדי
בעיריית ירושלים ,הביא את ברכת האגף למשתתפי
הכינוס .בשנים האחרונות האגף לחינוך חרדי הוא
שותף פעיל בהשתלמויות שהמדור החרדי ביד ושם

שבו נרצחו יהודי פלונגה ונקברו בשישה קברי אחים.
האנדרטה מורכבת מקיר אשר נבנה מהריסות בית
הכנסת בפלונגה ,ובו נחקקו שמותיהם של  1,200קרבנות
יהודים .יד ושם ,בעזרת בונקה ,פועל כדי לשחזר את
 600השמות האחרים" .שחזור שמות הנספים והנצחתם
מעניקים לקבר הזה ממד נוסף למי שמגיעים לכאן
לבכות את יקיריהם" ,אמר אבל לוויט בעת הסרת הלוט.
האנדרטה עצמה הושחתה שבוע לפני הטקס ,ולוויט
פנה בקריאה נרגשת למחנכים ולמורים להמשיך וללמד
את התלמידים הליטאים על השואה .בטקס השתתפו
כ 300-איש ,לרבות אנשי סגל דיפלומטי מעשר מדינות
שונות ונציגים מממשלת ליטא.
הכותבת היא ראש דסק רוסיה בבית הספר המרכזי להוראת
השואה.

נאוה וייס

מקיים במוסדות החינוך החרדי בירושלים לאורך שנת
הלימודים ושותף בקיום כינוסי תשעת הימים.
מושב המליאה נחתם בברכתו של הרב יצחק
גולדקנופף ,מנכ"ל איגוד תלמודי התורה ,שגם הוא,
בפעם הראשונה בכינוס זה ,הכיר את פעילות המדור
החרדי ובית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם.
הרב גולדקנופף דיבר ברוח דברי הרב לאו ועמד גם הוא
על חשיבות עבודת המחנך בהנחלת המסרים והתובנות
לתלמידים ברוח ישראל סבא.
■ בימי הכינוס למורות ולסמינריסטיות הסתיימה התכנית
בהצגת יחיד .ההצגה התבססה על ספרה של פרל בניש
הרוח שגברה על הדרקון ,על אנשים פשוטים כביכול
שקיבלו עליהם אחריות והיו למנהיגים בעולם של תוהו
ובוהו מוחלט.
לחתימת הכינוס הוקרן ריאיון שנערך כשבוע
לפני הכינוס עם בניש בביתה שבברוקלין בניו יורק.
"האנשים חיו בנסיבות קשות והיו מסוגלים להמשיך

לתת לאחרים ,לעזור לאחרים" ,אמרה" .הם סיכנו את
חייהם כדי לעשות את מה שהם צריכים לעשות [ ]...אני
רוצה לספר לכם מה גרם לאנשים האלה להגיב כך .לא
התפללנו לפרוסה של לחם או ללגימה של מים .כל מה
שהתפללנו וביקשנו הוא שאנחנו נהיה בני אדם .אנחנו
עדיין רוצים להיות מסוגלים לתת .כל עוד אנחנו נותנים,
אנחנו חיים [ ]...הדבר החשוב ביותר הוא ללמד את
המורים איך ללמד את הילדים .אני פונה אליך ,המורה,
עבודה רבה לפניך .צריך לעודד את התלמידים שלך
להיות גאים במה שהם ,בהיותם יהודים".
באותה רוח כתבה אחת המשתתפות בתום הכינוס
כי אמה אינה מספרת עוד על השואה כי איננה מסוגלת:
"אני כבר לא זוכרת ,טוב שסיפרתי לכם ,שתוכלו לספר
הלאה" ,הוסיפה המשתתפת וכתבה" :הרגשתי שאתם
ממלאים את בקשתה".
הכותבת היא ראש המדור החרדי בבית הספר המרכזי להוראת
השואה.

קורס להכשרת מדריכים למשלחות נוער לפולין  -ההרשמה נפתחה
■ באישור ובפיקוח של משרד החינוך ייפתח קורס
להכשרת מדריכים למשלחות נוער לפולין בבית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם .בקורס כ 270-שעות
לימוד ,ובכללן סיור לימודי בפולין .הקורס יתחיל בינואר
או בפברואר  2012ויסתיים בחודש יולי  .2012הלימודים
יתקיימו בכל יום רביעי בשבוע.
תנאי הקבלה :בעלי השכלה אקדמית ותואר
ראשון לפחות בתחום מדעי החברה ,הרוח והחינוך

וניסיון בהדרכת בני נוער ותלמידים ,או מורים בעלי
השכלה אקדמית ותואר ראשון לפחות .העומדים
באחת מהדרישות יזומנו ליום מיונים .ההצלחה
במיון היא תנאי לקבלה לקורס .משתתפי הקורס
אשר יסיימו את לימודיהם בהצלחה יחויבו להדריך
את בני הנוער היוצאים לפולין במסגרת המשלחות
הממלכתיות שמארגן מטה משלחות הנוער לפולין
במשרד החינוך.

המעוניינים להצטרף לקורס והעומדים בתנאי הקבלה
ומבקשים לקבל טופסי הרשמה ישלחו קורות חיים לפקס
( 02-6443634עבור קורס פולין) או בדואר האלקטרוני
polin.course@yadvashem.org.il

מידע נוסף אפשר לקבל בטלפון  .02-6443814המועד האחרון
להרשמה :יום א' ,ט"ז בחשוון תשע"ב 13 ,בנובמבר .2011
הודעה זו פונה לגברים ולנשים כאחד .פתיחת הקורס מותנית
במספר הנרשמים.
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החופש שבדמיון
אליעד מורה-רוזנברג

ציוריה של ילדה יהודייה במחבוא

■ רנטה בראון (רינה לוי) ( ,)1969-1931טלמינה והשופט סופליצה ,סצנה מתוך הפואמה האפית
פאן תדאוש של אדם מיצקביץ' ,1944-1943 ,גואש על נייר

■ "אחד ,אף פעם לא ראיתי את סבתא שלי.
שתיים ,קוראים לי דניאל רינה כהן לוי.
שלוש ,לסבתא שלי קראו רנטה בראון ,ואחר
כך רינה לוי.
ארבע ,סבתא שלי נפטרה בגיל  .38בעוד  12שנים,
אני אהיה יותר גדולה ממנה.
חמש ,היא נפטרה מסרטן השד .בגלל זה כל שנה
אני עושה בדיקות.
שש ,ארבעים שנה סבא שלי שמר סוד בעליית
הגג שלו.
שבע ,כל מה שאני מספרת הוא אמת".
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■

רנטה בראון (רינה לוי) ( ,)1969-1931דיוקן לוציה בראון ,1944-1943 ,עיפרון על נייר

במילים אלו פתחה דניאל כהן לוי את הצגת
היחיד שלה לפני כחודש ,בטקס שנערך ביד ושם
לרגל תרומת היצירות של סבתה המנוחה רנטה
בראון לאוסף המוזאון לאמנות השואה .המידע על
אוסף הציורים שנוצרו במסתור בלבוב בשנים 1943
ו 1944-התגלה כמעט במקרה.
לפני ארבע שנים קראה יהודית ענבר ,מנהלת
אגף המוזאונים ביד ושם ,בעיתון הארץ (במוסף
"גלריה") את המדור "קיר אמן" אשר חשף לפני
הקהל את היצירות התלויות בבתיהם של אמנים
ישראלים .המדור יוחד לאמנית העכשווית מאיה

כהן לוי ,בתה של רנטה .העובדה שבידיה של כהן
לוי ציורים שציירה אמה בתקופת השואה משכה
את תשומת לבה של ענבר אשר עוסקת זה שנים
ביצירה של הילדים בתקופת השואה .היא החליטה
ליצור קשר עם כהן לוי כדי ללמוד פרטים נוספים
על אודות אמה .כך נתגלה סיפורה המרתק של
רנטה בראון ,לימים רינה לוי ,אשר בהיותה בת 11
ציירה במחבוא בלבוב ,במרתף ביתה של הגברת
פוגל ,אלמנתו של רופא פולני .תחילה יכלה רנטה
לשמור על קשר עם הוריה בגטו באמצעות מכתבים
שהגברת פוגל הייתה מעבירה לאמה במקום עבודתה.

בשעות הארוכות במרתף מצאה הילדה
מפלט מאימת המעצרים ומחיי הבדידות
במחוזות הדמיון
ביד ושם תהליך ארוך של ניקוי ושימור במעבדה
לשימור נייר .בעבודת השימור הופתע הצוות לגלות
תווים של מוזיקה בגב אחת היצירות .ככל הנראה
הייתה זו מנגינה שהילדה זמזמה בזמן שציירה.
היה ניכר כי מרבית הציורים מבוססים על אגדות
שכן שלושה מהם מתארים גיבורים ואנשי אצולה.
צוות המוזאון לאמנות השואה גילה ששלושה ציורים
מבוססים על פאן תדאוש ,הפואמה האפית הנודעת
של אדם מיצקביץ' ,ואילו ציור אחר מושפע מיצירה
קלסית של יאן מטייקו ,מחשובי הציירים הפולנים
במאה ה .19-כך עולה תמונה של ילדה שנחרב עליה
עולמה ושנאחזת בעוגנים המוכרים והאהובים של
הספרות ,האמנות והמוזיקה שספגה בבית הוריה
בימים המאושרים והקצרים שלפני המלחמה.

■ רנטה בראון (רינה לוי) ( ,)1969-1931הוקרה פרוסית ,על פי יצירתו של יאן מטייקו .1944-1943 ,גואש וצבע מים על נייר.
כל היצירות בהשאלת קבע באדיבות משפחת האמנית ,אוסף המוזאון לאמנות ,יד ושם

אולם בסוף מאי  ,1943ימים ספורים לפני חיסול
גטו לבוב ,נותק הקשר .הוריה של רנטה ,לוציה
וד"ר קרול בראון שהיה רופא בגטו ,תכננו לברוח
למקום מסתור בשכונה ארית בעיר ,אך התכנית לא
התממשה .אביה ואמה של רנטה ובני משפחתם
נרצחו ,ככל הנראה ,באקציית החיסול של הגטו
שהחלה ב 1-ביוני .1943
רנטה נותרה לבד במחבוא אצל הגברת פוגל עד
סוף המלחמה .בשעות הארוכות במרתף מצאה הילדה
מפלט מאימת המעצרים ומחיי הבדידות במחוזות
הדמיון ,בקריאה מרובה ובציור .כך ביטאה את געגועיה
למשפחתה וציירה את אמה על פי תצלומים שנותרו

בידיה .עוד היא ציירה ציורים המבוססים על איורים
ואגדות פולניות אהובות.
לאחר השחרור הגיעה רנטה לקרקוב בעזרת
הקהילה היהודית ,שם הצטרפה לבית יתומים יהודי
והחליטה לעלות ארצה .בארץ החלה ללמוד אמנות
במכון אבני ולאחר מכן בבית הספר הגבוה לציור.
רנטה נישאה לחסיד לוי ,ונולדו להם שלושה ילדים.
היא הייתה גננת והמשיכה לצייר עד שחלתה ונפטרה
ממחלתה בגיל .38
שבעת הציורים מתקופת השואה שרדו ונשמרו
אצל רנטה ,ובעלה וילדיה תרמו אותם בעת האחרונה
ליד ושם .הציורים ,כולם על נייר ,היו במצב רעוע ועברו

■

רנטה בראון עם הוריה בלבוב 1935 ,לערך

בביקורם ביד ושם התרגשו בעלה וצאצאיה של
רנטה בראון עד מאוד כשלמדו פרטים אלו וראו את
היצירות שתרמו מוצגות במוזאון לאמנות" .הציורים
שתלויים כאן הם עדות והכרה בניצחון על הסבל הנורא
והאימתני" ,סיכמה מאיה כהן לוי בדברים שנשאה
בשם המשפחה" .מהמקום האפל ההוא יוצאת קרן
אור בדמות הציורים התמימים האלה ,שהם עדות
לכך שרוח האדם אין לה גבולות".
יצירותיה של רנטה בראון וסיפור חייה יהיו חלק מתערוכה בנושא
חלומות ותקוות של ילדים בתקופת השואה שיד ושם יציג ביום
הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה באו"ם ב 27-בינואר .2012
אוצרת התערוכה היא יהודית ענבר.
הכותבת היא אוצרת לאמנות באגף המוזאונים.

אמנות 7

קטלוג הסרטים בלחיצת כפתור
לאה גולדשטיין

■ בסוף יולי  2011עלה קטלוג הסרטים המקוון
לאתר יד ושם .באוסף ,הגדול והמקיף מסוגו בעולם,
יש כיום יותר מ 6,500-כותרים .מאגר המידע הוא
מיזם בצמיחה ובהתפתחות מתמשכת ועומד בחזית
הידע העולמי בנושא.
בריאיון ליד ושם ירושלים הסבירה מנהלת מרכז
הצפייה ליאת בן חביב כיצד המאגר המקוון מאפשר
לחוקרים ולקהל הרחב מכל העולם ללמוד על כל
אחד מן הסרטים שבקטלוג וליהנות מעושר של
מידע שאין שני לו .היכולת ללמוד מן המידע העשיר
על הסרטים שבקטלוג תעודד צפייה בסרטים ותחזק
את זיכרון השואה.

האם הצפייה בסרטים פתוחה לכולם?
יוצרי קולנוע מפקידים את סרטם באוסף ,ותכנה
מקומית המותקנת בעמדות הצפייה האישיות מג ִנה
על התכנים והמידע ,כך שאפשר לצפות בסרט רק
בספריית הסרטים הדיגיטלית ביד ושם .מרכז הצפייה
ממוקם בקומפלקס המוזאוני בהר הזיכרון ופתוח
למבקרים בני  16ומעלה .הצפייה בסרטים אינה כרוכה
בתשלום ,ואין צורך בתיאום מראש של הביקור ,אך
בימים שיש בהם עומס מבקרים ,זמן הצפייה מוגבל
לשלוש שעות בלבד .המבקרים מוזמנים להתייעץ
עם אנשי הצוות המקצועי במרכז הצפייה ,ואפשר
לפנות אלינו בשאלות או בבקשת עזרה.

היכולת ללמוד מן המידע
העשיר על הסרטים שבקטלוג
תעודד צפייה בסרטים ותחזק
את זיכרון השואה

שבו מפיקים ומפיצים יזהו את הפוטנציאל הגדול
של קטלוגים מקוונים לשמש במה להפצה לקהלים
רחבים בעולם כולו.

אז מה אפשר למצוא בקטלוג הסרטים?
אילו סוגי סרטים אפשר למצוא באוסף
מרכז הצפייה?
בספריית הסרטים של מרכז הצפייה ביד ושם יש ,נכון
להיום 6,682 ,כותרים ,כולם בנושא השואה .כ4,000-
מהם הם סרטי תעודה ,וכ 1,000-הם סרטי עלילה
באורך מלא .במאגר שלנו מקוטלגים כ 400-סדרות
טלוויזיה ,כ 250-סרטי זיכרון אישי ותיעוד ביתי ומדיה
חזותית אחרת כגון וידאו-ארט ,וידאו-דאנס ,כתבות
ואייטמים חדשותיים ,יומני מלחמה וסרטים קצרים.
באוסף הופקדו סרטים של חשובי היוצרים
ומגוון אוספים בהפצה מיוחדת .יש בו למשל סרטי
עלילה נדירים מרוסיה מלפני מלחמת העולם
השנייה ,סרטים של  - DEFAאולפן הקולנוע המזרח
גרמני ,סרטי סטודנטים ממגוון ארצות ,סרטי
תעודה של מיטב הדוקומנטריסיטים הישראלים,
האירופים והאמריקנים וסרטי עלילה שמוכרים לקהל
ברחבי העולם .במרכז אפשר גם לצפות באוסף
העדויות המצולמות של ניצולי שואה מאוסף יד
ושם ומאוסף הקרן להיסטוריה חזותית מיסודו של
סטיבן שפילברג באוניברסיטת דרום קליפורניה.
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אני מאמינה שלא רחוק היום
שבו מפיקים ומפיצים יזהו
את הפוטנציאל הגדול של
קטלוגים מקוונים לשמש במה
להפצה לקהלים רחבים
בעולם כולו

האם אפשר לצפות בסרטים עצמם דרך
האתר מהבית?
עדיין לא .אמנם ליד ושם יש הכלים הטכנולוגיים
לאפשר זאת ,אבל אין לנו זכויות משפטיות לאפשר
צפייה מקוונת בסרטים עצמם .יש ביקוש רחב בעולם
לרכישת סרטים ולצפייה ישירה ומאובטחת לשימושים
פרטיים או פומביים .אני מאמינה שלא רחוק היום

בקטלוג הסרטים המקוון ( - www.yadvashm.org
בסרגל הכלים "מאגרים מקוונים") יש מידע מפורט
על הסרטים  -מידע אמנותי ,טכני ,מסחרי ,היסטורי,
גאוגרפי ועוד .אפשר לבצע חיפוש של סרטים ,למשל
על פי הכותר ,שנת ההפקה ,במאי הסרט ,השפה,
הסוגה ואורך הסרט .אפשר לערוך חיפוש גם באמצעות
מילות מפתח שונות כמו "קינדרטרנספורט"" ,חקיקה
אנטי-יהודית"" ,הצלה"" ,ילדים"" ,מוזיקה" ועוד.
אפשרות אחרת היא לחפש על פי מקום גאוגרפי,
תוך שימוש באיותים שונים או בשמות שונים של
אותו מקום .המקום הגאוגרפי המבוקש יופיע גם
במפת גוגל.
לאחר שהסרט נמצא ,לחיצת עכבר נוספת
תציג מידע נוסף עליו  -תקציר הסרט ,שמות
הבמאי ,המפיק ,אנשי הצוות והמשתתפים בסרט.
האייקון "הסרטים שלי" מאפשר להוסיף את הסרטים
שנבחרו לרשימה אישית ,ואפשר לשלוח אותה
בדואר האלקטרוני ,להדפיסה ולשתף אותה במגוון
אתרים ,לרבות פייסבוק ,טוויטר ושאר הרשתות
החברתיות.

עוד דפית שימושית ברשומת סרט בקטלוג היא
"הערות המשתמש" .אנחנו מזמינים את קהל הגולשים
לשלוח בקשות לקבל מידע נוסף על הסרטים ולהציע
תוספות או תיקונים למידע הקיים ברשומה .הבקשות
מועברות לצוות מרכז הצפייה ,ואנו עונים על כל אחת
ואחת מהן בהקדם האפשרי.

האם המאגר יעודד ויקדם סרטים בנושא
השואה?
אין לי צל של ספק כי האפשרות לגשת למידע מפורט
כל כך על הסרטים באוסף שלנו תעודד מחנכים,
אוצרי תכניות ועורכי תכניות ,חוקרים ואנשים מכל
העולם לצפות ולהשתמש בסרטים כדי לחזק את
זיכרון השואה .אנו פונים ליוצרי סרטים ולקהל הרחב

להצטרף אלינו במאמץ להגדיל את אוסף הספרייה
המקיפה והמובילה לסרטים בנושא השואה.
קטלוג הסרטים המקוון הועלה לאתר יד ושם בסיוע תרומתו של
ניצול השואה אברהם הרשלום-פרידברג ,לזכרם של הוריו משה
וצירה פרידברג ולזכר אחיו סיומה-שלמה פרידברג שנרצחו
באושוויץ בראשית .1943

לזכר בני משפחתו  -התורם אברהם הרשלום
■ אברהם הרשלום נולד בשם אדם פרידברג בפרוז'ני
שבפולין (כיום בלרוס) להוריו משה וצירה פרידברג.
עם כניסת הסובייטים לפרוז'ני בספטמבר
 1939הולאמו בתי העסק והמסחר ,ומערכות החינוך
והבריאות עברו שינוי ברוח השיטה הסובייטית .ביוני
 1941כבשו הגרמנים את פרוז'ני ,ובעיר החלו מעשי
שוד ורצח .בספטמבר  1941הוקם גטו בעיר ,ובינואר
 1943החל גירוש יהודי פרוז'ני לאושוויץ.
משפחת פרידברג  -אברהם ,הוריו משה וצירה,
אחיו סיומה-שלמה וסבתו  -שולחו בטרנספורט
הרביעי והאחרון לאושוויץ-בירקנאו .זולת אברהם,
נרצחו כל בני משפחתו במחנה.
ב 29-ביוני  1944הצליח אברהם להימלט
ממחנה אושוויץ עם שני שותפים אולם נתפס והוחזר.
באוקטובר  ,1944עם פינוי העצירים מאושוויץ ,נשלח
אברהם ,אז בן  ,21למחנות עבודה ,בהם אורניינבורג,
זקסנהאוזן ואורדרוף .מבוכנוולד הצליח להימלט
שוב ברכבת פחם שעשתה את דרכה לפראג.
בפראג מצא מקלט אצל יז'ינה סובוטקובה עד תום

המלחמה .לימים הכיר יד ושם ביז'ינה סובוטקובה
חסידת אומות העולם.
באפריל  1945למד אברהם להשתמש בנשק
וסייע בלחימה בגרמנים הנסוגים מפראג .ב 8-במאי
שחרר הצבא האדום את פראג ,ואברהם זכה באזרחות
צ'כוסלובקית ובאותות הצטיינות .הוא נשאר בפראג
והחל ללמוד הנדסת חשמל .כשהיה סטודנט נענה
לקריאה של היישוב היהודי והתגייס לקורס טיס
שהתקיים במסגרת צבא צ'כוסלובקיה .ב 1949-עלה
ארצה ושירת בחיל האוויר עד תום מלחמת העצמאות.
בשנת  1951הקים את חברת "אריאל" ,על שם מחנה
המטה של חיל האוויר ביפו .לימים עשתה החברה חיל
והייתה לקבוצת חברות ,והיא פועלת גם היום בהצלחה
רבה בארץ ובחו"ל .אברהם היה לתעשיין מצליח .היה
לו חלק חשוב בפיתוח ובבנייה של מדינת ישראל ,והוא
שותף אמיץ בשימור זיכרון השואה והנחלתו לדורות
הבאים .אברהם נישא לרחל ,ונולדו להם שלושה ילדים
 צעירה ,משה ואהרון  -ונכדים."חובתי לבניי ולבני דורם לספר את סיפור השואה

■ אברהם הרשלום (שלישי משמאל) עם בני משפחתו
ביד ושם

כפי שחוויתי אותו" ,כתב אברהם בפתח הדברים
לספרו חיים מן האפר ,שתורגם לכמה שפות ואף
עובד ב 2004-לסרט תעודה בבימויו של דני קול
ז"ל" ,למען יידעו להעריך את העצמאות ,החירות
והעוצמה שבהן הם חיים".
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"השפה מכילה את הכול"
■ דומיניק שרודר (משמאל) מנחה מושב בסדנה בנושא "שפה,
סמנטיקה ושיח בשואה" ביד ושם.

■ "כל זאת אין לתאר במילים" ,רשמה ביומנה לילי
זילנצייגר ב 29-בספטמבר  1944בברגן-בלזן .השימוש
ב"שפת מחנה" (  )Lagerspracheהיה אחד הנושאים
שהציגה דומיניק שרודר מאוניברסיטת ביליפלד
שבגרמניה בסדנה בין-לאומית ראשונה בנושא "שפה,
סמנטיקה ושיח בשואה" שערך המכון הבין-לאומי
לחקר השואה ביד ושם בחודש יולי .כותרת הסדנה
היא נושאו של מחקר חדשני ופורץ דרך ,והסדנה
משכה אליה חוקרים ומלומדים מגרמניה ,מאיטליה,
מסקנדינוויה ,מפולין ,מבריטניה ומישראל כדי לדון
בנושאים שונים :השימוש במטפורות ובמיתוסים
בשיח הנאצי והיהודי ,השינויים שחלו בנרטיב השואה
בחלוף השנים ,כיצד נתפסה השואה בזמן אמת,
התיאורים של סבלו של היחיד בשואה שנכתבו
לאחר המלחמה ועוד.

שרודר דיברה על החוויות שחוו אסירי מחנות
הריכוז כפי שהן משתקפות בתיאורים שכתבו
ביומניהם" .כאשר אנו מעבירים את מרכז הכובד מן
השאלה 'מה נאמר?' לשאלה 'כיצד זה נאמר?' אנו
יכולים ללמוד רבות על דרכי השימוש של האסירים
בשפה כדי לתקשר ביניהם ולהעביר מידע ,רגשות
וחוויות" ,הסבירה שרודר" .גישה זו מתעמתת עם
התפיסה המקובלת שלפיה השואה נמצאת במקום
שהוא מעבר לתחומיה של השפה וכי אין לתארה,
לייצגה או לדבר עליה .יומנה של לילי ממחיש לנו
עד כמה האסירים עצמם היו ערים לקושי שנכון להם
בבואם לתאר את הזוועות המתרחשות סביבם .ואף

"אף על פי כן הם כתבו ועל
ידי כך ניסו לשבור את מחסום
המילים .אף שהיו ,בלי צל
של ספק ,מודעים למוגבלות
ולדלות של שפתם ,הם לא
נאלמו דום אלא נאבקו לרשום
את חוויותיהם ואת סבלם
כמיטב יכולתם"

על פי כן הם כתבו ועל ידי כך ניסו לשבור את מחסום
המילים .אף שהיו ,בלי צל של ספק ,מודעים למוגבלות
ולדלות של שפתם ,הם לא נאלמו דום אלא נאבקו
לרשום את חוויותיהם ואת סבלם כמיטב יכולתם".
עם זאת ,המשיכה שרודר ,לא היה אפשר לתאר
את תנאי החיים הזרים כל כך ששררו במחנות הריכוז
בשפת האם בלבד .התנאים הקיצוניים הולידו שפה
חדשה המותאמת לתנאי המחנה " -שפת המחנה".
"שפת המחנה" הייתה הכרחית במצבים הממשיים
בחיי המחנה  -לשיחות בין אסירים ששפתם שונה
וגם להבנת הפקודות בגרמנית  -אך נראה שבכתיבת
יומנים נדרשה שפה אחרת שתתאים להבעת רגשות
אישיים ,בעיקר כשהיומן ,מטבעו ,מאפשר ליחיד 'לכתוב
את עצמו' מחוץ למציאות של המחנה ,לבנות מציאות
דמיונית שאפשר להימלט אליה ,ליצור המשכיות
לעולם שקדם למחנה או להוכיח לעצמו שהוא עדיין
שומר על צלם אנוש .ואולם כיצד להסביר את העובדה
שבעלי היומנים האישיים כתבו בהם ב"שפת המחנה"
אף שבכתיבתם היא לא מילאה את הצרכים שנולדו
בחיי המחנה הממשיים?
מתי ומדוע השתמשו אנשים שכתבו יומנים
ב"שפת המחנה"? "בדרך כלל הם השתמשו בה
כשכתבו על פעילויות הקשורות לעבודת המחנה,
לכינויים של אסירים אחרים על פי הקבוצה שאליה

חדשות מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה
יום עיון :קבוצת ברגסון
■ ב 17-ביולי ערכו המכון הבין-לאומי לחקר השואה
ובית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם ,בשיתוף
מכון דוד ויימן לחקר השואה ,רב-שיח בין-לאומי
בנושא "קבוצת ברגסון והתגובה האמריקנית לפתרון
הסופי" .הלל קוק ,הידוע יותר בשם פיטר ברגסון,
הקדיש מאמצים יוצאי דופן כדי להעלות לסדר היום
הציבורי בארצות הברית את השואה שהתחוללה
באותה עת באירופה.
בדוברים היו פרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבין-
לאומי לחקר השואה והמופקד על הקתדרה לחקר
השואה על שם ג'ון ניימן; ד"ר יואל זיסנויין ,מנהל
פרויקט השילוחים במכון המחקר ,אשר דיבר על מה
ומתי ידעו בעלות הברית על השואה; פרופ' בדימוס
דוד ויימן מאוניברסיטת מסצ'וסטס באמהרסט שדיבר
על "אמריקה ,קבוצת ברגסון והשואה"; וד"ר רפאל
מדוף ממכון דוד ויימן לחקר השואה בוושינגטון.
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כ 200-איש השתתפו ברב-שיח ,ובו התפתח דיון
ער על השפעותיה וחשיבותה של קבוצת ברגסון.

יום עיון :שואת יהודי רומניה
■ ב 22-בספטמבר  2011ערך המכון הבין-לאומי
לחקר השואה ביד ושם יום עיון לציון מלאות 70
שנה להשמדת יהודי רומניה והשטחים שסיפחה.
חוקרים מרחבי הארץ דיברו על מגוון נושאים
הקשורים לאירועים אלו :שואת יהודי רומניה כבעיה
היסטוריוגרפית ,הגירוש וההשמדה של היהודים
בטרנסניסטריה ,הנצחת זכרם של יהודי בוקובינה
ובסרביה ועוד .המשתתפים ראו ושמעו עדויות של
הקרבנות ושל הניצולים וצפו בעבודתו של בית הספר
המרכזי להוראת השואה בהוראת הנושא בקורסים
מקוונים לתלמידים ברחבי העולם.
המושב הראשון הוקדש לזכרו של חבר הכנסת
וסגן ראש עיריית תל אביב-יפו לשעבר יצחק ארצי,

יליד סירט בבוקובינה וממנהיגי תנועת הנוער
הציוני ברומניה .בתקופת השואה נמנה ארצי עם
ראשי המחתרת הציונית החלוצית ועסק בפעולות
הצלה  -במיוחד של ילדים ממחנות הגירוש
בטרנסניסטריה.
"סיפורה של השואה ברומניה ובשטחים שכבשה,
בייחוד אזור האימים שנקרא טרנסניסטריה ,לא זכה
במשך עשרות שנים לתשומת הלב הראויה הן במחקר
הכולל על השואה הן בתודעה הציבורית" ,הסביר
פרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי והמופקד על
הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן" .ההיסטוריון
ז'אן אנצ'ל ז"ל שחקר את השואה ברומניה שנים רבות
ביד ושם היה חלוץ בשינוי ההיסטוריוגרפי בנושא זה
שהחל להתפתח אט-אט בסוף שנות ה .80-למרבה
הפלא ,נפילת הקומוניזם ברומניה לא הביאה עמה
תמורה בנושא ,בשל התעוררות הלאומיות הרומנית,
שכן לרומניה היה קשה להתמודד עם העובדה שהיא

סדנה בין-לאומית
על השימוש במילים בתקופת השואה

לאה גולדשטיין

התנאים הקיצוניים הולידו
שפה חדשה המותאמת לתנאי
למחנה " -שפת המחנה"

■ דפים מיומנה של לילי זילנצייגר מתקופת המלחמה .באדיבות אוסף ווינר ,הספרייה המרכזית על שם סוראסקי,
אוניברסיטת תל אביב

שויכו או הלאום שלהם ולבעלי התפקידים ו'המיוחסים'
במחנה .עוד נעשה בה שימוש בתיאורי מחלות
אופייניות למחנה ('לאגרפיבר') ועונשים ('בונקר')

ובכינויים שניתנו לאנשי האס-אס ('וילהלם טל').
קיצורים או ראשי תיבות מיוחדים כגון
 - Press Agencyכלומר הפצתן של שמועות במחנה

עצמה ,בלא שלטון גרמני ,אחראית לרציחתם של
כמעט  400,000יהודים .רק בעשור האחרון חל שינוי
של ממש בתודעה ,בין השאר בשל ועדת היסטוריונים
בין-לאומית בנושא זה שהקימה ממשלת רומניה
ואשר ליד ושם היה בה תפקיד חשוב".

מזרח אירופה המשתרעים ממערב פולין ועד מערב
רוסיה ושהוא מגדיר "ארצות הדמים" .האוכלוסייה
בשטחים אלו הייתה נתונה בשנות ה 30-וה40-
של המאה ה 20-לאלימות בלתי פוסקת מצד
שני משטרים דיקטטוריים  -הקומוניזם הסובייטי
(סטלין) והנאציזם הגרמני (היטלר) .המחקר טוען
כי מרבית הקרבנות של הטרור הסובייטי והנאצי
(כ 14-מיליון בני אדם) נהרגו בשטחים אלו ,וכאן,
הוא טוען ,התרחשה השואה.
פרופ' סניידר אינו רואה בשואה רצף של צעדים
אנטישמיים אשר כוונו כנגד היהודים וששיאם ברצח
עם .לשיטתו מדובר בהשמדה המונית מכוונת שנבעה
מיחסי הגומלין של גורמים אידאולוגיים וכלכליים,
ובהם הגורם הכלכלי אינו נופל בחשיבותו מהגורם
האידאולוגי ואף גובר עליו .בהדגישו את ייחודה
מבחינה כמותית ואיכותית ,פרופ' סניידר רואה
בשואה חלק מן הגל האלים ששטף את השטחים

שני ימי העיון נערכו בתמיכתה הנדיבה של קרן גוטוירט.

פרופ' טימותי סניידר -
על "ארצות הדמים"
ד"ר לאוניד ריין
■ ב 21-ביוני  2011נשא פרופ' טימותי סניידר
מאוניברסיטת ייל הרצאה מיוחדת במכון הבין-
לאומי לחקר השואה על מחקרו המדובר ומעורר
המחלוקת "ארצות הדמים :אירופה בין היטלר
לסטאלין" אשר ראה אור בשנה שעברה .ספרו של
סניידר ,כמו הרצאתו ,התמקד בשטחי המרכז של

JPA - Jewish

 מצאו גם הם את דרכם לתוך יומנים .וכמובן אנונתקלים בביטויים רבים שפירושם ב'שפת המחנה'
למות (  = verlöschenלדעוך) או לגנוב ( organisieren
= לארגן)  -ביטויים אלו אמנם לא הומצאו במחנות
אך קיבלו משמעות חדשה וקצת שונה בשיח בין
האסירים בתנאים שבהם חיו ,לעומת השימוש הקודם
שלהם .כך הצליחה שפת המחנה לתת שם לחסר
השם ולתאר את שאין לתאר ,לא רק לטובת מי שלא
היה במחנה אלא גם כדי שהאסירים יוכלו להסביר
לעצמם את מה שעיניהם רואות ולבנות תקשורת
בינם לבין עצמם".
שרודר בחרה לצטט לסיכום דבריה את חורחה
סמפרון ,אסיר פוליטי מבוכנוולד ,אשר הטיל ספק
ביכולת לספר על השואה אך הוסיף" :מה שעברנו
לא היה בלתי אפשרי לתיאור .לא היה אפשר לחיות
אותו  -וזהו עניין אחר לגמרי [ ]...בסופו של דבר
אפשר לספר על הכול ,השפה מכילה את הכול".
בסדנה "שפה ,סמנטיקה ושיח בשואה" תמכה קרן משפחת
גוטוירט.

בשליטת הסובייטים ברבע השני של המאה ה.20-
עם זאת הוא הפריך את הטענות שהטרור הנאצי
היווה תגובה לטרור הסובייטי וכי היהודים תחת
השלטון הנאצי שילמו את המחיר על שיתוף הפעולה
שלהם כביכול עם השלטונות הסובייטיים בשנים
 .1941-1939באותה נשימה הוא דחה את הרעיון
הפוסט-סובייטי של "שואה כפולה" אשר רווח כיום
בארצות ברית המועצות לשעבר ,ובעיקר בארצות
הבלטיות ובאוקראינה.
ההרצאה נישאה באולם מלא מפה לפה
ועוררה דיון ער .חלק גדול מן השאלות הנוקבות
שהופנו לפרופ' סניידר מהקהל עסקו במקומה
של האידאולוגיה ברצח היהודים וגם של ההגדרה
והפרמטרים של השואה במודל שלו.
הכותב הוא חוקר במכון הבין-לאומי לחקר השואה.
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האגודה האמריקנית למען יד
של מחויבות לזיכרון השואה
■ אלי זבורובסקי הוא חבר
יקר ושותף נאמן בשליחות
המתמשכת לביסוסו של
יד ושם בירושלים כמוסד
החשוב בעולם להנצחת
זיכרון השואה.
מגיל צעיר היה אלי חדור
בערכים של ישרה ,חריצות
ואחריות ,וכן במורשת ציונית חמה שהנחילו לו
הוריו האהובים .עקרונות אלו הניעו אותו להבטיח
לא רק את עתיד משפחתו ,אשר לה הוא מסור
בכל לבו ,אלא גם את עתיד הנצחת זיכרון השואה
והחינוך בנושא השואה למען הדורות הבאים .הוא
היה מניצולי השואה הראשונים ששמו מטרות אלו
במרכז השיח הציבורי והפך את החתירה המתמדת
לבניית הקשר בין אירועי העבר לתקווה לעתיד
למשימת חייו .הלהט הבוער של אלי לממש מטרה
זו הביא לידי ייסודה של האגודה האמריקנית למען
יד ושם לפני  30שנה ,ואותה הוא מטפח במאמצים
הבלתי הפוסקים שלו עד היום .מאמצים אלו שיקפו
תמיד בנאמנות את הצרכים של יד ושם ואת סדרי
העדיפויות מעל כל האחרים .משהכיר אלי בצורך
בקשר קבוע בין האגודה האמריקנית לבין יד ושם,
הוא התמסר למימושו .מאמציו הביאו לידי הבשלת
תכנית האב המהפכנית "יד ושם  ,"2001ובה היה לו
תפקיד חשוב בגיוס יותר מ 33-מיליון דולר .כך הוא
סייע בהשלמת המכלול המוזאוני החדש ,בהרחבה
הניכרת של החינוך בנושא השואה בכל רחבי העולם
ובשילוב היעיל של טכנולוגיות מתקדמות במסע
להנצחה ,לחינוך ,לתיעוד ולמחקר של השואה.
חזונו החלוצי ומנהיגותו מעוררת ההשראה הניבו
פעילויות הנצחה חדשניות וענפות כמו הפרויקט
הייחודי של האגודה האמריקנית ובקעת הקהילות
ביד ושם ועודדו את הדורות הצעירים למצוא משמעות
בהנצחת זיכרון השואה.
התובנה דקת האבחנה של אלי באשר לקשר רב-
העצמה בין זיכרון השואה לבין ההמשכיות היהודית
שימשה בסיס חיוני להישגיה המרובים של האגודה
האמריקנית .הקשר בין האגודה האמריקנית לבין יד
ושם הוא קשר אמיץ והדוק .הישגים אלו מעידים על
מסירותו העליונה של אלי זבורובסקי ועל הזדהותו
העמוקה עם יד ושם ומטרותיו.
בחלקו של אלי נפלה זכות גדולה :לחזות בהצלחה
יוצאת הדופן של מפעל חייו .הישגיו חסרי התקדים,
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תבונתו החריפה והסולידריות האיתנה שלו עם יד
ושם מהווים מורשת מתמשכת של מנהיגות ונאמנות
אשר תציב את הרף בפני כל מי שינהיגו את האגודה
האמריקנית בעשורים הבאים.
אני מאחל לאגודה האמריקנית וליד ושם
הצלחה רבה במסענו המשותף אל גורל של זיכרון
משמעותי.
אבנר שלו
יושב ראש הנהלת יד ושם

■ אבני דרך הן הזדמנות
להרהר בעבר ולרקום תכניות
לעתיד .בבואנו לציין את יום
השנה ה 30-להקמתה של
האגודה האמריקנית למען
יד ושם ,אני מביט לאחור
בשביעות רצון עמוקה על כך
שתמיכתנו המתמדת סייעה
ליד ושם להיות לאחד מציוני הדרך החשובים ביותר
בהיסטוריית המוסר של האנושות.
כשהצטרפתי להנהלת יד ושם בשנת ,1969
ביקשתי לסייע ליד ושם להיהפך לארגון תוסס ויעיל
ככל האפשר באמצעות יצירת שותפות עם כל יהודי
התפוצות .הבנה זו היא שהולידה ,בשנת  ,1981את
האגודה האמריקנית למען יד ושם ,מודל לייסודן של
אגודות רבות אחרות בכל רחבי העולם.
הפרויקט הגדול הראשון שהאגודה האמריקנית
עמדה בראשו היה הקמת בקעת הקהילות ,יד זיכרון
ליותר מ 5,000-קהילות שנחרבו בשואה .אבן הפינה
לאתר זיכרון מסיבי זה המשתרע על שטח של כעשרה
דונם והבוקע מתוך סלע אדמה טבעי הונחה בשנת
 ,1983ובנייתו הושלמה בשנת  .1992כעבור שנה
החליף אבנר שלו את יצחק ארד בתפקיד יושב
ראש הנהלת יד ושם .חזונו מרחיק הלכת של אבנר
והאנרגייה והיצירתיות הבלתי נדלות שלו סימנו את
תחילתו של עידן חדש שבו השתנה יד ושם מן הקצה
אל הקצה .בשנת  1996הצטרפה האגודה האמריקנית
בהתלהבות לתכנית להפוך את יד ושם לקמפוס
מודרני שיענה על אתגרי המאה ה.21-
אירוע ההוקרה השנתי לאגודה האמריקנית
למען יד ושם הוא האירוע הראשון בחשיבותו בלוח

שלושה עשורים של שותפות
■ יד ושם מברך את האגודה האמריקנית למען יד ושם
על ציון דרך זה .אנחנו אסירי תודה לאלפי הידידים
המסורים שלנו  -תרומתם מאפשרת לנו להנחיל
את לקחי השואה לדורות העתיד .אנו מוקירים את
התורמים שלנו מארצות הברית:
ד"ר מרים ושלדון ג .אדלסון
ברנרד אפטקר
מרילין וג'ק בלץ ,שרה ופיליפ בלץ
דוד ברג
רוזלי וטוביאס ברמן
קרן משפחת ברמן
גייל ואיירה דרוקייר
אוה וארי הלפרין
גלדיס וסם הלפרין
דיינו בע"מ  -גייל וקולין הלפרין
פנייה גוסטפלד הלר ,בן ובת הלר ,ד"ר ג'קלין הלר
אליזבט וג'וסף ווילף  -המשפחה
ג'ודית והארי ווילף  -המשפחה
אודרי וזיגמונד ווילף
ג'יין ומרק ווילף
בת ולאונרד ווילף
סוורין ווסרסטרום
דיאנה ואלי זבורובסקי
השנה של הארגון ,והוא מושך אליו יותר מ1,000-
אורחים .בעבור הניצולים ,אירוע זה מעיד  -יותר
מ 60-שנה לאחר השחרור  -כי זיכרון השואה לא
הועם .בעבור הדור הצעיר ,זהו אירוע מעורר השראה
המוקדש ל"מצב הזיכרון" .חברי האגודה הצעירה
שלנו ,שנוסדה בשנת  ,1997מחדשים ללא הרף
את מחויבותם לזיכרון השואה ,במילים ובמעשים.
וכך כתבה ביומן האגודה עדינה בוריאן ,מחברות
המנהיגות הצעירה ובת הדור השלישי ,לרגל ציון
יום השנה ה 25-להיווסדה" :הדור הראשון והשני
הניחו את התשתית שנועדה להבטיח כי עברנו
לא יישכח לעולם .משימתו של הדור השלישי ושל
הדורות שיבואו אחריו היא להבטיח כי העבר יחובר
בקשר בל יינתק לרוח ,לאחדות ולחיוניות של עתיד
העם היהודי".
אלי זבורובסקי
מייסד ויושב ראש של האגודה האמריקנית

ושם מציינת  30שנה
רותה ופליקס זנדמן
ד"ר לזלו נ' טאובר
סימה ונתן כץ ,ריטה ודוד לוי
פיליס וויליאם מאק  -המשפחה
ססיל ואדורד מוסברג
משפחת מוסקוביץ לזכר הנרי מוסקוביץ
דוד ורות ,איירה ומינדי מיצנר והמשפחות
אקסל סטווסקי ,שרה ומוניק סטווסקי והמשפחה
גלוריה וזולם (סול) סילברצווייג והמשפחה
סטיבן ספילברג
שטלה וסם סקורה
מרלין וג'ק פכטר והמשפחה
קלייר פרידלנדר
סוזן וג'ן צוקר והמשפחה
סירל וג'רלס קושנר
משפחת קראון
ג'וליה ואיסדור קרטן והמשפחה
מרלין וברי רובינשטיין והמשפחה
לילי ונתן שאפל ,ורה ופול גורין
פלה ודוד שאפל
טינה וסטיבן שוורץ
רושל והנריק שוורץ
אדיתה ואברהם שפיגל  -המשפחה.

■ כבוד גדול וזכות גדולה
בשבילי לייצג את חבר
הנאמנים של האגודה
האמריקנית למען יד ושם
באירוע משמח זה  -יום
השנה ה 30-להיווסדה.
בראשית דבריי ברצוני
לחלוק שבחים ליושב הראש
שלנו אלי זבורובסקי ,אשר היה הכוח המניע מאחורי
הארגון במשך שלושה עשורים .מראשיתה של האגודה
ניצח אלי על המאמצים של אבי ,הארי ווילף ז"ל ,ושל
דודי ג'ו להיות פעילים בזיכרון השואה .שניהם מילאו
תפקיד חשוב באגודה ,וכל אחד מהם עודד אותי ואת
דודניי זיגי ומרק להיות מעורבים ופעילים.
אבי ,חבר מייסד של האגודה האמריקנית,
היה כמגדלור באגודה עד מותו בשנת  .1992אלי

זבורובסקי הזכיר את החיוניות הרבה ,את הלהט
ואת המסירות שאפיינו את אבי בדברי ההוקרה
שלו" :אנו חבים את הישגינו באגודה האמריקנית,
ובכלל זה ביד ושם בירושלים ,במידה רבה ,להנחייתו
ולמנהיגותו של הארי באותן שנים ראשונות .הוא
הקדיש רבות מזמנו ומכספו .הוא היווה השראה
אמתית לכולנו".
גדלתי בבית של ניצולי שואה ,ולא פעם עמדתי
נפעם אל מול האופטימיות ,ההתמדה והאומץ של
הוריי  -תכונות שסייעו להם לאסוף את שברי חייהם
המנופצים לאחר המלחמה ולתרגם את מחויבותם
המולדת לכלל ישראל לתמיכה בשירותי תרבות,
חינוך ובריאות בארצות הברית ובישראל .הם היו
ציונים נלהבים ,והחותם שהטביעו בצמיחתה של
ישראל ניכר בכל רחבי המדינה.
כאשר הלך אבי לעולמו ,קיבלתי עליי את המשימה
להמשיך במורשתו ,בעידודה ובתמיכתה של אמי
ג'ודית .כולי תקווה כי ילדיי אורן ,הלי ,ג'נה והריסון
יישאו אף הם את המחויבות למימוש המטרה שהייתה
יקרה כל כך לסבם.
למרבה הצער ,אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת
ברחבי העולם של המבקשים להכחיש את השואה
או לבטלה .יד ושם ,מפעל ההנצחה העיקרי של העם
היהודי בנושא השואה ,מציב תמרור אזהרה לעולם
כולו ומתריע על הסכנה שעלולה להתרחש אם יניח
לאנטישמיות להרים ראש באין מפריע .זו הסיבה שאני
מחויב בכל לבי לתמוך בשליחותו של יד ושם  -לפעול
למען המטרה האצילה של זיכרון השואה והחינוך על
השואה ,למען עתיד טוב ואופטימי יותר.
לאונרד ווילף
יושב ראש חבר הנאמנים של האגודה האמריקנית

■ בכל שנה הולך ופוחת מספרם של הניצולים
היכולים לספר על חוויותיהם האישיות מהשואה.
הסברה המקובלת כיום היא שהצעירים של ימינו
אינם מתעניינים בעבר האפל וה"רחוק" ,אך גילינו
כי בני גילנו רואים לעצמם ציווי מוסרי לזכור פרק זה
בהיסטוריה היהודית ,לאמצו ולהפיק ממנו לקחים.
שנינו נכדים של ניצולי שואה ,והייתה לנו הזכות
לשמוע מפיהם על האפליה ,הטרור והטרגדיה שידעו.
סיפוריהם לימדו אותנו לקחים חשובים ורבים כל

כך של תקווה והתחדשות,
גם לנוכח מצוקה וצרה.
אמונתם ומחויבותם של
סבינו להמשכיות העם
היהודי נסכו בנו השראה
לחלוק את מורשתם עם
ילדינו הקטנים.
בשנת  1997ייסדה
האגודה האמריקנית למען
יד ושם את הארגון "מנהיגות
צעירה אמריקה" ( )YLA
ששם לו למטרה להנחיל
את המורשת החשובה
של יהדות אירופה לדורות
הבאים .עם השנים התרחב
מעגל המשתתפים במגוון
התכניות והפעילויות שלנו,
והיום משתתפים בהן יותר מ 800-איש .אחד השיאים
השנתיים של הארגון שלנו הוא כינוס פיתוח מקצועי
בנושא חינוך על אודות השואה המיועד למורים בבתי
ספר ציבוריים .הכינוסים שילבו את חומרי העזר הרבים
שפותחו בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד
ושם ,ונלמדו בהם נושאים אלו" :חינוך על השואה
לקראת המאה הבאה"" ,שימוש בעדויות של ניצולים:
עדים לעבר וקולות למען העתיד"" ,הדים והרהורים:
תכנית לימודים במולטי-מדיה בנושא השואה" ועוד.
אנו מאמינים בכל לבנו כי רק באמצעות חינוך ודו-שיח
נוכל לחזק את המודעות ואת הסובלנות ,הן בקהילה
הקטנה שלנו הן ברחבי העולם.
בביקור בבית הקברות נוהג יהודי מקובל הוא להניח
אבן על מצבה של בן משפחה או חבר שנפטר .מחווה
זו פירושה" :אנו זוכרים" .באמצעות כל אחת מהתכניות
שאנו תומכים בהן ,אנו מבקשים להניח עוד אבן סמלית
על זיכרונותיהם של הנספים .כך אנו מבטיחים שהעולם
יזכור לא רק כיצד חיה יהדות אירופה וכיצד מתה אלא
גם את האופן שבו מימשו השורדים את מחויבותם
להבטיח את הנצחת הרוח היהודית.
ג'רמי הלפרן וקרולין מסל
יושבי ראש שותפים של המנהיגות הצעירה
של האגודה האמריקנית
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"לאסוף את השברים"

"בבקשה אל תעזבוני בלא מכתב"
מכתבים אישיים נמסרו ליד ושם
ליטל בר

מהמכתב למדה מזל לוי על
תכניותיהם של סביה לעלות
ארצה .בזכות מסירת החומרים
ליד ושם נודעו לבני המשפחה
פרטים נוספים על קורות
יקיריהם.

■ המכתב ששלחו מזל-טוב ויוסף חוניו לילדיהם רוזה
ואברהם ב1939-

■ במבצע הלאומי "לאסוף את השברים" שיד ושם
מקיים השנה ,נערך ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
תשע"א יום איסוף של פריטים אישיים מתקופת השואה
ביד ושם .ביום האיסוף העבירה מזל מטילדה לוי
למשמרת ביד ושם מכתבים וחפצים של משפחתה.
באוגוסט היא הוסיפה תצלומים וחפצים על החומרים
שכבר מסרה .כל אלה מספרים את סיפורה של
משפחת חוניו מרודוס.
אמה של מזל ,רוזה לוי לבית חוניו ,עלתה עם
אחיה אברהם לארץ בעלייה בלתי לגלית בשנת
 .1938הוריהם יוסף ומזל-טוב חוניו נותרו ברודוס
שהייתה אז בשליטת האיטלקים .ילדי המשפחה
האחרים היגרו לארצות הברית ולאורוגוואי .רוזה
שמרה על קשר עם בני משפחתה באמצעות מכתבים
שקיבלה ושלחה.
את אחד המכתבים הרבים שמסרה מזל לוי
כתבו יוסף ומזל-טוב לילדיהם בארץ ישראל ,בעברית
בכתב ספרדי:
ב"ה היום  5חשון שנת הת"ש
רודוס יע"א [יכוננה עליון אמן]
אל מעלת אהוביי וקרוביי הבחור הנחמד והצעירה
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רוזה ,אחים לא ייפרדו בנים בני יוסף ומזל טוב חוניו
אברהם ורוזה הי"ו [השם ישמרהו ויחיהו]
ירושלים תל אביב
תובב"א [תיבנה ותכונן במהרה בימינו אמן]
הנני מודיע לכם כי היום קיבלנו מכתב מאתכם.
וקראנו אותו בחשק ובאהבה רבה מרוב זמן אשר
מחכים איזו בשורה מכם .עתה שלית"ש [שבח לאל
יתברך שמו] כי כבר ידענו כי אתם בקו וחוזק הבריאות
יה"ר [יהי רצון] שתהיו תמיד בטוב לעד לעולם .יען
לכם כי אני מתאמצת לשלוח את אביך אצלכם .וגם
אשלח לך את החפצים אשר נשארו בבית עם המכונה
יחד .ואנוכי אשלים את כל עסקיי וצרכיי ואבואה גם
אנוכי ונחיה כולנו יחדיו .על זה בבקשה אל תעזבוני
בלא מכתב .יען כי המכתב אשר קיבלנו היה ישן
קודם חודש ימים וחצי והיינו דואגים ובוכים תמיד על
אודות איחור המכתב .בעבור זאת הנני מבקש מכם כי
תכתבו לנו תמיד מכתבים .כעת כזאת אין לי להאריך,
רק אדרוש בשלומכם ובשלום כל רעיכם וחבריכם
ומבקשי טובתכם .רו"ש [רוב שלומות] לשמואל גאון
מכל השכנים והאהובים קטן וגדול רו"ש ממר אביך
ממרת אמך וממני ומכל בני ביתי יחד רו"ש אני אביך
ואמך שמברכים אתכם יומם ולילה.
הצעיר יוסף ואשתו מזל טוב חוניו
בזכות מסירת החומרים ליד ושם נודעו לבני
המשפחה פרטים נוספים על קורות יקיריהם,
ומהמכתב למדה מזל לוי על תכניותיהם של סביה
לעלות ארצה .המאמץ לא עלה יפה ,ובסופו של דבר
יוסף חוניו מת ונקבר ברודוס ב .1942-מזל-טוב
חוניו לבית פילוסוף גורשה ביולי  1944עם יהודי
רודוס לאתונה ומשם למחנה אושוויץ ונרצחה ב16-
באוגוסט .1944
המבצע "לאסוף את השברים" נמשך בהיקף
נרחב .ב 30-ימי האיסוף שנערכו עד חודש ספטמבר,
מסרו כ 1,500-אנשים כ 22,000-פריטים ליד ושם,
ובהם  63יומנים 233 ,יצירות אמנות 560 ,חפצים,
 4,390מכתבים ו 8,640-תצלומים.

יד ושם יוצא במסע פרסום נוסף מיד לאחר
החגים בשיתוף ידיעות אחרונות ובליווי רשת ב' של
קול ישראל .הציבור הרחב נקרא להגיע ולמסור
פריטים מתקופת השואה בימי איסוף שיתקיימו בכל
רחבי הארץ בסיוע חברת עמיגור ניהול נכסים ,חברת
בת של הסוכנות היהודית .חברת עמיגור מנהלת בין
השאר  55בתי דיור מוגן בכל הארץ ,ממצפה רמון
בדרום ועד קריית שמונה שבצפון ,והסכימה להעמיד
את בתי הדיור המוגן לטובת הפרויקט .הציבור מוזמן
להגיע אל ימי האיסוף במועדים שיפורסמו באמצעי
התקשורת ובאתר האינטרנט של יד ושם .לפרטים
ולתיאום.1-800-25-7777 :

■ עומדים מאחור :אברהם ורוזה חוניו ברודוס ,לפני עלייתם
לארץ ישראל

חברת עמיגור הסכימה להעמיד את בתי הדיור
המוגן לטובת הפרויקט ,והציבור הכללי יוזמן להגיע
אליהם במועדים שיפורסמו באמצעי התקשורת
ובאתר האינטרנט של יד ושם.
יד ושם מפעיל את הפרויקט "לאסוף את השברים" בשיתוף
המשרד לאזרחים ותיקים ,משרד החינוך ותכנית המורשת
הלאומית של משרד ראש הממשלה.
הכותבת היא מנהלת הפרויקט "לאסוף את השברים" באגף
הארכיונים.

חיפוש לפי הערך "גבורה"
יד ושם מעלה לרשת אלפי סיפורי הצלה
אירנה שטיינפלד

■ "סבי שרד בשואה במסתור ,ורציתי לברר אם יד
ושם הכיר במציליו"" .האם יד ושם הכיר במצילים
מן העיירה שלי?" "אני מתעניין בנושא של רפואה
בשואה .האם יש רופאים בחסידי אומות העולם?"
אלו רק מקצת השאלות הרבות שאנשים מכל העולם
מפנים ליד ושם מדי יום.
סיפוריהם של חסידי אומות העולם מעוררים
השראה ומציבים רף מוסרי גבוה ליהודים ולא יהודים
כאחד .סיפורים אמתיים אלו מוכיחים שגם בתקופות
של מלחמה ועריצות ,בני אדם יכולים לשמור על
זכותם הטבעית המוקנית להם מלידה לפעול על פי
צו מצפונם .לכן היה המושג "חסידי אומות העולם"
לפרדיגמה אוניברסלית ,ומפעל הנצחתם של חסידי
אומות העולם ביד ושם ממשיך לעורר עניין רב,
בעיקר בקרב מחנכים המכירים בכוחו של הנושא
לחזק בתלמידים מכל גוני הקשת את הערכים
הדמוקרטיים וההומניים.
מאז תחילתו של המפעל הרשמי להכרה
ולהוקרה של לא יהודים אשר שמו נפשם בכפם
כדי להציל יהודים בשואה ,העניק יד ושם את התואר
כמעט ל 24,000-גברים ונשים מ 46-מדינות .בשנים
 2013-2012יציין יד ושם יובל למפעל אשר עשה לו
שם בכל רחבי העולם .לקראת נקודת ציון זו יצא יד
ושם במיזם מקיף וכולל שתכליתו לשמר את ארכיון
חסידי אומות העולם לטובת הדורות הבאים ולהקים
מאגר מקוון ידידותי למשתמש אשר יכיל מידע על
החסידים ,סיפורי הצלה ותצלומים.
המאגר מוטמע במערכות המידע וניהול הידע
המתוחכמות של יד ושם ומאפשר חיפוש לפי מקום,
שם ,מקצוע ,לאום או מילות מפתח אחרות ,ללא
תלות בכתיב או בשפה .דוגמה :חיפוש לפי הערך
"מצילים אוקראינים מן הכנסייה הקתולית-יוונית
של אוקראינה" יעלה את סיפור הצלתם של שלושה
נערים יהודים במנזר "עלייתה השמיימה של מריה
הבתולה" באוניוב .קורותיהם של שלושת הילדים
שהציל הנזיר דניל טימצ'ינה מהווים שלושה סיפורי
חיים שונים בתכלית :הם נולדו במקומות שונים
ומרוחקים זה מזה ,ויד הגורל הובילה אותם לאוניוב.
לאחר המלחמה בנו הילדים את חייהם מחדש בשלוש
יבשות שונות :עודד אמרנט אשר נולד בתל אביב והיה
בביקור אצל סבו וסבתו כאשר פרצה המלחמה ,שב
לישראל; אדם דניאל רוטפלד ,יליד פשמישלאני ,נותר
לאחר המלחמה בפולין ובשנת  2005מונה לתפקיד
שר החוץ של ארצו; לאון חמיידס ,יליד קטוביץ בפולין,

המושג "חסידי אומות העולם"
היה לפרדיגמה אוניברסלית,
ומפעל הנצחתם של חסידי
אומות העולם ביד ושם ממשיך
לעורר עניין רב
הצטרף לאחר השחרור אל סבו וסבתו באנגליה והיגר
אתם לארצות הברית.
הגולשים במאגר יוכלו לקרוא את סיפוריהם
ולצפות בתצלומים של המנזר ושל שלושת הילדים
עם מצילם .אם יבחרו לחפש מצילים נוספים מאוניוב,
הם ימצאו את סיפור הסתרתם של רואלד הופמן,
אמו ,דודו ודודתו בעליית הגג של בית ספר באוניוב.
תוצאות החיפוש יציגו גם תמונות מביקורו של הופמן
בכפר ,כעבור  50שנה.
מי שיחפשו לפי הערך "רופאים" ,ימצאו סיפורים
מרגשים ,ובהם סיפורה של ליינקה ואן דר הודן.

כמו רבות מהמשפחות היהודיות בשואה ,גם בני
משפחת ואן דר הודן נאלצו לקבל החלטה גורלית
וכואבת  -לפצל את המשפחה ולהסתתר במקומות
שונים ללא אפשרות לשמור על קשר ביניהם .באפריל
 1943הובאה ליינקה ואן דר הודן ,כיום נילי גורן ,לביתו
של רופא הכפר היין קוהלי .במאי  ,1944לכבוד יום
הולדתה ה ,11-קיבלה הילדה מחברת קטנה אשר
אביה כתב וצייר בה .את המחברת הבריחה אליה
המחתרת ההולנדית ,ואפשר לראות כמה עמודים
ממנה במאגר המקוון.
השלב הראשון בפרויקט ארוך הטווח הושלם
באוקטובר  - 2011לאתר יד ושם הועלה מאגר
החסידים מהולנד ומאוקראינה .בשנת  2012מתוכננים
לעלות מאגרים של ארצות נוספות.
הפרויקט מתקיים בזכות תרומתן הנדיבה של הקרן הפילנתרופית
ג'נסיס ,הקרן היהודית האירופית ,הקרן לזיכרון השואה בצרפת,
ועידת התביעות ,קרן מרור ,קרן לוי לאסן ואגודת ידידי יד ושם
בהולנד.
הכותבת היא מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם.
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"אושר מריר-מתוק"
אח ואחות התאחדו מחדש בחיפוש אחר שורשי המשפחה
דבורה ברמן

■

האחים וולף הול ואסתר בילסקי מתאחדים באמצעות הסקייפ.

■ הפעם האחרונה שוולף הול בן ה 87-ראה את אחותו
בת ה 90-אסתר בילסקי (לבית הואשפיגל) הייתה
בגטו לודז' ,בשנת  .1940וולף היה אז בן  ,17והוא
עזב את הגטו עם הוריו ושישה מאחיו ונסע לקרסניק,
התחנה הראשונה בכמה תחנות שהמשפחה עברה
בהן בזמן המלחמה .גורלה של אסתר הוביל אותה
לגטו רדום ,וולף לא שמע ממנה מאז.
בשנת  ,1980מתוך אמונה כי איש מבני משפחתו
לא שרד ,מילא וולף דף עד ביד ושם לזכר קרובי
משפחתו שנרצחו בשואה ,ובהם אסתר .אך הוא
לא ידע שאסתר שרדה :היא נישאה לאהרון בילסקי
בגטו רדום ,ילדה בת בגרמניה ועלתה לישראל ,ובה
היא מתגוררת כיום.
בינתיים בתה של אסתר ,רחל ורד ,גדלה תחת
הרושם כי לאמה אין איש בעולם .אביה אהרון דיבר
על חוויותיו מתקופת המלחמה אך הורה בפירוש
לבתו לכבד את בקשתה של אמה שלא לחקור אותה
לעולם על עברה .הבקשה הותירה ברחל חלל עמוק
של אי-ידיעה על קורות משפחת אמה.
רחל החלה לחקור לעומק את שורשיה של אמה
לפני כשנתיים ,לאחר מותו של אהרון .לאחר שביקרה
ביד ושם ולאחר מסע מתסכל ללודז' בחיפוש אחר
מידע בארכיונים המקומיים שלא העלה מידע חדש,
גייסה את עזרתו של העיתונאי והגנאולוג צח אוריין
(אוראץ') ,והוא בחן בשקדנות דפי עד ביד ושם הנוגעים
לשם הואשפיגל מאזור לודז' .עבודתו הניבה תוצאה
מעניינת :דף עד מסוים שמילא וולף אשר עם הגעתו
לארצות הברית שינה את שם משפחתו להול .לאחר
בדיקה צולבת עם המחקר הגנאולוגי המבוסס על

אינדקס רשומות יהודי פולין (  )JRI - Polandשכבר
עשה ,יצר צח קשר עם וולף בשמה של רחל.
עם קבלת השיחה הוצף וולף ברגשות עזים .בתו
אסתר הצטרפה אל השיחה" .מסיבה כלשהי אחותי
תמיד הייתה לי בראש ,לכן קראתי לבתי הצעירה
בשמה" ,הסביר וולף .לאחר מכן הוא סיפר על תולדות
משפחתו ,לרבות תאריך הלידה של אסתר ,שם החיבה
שלה (אדג'ה) ומקצוע האב (סנדלר) .בשל מצבם
הבריאותי הרופף לא יוכלו וולף ואסתר להיפגש זה
עם זה פנים אל פנים ,אך אפשר לומר שהם "שבו
והתאחדו" בשיחה באמצעות הסקייפ .עם זאת רחל
כבר החלה לתכנן את נסיעתה לסיאטל לפגוש את
משפחתה "החדשה".
בביקורה המרגש בבית משפחת וולף בספטמבר
השנה העניקה רחל לדודה ולדודניה מתנות  -חפצים
אישיים שהיו שייכים לאמה אסתר  -כדי להבטיח
"שלכל אחד מהם יהיה חפץ מביתה של אמי  -חלק
סמלי מאמי" .היא הודתה כי לפני הביקור ניקרו בלבה
חששות" .ידעתי שיש לי משפחה ,אך אינני מכירה
אותה .לא הייתי בטוחה שנרגיש חיבור זה לזה .אך
כבר נאמר' :דם סמיך ממים' .גם לו הייתי גדלה
במחיצת משפחה זו ,לא היה לי חיבור טוב יותר אתה
מהחיבור שיש לי כעת".
כמעט  70שנה עברו מאז השואה ,ועידן סיפורי
האיחוד מחדש כמו הסיפור הזה מתקרב לקצו .עבור
וולף זו הייתה חוויה שלא העלה בדעתו" :שמחתי כל
כך לגלות שיש לי אחות ,אף כי למרבה הצער אינני
יכול לפגוש אותה .בכל זאת ,מצאתי מישהו; נהפכתי
לדוד .עבורי זהו אושר מריר-מתוק".

■ דף עד שמסר וולף הול ב 1980-לזכר קרובי משפחתו,
ובהם אחותו אסתר

"בעקבות הזיכרון האבוד"
■ סרט תעודה שיצא לא מכבר לאקרנים לציון 70
שנים למבצע ברברוסה מהווה הצצה אל מאחורי
הקלעים של פרויקט איסוף שמות קרבנות השואה
ביד ושם בשטחי ברית המועצות לשעבר.
בעקבות הזיכרון האבוד מלווה את מאמצו של
צוות הפרויקט לחשוף ולהנציח את שמותיהם של כל
אחד ואחד מהקרבנות שנרצחו באזורים אלו  -מטרה
שבמשך עשרות שנים לא היה אפשר לממש בשל
הנתק ביחסיהן של ברית המועצות וישראל.
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בסרט 35 ,דקות אורכו ,תיעוד מרגש מכפרים
נידחים בברית המועצות לשעבר שמתנדבים ערכו
בהם ראיונות עם אנשים שהיו עדים לשואה ,בניסיון
אחרון לחשוף מידע ושמות לפני שיאבדו לעד.
בעקבות הזיכרון האבוד ,בבימויו של בוריס מפציר,
דובר רוסית ועברית עם כתוביות בעברית.
להזמנת עותק די-וי-די יש לפנות לכתובת
names.outreach@yadvashem.org.il

לסיפור של משפחת הואשפיגל ולסיפורי איחוד אחרים ב"קשרים וגילויים" של פרויקט איסוף השמות

חדשות

מאירועי יד ושם :יולי-ספטמבר 2011

לימור קארו

"קדיש  -הנני כאן" בפעם הראשונה בארץ
■

"חשבתי לעצמי :אלוהים אדירים!
אני כאן!
שרדתי,
ותראו מי נמצא כאן אתי".

כך קראה נעמי וורן ,ניצולת אושוויץ ,רוונסבריק
וברגן-בלזן ,בעדותה המושמעת בקונצרט הייחודי
"קדיש  -הנני כאן" מאת ד"ר לורנס סיגל שנערך ב8-
בספטמבר בכיכר גטו ורשה במעמד יושב ראש הכנסת
ראובן (רובי) ריבלין ובנוכחות כ 2,000-ניצולי שואה ,בני
דורות ההמשך ,הסגל הדיפלומטי וסגל א' של המדינה,
ובהם מבקר המדינה השופט מיכה לינדנשטראוס ונגיד
בנק ישראל פרופ' סטנלי פישר.
באמצעות סיפורים אישיים של ניצולי שואה ,ובהם
וויליאם מורגן (יוסלה מרגוליס) ,חשפה היצירה פרטים
על חיי היום-יום במרכז אירופה לפני השואה ובשואה.
היצירה נפתחת בסיפורים האישיים ,נמשכת בקריאת
שמות של נספים בשואה ,בתפילת הקדיש המסורתי
ובאזכרה להנצחת זכרם של הנרצחים ונחתמת בקריאתה
של נעמי וורן המעלה על נס את יצר החיים וההישרדות
של הניצולים ואת נחישותם לשקם את חייהם ולהקים
משפחות חדשות .את המוזיקה ואת הליברית של היצירה

כתב המלחין ד"ר לורנס סיגל שהביא מילה במילה עדויות
של ניצולי שואה והעניק לקהל הצופים הצצה מזערית
אך אותנטית לעולמם של הניצולים.
את הקונצרט ניגנה התזמורת הסימפונית ירושלים
 רשות השידור בניצוחו של גיל שוחט ,ושרו בוהמקהלות "האנסמבל הקולי החדש" בניצוחו ובניהולו
המוזיקלי של יובל בן עוזר ו"שחר" בניהולה המוזיקלי
של גילה בריל ובהשתתפות סולנים מארצות הברית.
היצירה נוגנה בפעם הראשונה באירוע לציון  25שנים
להיווסדו של מרכז כהן ללימודי השואה ורצח עם

במכללת קין שבניו המפשייר (ארצות הברית) ומאז
נוגנה כמה פעמים בארצות הברית וזכתה לשבחים
רבים .הביצוע הראשון בישראל הוא חלק מפעילותו
המתמשכת של יד ושם להנצחת זכר השואה גם
באמצעות יצירות מוזיקליות.
הקונצרט "קדיש  -הנני כאן" נערך ביד ושם ביזמת תומך יד
ושם בנימין וורן ,בחסות  UBSובתמיכת ג'אן וריק כהן וחברים
חשובים נוספים.
אפשר לראות את הווידאו ואת התמונות של הקונצרט באתר
האינטרנט של יד ושם.

עפיפונים לקורצ'אק
■

"חובה על כל ילד וילד בעמק ,שיהיה לו עפיפון".
יאנוש קורצ'אק לאחר ביקורו בארץ ישראל בשנת 1936

ב 4-באוגוסט ,כמדי שנה ,הגיעו חניכי תנועת הנוער
"המחנות העולים" לפעילות חינוכית בבית הספר המרכזי
להוראת השואה ביד ושם ברוח משנתו של ד"ר יאנוש
קורצ'אק  -רופא ,סופר ,עיתונאי ומחנך דגול שניהל בתי
יתומים בוורשה .קורצ'אק ועוזרתו סטפה וילצ'ינסקה
סירבו לעזוב את הילדים שבטיפולם וב 5-באוגוסט 1942
נשלחו עמם אל מותם בטרבלינקה .בהמשך היום התכנסו
החניכים לעצרת השנתית לציון  69שנים להירצחם של
יאנוש קורצ'אק ,סטפה וילצ'ינסקה וילדי בית היתומים.
ברוח דבריו של קורצ'אק עברו חניכי תנועת "המחנות
העולים" לכיכר גטו ורשה ,שם הפריחו עשרות עפיפונים

בשלל צבעים .על העפיפונים התנוססו בקשות ומסרים
שכתבו החניכים ושביטאו את השאיפה לעולם של כבוד,
אהבה ושוויון זכויות.

עצרת זיכרון ליהודי יאסי שברומניה
■ "הטבח החל כבר בדרך אל תחנת המשטרה ,ורבים
מן ההולכים נורו ונהרגו .מכונות ירייה שצצו מחרכי
החלונות כוונו ישירות אל הקהל ,ורבים מיהודי העיר
נרצחו לנגד עינינו .את הנותרים בחיים השאירו עד
למחרת [ ]...מה שראו עיניי ומה שנצרב בזיכרוני -
זיכרונו של נער בן  13באותן שעות בקרון הדחוס []...
היום אני חוגג את תקומתי האישית .משפחתי היפה,
רעייתי חיה ,שני ילדיי ,ששת נכדיי וחמשת ניניי ,הם
המסמלים את ניצחוני הגדול ,וכל זאת לתפארת מדינת
ישראל היהודית ולהגשמת הרעיון הציוני".
ב 17-ביולי סיפר מנדי פורת (פרוכטר) ,ניצול
הטבח ביאסי ,את סיפורו האישי לפני עשרות ניצולי

שואה בעצרת הזיכרון המרכזית לציון  70שנה לפוגרום
יאסי .כ 14,000-מיהודי יאסי נרצחו בפוגרום ב29-
ביוני  1941שכונה "יום ראשון השחור".
העצרת התקיימה בשיתוף הארגון המאוחד של
יוצאי רומניה בישראל א.מ.י.ר ויד הזיכרון ליהדות
רומניה ,ונשאו בה דברים רב קהילת יוצאי רומניה
הרב אפרים גוטמן ,שגריר רומניה בישראל אדוארד
יוסיפר ,הסגן וממלא המקום של יושב הראש של
הנהלת א.מ.י.ר משה נגור ויושב ראש יד הזיכרון
ליהדות רומניה עורך הדין צבי מנור.
הכותבת היא עוזרת למנהלת אירועים באגף ההנצחה
וההסברה.

הטקס נערך בהשתתפות שגרירת פולין בישראל
אגניישקה מגדזיאק מישבסקה; מנכ"לית המרכז הרעיוני
החינוכי של קרן ברל כצנלסון קולט אביטל; מנהלת
האגף להנצחה ולהסברה ביד ושם רחל ברקאי; ויצחק
בלפר ,ניצול שואה וחניך לשעבר של יאנוש קורצ'אק
בבית היתומים" .אהבתי את הדוקטור אהבה גדולה",
זכר בלפר" .הגעתי לבית היתומים בגיל שבע ,וזכיתי
להתחנך תחת כנפיו של האיש שמונה שנים מהחשובות
בחיי .הדוקטור היה מהלך בקרבנו כאחד האדם ,לעולם
לא מתנשא ,משרה אהבה ודאגה לצורכיהם של הילדים.
בבית היתומים למדנו להאמין בבני אדם ,ביצר הטוב
הקיים בקרבנו".

עוד אירועים ביד ושם
 11באוגוסט ■ אזכרה שנתית ליהודי רודוס וקוס
 24באוגוסט ■ קונצרט מוזיקת נשמה יהודית "משיב
הרוח" בהשתתפות כיתות אמן בין-לאומיות בצפת
בניהולו המוזיקלי של המאסטרו גיורא פיידמן
 12בספטמבר ■ אזכרה שנתית של יוצאי זדונסקה
וולה
 12בספטמבר ■ אזכרה שנתית של יוצאי קהילות
ווהלין
 19בספטמבר ■ אזכרה שנתית ליהודי ליטא ולציון
 68שנים לחיסול גטו וילנה
 25בספטמבר ■ אזכרה שנתית לארגון דזאלושיץ
סקלבמיז
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נח פלוג ז"ל " -מנהיג חברתי שפעל למען ניצולי השואה"
■ יד ושם מרכין ראש ואבל על מותו של נח פלוג,
יושב ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל
וחבר הנהלת יד ושם שהלך לעולמו בחודש אוגוסט
.2011
"נח הוא בראש ובראשונה מנהיג חברתי שפעל
ללא לאות למען רווחתם של ניצולי השואה" ,אמר
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו" .עבדתי עם
נח יד ביד ביד ושם ,וראיתי מקרוב כיצד אישיותו
וכישוריו הרבים קידמו את זכויותיהם של ניצולי
השואה .כששימש חבר הנהלת יד ושם ,הוא תרם
תרומה חשובה להנחלת זיכרון השואה והבין את
חשיבותו למען הדורות הבאים"
נח פלוג נולד ב 1925-בלודז' בפולין .בזמן

בסדנה בין-לאומית נבדקו רעיונות חדשים לאיסוף שמות
■ ב 11-ביולי  2011נערכה ביד ושם סדנה בין-לאומית
לתיעוד שמות ,והשתתפו בה מומחים מרחבי העולם
לאיסוף ,למחשוב ולתקשוב של שמות קרבנות
השואה.
הסדנה עמדה השנה בסימן התפקיד החשוב
של יד ושם בפרויקט European Holocaust ( EHRI
 )Research Infrastructureשמממן האיחוד האירופי
ושמפגיש מומחים בכירים בתחום מישראל ,מאירופה
וממדינות אחרות.
במפגשים הרשמיים של הסדנה הוצגו הפרויקטים
שהמשתתפים עובדים עליהם בימים אלו ,אך הדיונים

החשובים נוצרו דווקא במפגשים הלא רשמיים
והישירים בין המשתתפים :עד כמה יש לשמור על
הפרטיות כאשר מפרסמים פרטים ביוגרפיים של
קרבנות? כיצד להפיק תועלת מהרשתות החברתיות
ולמסור מידע בלי לפגוע בכבוד הנרדפים? ועוד
שאלות טכניות רבות שעניינן הנגשת המידע לכלל
הציבור.
"בסדנאות הקודמות שנערכו במרוצת העשור
האחרון ,הדיון נסב בעיקר על השאלה כיצד לקדם
את המחשוב של מאגרים מוכרים של שמות קרבנות
השואה" ,הסביר אלכסנדר אברהם ,מנהל היכל

"ילדי פלא" :זוכה פרס אבנר שלו לשנת 2011
■ הבמאי הגרמני מרקוס רוזנמולר ,במאי הסרט
"ילדי פלא" (  ,Wunderkinderגרמניה ,)2011 ,קיבל
את פרס אבנר שלו ,יושב ראש הנהלת יד ושם ,לשנת
 2011בפסטיבל הקולנוע הבין-לאומי ה 28-שנערך
בחודש יולי בירושלים.
את הסרט הפיקו אב ובתו  -ארתור בראונר
ובתו ד"ר אליס בראונר  -והוא מספר את סיפורם
של שלושה ילדים :חנה הגרמנייה ולאריסה ואברשה
היהודים .שלושת הילדים חיו בפולטאבה שבאוקראינה
בראשית שנות ה 40-והיו חברים טובים ווירטואוזים
בנגינת מוזיקה קלסית .כאשר המלחמה מגיעה
לעירם ,חברותם עומדת למבחן .המוזיקאים הצעירים
מוצאים פתרון אחד בלבד :לעזור זה לזה ולנצח את
המבוגרים בעזרת כישרונם המוזיקלי.
"ילדי פלא מספר על חברות מופלאה בין ילדים
שגדלו בתקופה האפלה ביותר בתולדות העם היהודי",
ציין חבר השופטים  -אביעד הכהן ,דיקן מכללת
שערי משפט; אבנר הכהן ,מרצה בכיר באוניברסיטה
העברית; הרַ ָבּה נאווה חפץ ,המנהלת החינוכית של
"רבנים למען זכויות אדם"; והעיתונאי והתסריטאי
סטוארט שופמן" .הסיפור מוגש באופן מיוחד ורגיש
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אשר נמנע מבנאליות .הבחירה לשלב ילדים בכל
אחת מהסצנות בסרט היא מרשימה .גם התיאור
כיצד משפחה יהודית הסתירה משפחה גרמנית
ולהפך ראוי לשבח".
ד"ר אליס בראונר אמרה עם קבלת הפרס" :אני
מחויבת להמשיך את דרכו של אבי ולהפיק לא רק
סרטים שנועדו לבדר אלא גם סרטים המוקדשים
לקרבנות השואה .הפרס הוא אות הערכה על שנים
רבות של מחויבות למטרה זו ,ואנו  -המפיקים ,הבמאי
ושאר הצוות ב - CCC Filmkunst-אסירי תודה על הכרה
זו בעבודתנו".
צוות השופטים בחר השנה להעניק גם אות הערכה
לבמאית בריטה וואואר על סרטה הדוקומנטרי בגן עדן
מתחת לאדמה :בית הקברות היהודי וייסנזה  -סרט
תעודה מרתק על בית הקברות בברלין החושף את
מורכבות חייהם של היהודים בגרמניה ב 200-השנים
האחרונות.
פרס אבנר שלו ,יושב ראש הנהלת יד ושם ,מוענק בתרומתם
של מיכאלה ולאון קונסטנטינר.
הכותבת היא מנהלת מרכז הצפייה.

מלחמת העולם השנייה הוא היה אסיר בגטו לודז'
ועבד בעבודות כפייה .פלוג נשלח לאושוויץ ב1944-
ומשם לגרוס-רוזן ולצעדת המוות למאוטהאוזן-אבנזה.
כששחרר צבא ארצות הברית את המחנה ,היה
משקלו של פלוג  32ק"ג .הוא עלה ב 1958-לישראל
והתיישב בירושלים .ב 1987-יזם את הקמתו של מרכז
הארגונים של ניצולי השואה בישראל ושימש מזכ"ל
המרכז .בשנת  2003מונה ליושב ראש המרכז .הוא
פעל במסירות למען ניצולי השואה והנצחת זכרם
של הנספים ושימש בתפקידים בכירים בארגונים
שונים :חבר הנהלת יד ושם ,חבר דירקטוריון עמך,
מזכ''ל איל''ר ,נשיא ארגון אושוויץ העולמי ,סגן נשיא
ועידת התביעות ועוד.

צבי ברנהרט
השמות ביד ושם" .משימה זו טרם הושלמה ,אך
השיפורים הטכנולוגיים האחרונים ופרויקטים רחבי
היקף שנעשו ביד ושם ובמוסדות אחרים בעולם
מקרבים אותנו למיצוי מקורות אלו .במאגר המרכזי
של שמות קרבנות השואה ביד ושם יש כיום מידע
על יותר מארבעה מיליון נרצחים בשואה .האתגר
המשותף העומד בפנינו הוא מציאת מקורות נוספים
שיעזרו לנו לחשוף את שמותיהם של שני מיליון
שמות של קרבנות שואה שטרם תועדו".
הכותב הוא מנהל עיבוד מידע בהיכל השמות.

ליאת בן חביב

חדשות

מבקרים ביד ושם :יולי-ספטמבר 2011

■ בחודשים יולי-ספטמבר  2011ערך יד ושם  175סיורים מודרכים ליותר מ 1,800-אורחים רשמיים מישראל ומחו"ל .עם האורחים נמנו ראשי ממשלה ושגרירים ,מפקדי
צבא ,נציגים של ארגונים לא ממשלתיים ואנשי תקשורת בכירים .להלן מעט מן האורחים המכובדים שביקרו ביד ושם בחודשי הקיץ:
■ נשיא יוון ד"ר קרולוס פאפוליאס (שני משמאל) ביקר
ביד ושם ב 12-ביולי וסייר במוזאון לתולדות השואה
בהדרכתה של סגנית מנהלת אגף המוזאונים והאוצרת
הבכירה לאמנות יהודית שן-דר (מימין) .שר הביטחון של
יוון פאנוס בגליטיס ביקר באתר ב 6-בספטמבר.

■ בביקורו ביד ושם ב 15-בספטמבר סייר ראש ממשלת
הרפובליקה הצ'כית ד"ר פטר נצ'ס במוזאון לתולדות
השואה והשתתף בטקס זיכרון באוהל יזכור.

■ ראש ממשלת סלובניה בורּוט פאהור ביקר ביד
ושם ב 25-ביולי.

■ ב 4-בספטמבר ביקר ראש ממשלת בלגיה איווס לטֶרם
(משמאל) במוזאון לתולדות השואה בלוויית ההיסטוריון
הבכיר של יד ושם ד"ר דוד זילברקלנג (מימין).

■ ב 19-במאי ביקר ביד ושם הקצין האמריקני פרנק
טאורס ,ממשחררי רכבת ברגן-בלזן ש 2,500-יהודים
נסעו בה בדרכם אל מותם .לאחר סיור מיוחד במוזאון
לתולדות השואה העניק טאורס למנהלת האגף
להנצחה ולהסברה רחל ברקאי תצלום של יצירת
אמנות שעשתה ניצולת הרכבת האמנית שרה עצמון.
טאורס קיבל מיד ושם מזכרת מביקורו בישראל שבו
נפגש עם ניצולי שואה שהוא הציל מהרכבת בזמן
המלחמה .כיום פרנק טאורס הוא הנשיא וההיסטוריון
של חיל הרגלים מהדיוויזיה ה 30-שלחמה במלחמת
העולם השנייה.

■ בביקור ביד ושם ב 29-ביוני הניח סגן נשיא אקוודור
לנין מורנו זר בגן חסידי אומות העולם לזכר קרבנות
השואה ולכבוד חסיד אומות העולם מאקוודור ד"ר
מנואל אנטוניו מוניוז בוררו.

■ בביקורו ביד ושם ב 13-ביולי סייר שר הביטחון
של גרמניה ד"ר תומס גה מייזיאר במוזאון לתולדות
השואה ובהיכל השמות.

אידה פינק ז"ל
צילום :ניר קידר

■ יד ושם אבל על מותה של הסופרת אידה פינק,
ניצולת שואה וכלת פרס ישראל לשנת  ,2008שהלכה
לעולמה בחודש אוקטובר  2011בגיל .90
אידה פינק נולדה ב 1921-בזבארז' שבמזרח פולין,
כיום אוקראינה ,לאב רופא ולאם מורה .פינק ואחותה
נמלטו מהגטו בעזרת ניירות אריים מזויפים ,וחוויותיהן
במשך שנתיים וחצי במסווה ובמחבוא אצל כפריים
ואיכרים פולנים היו לתשתית הסיפורת של פינק.
ב 1957-עלתה פינק לארץ ועבדה ביד ושם בגביית
עדויות מניצולי השואה .ב 1971-היא פרסמה את
ספרה הראשון ,ספר הילדים תעלולי ילדי משפחת

חפושי (הוצאת מעריב) .ספרים אחרים שכתבה הם
רישומים לקורות חיים ,פיסת זמן ,סוף העולם הראשון

שלי והגן המפליג למרחקים ,ספרה הידוע ביותר.
היא כתבה תשעה ספרים קצרים ,כולם בשפת אמה
פולנית .דוד וידנפלד תרגמם לעברית ,והם תורגמו גם
לשפות אחרות .כתביה עוסקים בעיקר במה שעבר
עליה ובזוועות מלחמת העולם השנייה שחוותה על
בשרה .פינק זכתה בפרסים רבים ,ובהם הפרס
הבין-לאומי לספרות על שם אנה פרנק בהולנד ,פרס
הזיכרון של הקרן על שם יעקב בוכמן ז"ל מהמכון
הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם ( )1995ופרס
ישראל בספרות ,בתחום הסיפורת.
יהא זכרה ברוך.
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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

